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Voor Thijs† en Iris 
 

 
 

 
INLEIDING 

 
Enschede werd na de verzengende stadsbrand van 7 mei 1862 de voornaamste 
textielstad van Nederland. De vermogende fabrikanten bouwden riante stadsvilla’s en 
op sterke groei ontworpen textielfabrieken. Nu, bijna anderhalve eeuw later, zijn alle 
fabrieken verdwenen. Een enkele is omgebouwd tot appartementencomplex, een 
andere tot industriehal of bedrijfsverzamelgebouw. Wie denkt niet met enige 
weemoed aan die rake regels uit het gedicht Textielstad van stadgenoot Willem 
Wilmink. 
 

De burchten van de nijverheid 
staan er nog her en der verspreid: 
spelonken, hol en afgeleefd 
waar nu de wind vrij spel in heeft.  
 
Textielbaronnen van weleer, 
hun jachtgebied bestaat niet meer. 
Waar zouden ze gebleven zijn,  
Van Heek, Ter Kuile, Blijdenstein? 

 
De fabrieken zijn weg, maar herinneringen aan  de textielfamilies zijn er nog in 
overvloed. Wie door en rondom de stad gaat, ontdekt hun landhuizen en stadsvilla’s, 
vooral van de dynastie van de Van Heeks. Hun personeel vergaten ze echter niet. Het 
Volkspark was een geschenk van Hendrik Jan van Heek, die in de tweede helft van de 
negentiende eeuw Van Heek & Co. tot de grootste textielfabriek van Enchede maakte. 
Het H.J. van Heekplein in Enschede is naar hem genoemd. Hendrik Jan een geliefde 
oom van Jan van Heek, de hoofdpersoon van dit boek. Hij schonk ook het Volkspark, 
waar de arbeiders zich na zes dagen hard werken ‘s zondags met vrouw en kinderen 
konden ontspannen. In dit park zwierde ik in mijn jonge jaren over de jaarlijkse 
paaskermis en legden we bloemen bij het oorlogsmonument van Mari Andriessen, 
waarvoor Jan van Heek de plek uitkoos.  In het G.J. van Heekpark, dat de naam 
draagt van Jan’s vader, beleefden we op koninginnedag het vuurwerk, niet wetend dat 
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Gerrit Jan in het begin van de vorige eeuw de machtigste man in Enschede was. Hij 
bouwde eveneens het Van Heekbad, waar zijn arbeiders gratis konden baden en 
zwemmen. Naar hem werd ook de  G.J. van Heekstraat genoemd, die loopt langs de 
terreinen van G.J. van Heek & Zonen, de spinnerij en weverij Rigtersbleek, die 
jarenlang werd geleid door Jan van Heek en zijn twee jongere broers.  
 Wanneer ik door mijn geboortestad wandel, vliegen de herinneringen me aan. 
Op de Oude Markt, aan de voet van de Grote Kerk, groeiden Jan van Heek en zijn 
twaalf broers en zusters op. In eetcafé Sam Sam is het druk, mensen drinken een kop 
koffie of eten een broodje. In dit huis woonde de eerste Van Heek in Enschede, Jan’s 
overgrootvader Hendrik Jan, die in 1778 vanuit Delden naar Enschede was gekomen 
en de grondvester werd van de Van Heekdynastie. Hij legde  achter ‘t Wageler een 
veld aan voor het bleken van zijn geweven goederen, de Van Heeksbleek. Waar op de 
Markt Pinocchio nu pizza’s verkoopt, was vroeger was het modehuis Trautmann 
Menko; gades en dochters van fabrikanten kochten er hun chique robes. Hier woonde 
in de achttiende eeuw Herman van Lochem – hij legde in 1728 de basis voor de 
katoennijverheid in Enschede – en na hem achtereenvolgens Jan’s grootvader, een 
oom en een oudere broer.  

Het is alsof ik hier de weeïge, wat zoete geur van de textiel weer ruik, toen het 
welvaartsaroma van de stad, de rook van de textielfabrieken die ‘de stenen van de stad 
blakerden’, zoals Jan Cremer schreef  – de schilder en schrijver die als jongeling in 
Enschede woonde en een blauwe maandag in de textiel werkte. Hij vond Enschede 
omstreeks 1950 ‘de lelijkste stad van Nederland’:  
  

‘Enschede, een stad met een immer grijze hemel, waar het vaak regende en mistte en 
een doordringende vettige nevel in de straten hing. Of de bittere rook van de in brand 
gestoken veengebieden rondom die, slechts voor even, de stank van de fabrieken 
verdreef. Alleen de mist kon de grauwheid van deze troosteloze plaats verhullen.’ 

 
Overdreef Cremer? Had Willem Brakman gelijk, de literator die in die jaren in 
Enschede - ‘Wat ’n hinderlijk lelijke stad’ – als bedrijfsarts werkte? Kon je in ‘dit 
onlieflijke stadje’ je naam schrijven ‘in het roet van de lucht’? De stad greep hem aan: 
‘In deze van lelijkheid nauwelijks te begapen omgeving die de voortdurende 
uitstraling van een ijskou heeft, raakte ik de wanhoop steeds meer nabij.’ Gelukkig 
heb ik al zulke gevoelens nooit ervaren. 

Ik wandel verder, langs De Pakkerij, nu een studentenhuis, vol verlichte 
bierreclames die studentenjool verraden. Hier beslisten voorheen de ‘hooge heeren’ 
van Van Heek over welvaart en welzijn van de stad. In het huis met de hoge stoep 
ernaast leende ik als tiener week in week uit boeken uit de openbare leeszaal en 
bibliotheek. De stoep op, door de stevige houten deur, in de hal linksaf waar achter de 
balie de bibliothecaressen me begroetten als een stamgast in een café. In dit Van 
Heekshuis woonde Jan van Heek bijna veertig jaar.  

Enschede lijkt, zeker op zo’n zonnige zomerdag, een blijde, welvarende stad, 
met winkels vol kijkers en kopers, etablissementen vol drinkende en etende burgers 
en buitenlui, met moderne warenhuizen, een Bijenkorf, en zelfs een casino. Maar dat 
is de fonkelende façade voor de ruwe realiteit. Enschede, twaalfde gemeente van 
Nederland met bijna 155.000 inwoners, eens de grootste textielstad van ons land, is 
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een arme stad. De armoede ontloopt de binnenstad en schuilt in de oudere 
stadswijken, gebouwd in de gouden textieltijden, waar de arbeiders woonden in lange 
rijen huizen langs licht krommende straten, dicht bij de fabrieken. Toen de trieste 
ondergang van de katoenindustrie in de jaren zestig de stad midden in het hart raakte, 
sloeg hier de armoede toe. Enschede is dit debacle te boven gekomen, maar de 
armoede is gebleven.  

Ik woon al heel lang op de Veluwe, maar Enschede is nog steeds mijn stad. 
Het Enschedese volkslied zegt het: waar je in je leven ook heengaat, waar je huis ook 
staat, het hart blijft trekken ‘met nen stearken baand noar mien leeve Eènske in mien 
Twentelaand’. Toen ik een jaar of drie geleden enkele regels las over de 
kunstverzamelaar Jan van Heek, een Enschedese textielfabrikant, werd ik 
nieuwsgierig: wie was dat, wat deed hij, wat maakte hem zo bijzonder dat koningin 
Juliana hem een hoge onderscheiding toekende? Het bleek Jan Herman van Heek te 
zijn, die bijna veertig jaar lang directeur was van Rigtersbleek, de fabrieken waar ik in 
mijn schooltijd honderden keren langs ben gefietst, op weg naar school, naar huis, 
naar vrienden en vriendinnen. Maar vooral was hij een gepassioneerde verzamelaar 
van laat-middeleeuwse kunst waarmee hij zijn kasteel in ’s Heerenberg had versierd. 
Meer dan dertig jaar was hij directeur van het Rijksmuseum Twenthe, mij vroeger 
alleen bekend door de dikke steen op het voorpleintje. Arbeiderskinderen hadden hier 
niets te zoeken. 

Er bleken diverse korte biografieën van Jan Herman van Heek (1873-1957) te 
bestaan, geschreven door goede bekenden. In de twee boeken die hij zelf publiceerde 
– één over zijn herinneringen aan zijn ouderhuis, het Van Heekshuis en één over het 
kasteel en zijn collectie – zette hij vooral zijn familie, Huis Bergh en zijn verzameling 
in het volle licht, zelf bleef hij steeds op de achtergrond. Uit de beschikbare, vooral 
lovende informatie doemde voor mij een vrolijk gekleurd schilderij op, een beeld van 
uitsluitend  geluk en voorspoed, van welvaart en rijkdom, van een stad waar de 
textielelite gelukkig was in haar villa’s en landhuizen, tussen kostbare kunstwerken, 
waarin fabrikanten figureerden die op jacht gingen en over de wereld reisden. Hun 
arbeiders kwamen niets tekort. 

Maar er was natuurlijk een keerzijde, ik wilde de achterkant zien van het 
schilderij. Was het inderdaad altijd en allemaal rozengeur en maneschijn? Waren de 
textielfabrikanten onbaatzuchtige, patriarchale weldoeners, die de stad parken en een 
bad schonken? Of was hun goedgeefsheid misschien ook in hun eigen belang? Waar 
stonden zij toen hun arbeiders de strijd met het kapitaal aanbonden en Domela 
Nieuwenhuis zieltjes voor het socialisme kwam winnen? Welke rol speelden ze in de 
grote textielstakingen? Waarom kocht Jan van Heek een kasteel en geen landgoed in 
Twente, zoals zijn broers en zussen en andere ondernemers in de textiel? Waarom 
verzamelde hij laatmiddeleeuwse kunst, terwijl in zijn  kringen de Gouden Eeuw en 
de romantiek van de achttiende eeuw favoriet waren? Hoe beleefde hij twee 
wereldoorlogen? Wat geloofde hij, wat was zijn politieke overtuiging?  Ik wilde de 
keerzijde ontdekken, de achterkant schilderen, tegen het woelige decor van de 
maatschappelijke, culturele, economische en politieke ontwikkelingen. 

Jan van Heek had uitgesproken ideeën over aandacht voor zijn persoon. 
‘Onbescheiden van bescheidenheid’ noemde zijn clubvriend Hendrik Blijdenstein 
hem eens, licht spottend wellicht. ‘Het moet aan de toekomst worden overgelaten of 
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de plaats in de maatschappij en het levenswerk van de verschillende Van Heeks 
belangrijk genoeg is om in herinnering te worden gehouden’, schreef Van Heek toen 
hij al over de tachtig was, toen een nichtje voorstelde in het museum een galerij van 
familieportretten in te richten. Jan van Heek’s leven en werk en zijn betekenis in de 
samenleving van zijn tijd blijken het meer dan waard in onze herinnering voort te 
leven. Daarom is dit boek geschreven.  
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DANKWOORD 
 
Jan van Heek begon in 1890 als zeventienjarige belevenissen en beschouwingen in 
dagboeken te noteren, omdat hij merkte ‘hoeveel het waard is, zich het vroeger 
gebeurde nog eens voor de geest te halen’. In oktober 1942, toen hij herstelde van een 
lichte longontsteking, schreef hij veel herinneringen op in soms ellenlange notities. 
Zijn vrouw Annetje en de kinderen hadden hem namelijk vaak verweten dat hij zo 
weinig vertelde over zijn levensloop. Maar, meende Jan: ‘De gemakkelijkste manier 
om een kijk op mijn leven te krijgen, bestaat uit het doorbladeren van mijn 
schetsboeken’.  
 De achttien dagboeken, zijn talrijke notities, zijn 93 schetsboeken en zijn 
persoonlijke archief, opgeborgen in tientallen dozen in het Munthuis in ‘s Heerenberg, 
heb ik als eerste buitenstaander zonder enige beperkende voorwaarde voor mijn 
onderzoek mogen inzien. Het waren welkome en rijke informatiebronnen. Daarom 
gaat mijn bijzondere dank eerst en vooral uit naar de bestuursleden van de 
Archiefstichting Dr. J.H. van Heek: Jan’s twee jongste zonen Goderd van Heek en 
Arnold van Heek en zijn kleinzoon Maurits van Heek. De contacten waren warm en 
meelevend. Seger baron van Voorst tot Voorst – directeur van het Nationale Park De 
Hoge Veluwe waar ik bezoekers rondleid in het Jachthuis Sint Hubertus, getrouwd 
met Jan’s achterkleindochter Fleur van Heek– introduceerde me in de familie en legde 
contacten voor vele plezierige, informatieve gesprekken die ik met familieleden 
mocht voeren.  

Tijdens de ruim zeventig dinsdagen die ik doorbracht in het archief in ’s 
Heerenberg hebben de habitués Johan te Boekhorst, Jan Lukkezen, Frans Starink en 
Tjalling Wieringa hun speurwerk in historische geschriften vaak onderbroken om mij 
de weg te wijzen, mij vondsten aan te reiken en vooral om mijn verhalen over mijn 
onverwachte ontdekkingen zonder morren aan te horen. Archivaris Peter Bresser en 
zijn behulpzame assistenten Ad van Aalst, Johan van der Gulik en Sjef Knevel was 
geen moeite te veel om de tientallen vaak overvolle dozen vanuit het kasteel en vanaf 
de archiefzolder aan te slepen. Ruurd Faber, al sinds 1992 als vrijwilliger 
archiefmedewerker en thuis in het persoonlijke archief van Jan van Heek, verschafte 
me niet alleen veel informatie uit nieuw binnengekomen archivalia, maar dook ook op 
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de donkere kasteelzolder in de vele albums van de familie om mij te helpen bij het 
zoeken naar foto’s voor dit boek. Bij het verzamelen van de foto’s kreeg ik ook veel 
steun van Olaf Visscher, die het archief van de Stichting Edwina van Heek beheert, 
waar een schat aan fotomateriaal aanwezig is. Bert Jannink stelde me in de 
gelegenheid bij hem thuis in Oldenzaal zijn persoonlijke archief te raadplegen, 
evenals Bernard van Heek van De Weele in Boekelo, die uit zijn eigen archief 
interessante briefwisselingen ter inzage gaf. Henk Bollen en Geert Bekkering van de 
Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker stonden met raad en daad paraat 
bij mijn zoeken naar specifieke informatie en passende illustraties. Kunsthistorica Eva 
Rovers, die werkt aan een biografie van Helene Kröller-Müller, was een geestdriftige 
en meelevende sparring partner, met wie ik vele uren over kunst en verzamelaars 
geboomd. Jaap Ruseler heeft, consciëntieus als hij is, veel aandacht gegeven aan de 
Engelse vertaling van de samenvatting.  
 Mijn promotor Piet de Rooy heeft me geïnspireerd en gestimuleerd. Zijn 
aansporingen en aanwijzingen, zijn kritische kanttekeningen en opbeurende woorden 
hebben mij in hoge mate gesteund. De leden van de promotiecommissie (Jan Bank, 
Hans Blom, Bram Kempers, James Kennedy, Niek van Sas) dank ik voor hun inzet.
 Ans heeft bijna drie jaar van dag tot dag als meelevende echtgenote mijn 
werkzaamheden voor dit boek gevolgd. Ze was er altijd, om af en toe twijfels weg te 
nemen, om me aan te sporen en moed in te praten in moeilijke momenten. Ze las en 
corrigeerde alle teksten, punctueel en kritisch. De afgelopen jaren, waarin dit 
proefschrift is geschreven, zullen we nooit vergeten, maar vooral niet omdat we in het 
voorjaar van 2006 zo intens verdrietig en in het najaar van 2007 zo oneindig gelukkig 
waren bij de geboorte van onze kleinkinderen. Daarom draag ik dit boek op aan 
Thijs† en Iris.  

 
 



 13 

HOOFDSTUK 1 
 

Saksen, borgmannen en entrepreneurs  
 

Op 7 mei 1862 ontnam de grote stadsbrand Enschede haar hart en historie. Meer dan 
zeshonderd woningen, acht textielfabrieken, de Groote Sociëteit en alle publieke gebouwen – 
het raadhuis, scholen, vier kerken, het weeshuis – gingen in vlammen op. Zeshonderd 
gezinnen, bijna vierduizend inwoners, waren dakloos.1 Na de stadsbrand herbouwden de 
textielfabrikanten hun riante stadsvilla’s, in een moderne binnenstad, met op de groei 
ontworpen textielfabrieken, kerken en scholen. De landmeter Wilhelm Loos, die als douanier 
en landmeter in Twente had gewerkt, was verbaasd toen hij enkele jaren na de brand de stad 
terugzag: 

 
‘Enschedé […] is eene stad van ongeveer 9000 zielen, er zijn vele fabrieken, geheel op 
Engelsche manier ingerigt en nog dagelijks komen er anderen bij als spinnerijen, weverijen, 
sterkerijen, verwerijen, enz. Op eenige afstand de stad ziende, zoude men niet zeggen in 
Nederland en nog wel in Twenthe te zijn, maar zoude men bepaald meenen dat een Engelsche 
fabriekstad zich aan ons oog vertoonde. De brand van 1862 heeft de stad geheel vernield, 
doch is ontzettend verfraait weder te voorschijn gekomen. De Twentsche millioenen hebben 
zich verbazend laten zien. De huizen der fabriekanten zijn alle villa’s, de sociëteit is bepaald 
de prachtigste van geheel Nederland, de Roomsche kerk is buitengewoon prachtig en 
kolossaal, alles toont aan dat het fabriekswezen ontzettende schatten heeft afgeworpen. Het 
voornaamste middel van bestaan is te Enschedé dan ook het fabriekswezen.[…] De geest van 
het volk is er vrolijk, ondernemend, liberaal en zeer vriendschappelijk. Ik mogt ze tenminste 
wel lijden en was er gaarne.’2  
 

De textielindustrie domineerde Enschede, de rijke fabrikanten woonden in het hart van de 
stad, rondom de oude stadstoren van de Grote Kerk. Maar er was ook een ander Enschede. 
Achter de rijkdom, geëtaleerd in de stadshuizen van de rijken rondom de kerk, aan de rand 
van de stad, niet ver van de fabrieken, huisden de arbeiders met hun grote gezinnen in 
proletarische krottenwijken. De Krim telde bijna driehonderd woningen, het was een kil, 
onherbergzaam oord, een smakeloze verzameling afdakwoningen. Ze waren in 1861 gebouwd 
op initiatief van lokale textielfabrikanten, die onder aanvoering van Gerrit Jan van Heek van 
Van Heek & Co. – om de woningnood in de stad te lenigen – de Vereeniging tot Verschaffen 
van Woningen voor den Arbeidersstand hadden opgericht.3 Een half jaar later stonden er in 
De Krim 145 woningen in vijf rijen, voor een huur van vijf dubbeltjes in de week. Later 
kwamen er nog 132 huizen bij. Ook elders werden zulke onderkomens voor de arme 
textielwerkers neergezet.  
 Hoge eisen golden er in die jaren niet voor woningen voor arbeiders. ‘Ze deden de 
gebreken over het hoofd zien van die zeer beperkte tweekamerwoningen, welke zelfs als 
modellen werden geprezen, doch die nu alleen nog kunnen aantoonen, dat de 
maatschappelijke waarde van een goede woning in een vriendelijke omgeving toen nog niet 
hoog werd aangeslagen’.4 De arbeiders hadden er genoegen meegenomen. Voor lage lonen 
werkten ze zonder morren zes dagen in de week, van ‘s morgens vroeg tot ’s avonds laat, tien 
tot twaalf uur per dag, in de stinkende, lawaaiige fabrieken.  
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Van Heekshuis 
Jan van Heek werd op 20 oktober 1873 geboren in het royale stadshuis Hondenkolk 19, aan 
de rand van de oude binnenstad van Enschede. Hij was de vijfde zoon van Gerrit Jan van 
Heek (1837-1915), die het huis had gebouwd na de stadsbrand in 1862. Gerrit Jan had een 
maand na de brand de puinhopen van een afgebrande spinnerij gekocht. Hij wilde hier een 
nieuwe, kleine spinnerij neerzetten, als een soort laboratorium waar hij nieuwe technieken 
kon testen. Maar kennelijk was Gerrit Jan van gedachten veranderd, want hij besloot er een 
stadsvilla te bouwen, dicht bij de binnenstad en zijn fabrieken aan de Noorderhagen en langs 
de spoorlijn naar Gronau. Het huis was in 1869 klaar. Het staat er nog steeds.5 Nu worden er 
hippe kleren verkocht, de Hondenkolk heet nu De Heurne. 
 De jonggeborene kreeg als doopnamen Jan Herman, zijn roepnaam werd Jan. 6 Gerrit 
Jan was een vermogende en invloedrijke textielfabrikant, één van de ‘hooge heeren’ in de 
stad, lid van de derde, succesvolle generatie Van Heek. Bij de firma Van Heek & Co. – het 
grootste textielbedrijf van de stad – werkten ruim zevenhonderd mannen, vrouwen, jongens 
en meisjes. Jan was de laatste van de kinderen van Gerrit Jan en Christine die in het huis aan 
de Hondenkolk werd geboren. Een jaar later verhuisde de familie naar het Van Heekshuis, dat 
sinds 1818 in het bezit was van de familie. Het Van Heekshuis zou tot in het begin van de 
Tweede Wereldoorlog het centrum van het familieleven blijven.7 
 
Saks of niet? 
Jan van Heek zag zichzelf als een echte Tukker. Kenmerkende eigenschappen van een 
Twentenaar zijn volgens hem gehechtheid aan de eigen bodem, soberheid, zuinigheid en 
gemeenschapszin, vasthoudendheid aan eenmaal opgevatte voornemens, een grote mate van 
gereserveerdheid, blijvende trouw en een ‘aristocratische eenvoud’.8 Deze eigenschappen treft 
men volgens Van Heek ook aan bij de Saksische stamverwanten aan de overkant van de grens 
en de andere kant van de Noordzee.9 Van Heek nam ‘wel als zeker’ aan dat zijn familie van 
het Saksische ras was. Hij was er ook heilig van overtuigd – en verklaarde dat bij 
verschillende gelegenheden – dat dat ras zijn stempel had gedrukt op de bevolking van 
Twente.  

Maar Van Heek werd in zijn visie niet gesteund door de wetenschap. Tot het midden 
van de negentiende eeuw leerden de kinderen op school dat er maar één antwoord was op de 
vraag wie de oudste inwoners van ons land waren: de Friezen en de Bataven.10 In 1852 kwam 
L.Ph.C. van den Bergh met een verrassende bewering: de Nederlanders stammen van de 
Friezen, Franken en Saksen, die elk apart zich manifesteerden in verschillende delen van 
Nederland; de Saksen met name in het noorden en oosten van het land.11 De invloedrijke 
Friese taalkundige Johan Winkler bevestigde dat in 1880 in zijn publicatie Friezen, Franken 
en Saksen – Onze Voorouders.12 In het interbellum begonnen wetenschappers te twijfelen aan 
de houdbaarheid van de drie-stammen-theorie. Het was de jonge mediëvist Bernard H. Slicher 
van Bath (1910-2004), die met de voor velen schokkende mededeling kwam dat de Saksen 
nooit een essentieel deel van de Oost-Nederlandse bevolking hadden gevormd en dat er geen 
reden was de huidige bewoners Saksen te noemen.13 Zijn vermoeden was dat dit deel van het 
land na het verdwijnen van het Romeinse gezag vanuit aangrenzende gebieden was bevolkt, 
maar dat hoefden geen Saksen te zijn geweest. Evenmin was volgens Slicher bekend dat 
Saksen de oorspronkelijke bevolking zouden hebben verdreven of onderworpen en zich in de 
oostelijke gewesten zouden hebben gevestigd. Als er in de achtste eeuw over Saksen is 
gesproken, betreft het volgens Slicher van Bath slechts een krijgsbende.  
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Jan van Heek bleef geloven dat Twentenaren van de Saksen afstamden, althans hij 
voelde zich een Saks, die uit een zeer conservatief-romantische behoefte steeds weer 
‘Saxische’ dingen en ook emoties zag. Hij bevestigde dit toen Slicher van Bath, kort na de 
Tweede Wereldoorlog, een lezing hield voor de Oudheidkamer Twente en zijn theorie 
uiteenzette. Jan stond op en zei dat hij zich desondanks Saks voelde. Toen Slicher van Bath 
hem vroeg: ‘Maar wat voelt u dan, meneer Van Heek?’, moest Jan het antwoord schuldig 
blijven en zweeg.14 Van Heek vond dat Slicher van Bath met zijn visie veel te ver ging. In zijn 
studie had hij niet het grote Nedersaksische gebied aan de overzijde van de grens betrokken, 
dat in oorsprong veel met Twente gemeen had. Vooral in een deel van oostelijk Gelderland 
zag Van Heek zoveel overeenkomsten in afkomst, karaktereigenschappen, taal, levenswijze 
en oude bouwtrant die voor hem Saksisch waren, dat hij zich niet kon verenigen met de 
inzichten van Slicher van Bath.15  
 
Van lage adel 
Jan van Heek nam ook ‘wel als zeker’ aan dat zijn voorvaderen uit Westfalen kwamen, uit het 
dorp Heek, twintig kilometer over de grens aan de Dinkel, waar eeuwenlang Van Heeks 
leefden. Onder hen waren priesters die werden begraven onder het koor van de Romaanse 
dorpskerk, en bisschoppelijke borgmannen – ministerialen die de lage boerenadel vormden – 
die in het nabije Nienborg woonden. In tal van in archieven bewaarde oorkonden uit de 
veertiende en vijftiende eeuw treden naamgenoten van hem op. Bernhard van Heek, die in 
december 1933 op tachtigjarige leeftijd ongehuwd stierf op één van de oude erven in de 
omgeving van het dorp, was volgens Jan de laatste van het geslacht in Heek. De lokale krant 
meldde: 
 

’Am Donnerstag wurde hier Herr Bernhard van Heek genannt Woestmann aus der Bauerschaft 
Averbeck unter überaus grosser Anteilnahme der Bevölkerung zu Grabe getragen. Der 
Dahingeschiedene der im 80sten Lebensjahre stand, ist einer der letzten Ueberlebenden des 
Uralten Schultengeslechtes von Heek, dem bekanntlich auch der berühmte Humanist 
Alexander Hegius, dessen 500sten Geburtstag hier in diesem Jahr begangen wurde, 
entstammte.’16  
 

Ook was Jan van Heek ervan overtuigd dat de vijftiende-eeuwse humanist Alexander Hegius 
(1433-1498) – Latijn voor Van Heek – een verre voorouder was. Maar het blijven slechts 
veronderstellingen. Wetenschappelijke zekerheid heeft niemand kunnen verschaffen, 
schriftelijke bronnen zijn niet gevonden. Het is zelfs zeer onwaarschijnlijk dat Hegius in Heek 
werd geboren, want volgens registers van de universiteit in Rostock zou zijn wieg in Steinfurt 
hebben gestaan, op twintig kilometer afstand van Heek.17 Maar Jan van Heek was zo 
overtuigd van zijn gelijk, dat hij jarenlang voor zijn textielfabriek Rigtersbleek het 
telegramadres Hegius voerde.  
 Tijdens de Reformatie en de Dertigjarige Oorlog van 1618-1648 verlieten veel 
Westfaalse protestanten hun geboortegrond en trokken naar stadjes in Oost-Nederland. Jan 
van Heek veronderstelde dat er onder hen ‘meerderen van onzen tak’ waren, van wie een deel 
in het Twentse stadje Delden terechtkwam. Wanneer zal altijd een raadsel blijven, omdat bij 
de grote brand in 1655 een groot deel van het stadsarchief werd vernietigd. Ook zijn er geen 
latere bronnen meer, want in 1880, toen Delden weer in brand vloog, ging ook het 
familiearchief van de familie Van Heek in vlammen op.  
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Zeker is in elk geval wel dat Helmich van Heek (1696-1770) in De Kroon in Delden 
woonde. Het logement genoot al in de zeventiende eeuw internationale bekendheid, omdat het 
aan de postroute tussen Naarden en Bentheim lag. De eigenaar van De Kroon was 
postmeester, de herberg was het posthuis, een pleisterplaats en logement in Twente, in die 
jaren alleen bereikbaar met paard en wagen. Het was een niet al te luxueuze, eerder 
eenvoudige ‘behuysinge, met de stallen en de schuur aan den dijk, gelegen in de stad Delden’, 
die Helmich van Heek kocht, samen met het aangebouwde huis. De Kroon is het stamhuis van 
de nakomelingen van Helmich van Heek.18 Jan van Heek maakte van zijn voorvaderlijke huis 
een tekening die is afgedrukt in het familieboek van de Van Heeks. Op de achtergrond zijn de 
contouren te zien van de Oude Blasius, de Romaanse kruisbasiliek die de katholieken in de 
eerste helft van de twaalfde eeuw hier wilden bouwen maar nooit in die gedaante werd 
gerealiseerd.19  

Helmich van Heek was van beroep wijnhandelaar en bekleedde dertig jaar het ambt 
van burgemeester. Hij trouwde in 1721 met Fenna Geertruyd ten Oever uit Steenwijkerwold. 
Ze kregen zeven kinderen. Eén van zijn zonen was Gerrit Jan van Heek, geboren in 1728 en in 
1754 gehuwd met Grietje Lankheet; ook hij was verscheidene jaren burgemeester van Delden. 
Gerrit Jan woonde in het huis Den Kolk, genoemd naar de brandkolk aan de overkant, aan de 
weg naar Goor. Zijn zoon Hendrik Jan (1759-1809), trouwde in 1778 met Engelbertha 
Lasonder, erfdochter want enig kind van Jan Berent Lasonder, een zeer vermogende 
Enschedese linnenhandelaar, telg van het rijkste textielgeslacht van Twente. Ook de Van 
Heeks in Delden waren vermogend, de vijf aangeslagenen bezaten samen een vijfde deel van 
het totale vermogen in de stad.20  
 
Monopolie voor bombazijn 
In de jaren tachtig en negentig van de achttiende eeuw bloeide de textielnijverheid in 
Enschede en omgeving sterker dan in overig Twente. Dat was het resultaat van het in 1728 op 
initiatief van Herman van Lochem binnengehaalde monopolie voor de productie van 
bombazijn. Van Lochem was een ‘reider’, een koopman die garens kocht, deze uitzette bij de 
huiswevers op de boerderijen in de omtrek en later het geweven doek terugnam tegen betaling 
van het weefloon. Op 15 maart 1728 verzocht Van Lochem, als aanvoerder van een groep van 
tien linnenreiders in Enschede, aan de ridderschap en steden van Overijssel een monopolie te 
mogen vestigen voor de productie van de in Twente nog vrij onbekende ‘bombazijnen’.21 Dat 
waren zware doeksoorten van linnen en katoen, die uitermate geschikt waren voor 
werkkleding. De tien entrepreneurs kregen voor vijftien jaar octrooi tot oprichting van ‘eene 
fabryck’ [...] in het quartier van Twenthe’. Ze produceerden er niet alleen eenvoudige effen 
linnen stoffen, maar ook stoffen voor bovenkleding, linnen damast en linnen piqué.22 Zestig 
jaar later maakten ongeveer zesduizend wevers en spinners de inmiddels alom beroemde 
‘Enschedeër bomzij’.23 Van Lochem kreeg de eer die hem toekwam. Burgemeester Hendrik 
ter Kuile van Enschede schreef in 1821 in ‘een nationaal blad’ dat Van Lochem de grondslag 
‘onzer Bombazijn-Fabrieken’ had gelegd. Jarenlang al is de burgerzaal van het Enschedese 
stadhuis gesierd met de beeltenis van Van Lochem, de ‘Grondlegger van dezer Stads 
Fabrieken en Bloeij.’24 Van Lochem woonde in het huis Markt 21. 

De ontwikkelingen in de katoenindustrie waren Hendrik Jan niet ontgaan en in 1778, 
toen hij nog geen negentien was, besloot hij met Engelbertha naar Enschede te verhuizen. 
Waar de jongelui de eerste jaren van hun huwelijk woonden, is niet bekend. Op 25 augustus 
1781 kochten ze het huis naast de villa van Engelbertha’s vader, nummer 17 aan de huidige 
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Oude Markt.25 Op marktdagen kon je er tientallen boeren ontmoeten, met een mars26 op de 
rug, op weg naar de ‘reider’.27 Ook Hendrik Jan van Heek werd reider.28 Hij kocht van de 
boeren in de omgeving hun gesponnen en geweven garen’s die hij bleekte, verfde en 
kalanderde.29 Achter ’t Wageler, aan de weg naar Hengelo, legde hij een eigen natuurbleek 
aan, de Van Heeksbleek.30 Op de namenlijst van fabriqueurs in Overijssel, verschenen in 
1795, stond hij ingeschreven als ‘Hendrik Jan van Heek (in alle soorten van Bombazijnen, 
Marceilles’).31 De zaken gingen goed. In 1781 betrok de familie het huis aan de Markt 21, 
waar eerder Van Lochem had gewoond. In 1792 kocht Hendrik Jan het achter zijn huis 
gelegen perceel aan de Achterstraat, om meer opslagruimte te hebben. Kort na de stadsbrand, 
die grote delen van de binnenstad verwoestte, werden ondergrond, erven en ruïnes van zijn 
huis en bedrijf in het openbaar geveild en verkocht aan Drehfal, die er zijn befaamde hoeden- 
en pettenwinkel vestigde.32  

Zijn succes had Hendrik Jan niet alleen aan zijn enthousiasme en zijn handelaartalent 
te danken, hij profiteerde ook van de aflossing van de wacht aan de top van de 
textielnijverheid. In de achttiende eeuw hadden doopsgezinde fabriqueursfamilies de 
linnenhandel beheerst; aan het einde van de eeuw stierven zij echter grotendeels in de 
mannelijke lijn uit of trokken zich terug in andere beroepen en in het openbaar bestuur. Zo 
kwamen er kansen voor nieuwkomers als de jeugdige Hendrik Jan van Heek, die in 1778 de 
grondslag had gelegd voor een textieldynastie en een textielimperium die nog lang hun 
stempel zouden drukken op zijn nieuwe woonstad.33  

Hendrik Jan overleed in 1809, tien jaar na zijn vrouw, tijdens een zakenreis in 
Amsterdam; hij werd in de Zuiderkerk begraven. Zijn zoons Gerrit Jan (1780-1851) en 
Helmich (1785-1847) zetten de zaken voort als de firma H.J. van Heek & Zonen. De 
onderneming bleef gevestigd in het huis van Hendrik Jan aan de Markt; later werd het bedrijf 
overgebracht naar het Van Heekshuis, dat Helmich in 1818 had gekocht. Aan de voorkant van 
het huis waren de kantoren, het pakhuis stond in de tuin. Helmich was niet alleen firmant in 
het textielbedrijf, hij dreef ook met zijn zonen Hendrik Jan en Herman een vennootschap die 
handelde in lijnzaad en effecten en bovendien deelnam in publieke en private 
handelsondernemingen en wisselzaken afhandelde.34 Helmich en Gerrit Jan waren bekwame 
entrepreneurs en mede door de gunstige sociaal-economische omstandigheden bouwden ze 
een bloeiend bedrijf op.  
 In die tijd hadden de fabriqueurs niet enige grote klanten, maar vele kleine, aan wie ze 
rechtstreeks hun producten verkochten. De groothandel bestond nog niet.35 De beide broers 
Van Heek onderkenden het belang van goede relaties met de winkeliers-afnemers en ze 
stelden in 1821 als eerste bedrijf in Twente een ‘reisbediende’ aan, die de contacten met de 
bestaande klanten warm moest houden en nieuwe moest werven. Uiteindelijk leverde deze 
voor die tijd nieuwe werkwijze een netwerk op van ongeveer zeshonderd winkeliers. Dat 
leverde groeiende winsten op, ook al omdat op deze manier de risico’s geringer waren dan bij 
export.36 Kort na 1850 veranderde echter dit patroon, toen er groothandelhuizen ontstonden, 
vooral in Amsterdam en Rotterdam, maar ook in bijvoorbeeld Deventer, Groningen en 
Tilburg. De importeurs die voornamelijk in buitenlandse artikelen handelden, breidden hun 
pakket ook uit met Twentse weefsels. De fabrieken leverden voortaan vooral aan deze 
groothandelaren en aan grote winkeliers, de grossiers bedienden de kleine winkeliers.37 
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Hof te Boekelo en Langehuizen 

Van de beide succesvolle ondernemers die met hun bedrijf H.J. van Heek & Zonen de basis legden 

voor de latere firma Van Heek & Co. die zou uitgroeien tot het grootste textielbedrijf van Twente, 

plaatste vooral Helmich zich in de schijnwerpers. Hij woonde op historische grond, in het huis aan 

de Markt 21.38 In de familie Van Heek werd Helmich de eerste landgoedbezitter, toen hij in 1822 

het huisperceel van de oude havezate Hof te Boekelo kocht, met de daaraan verbonden rechten, 

als ‘het regt van havesate, voorts van jagt en visserij en het regt van de collatie tot het beroep van 

een predikant te Enschede’. Met deze aankoop wilde Van Heek niet alleen zijn maatschappelijk 

aanzien bevestigen, maar het ook een vleugje dynastiek aanzien van een adellijk huis meegeven.39  

 Helmich van Heek was de eerste Enschedese textielondernemer die om de woningnood te 

lenigen huizen voor arbeiders bouwde. Dit vond plaats in 1837, toen het goed ging in de textiel en 

Enschede groeide. Op een terrein aan de weg naar Hengelo, de tegenwoordige Hengelosesestraat, 

liet hij een rij van dertig woningen bouwen. De volksmond noemde ze al snel de Langehuizen, een 

naam die beter klonk dan Helmich’s Hoek, zoals de officiële naam luidde. De huur van een huis was 

28 gulden in een jaar, ongeveer een zesde deel van een maandinkomen. Het hoekhuis aan de 

stadskant, bedoeld als buitensociëteit, was eigenlijk een café, met een grote door een hoge heg 

omgeven tuin met een paar koepeltjes. Op de schoorsteen van het huis draaide vroeger een 

windvaan, gesierd met de beginletters van de naam van bouwheer, H.v.H.40  
 
 
Van Heek & Co. op stoom 
De komst van de stoommachine bracht in 1859 tweespalt in Van Heek & Zonen. Niet 
iedereen was overtuigd van de noodzaak om op stoomkracht over te gaan. Hein, de zoon van 
Gerrit Jan, wilde ‘in ’t klein alleen doen’, de zoons van Helmich waren van plan een grote 
stoomweverij op te richten.41 Gerrit Jan, de vader van Jan van Heek, had in het najaar van 
1857 een studiereis naar Engeland gemaakt en gezien dat de textielindustrie het daar moeilijk 
had, de handel slecht liep en overal was werktijdverkorting ingevoerd. Maar juichend was hij 
over de technische innovaties in de machineparken van de fabrieken in Lancashire.  
 

‘Wat machinerie betreft, zijn de Engelschen ons verreweg de baas. Alles wat met machines en 
stoom gedreven kan worden, wordt ook gedaan, zoo wordt het ijzer geschaafd, geboord etc. 
met machines. De industrie der Engelschen is grootsch en men kan er de energie der 
Engelsche natie uit zien.’42 

 
Voor de Twentse textiel werd 1858 een topjaar. Van Heek & Zonen maakte een rendement 
van twaalf procent op het eigen vermogen. Het was echter het laatste jaar van het bedrijf, 
want op Oudejaarsdag 1858 werd de oude firma H.J. van Heek & Zonen ontbonden. Op 29 
maart 1859 werd de definitieve acte getekend voor de oprichting van een nieuwe firma onder 
de naam Van Heek & Co., die tot doel had de vervaardiging van bombazijn, pillow, calicot, 
enzovoort. De leiding van het bedrijf kwam in handen van de drie zonen van Helmich: 
Hendrik Jan (1814-1872), Herman (1816-1882) en Gerrit Jan, die zo’n twintig jaar jonger was 
dan zijn twee broers. De nieuwe onderneming startte vanuit een gunstige positie. De positieve 
financiële resultaten, de ervaring in het textielvak en het opgebouwde relatie- en 
klantennetwerk hielpen het nieuwe bedrijf door de altijd zware eerste jaren.43 En het waren de 
jaren dat de industrie in Twente nieuwe wegen insloeg door de invoering van stoommachines. 
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Vriend van Thorbecke 
Hendrik Jan van Heek, de oudste van de drie firmanten, had niet de uitstraling van een 
actieve, succesvolle, altijd bezige ondernemer. Integendeel, hij had een broze gezondheid, hij 
leed aan astma. Een Enschedese boer, die Hendrik Jan hoorde hoesten, zei eens weinig 
bemoedigend tot hem: ‘Dow heurst den Koekkoek ook nich weer.’44 Een tijdgenoot beschreef 
hem als een ‘zwakken, teringachtigen man. [...] Maar in dat zwakke lichaam woonde een 
sterke geest, een onverzettelijke wilskracht, in dat hoofd een zeer ontwikkeld, helder 
verstand.’ Wie een gesprek met hem voerde, merkte direct te doen te hebben met een man, die 
zijn tijd ver vooruit was. Hij onderkende de gevolgen van staatkundige gebeurtenissen op de 
wereldmarkt, wist van het mislukken of slagen van oogsten en zag waarom de prijzen van zijn 
producten stegen of daalden.45  
 Hendrik Jan was de man die Van Heek & Co. naar een periode van bloei voerde. Hij 
verleende de onderneming niet alleen een belangrijke economische positie, ook zijn 
maatschappelijke activiteiten gaven het bedrijf een nieuwe dimensie.46 Hij was een 
toegewijde liberaal en leefde mee met de nationale politieke ontwikkelingen. Vanaf 1843 was 
hij lid van de Kamer van Koophandel, gedurende zijn laatste drie levensjaren was hij vice-
voorzitter. Hij behoorde tot de kring van moderne industriëlen, die in Twente de toon 
aangaven en ijverden voor een krachtige ontwikkeling van de regio, zoals C.T. Stork, G. 
Salomonsen en H.P. Gelderman. In Enschede was hij actief als gemeenteraadslid, in de jaren 
1851-1857 en vanaf 1863 tot zijn dood in 1872. Zijn vriendschap met de liberale staatsman 
Johan Rudof Thorbecke (1798-1872) gaf hem aanzien in Enschede en geheel Twente. 
 
 

 

Thorbecke, ‘voor voedsel en dekking’ 

Als minister van Binnenlandse Zaken bezocht Thorbecke kort na de grote stadsbrand van 7 mei 

1862 Enschede om fabrikanten, bestuurders en bevolking een hart onder de riem te steken. Hij 

zag welke verwoestingen het vuur had aangericht.47 Terug in de Tweede Kamer in Den Haag 

onderbrak Thorbecke direct de discussies ‘omdat ik het tot mijnen pligt rekende een buitengewoon 

blijk van deelneming in een buitengewone ramp, ook tot het bevorderen van de nodige 

maatregelen, te geven. Ik heb daar een tooneel van vernieling aanschouwd, gelijk men het, geloof 

ik, zeldzaam zal zien. Maar ik vond op dat tooneel, nevens de ramp, de levenskracht tot herstel. 

Ik vond er de hoofden der gemeente vol moed, enkel bedacht om Enschede schooner en grooter 

te doen herrijzen.‘ Thorbecke zorgde voor ‘voor voedsel en dekking’. De veerkracht in de stad 

bleek groot. ‘Allerwege zien wij tenten verrijzen, voorzien van voldoende wollen dekens, en gelden 

zijn aanwezig voor de eerste levensbehoeften. De sombere treurigheid van de eerste dagen begint 

baan te maken voor opgeruimdheid en hoop voor de toekomst.’48  

 

 
Hendrik Jan en Thorbecke ontmoetten elkaar voor het eerst in de zomer van 1854, toen de 
staatsman Twente bezocht en op 30 juni aanzat aan een diner in de Groote Sociëteit. Hij was 
uitgenodigd door Twentse ondernemers, die hem wilden wijzen op de noodzaak dat er zo snel 
mogelijk een spoorlijn kwam. Ze merkten namelijk dat het isolement van de streek nadelige 
gevolgen had voor met name de textielfabrikanten en hun concurrentiepositie in de branche 
verzwakte. Thorbecke bezichtigde zes fabrieken, waaronder het magazijn van de Van Heeks, 
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waar Hendrik Jan hem rondleidde. Thorbecke was, zo schreef hij op 6 juli 1854 aan B.W. 
Blijdenstein sr., zeer te speken over de fabrikanten in deze streek: ‘Indien Holland soms 
sukkelig en verouderd kan schijnen, Twenthe is een land in de eerste kracht van jeugdige 
ontwikkeling.’ Hij zag de fabrikanten als ‘bondgenooten’.  
 De lobby van de Twentse ondernemers werkte. Thorbecke vroeg in de Tweede Kamer 
aandacht voor ‘een tak van nijverheid, die tegenwoordig de eerste nijverheid van de wereld is, 
gelijk de handel daarin, na den graanhandel de eerste, de voornaamste, de uitgebreidste aller 
takken van verkeer. Het is de katoenfabriek.’ Een spoorlijn betekende voor de Twentse 
industrie niet alleen dat de streek werd open gelegd, maar ook – wat minstens zo belangrijk 
was – lagere steenkoolprijzen en een versneld vrachtverkeer naar de havens. Maar toch 
duurde het nog tot 1866 voordat de Oosterspoorlijn via Zutphen werd doorgetrokken naar 
Enschede.49  
 
Dolce far niente 
In februari 1866 stapte Thorbecke uit zijn tweede ministerie, vanwege een conflict over de 
invoering van het strafwetboek voor Nederlands-Indië. En ook omdat hij – hij was bijna 
zeventig – het gevecht met de jonge generatie Kamerleden al maanden moe was; hij wilde een 
tijdje weg uit de Haagse ‘sfeer van intriges en ambities’. Hij vertrok naar Enschede, waar hij 
de gast was van Hendrik Jan, met wie hij in de loop der jaren bevriend was geraakt. Hij kon in 
het Van Heekshuis enkele dagen in alle rust en stilte van het Twentse land doorbrengen, 
vergezeld van zijn dochter Merrijtje. Uiteindelijk bleef hij een maand.  

Over zijn verblijf in het Van Heekshuis was Thorbecke enthousiast en hij stuurde zijn 
vrouw Adelheid goede berichten, bijvoorbeeld in zijn brief van 16 februari: ‘Te 8 ure schenkt 
Merrijtje mij koffij en maakt zij mij een boterham. Dan gaat zij met de familie ontbijten, komt 
terug bij mij zitten werken, en zoekt vervolgens de piano op. Te 12, half een, een ure komt 
doorgaans eenig bezoek. Om twee ure eten. Na het eten rust ieder een weinig en draagt 
Merrijtje het kopje koffij in mijne kamer. Te vier ure, half 5, meestal een weinig uitgereden; 
slechts een maal, tot dus ver, een wandeling. Den avond tot 10 uur het souperuur, breng ik in 
mijne kamer door, tenzij men mij te 9 ure afroepe, omdat een broeder of zwager gekomen is. 
Te half 12 met mijn zoet wijfje (sc. in de gedachten) ter rust.’50 

Begin maart 1866 was Thorbecke zowel in het kiesdistrict Groningen als dat van 
Zwolle gekozen als kamerlid. Hij aarzelde, want hij was van plan geweest zich niet langer 
beschikbaar te stellen. Maar op 12 maart schreef hij zijn vrouw uit Enschede: ‘Door het rustig, 
stil verblijf hier, onder welmeenende, opregte menschen, een dolce far niente, in volkomen 
vrijheid, door geen wanklanken geplaagd, vinde ik mij onbeschrijflijk verfrischt. Worde ik 
met de jaren gevoeliger voor onaangenaamheden, of was ik het in hooge mate altijd, hier 
naderden zij mij niet, en ademde ik niet dan zuivere levenslucht.’ Hij had dan ook besloten de 
benoeming in het district Groningen te accepteren en weer de Tweede Kamer in te gaan.51 

Jan van Heek en zijn jongere broer Gerrit Jan hoorden later van hun vader de verhalen 
over Thorbecke. Jan was er trots op jarenlang in het Van Heekshuis in het hemelbed van 
Thorbecke te hebben geslapen.52 Gerrit Jan vertelde, dat Thorbecke een diepe indruk in de 
familie had achtergelaten zowel wat zijn persoon betreft als met betrekking tot zijn politieke 
opvattingen.53 Thorbecke was er namelijk van overtuigd dat vrijhandel en industrialisering de 
toekomst waren. In dat opzicht waardeerde hij Twente dan ook zeer, getuige een aantekening 
van zijn hand: ‘Eene streek van ons land, waarvoor ik bijzonder veel hart heb. Eene buurt die 
bezig is het vooroordeel te wederleggen, alsof ons land voor fabrijken niet geschikt ware.’54  
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Het ‘innig leed’ van Twentse industriëlen 

Hoe ver steun voor Thorbecke in Twente ging, toonde de advertentie die op 1 mei 1853 verscheen 

in de Twentsche Courant. Het was een open brief, die Hendrik Jan van Heek hem op 28 april 1853 

had gezonden, uit naam van twintig vooraanstaande textielfabrikanten, stadsbestuurders en 

bestuursleden van de Kamer van Koophandel, om Thorbecke en zijn politieke vrienden een hart 

onder de riem te steken.55 Thorbecke’s eerste kabinet was zojuist ten val gebracht door de 

Aprilbeweging, een venijnig protest tegen het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 

Nederland.56  

 ‘De ondergeteekenden, protestanten en kiezers van leden voor de Tweede Kamer van de 

Staten-Generaal te Enschede, voelen zich gedrongen U de verklaring te geven, dat het hun innig 

leed heeft gedaan, dat de landsregeering uit Uwe handen in die van de Heeren van Hall en 

anderen, is overgegaan. Terugziend op den stand van zaken bij de aanvaarding Uwer moeilijke 

betrekking en hetgeen onder uw bestuur is verrigt en tot stand gebragt, dan levert die 

beschouwing ruime stof tot dankbaarheid. Zij achten zich verpligt U dit hierdoor openlijk te 

betuigen.’ 

 

 
Biertje in het park 
Hendrik Jan van Heek trouwde toen hij 42 jaar was, in 1856, met Christina Alida Blijdenstein, 
33 jaar, die enige naam had gemaakt als schilderes. Drie jaar na hun huwelijk kregen oom 
Hendrik en tante Lida een meisje, dat naar haar moeder werd genoemd. Lida overleed kort na 
de geboorte en enkele weken later stierf ook het kindje. Oom Hendrik bleef alleen in het grote 
Van Heekshuis achter. Maar niet lang, want zijn zuster Mietje, de roepnaam van Maria 
Geertruid (1820-1895), de weduwe van Abraham Ledeboer (1816-1850), trok met haar vijf 
kinderen bij hem in, om de huishouding te voeren. Haar zoon Abraham Ledeboer (1842-1897) 
werd behalve een goede vriend van Gerrit Jan later ook firmant van Van Heek & Co. In 1864 
boden de drie firmanten hun zuster een aandeel van achttien procent in hun zaken aan, twee 
derde daarvan voor haar, een derde voor zoon Bram. ‘Voor ’t geval Bram later mogt trouwen, 
mogt zij dan haar aandeel geheel of gedeeltelijk aan Bram afstaan’, schreven Hendrik Jan en 
Herman in hun aantekenboek.57 
 Hendrik Jan leefde niet alleen voor zijn bedrijf en zijn politieke bezigheden. Hij was 
vooral ook de patriarchale ondernemer die een open oog had voor de belangen en behoeften 
van zijn werknemers en zich bekommerde om hun welzijn. In het voorjaar van 1861 beschikte 
hij dat het zijn bedoeling was een fonds na te laten ‘ter verzorging van oude gebrekkige 
fabrieksarbeiders en van behoeftige oude werklieden, die steeds getracht hebben met eere 
door de wereld te komen. […] Ik bedoel voornamelijk mannen, maar wensch daarom 
vrouwen niet uitgesloten te hebben.’ Drie jaar later lanceerde hij het idee van zijn geld de 
burgerij van de stad een park te schenken. 58 Het werd het Volkspark, aangelegd op het erve 
Goolkate en op 2 mei 1874 overgedragen aan de gemeenten Enschede en Lonneker. Hier 
konden, zo stelde Hendrik Jan zich voor, arbeiders die vermoeid waren van het dagelijkse 
ploeteren, zich ontspannen. Ze hoefden dan niet naar de kroeg te gaan of thuis de fles jenever 
leeg te drinken. Een borrel konden ze er dan ook niet kopen, wel een biertje. Dat de burgerij 
het park apprecieerde, blijkt uit de omzetcijfers van het café. De eerste acht maanden van 
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1874 werd er dertigduizend liter Beyers bier getapt en paften bezoekers achtduizend sigaren 
weg.59 
 De toespraken bij de overdracht van het Volkspark aan de gemeente liepen over van 
lof en dank aan Hendrik Jan van Heek, de gulle weldoener. De Enschedesche Courant van 7 
mei 1874 trok de registers stevig open: 
  

‘En als de nijvere werkman, vermoeid van den arbeid, hier met vrouw en kroost verademing 
zoekt en ontspanning vindt; als hij het voorregt van dit rein genot meer en meer leert 
waardeeren, boven de grovere uitspanningen die zoo vaak tot uitspattingen leiden en in ’t beste 
geval niets dan onvoldaanheid nalaten, dan moge hij zijne kinderen vertellen van den man, die 
een vriend des volks was, die het wilde toonen, dat werkgever en werknemer niet vijandig 
tegenover elkaar behoeven of behooren te staan; dat hunne ware belangen niet met elkaar 
strijden, maar één zijn, dat wederkeerige waardeering moet bestaan.’  

 
De bevolking van Enschede bood uit dank Hendrik Jan een meer dan drie meter hoog 
kunstwerk aan, dat een onbekende kunstenaar uit graniet had gehouwen. Het staat dicht bij de 
ingang aan de Parkweg. Op de top is een zittende leeuw geplaatst met een schild met het 
Enschedese stadswapen. Wimpels vermelden de woorden onderwijs, beschaving en 
volkswelvaart, drie idealen van de schenker.60  

Jacobus Craandijk, predikant van de doopsgezinden in Borne, meende dat Hendrik Jan 
zijn doel had bereikt, toen hij in 1875 in het Volkspark fabrieksarbeiders en fabrikanten met 
hun vrouwen gadesloeg, die ‘op de voet der meest mogelijke gelijkheid’ met elkaar 
omgingen, ze zaten aan tafeltjes en dronken bier.61 Maar of het een oord voor ontspanning is 
geworden waar rijk en arm elkaar troffen, is bij de standsverschillen aan het einde van de 
negentiende eeuw nauwelijks voorstelbaar. Bovendien riepen de arbeiders dat ze liever meer 
in hun loonzakje kregen en dat ze bij de lange werkdagen, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds 
en ook op zaterdagen, geen tijd hadden in het park uit te rusten. 
 
School voor fabrieksarbeiders  
Leefde Hendrik Jan voort als de goede gever van het Volkspark, de naam van zijn jongere 
broer en medefirmant Herman van Heek was nauw verbonden aan de Fabrieksschool aan de 
Noorderhagen in Enschede, op de hoek met de Kloosterstraat. Het is nu een waardig 
rijksmonument, dat dateert uit 1872. H.J. van Heek & Zonen hadden in 1865 al een eigen 
fabrieksopleiding gesticht, naar het voorbeeld van Stork in buurstad Hengelo. Ook enkele 
andere ondernemingen hadden een eigen opleiding. Efficiënt was het natuurlijk niet, elk 
bedrijf een eigen opleiding. De kosten waren hoger dan wanneer de fabrieken gezamenlijk 
hun personeel zouden opleiden. Maar wie geen school had – en hetzelfde gold voor een 
ziekenkas – moest vrezen dat arbeiders vertrokken of hun kinderen naar een andere fabriek 
stuurden.  

De fabrikanten sloegen echter de handen ineen en in 1866 werd de Vereeniging ‘De 
Fabrieksschool’ voor Enschede en Lonneker opgericht.62 Het doel was, zoals Herman van 
Heek zei: het vormen van bekwame, goed opgeleide fabrieksarbeiders. Zonder een bewijs van 
toelating tot de fabrieksschool konden jongens en meisjes jonger dan achttien jaar niet worden 
geplaatst in de bij de school aangesloten bedrijven. De Fabrieksschool werd gehuisvest in 
lokalen van de beide stadsscholen, de Van Braamschool en de Bloemendaalschool, en in een 
pand van W.J. Blijdenstein aan de Oldenzaalsestraat. De grote wens van de schoolcommissie, 
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een eigen gebouw, werd eind 1872 gerealiseerd, aan de Noorderhagen in Enschede. Jan van 
Heek heeft zijn oom Herman goed gekend, als een vriendelijke man, die niet op de voorgrond 
trad. Hij woonde in het huis van Herman van Lochem aan de Markt. Na het overlijden van 
zijn eerste vrouw Catharina Maria Blijdenstein (1820-1854) hertrouwde hij met Gijsberta ter 
Kuile (1834-1910), die hem lang zou overleven. Herman van Heek overleed in 1882.63  
 
Voorloper in vernieuwing  
De textielgeschiedenis kent historische mijlpalen, zoals 1728 toen tien Enschedese 
fabriqueurs het octrooi kregen om bombazijn te maken, 1832 toen de regering besloot de 
katoenindustrie in Twente te concentreren en 1859: de start van Van Heek & Co. De 
stadsbrand van 1862 was een keerpunt in de geschiedenis van Enschede. ‘Het geslacht dat 
vóór ons leefde mat zijn tijdrekening steeds af naar vóór en na den brand (van 1862). Dat was 
een toen zóó overwegend feit in de geschiedenis van Enschede, dat alles er bij verdween. Die 
7e Mei moet voor de kleine gemeenschap ook iets overweldigends zijn geweest’, volgens Jan 
van Heek.64 De totale schade werd geraamd op zeven miljoen gulden. Benthem schreef:  

 
‘Er is aan de industrie […] een slag toegebracht, die aanvankelijk scheen haar geheel te zullen 
vernietigen, doch die in de toekomst de meest gezegende gevolgen had. Onze Stad herrees 
schooner dan te voren en in plaats der oude fabrieken verrezen nieuwe met de nieuwste 
verbeterde machines, die onze industriëelen in staat stelde de mededinging met de beste 
Engelse fabrieken vol te houden.’  

 
In 1867 draaiden in en om Enschede al weer elf stoomspinnerijen met 63.350 spillen en 
dertien stoomweverijen met 2.659 weefgetouwen.65 De schade was gedekt door ruime 
verzekeringsgelden, waarmee de fabrikanten nieuwe, modernere fabrieksgebouwen konden 
laten bouwen. De stadsbrand was een katalysator in een proces dat zich al eerder had 
aangekondigd; het versnelde de vernieuwing, die vooral te danken was aan een nieuwe 
generatie fabrikanten die de leiding van de vorige generatie overnam.66 
  Eén van die nieuwkomers in de Enschedese textielindustrie was Gerrit Jan van Heek, 
een jonge twintiger, als firmant van Van Heek & Co. verantwoordelijk voor de techniek. Zijn 
kennis had hij verworven tijdens langdurige studiereizen naar Lancashire, waar Manchester 
het Enschede van Engeland was. Enkele jaren vóór de brand, in het najaar van 1859, hadden 
Engelse monteurs al de eerste stoommachine in de nieuwe fabriek aan de Noorderhagen 
geplaatst, een zogenoemde balansmachine. Het vervoer van de ketel, zeven meter lang met 
een middellijn van bijna anderhalve meter, had in Enschede veel bekijks getrokken.67 
Vermoedelijk werd deze fabriek van Van Heek & Co. gebouwd naar model van de in 
1833/1834 geheel naar Engelse voorbeelden ontworpen fabriek van de Enschedesche Katoen 
Spinnerij – de eerste stoomfabriek in Enschede.68 Deze telde vijf verdiepingen met spinzalen, 
23 meter tot aan de nok, veertig meter lang en vijftien meter breed; niet verwonderlijk dat de 
volksmond al snel sprak over ’n Groot’n Stoom.69 De weverij van Van Heek & Co. kreeg vier 
verdiepingen, een weefzaal was 55 x 50 meter groot en er was plaats voor tweehonderd 
machinale weefgetouwen. Een architect was er niet aan te pas gekomen. De bouwers hadden 
overigens wel sterk gekeken naar de Engelse fabrieken waar de Georgian Style overheerste. 
Dat bleek uit de opmerkelijke vensters, die overigens niet van gietijzer waren gemaakt zoals 
elders gebruikelijk was, maar van hout.70  
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In september 1862 werd de bouw van een nieuwe stoomspinnerij op Kremersmaten 
aanbesteed. De investeringen voor een spinnerij waren hoger dan voor een weverij en de 
techniek was gecompliceerder. Vanaf 29 mei 1863 draaide Kremersmaten en maakten 
spinners hun entree in het personeelsbestand. Toen ’n Groot’n Stoom in dat jaar moest 
stoppen vanwege ‘cotton famine' – de katoenschaarste als gevolg van de burgeroorlogen in 
Noord-Amerika – wilden de firmanten van Van Heek & Co. om hun eigen garens te kunnen 
spinnen een deel van de fabriek overnemen. Maar dat plan mislukte en een jaar later werd er 
naast de stoomweverij aan de Noorderhagen een nieuwe spinnerij gebouwd voor 11.500 
spillen voor fijnere garens; de weverij werd uitgebreid tot zeshonderd getouwen. In 1867 telde 
het bedrijf 15.100 spillen en 660 machinale weefgetouwen, in de spinnerij werkten 118 
mannen en vrouwen, in de weverij 403. De fabrieken van Van Heek & Co. boden de 
binnenlandse markt een gevarieerd pakket van producten met onder meer pilou, molton, 
diemet, baai en gebleekte katoen. In 1867 stonden op de lijst van exportlanden behalve 
grootafnemer Nederlands-Indië ook Rangoon, Calcutta, Bombay en Zuid-Amerika. Twee jaar 
later werden ook goederen in consignatie naar China gezonden, nadat door de opening van het 
Suezkanaal de scheepvaartverbindingen met Azië aanzienlijk waren verbeterd.71 Van Heek & 
Co. was op weg de grootste industriële onderneming in Nederland te worden. 
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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 
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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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HOOFDSTUK 3 
 

Opruiers en proletariërs  
 
‘Zo is Enschede thans de grootste fabrieksstad der katoenindustrie in ons land; met recht 
wordt haar dan ook dikwijls den bijnaam van Neerlands Manchester gegeven.’ Zo begon J.J. 
(Ko) van Deinse een lofzang op Enschede, dat omstreeks 1890 een echte textielstad was, met 
zes spinnerijen die samen 107.000 spillen telden, veertien stoomweverijen met ruim 
vijfduizend weefgetouwen, en tal van gespecialiseerde bedrijven als ververijen en blekerijen. 
Van Deinse was lovend over de arbeiders aan de spillen en de getouwen, maar vooral over de 
industriëlen. ‘De grote vooruitgang van hare industrie in de laatste tientallen jaren heeft zij 
voor een belangrijk deel te danken aan het bezit eener bevolking wier aanleg voor die 
industrie historisch ontwikkeld is, daar […] het spinnen en weven hier reeds een achttiental 
eeuwen wordt beoefend; – maar ook vooral dankt zij die ontwikkeling aan de werkzaamheid, 
den ondernemingsgeest, de energie van hare industrieelen.’1 Alles scheen hosanna in Twente, 
de textielindustrie groeide, fabrieken verrezen alom, fabrikanten zagen slechts rozengeur en 
maneschijn en zorgden als vertrouwenwekkende patriarchen goed voor hun arbeiders. Ze 
stichtten zieken- en pensioenfondsen, schonken een park, beijverden zich voor goed 
onderwijs.  
 Maar Van Deinse was als chef de bureau van Gerh. Jannink & Zonen geen 
onafhankelijke, kritische waarnemer. Hij keerde zich met dit beeld ook tegen een aanzienlijk 
donkerder gekleurd beeld dat de socialisten gaven. Deze hadden zich vier jaar tevoren 
duidelijk gemanifesteerd, bij een staking die landelijk opzien zou baren. Toen twee 
fabrikanten in het voorjaar van 1886 de weeflonen met tien procent wilden verlagen, 
weigerden tweehonderd arbeiders aan het werk te gaan, omdat ze deze maatregel 
onrechtvaardig vonden, een aantasting van verworven rechten. De staking was volgens de 
Kamer van Koophandel niet in eerste instantie te wijten aan deze arbeiders, maar aan politieke 
opruiers die door een onjuiste voorstelling van zaken te geven ‘de vlijtige en vreedzame 
arbeiders’ overhaalden te gaan staken.2 Die opruiers waren de socialisten, die zich een jaar 
eerder in Enschede hadden georganiseerd in een lokale afdeling van de Sociaal-
Democratische Bond van Domela Nieuwenhuis.3  

Tjeerd van der Zee, van 1884 tot 1896 burgemeester van Enschede, woonde op 28 
maart 1886 – vergezeld van een aantal agenten – een vergadering bij van lokale socialisten, 
waar de klassenstrijd op de agenda stond. De politiemannen konden niet verhinderen dat ’s 
avonds een joelende menigte door de binnenstad trok. Toen Stroink & Co. de voorgenomen 
loonsverlaging aankondigde, brak een staking uit, die oversloeg naar de fabriek van J.F. 
Scholten & Zonen. Van der Zee haalde steun uit Zutphen, cavaleristen moesten de orde 
herstellen.4 De geschiedschrijver van het socialisme, Willem Vliegen, beschreef later het 
optreden van deze burgemeester als ‘verschrikkelijk brutaal en willekeurig’. Zo ontbood hij 
een aantal arbeiders ‘en dan ging hij ze met vloeken en scheldwoorden te lijf, zeide, dat ze 
nog blij moesten wezen te mogen werken voor zooveel loon, want dat ze eigenlijk geen schot 
kruit waard waren, en zoo voort’.5 Maar tenslotte kon Vliegen er moeilijk omheen dat dit 
optreden enig effect had: ‘Ten slotte eindigde de staking zonder resultaat, nadat ze meer dan 
een maand zonder hulp had geduurd. Er vielen een 60-tal slachtoffers.’   

In de herfst van hetzelfde jaar was Alfons Ariëns als jong kapelaan van Rome naar 
zijn eerste parochie in Enschede verhuisd. Hij had weinig goede woorden over voor ‘de 
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lelijkste stad van Nederland’6. Hij vond zijn nieuwe woonplaats zeker geen parel aan de kroon 
van Nederland, zoals de minister van Binnenlandse Zaken de stad waardeerde, toen hij in 
1889 de economische welvaart prees.7 De jonge priester ontdekte al snel dat ‘volkswelvaart’ 
voor arbeiders niet veel betekende. De fabrikanten dachten het volk door en door te kennen, 
ze glimlachten medelijdend wanneer iemand iets durfde te zeggen over de toestand van de 
arbeiders, hún arbeiders. Ariëns: 

 
‘De arbeiders waren bitter weinig in tel. Het was opzitten, pootjes geven en doodliggen. Ze 
moesten blij zijn, dat men hen werken liet, en vooral nooit klagen of vragen om meer. Een 
loonactie gold als uiting van ontevredenheid; om een bijzaak, een ingeworpen ruit, werd de 
hoofdzaak voorbij gezien en het geheel veroordeeld als een anarchistisch avontuur. Zo 
oordeelden de meesten. Niet uit boosheid, maar uit blindheid. Men zag de sociale noden niet.’8 

 
Socialistische woelingen 
De socialisten kregen in Enschede voet aan de grond. Gerrit Jan van Heek en zijn collega’s 
hadden het niet op hen begrepen. Op 1 november 1888 brak bij de firma Gerh. Jannink & 
Zonen een staking uit. Egbert Jannink wilde de lonen verlagen omdat een nieuw soort doek 
werd ingevoerd. Bovendien was het personeel ontevreden over de berekening van het loon en 
het boetestelsel. Twee weken lang staakten 188 arbeiders. Jannink noteerde 2.244 niet 
gewerkte mandagen.9 De socialisten waren de boosdoeners, de staking werd geweten aan 
‘socialistische woelingen’. De Enschedese Kamer van Koophandel schreef in haar verslag 
over 1888 dat niet de ontevredenheid of het werk de stakers tegenhielden om weer aan het 
werk te gaan, maar de politieke agitatie van mensen van buiten en ook van stadgenoten. De 
meeste arbeiders wilden weer aan de slag, maar hadden niet de moed of waren bang, aldus de 
KvK.10 Jannink vertelde tijdens de staatsenquête van 1890 dat – nadat de staking was 
gebroken door te dreigen met acuut ontslag – de stakers schriftelijk moesten verklaren dat ze 
zich nooit meer met socialisten zouden inlaten.11  
 Deze staking was voor Gerrit Jan van Heek aanleiding om – op 12 november 1888 – 
de Fabrikanten-Vereeniging Enschede (FVE) op te richten. Het lijkt er in elk geval op dat hij 
de initiator was voor de oprichting.12 De bedoeling was dat werkgevers bij arbeidsconflicten 
één lijn zouden trekken. Dat wil zeggen dat een staking bij de één, beantwoord zou worden 
door een uitsluiting van alle arbeiders door de andere, bij de FVE aangesloten fabrikanten. 
Dat was niet alleen voor hemzelf als eerste firmant van de grootste textielfabriek in Enschede 
belangrijk, maar ook voor zijn concurrenten. Wie arbeiders wil uitsluiten, dus hen de toegang 
tot de fabriek ontzegt, moet wel zeker weten dat een andere fabrikant deze arbeiders niet in 
dienst neemt. Gerrit Jan moest dus een prisoner’s dilemma oplossen en voorkomen dat ieder 
uitsluitend voor zijn eigen belangen opkwam en het collectieve belang uit het oog verloor. 
Om eenheid tussen zijn collega’s te smeden kon hij waarschijnlijk gebruik maken van de 
instemming, invloed en druk van de Commissaris des Konings, mr. J.H. Geertsema.  

Een week vóór de oprichtingsdatum van de FVE was er in het stadhuis van Enschede 
een bijeenkomst van de gemeente en de provincie belegd. Daar werd een commissie 
benoemd, die een onderzoek moest instellen naar de oorzaak van de werkstaking bij Jannink 
en voorbereidingen treffen voor het oprichten van een vereniging die ten doel zou hebben in 
het vervolg werkstakingen te voorkomen.13 Gerrit Jan werd de eerste voorzitter van de FVE. 
Hij zag kans zijn weerzin tegen socialisten in de doelstellingen verwoord te krijgen, waarmee 
overigens niet gezegd is dat de andere fabrikanten met hem van mening verschilden. 
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Tegenover de staatscommissie had hij in 1890 duidelijk laten blijken dat hij een uitgesproken 
afkeer had van die wereldverbeteraars:  
 

‘Het grote gevaar is dat de arbeiders zich laten overvleugelen door de socialisten, die willen 
niet de zaken op vredelievende wijze schikken maar wel strijd uitlokken. Met hen willen we 
natuurlijk niets te doen hebben.’14  
 

Volgens de statuten werd de FVE de gesprekspartner voor overleg met goedwillende 
arbeiders, om zonder stakingen of andere vormen van verzet geschillen tussen fabrikanten en 
arbeiders te voorkomen of uit de weg te ruimen. De praktijk toonde al snel aan dat de nadruk 
lag op het bestrijden van het rode gevaar.15 De fabrikanten wisten dat het niet alleen gistte in 
Twente, maar dat overal in het land de socialisten zich roerden, arbeidersrellen waren bijna 
aan de orde van de dag.  
 
Een onbebouwde akker 
In de beginjaren van de arbeidersbeweging haalden spoorlijnen Twente weliswaar uit een 
langdurig isolement, maar de afstanden naar het westen waar de socialistische ideeën rijpten 
en arbeiders tot de strijd voerden, waren en bleven voorlopig groot. Opmerkelijk was dat het 
sinds 1864 sterk in opmars zijnde socialisme in Duitsland geen invloed had op Twente. Veel 
Twentenaren werkten immers ‘oaver ’n poal’, al was dat wel in het minder ontwikkelde deel 
van Hannover en Westfalen.16 In Twente en trouwens ook in andere windstreken kwam de 
socialistische beweging wat later op gang dan in de grote steden. Voor de meeste 
Nederlanders eindigde de horizon bij de gemeentegrens, van ‘dé sociale geschiedenis’ was 
dan ook geen sprake, sociale geschiedenis was in eerste instantie lokale geschiedenis.17 
Gemeenten waren nog grotendeels zelfstandig, waardoor het beleid in de verschillende 
streken en steden sterk kon uiteenlopen. Ook de arbeidsmarkt was sterk lokaal of regionaal 
bepaald.18  

Landelijk voorvechter van het socialisme was Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-
1919), secretaris en al snel de leider van de in 1881 opgerichte Sociaal-Democratische Bond. 
Domela Nieuwenhuis verspreidde zijn ideeën via Recht voor Allen, het orgaan van de sociaal-
democratie in Nederland, dat soms een oplage had van 45.000 exemplaren en zelfs enige tijd 
als dagblad verscheen.19 In één van de eerste nummers constateerde hij dat Twente nog ‘een 
onbebouwde akker’ was voor de socialisten. In 1884 kwam Domela Nieuwenhuis naar 
Enschede. Een zaal huren om socialistische propaganda over Enschedeërs uit te storten, lukte 
niet, maar hij was wel aanwezig bij een bijeenkomst van het Algemeen Nederlandsch 
Werklieden Verbond, de keurige concurrent van de meer strijdvaardige SDB. Domela vroeg 
het woord en hield zijn verhaal, dat veel indruk maakte op de aanwezigen. Enschede was rijp 
voor de beloofde betere tijden. Op 2 augustus 1885 hield de SDB een eerste vergadering in 
Enschede, ’s avonds om acht uur in het volkscafé Meyran. Domela Nieuwenhuis hield een 
rede rond de vraag: Wie zijn de dieven?  

Gerrit Bennink (1858-1927), een adept en goede bekende van Domela Nieuwenhuis, 
aanstichter van de staking bij Stroink en Scholten in 1886, beschreef in de gezwollen taal van 
de rode voorvechters hoe hij die avond had beleefd:  

 
‘In de stampvolle zaal luisterden de Enschedese slaven schier ademloos naar het voor hen 
vreemde geluid. Bij ’t vele dat hun vreemd en vaag leek werd hun zaak duidelijk: dat zij al 
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arbeidende arm bleven, terwijl hun meesters steeds rijker werden. Dat vereenigen, 
machtsvorming de eerste voorwaarde was om het private eigendom, de bron van diefstal, in 
gemeenschappelijk bezit te brengen, moge voor de meeste aanwezigen dien avond een 
probleem zijn geweest, zij voelden de trillingen van het nieuwe licht brekende door den 
donkeren nacht waarin ze tot heden hadden geleefd. De oproep, zich als schepper van den 
onmetelijken rijkdom dezer aarde, meester en geen slaaf te gevoelen, deed de harten van deze 
goedmoedigen sneller kloppen.’20 

 
Bennink was een Hengelose textielarbeider, die in 1882 voor de SDB had gekozen en zijn 
Brieven uit Twenthe publiceerde in Recht voor Allen. Zijn bijnamen waren Rooie Bennink en 
Pokkel Bennink, naar zijn ideeën en zijn gebochelde rug, het gevolg van een bedrijfsongeval 
in een Hengelose textielfabriek. Hij werkte na zijn ongeluk als portier bij de Nederlandsche 
Katoenspinnerij in Hengelo. Na een rede van Bennink in Hengelo waarschuwde 
spinnerijdirecteur R.A. de Monchy zijn personeel voor het bezoek aan de tweede vergadering. 
‘Spuwt niet in de bron, die Uw leven onderhoudt, want de fabriek is voor allen en allen zijn 
voor de fabriek.’ Na zijn tweede optreden werd Bennink in 1883 ontslagen. Hij vond werk als 
timmerman bij de Gistfabriek van Van Marken in Delft. Twee jaar later keerde hij terug naar 
Twente, waar hij zich als horlogemaker vestigde. Hij was de meest invloedrijke van alle 
propagandisten die Twente lange tijd heeft geleverd.21  

Eén van de actieve leden van de Enschedese afdeling van de SDB was Jan Groothuis, 
wever bij Van Heek & Co., die in Recht voor Allen de lezers vertelde over het leven van de 
textielarbeiders in Enschede. In oktober 1885 was hij ontslagen, met een getuigschrift dat zijn 
patroons niets op zijn werk of gedrag hadden aan te merken. Gezien de afkeer van de heren 
firmanten van het socialisme is het zeer waarschijnlijk dat Groothuis zijn ontslag had te 
danken aan zijn toespraak tijdens een vergadering op 17 oktober 1885. Daar lichtte hij het 
ontwerp van een nieuwe wet op de Kinderarbeid toe en keerde zich tegen burgemeester 
Tjeerd van der Zee die de inleiding had verzorgd.22 Van der Zee was het niet eens met het 
voorstel van de minister kinderen onder de veertien jaar niet meer te laten werken. Als deze 
wet werd aangenomen, zouden er volgens hem in Enschede ruim driehonderd kinderen als 
nietsnutten rondlopen. Of er moesten maatregelen worden genomen, zodat ze tot hun 
veertiende jaar naar school konden. Van der Zee meende dat een kind van twaalf veel 
oplettender en gehoorzamer was dan ouderen en dat de jongens en meisjes van die leeftijd 
eerder de handigheid te pakken kregen.23  
 
Baanbreker en dwarsdrijver 
De katholieke arbeiders in Twente verenigden zich aan het einde van de negentiende eeuw in 
vakorganisaties. Ook zij waren onder de bekoring geraakt van het socialisme, dat immers 
verlossing beloofde tijdens het aardse bestaan, in plaats van daarna. Hendrik Engels, leerling 
van Ariëns, schreef later daarover:  
 

‘Nog zie ik Domela de zwarte manen schudden, nog voel ik de geestdrift die hij wekte met 
zijn bezielend woord, waarin hij toch zo echt waar en zo begrijpelijk voor ons, onze ellende 
schandelijk noemde. Vele Katholieke Werklieden zijn een tijdlang meegesleept, tot het 
Socialisme zich in zijn ware gedaante vertoonde, dat is: vóór alles anti-clericaal.’24  
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Hendrik Engels (1869-1940) had op z’n twaalfde de kosteloze R.K. Jongensschool in 
Enschede verlaten om als leerling-wever in de fabriek te beginnen. Vanaf het begin steunde 
hij zijn leermeester Ariëns bij diens pogingen een (inter)confessionele arbeidersbeweging tot 
stand te brengen, tegenover de groeiende aanhang van de socialistische vakorganisaties.25 De 
broer van zijn vrouw, Jan (Johannes) Brinkhuis (1860-1938), wever bij Van Heek & Co., 
zoon van een boer en thuiswever in Lonneker, werd de voorman van de katholieke 
vakbeweging in Enschede. Brinkhuis uitte felle kritiek op de werkgevers, vooral omdat hij het 
verwijt van de socialisten niet kon verdragen dat hij niet vooruitstrevend genoeg was.26  
 Hij inviteerde in het kader van een verkiezingsbijeenkomst zelfs Adolf Daens (1839-
1907), priester in Aalst (België), lid van de Christene Volkspartij, die de geschiedenis is 
ingegaan door zijn strijd voor verbetering van de levensomstandigheden van de arbeiders. 
Brinkhuis had aangekondigd bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1901 niet op de 
katholieken, maar op de socialisten te stemmen. Daens was in België met de socialisten 
samengegaan, wat hem zeer kwalijk werd genomen. Herhaald had hij verklaard dat het 
Daensisme de beste bestrijding van het socialisme betekende en nu kwam hij dat standpunt  
zelfs in Nederland uitdragen. Hij vond het van het grootste belang dat overheid en kerk de 
sociale wantoestanden erkenden. In België, maar ook in Nederland, zagen de geestelijke 
wereld en het wereldlijke gezag de problemen wel, maar ze pakten ze niet aan; met wat 
liefdadigheid schoven ze volgens Daens de verantwoordelijkheid van zich af. Maar de 
toehoorders in Enschede waren teleurgesteld. Geen revolutionaire taal tegen de kerk, zoals de 
socialisten verwachtten, maar een gedragen katholieke preek kregen ze te horen. Daens spuide 
zelfs kritiek op de in zijn ogen valse leer van het socialisme.27 In Enschede werd overigens 
niet de katholieke kandidaat P.J.M. Aalberse gekozen, maar de socialist H.H. van Kol, die 
zeshonderd stemmen meer vergaarde.28 

Brinkhuis was lid van de vakorganisatie De Voorzorg, die voor de patroons geheim 
gehouden was, maar door alle wevers van Van Heek & Co. werd gesteund.29 Binnen een jaar 
na de oprichting in 1888 ging De Voorzorg op in de neutrale Wevers- en Spinnersbond 
Vooruit, die zich aansloot bij de SDB. Vooruit kwam echter omstreeks 1890 steeds sterker 
onder invloed van de socialisten, reden waarom Brinkhuis de vereniging verliet en zich 
aansloot bij de niet onder geestelijk gezag staande Twentse R.K. Arbeidersvereeniging van 
Ariëns.30 De kapelaan, die probeerde katholieken los te weken uit Vooruit om lid te worden 
van zijn RKAV, haalde Brinkhuis c.s. over met de belofte dat van klerikale inmenging geen 
sprake zou zijn: ‘Richt een eigen katholieke groep op. Bepaalt daarin de houding die gij wilt 
aannemen als vrije mannen.’31 Ariëns wilde met zijn organisatie de godsdienstige en 
maatschappelijke belangen van katholieke arbeiders bevorderen en hen tegelijkertijd 
vrijwaren van anti-christelijke socialistische invloeden. Ariëns zag in dat een 
standsorganisatie met deze voornemens de katholieken niet zou weghouden van het 
socialisme, daarom richtte bij in januari 1891 ook een vakorganisatie op met een stakings- en 
ondersteuningskas voor ziekte en werkloosheid, de R.K. Twentsche Fabrieksarbeidersbond St. 
Severus.32 

Jarenlang was Brinkhuis een lastige bondgenoot van Ariëns, die niet goed kon tegen 
diens voortdurende vitten en mokken. Op een vergadering riep de kapelaan eens uit: ‘Als die 
tegenstand niet ophoudt, moet ik de aartsbisschop vragen om geen adviseur meer te hoeven 
zijn.’33 Maar met de RKAV ging het goed; op 3 juli 1891 zag de strijdvaardige priester 
zevenhonderd man verschijnen op de eerste jaarvergadering in Enschede, als een katholiek 
antwoord op de 1 Mei-viering van de socialisten in Hengelo waaraan half Twente had 
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deelgenomen. Het belang van het gezamenlijk optrekken van de arbeiders zag Ariëns zo: 
‘Neen, wij beminnen de arbeidersbeweging niet, omdat zij een borstwering is tegen het 
ongelovige socialisme, maar om haar zelve, om het heilige recht van haar kamp. Elke 
slavenketen die verbroken wordt, elke dienstbaarheid die verzacht wordt, elk recht dat 
erkenning vindt, is toch eigenlijk een hulde aan God.34 
 

 
Abraham Kuyper: ‘Sociale kwestie is zedelijk vraagstuk’ 

De protestante arbeiders in Enschede hadden zich in 1877 al verenigd in de christelijke 

textielarbeidersvereniging Patrimonium, die streefde naar verzoening van kapitaal en arbeid en 

met een beroep op de bijbel stakingen afwees. Patrimonium liep politiek aan de leiband van 

Abraham Kuyper (1837-1920), de voorman van de antirevolutionairen in Nederland. Kuyper 

meende dat ‘de christelijke religie […] schier voor alle onderdeelen óók van de sociale quaestie een 

vast uitgangspunt stelt, van waaruit de concrete oplossing voor elk vraagstuk moet beproefd’.35 De 

sociale kwestie was volgens hem een zedelijk vraagstuk met een ‘stoffelijke’ en een ‘geestelijke’ 

kant. Werktijden, rechtsbescherming, arbeidsverzekeringen en lonen behoorden tot de eerste 

groep, de geestelijke aspecten waren alcoholmisbruik, prostitutie, loterij en kansspel, en niet in de 

laatste plaats ook het onderwijs aan arbeiderskinderen.36 In 1896 ging Patrimonium samen met 

onder meer St. Severus verder als de Twentsche Christelijke Vakbond Unitas. Vanaf 1900 werd 

deze regionale bond een nationale organisatie, de Nederlandsche Christelijke Textielarbeidersbond 

Unitas; deze behoorde in 1900 tot de oprichters van het CNV, het Christelijk Nationaal Vakverbond.  

 

 

Burgemeester naar het slagveld 
Brinkhuis en Ariëns waren de twee hoofdrolspelers in de eerste grote staking in Enschede, in 
de eerste helft van 1890. Ontevreden arbeiders gingen in het offensief, helder en klaar hadden 
ze hun eisen geformuleerd. Gevreesd werd dat de aankondiging van een loonsverlaging bij de 
invoering van een nieuw weefseltype het begin was van verder verslechterende 
arbeidsvoorwaarden.37 Het spel begon op 27 februari 1890. Jonge arbeiders van Ter Kuile en 
Morsman hadden ’s ochtends vrijaf gekregen voor de loting voor militaire dienst, maar 
moesten wel ’s middags weer gewoon aan het werk. Eén van hen was de wever Roskamp, die 
’s ochtends te diep in het glas had gekeken en dronken de weefzaal binnenkwam. Hij kreeg 
woorden met zijn touwbaas. De volgende morgen ontdekte hij dat de spoelen van zijn 
weefgetouw waren afgenomen; hij kon naar huis, hij was ontslagen.38 Het vertrek van 
Roskamp was voor zijn collega’s aanleiding voor een solidariteitsactie. Niet alleen moest deze 
terugkomen, de arbeiders wilden ook hoger loon, afschaffing van in hun ogen onbillijke 
boetes, beter garen en minder lange wachttijden. Eerst weer aan het werk, dan praten, besloot 
de directie. De arbeiders wilden echter eerst overleggen, hun grieven moesten eerst worden 
weggenomen. De directie weigerde voor de tweede keer, maar de stakers hielden voet bij 
stuk. Drie maanden lang zou het conflict gaan duren. 
 Al snel tekenden zich twee partijen af. Enerzijds de stakers en de bonden, anderzijds 
de fabrikanten en de FVE, die steun kregen van de lokale en regionale media die gewend 
waren de oren te laten hangen naar de werkgevers, en van burgemeester Van der Zee.39 Op 
zondag 8 maart gaf Van der Zee een proclamatie uit, waarin hij alle arbeiders die wel wilden 
werken geruststellend aanspoorde: ‘Gaat werken, want er zal voor u gewaakt worden.’ Wie 
rust en orde verstoorde en iemand belemmerde in zijn vrijheid van handelen, zou streng 
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worden aangepakt en strafrechtelijk vervolgd. Op 16 april beloofde Van der Zee de 
gemeenteraadsleden dat hij alles in het werk zou stellen om orde en rust te handhaven. Maar 
hij moest wel even kwijt dat de problemen al lang zouden zijn opgelost, als er achter de 
staking niet enige raddraaiers stonden die ‘zelf het hardst om vrijheid schetteren en 
schreeuwen’, en daarbij anderen die wel wilden werken, de toegang tot de fabriek beletten. 
Herman Blijdenstein, loco-burgemeester en oudste wethouder, karakteriseerde Van der Zee 
ruim een maand later als een krachtige man, die ‘bij het hooghouden van het gezag doet […] 
denken aan de flinkheid en doortastendheid van onze Pruisische buren.’40  

De burgemeester hield niet van halve maatregelen. Hij riep de schutterij onder de 
wapenen, trommelde een politiemacht op en vroeg om bijstand van 128 soldaten van het 
achtste regiment infanterie uit Deventer. Aan het hoofd van zijn troepen trok Van der Zee, die 
in de Atjeh-oorlog op Sumatra als tweede luitenant had gediend41, dagelijks naar het 
‘slagveld’.42 Twee jaar geleden had Recht voor Allen hem op grond van zijn optreden bij de 
staking bij Jannink afgeschilderd als ‘de slavendrijver Van der Zee in de slavenkolonie 
Enschede’.43 Om de staking te breken verbood de burgemeester volksoptochten en 
samenscholingen van meer dan vier personen, ontbond hij vergaderingen waar slecht over 
fabrikanten werd gesproken en sloot cafés waar arbeiders bijeenkwamen. Toen de vrouw van 
een kroegbaas Van der Zee vroeg, waar zij en haar kinderen nu van moesten leven, baste hij: 
‘Wat kunnen mij jouw kinderen verdommen!’ Het niets en niemand ontziende optreden van 
Van der Zee was voor Domela Nieuwenhuis reden in de Tweede Kamer een interpellatie te 
houden. De burgemeester heerste volgens hem oppermachtig en liet zijn ambtenaren doen wat 
hij wilde. Domela Nieuwenhuis betwijfelde of Van der Zee wel goed bij zijn verstand was. 
 Er werden tal van pogingen gedaan om de staking te beëindigen, vooral de 
confessionele vakbonden wilden dat ieder weer snel aan het werk ging.44 Maar de fabrikanten 
gaven niet toe. Op 6 mei kwamen vertegenwoordigers van Patrimonium en de RKAV bijeen 
voor een laatste verzoeningspoging. De enige eis was dat de ontslagen stakers weer in dienst 
werden genomen. Maar de volgende dag verwierpen de fabrikanten het voorstel onder het 
motto ‘Zachte heelmeesters maken stinkende wonden’. De partijen stonden ‘als muren’ 
tegenover elkaar, de patroons ‘zien uitsluitend de gezagskwestie en stonden daarom op hun 
stuk’.45  
 
Het Twentse Stelsel 
Op 8 mei besloot de gemeenteraad drieduizend gulden te fourneren voor versterking van de 
politie en de volgende dag kondigde de FVE de algemene uitsluiting aan. Deze maatregel, 
bekend geworden als Het Twentse Stelsel, zou jarenlang een doeltreffend strijdmiddel blijken 
om een staking te breken. Het was duidelijk dat beide partijen het hard wilden spelen. Voor 
ondernemers met grote voorraden kon een staking overigens ook een uitkomst zijn, want de 
arbeiders kregen dan geen loon waardoor de variabele kosten daalden.46 Voor de 
vakbeweging ging het om erkenning; voor de werkgevers stond het traditionele gezag op het 
spel. In een vergadering met burgemeester Van der Zee en commissaris Geertsema besloten 
de werkgevers om vanaf 4 mei alle fabrieken twee dagen in de week te sluiten, en vanaf 18 
mei een hele week, tot de staking was opgeheven. Op vrijdag 8 en zaterdag 9 mei sloten de 
textielfabrieken, ongeveer vierduizend arbeiders stonden op straat. Op aandringen van Ariëns 
besloten de stakers weer aan het werk te gaan.47  
 Ariëns kwam door zijn optreden in een moeilijke situatie. De socialisten beschouwden 
hem als een verrader en de werkgevers volgden hem argwanend bij zijn sociale strijd. 
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Geloofsgenoten en een deel van de katholieke geestelijkheid vonden zijn bemoeizuchtige 
optreden niet passend voor een priester. Zijn houding stemde niet overeen met de visie van de 
hoogste geestelijken in het land, die de strijd liever wilden uitvechten in een door de clerus 
gesteunde standsorganisatie. Een katholieke, wat onafhankelijker vakorganisatie was minder 
controleerbaar en dus ongewenst. Paus Leo III zou in mei 1891 in zijn encycliek Rerum 
Novarum de wereld laten weten, dat geloofsverdieping de oplossing was voor de sociale nood 
en standsorganisaties onder kerkelijke supervisie aanbevelen als weermiddel tegen 
socialistische goddeloosheid.48 Uiteindelijk moest Ariëns boeten voor zijn strijd in Twente. 
Op 20 mei 1901 werd hij verbannen naar het Gelderse Steenderen; hij moest anderen vragen 
waar in Nederland hij dat dorp moest zoeken. Heel anders zou het leven van G.J. van Heek 
verlopen. 
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HOOFDSTUK 4 
 

Fabrikant, politicus en landman 
 
Gerrit Jan van Heek, de vader van Jan, was het tiende kind van Helmich van Heek, firmant 
van H.J. van Heek & Zoonen, en Maria Geertruid ten Cate (1794-1837). Zijn moeder, die bij 
zijn geboorte overleed heeft hij dus nooit gekend. Toen Gerrit Jan nog geen tien jaar was 
overleed ook vader Helmich, in 1847. Zijn oudere broers en zusters voedden hem op.1 Vooral 
Hendrik Jan, de oudste van de broers die 23 jaar met Gerrit Jan verschilde, ontfermde zich 
over hem en nam in feite de vaderrol over. Enschede was een knus en rustig 
plattelandsstadje, rondom de oude Romaanse stadstoren, binnen de middeleeuwse grachten 
en wallen. Iedereen kende iedereen in de kleine gemeenschap.  
 Na de lagere school volgde Gerrit Jan de Latijnsche School.2 Kinderen van 
industriëlen in de stad bezochten deze school, want die had de klassieke talen de 
‘Hoogduitsche talen’, de Engelse taal, wiskunde ‘en hetgeen verder tot eene beschaafde 
opvoeding behoort’ op het lesprogramma staan. Daarna vertrok Gerrit Jan, samen met zijn 
stadgenoten Willem Joan Blijdenstein en Benjamin Willem Blijdenstein naar het Atheneum 
in Deventer, de ‘voortzetting der eens beroemde school van Alexander Hegius en zekere 
humanisten in de oude IJsselstad’, zoals Jan van Heek met ingehouden trots – Hegius zou 
immers een Van Heek zijn geweest – vertelt.3 Het valt te betwijfelen of zijn vader het in 
Deventer wel naar zijn zin had. Hij werd door de patricische families niet geaccepteerd, als 
zoon van Twentse nieuwe rijken, en kon geen lid worden van de Sociëteit.4 Zijn vakopleiding 
kreeg Gerrit Jan tenslotte aan de Webeschule in Mülheim. Vaak trokken Willem Joan 
Blijdenstein en hij tussen 1857 en 1859 langs diverse cotton mills in Lancashire, om daar de 
praktijk van de textielindustrie te beleven en kennis te nemen van de nieuwste technische 
ontwikkelingen.5 Met de beide Blijdensteins bleef Gerrit Jan zijn leven lang bevriend.  

Gerrit Jan trouwde toen hij 23 jaar was, op 24 mei 1861, met Julia Blijdenstein (1836-
1867), die twee jaar ouder was. Julia was lichamelijk niet sterk en haar krachten namen snel 
af, doordat ze binnen de eerste vijf jaar van hun gelukkige huwelijk vijf kinderen kreeg. Eind 
1865 schonk zij het leven aan een tweeling, Julia en Willem Helmig. ‘Het is meer geweest 
dan Moeder kon dragen’, aldus Jan, zij overleed op 11 maart 1867.6 Twee jaar later, op 10 
december 1869, hertrouwde Gerrit Jan met de Duitse Christine Friedrike Meier (1842-1920), 
één van de drie dochters van Gerharde Agnese Aleida Nordbeck en Ludwig Arnold Meier. 
‘Zowel de Meiers als de Nordbecks hebben de vroegere graven, later vorsten van Bentheim, 
in verschillende ambten gediend’, schreef Jan niet zonder een zweem van trots op deze 
afkomst in zijn memoires.7 Gerrit Jan en Christine kregen acht kinderen.8  Jan van Heek was 
de vijfde zoon van Gerrit Jan. Na de komst van de laatste, Arnold, in 1882 telde het gezin 
dertien kinderen, ‘niet zo heel zeldzaam voor die dagen’, aldus Jan. ‘Ik herinner mij hoe lang 
onze tafel was, hoeveel er voorbereid en opgediend moest worden en hoe dat toch alles liep. 
Hoe de een voor de ander inschikte en behulpzaam was.’9  
 
Grootste industriële onderneming 
Maakte Hendrik Jan Van Heek & Co. in de eerste tien jaar van haar bestaan de fabriek tot de 
grootste van Enschede, Gerrit Jan legde daarvoor de organisatorische en technische basis.10 
In 1872, na het overlijden van Hendrik Jan, werd hij de eerste firmant, voortaan bijgestaan 
door twee nieuwkomers, Helmich van Heek Hermanszoon (1845-1902) en Bram Ledeboer 
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(1842-1897) die al sinds 1864 bij de firma werkte.11 Gerrit Jan probeerde een zorgzame 
werkgever te zijn voor zijn personeel. Daarom liet hij aan de Zuiderhagen in Enschede het 
Van Heekbad bouwen, de eerste overdekte bad- en zweminrichting in Nederland, die in 1892 
werd geopend. Op vaste dagen mochten arbeiders er gratis zwemmen en douchen, op de 
andere dagen konden arbeiders van andere fabrieken en stadgenoten er terecht; de entreeprijs 
was een dubbeltje. Gerrit Jan  hield bij de feestelijke opening een toespraak, waarin hij 
uitvoerig inging op de bouw en de inrichting van het bad. Van Heek hoopte dat zijn initiatief 
zou bijdragen aan het verbeteren van de verstandhouding tussen werkgevers en werklieden, 
al realiseerde hij zich wel dat door voorzieningen als dit badhuis de sociale kwestie niet werd 
opgelost.12 Van Heek had het idee voor dit bad gekregen na een gesprek met de arts S. 
Coronel sr. Deze was verbaasd dat in Enschede wel veel was gedaan om de arbeiders te 
ontwikkelen en om ze ontspanning te bieden, maar nog niets voor hun gezondheid, door hen 
de gelegenheid te geven zich behoorlijk te wassen.13 
 

 
Brood en spelen, voor acceptatie en bevestiging 

Gerrit Jan van Heek was een patriarchale ondernemer. Dat kwam ook tot uiting in de feesten van 

Van Heek & Co.14 Omdat één van de drie textielarbeiders in de stad bij deze firma werkte, waren 

het echte volksfeesten. Eén van de meest uitbundige was het zilveren huwelijksfeest van Gerrit 

Jan en Christine, gevierd op 13 juli 1895 in het Volkspark. De festiviteiten begonnen met de 

optocht van de arbeiders van de fabrieken van Van Heek, ‘in de volgende rangorde’, zoals het 

uitvoerige programma aankondigde: Oude Weverij, Spinnerij Kremersmaten, Spinnerij 

Noorderhagen, Nieuwe Weverij, Weverij Kremersmaten, Nieuw Engeland, Boekelosche 

Stoombleekerij en Fabriek Kortesteeg. Elke fabriek sloofde zich uit om zo origineel mogelijk voor 

de dag te komen. De lange stoet trok langs het Van Heekshuis en het ernaast gelegen 

hoofdkantoor van Van Heek & Co. naar het Volkspark. De arbeiders konden hier de hele middag 

een glas bier drinken, melk en koffie waren verkrijgbaar tot 6 uur, tussen 4 en 5 uur kregen de 

rokers een sigaar van de baas, voor de geheelonthouders was er limonade. Volksspelen vormden 

de hoofdmoot: mastklimmen, boegsprietlopen, tonsteken, turfrapen, stroophappen, zaklopen, 

hardlopen met hindernissen voor meisjes. Onderwijl bliezen en trommelden de muzikanten van de 

Schutterij, ze eindigden met een vrolijke potpourri van volkse wijsjes. Om half 5 begon een 

optreden van een goochelaar met komisch talent op een vlot in de vijver van het park. Hij 

eindigde met een ‘komieke voordracht’ over professor Knabbelkopf van Krabbendam. ’s Avonds 

om 8 uur barstte het bal los, in beide zalen, geopend met een polonaise, waarna polka’s en walsen 

klonken.15  

 

 

In 1890 begon een nieuwe fase in het bestaan van Van Heek & Co., gekenmerkt door een 
uitbundige bloei. Van Heek & Co. was met 2.639 arbeiders in 1910 de grootste industriële 
onderneming van Nederland.16 In de jaren tussen 1895 en 1915 had de onderneming het 
terrein tussen de Noorderhagen en de Parallelweg volgebouwd met op en naast elkaar 
staande fabrieken, loodsen en gebouwtjes in de meest verschillende stijlen en typen.17  
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Erkend expert in bevloeiingen 
De ondernemers sponnen natuurlijk ook garen bij deze economische expansie, hun vermogens 
groeiden sneller dan de industrie. Veel ondernemers – als George van Beuningen in 
Rotterdam en de familie Kröller-Müller op de Veluwe – besteedden hun miljoenen aan hun 
kunstverzameling. Twentse textielfabrikanten zochten het vooral in grond, om te ontginnen, 
of om er een fraai landhuis neer te zetten. Van oudsher bezaten Enschedese textielfamilies 
landerijen en in deze jaren van zakelijke voorspoed leek hun streven naar grondbezit uit te 
groeien tot een ware landhonger. Die kon snel worden gestild, omdat rondom het stadje waar 
ze woonden, veel woeste gronden tegen lage prijzen te koop waren. Ze zagen hun bezittingen 
als een verstandige geldbelegging; ze vonden vertier en rust in het leven op het platteland en 
ontspanden zich tijdens de jacht over velden en weiden. Grote oppervlakten woeste grond 
zetten ze om in landgoederen, andere stukken grond ontgonnen en verpachtten ze. Hun 
gewassen verkochten ze; verschillende fabrikanten waren lid van de Lonneker 
Boerencoöperatie.18  
 Ook Gerrit Jan van Heek verwierf in de omgeving van Enschede vele landerijen. In 
1865 kocht hij het, aan het Hof te Boekelo aansluitende, 25 hectare grote landgoed ’t Stroot. 
Dertig jaar later, in 1895, breidde hij zijn grondbezit uit met Het Lankheet en Assinkslanden 
in Haaksbergen, totaal 2300 hectare. Hij hield oprecht van het boerenleven. Oudste zoon Jan 
Bernard van Heek over zijn vaders voorliefde voor de landbouw:  
 

‘Geen zomer- of herfstmorgen, wanneer Vader niet naar zijne koeien in `de weide gaat, of 
omziet naar zijne rogge, zijne aardappelen, knollen, knolrapen of bieten. Geen avond bijna, of 
hij inspecteert een zijner vele vloeiweiden. Hij trotseert weer en wind om Beckum, Boekelo of 
het Lankheet te bezoeken.’19 

 
Naast landbouw had ook veeteelt Gerrit Jan’s grote interesse; hij handelde in koeien en 
paarden. Hij werkte kennelijk met succes aan veredeling van rassen, zoals zoon Jan betoogde: 
‘Degenen, die den schralen veestapel van het Oosten des lands voor 1890 gekend hebben, 
zullen zich nog herinneren welk een belangrijke stoot ter verbetering daarvan van Vaders 
voorbeeld uitging.’20 Voor het ontginnen hanteerden de fabrikanten-boeren de Oost-Vlaamse 
methode. Nadat de grond was verdeeld in bedden van vijf tot zes voet, doorsneden met riolen 
of greppels, ging de ploeg erdoor. Dan werd brem gepoot die de losse zandbodems meer 
vastigheid gaf, zodat er achtereenvolgens aardappelen, rogge en vlas konden worden 
verbouwd.21 

De textielondernemers Gerrit Jan van Heek, Albert Jan Blijdenstein en Bram Ledeboer 
waren pioniers van de ontginningen in Twente. Gerrit Jan bestudeerde in Duitsland samen 
met Blijdenstein bevloeiingsmethoden en gold in Nederland als een deskundige. In 1880 paste 
hij – voor het eerst in Nederland – de zogenoemde Vincentse methode toe op een terrein van 
36 ha in Boekelo.22 Het door de beken uit de stad aangevoerde afvalwater liet hij vijf tot zes 
keer over de weiden stromen, de meststoffen bleven achter op het land. Maar een groot succes 
bleek dat niet te zijn. 23 Om zijn deskundigheid werd Gerrit Jan – ook als lid van de Eerste 
Kamer – op 5 mei 1893 echter benoemd tot voorzitter van de staatscommissie die moest 
onderzoeken welke gronden in Nederland voor bevloeiing in aanmerking kwamen, welke 
middelen daarvoor het beste zouden zijn en welke rol de staat daarbij moest spelen. Dit 
onderzoek resulteerde in een rapport van bijna zeshonderd pagina’s, dat tot de komst van de 
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kunstmest een vraagbaak was voor iedereen die in Nederland met cultuurtechniek te maken 
had.24  
Hertendoder 
Gerrit Jan was een gepassioneerde jager en met een Engelse setter of pointer in zijn nabijheid 
vooral een succesvolle jager op vliegend wild. Aan het einde van de negentiende eeuw werd 
hij voorzitter van de jachtvereniging Sint Hubertus in Enschede; de leden waren ‘heeren uit de 
stad’. Gerrit Jan had altijd het meeste geluk, wanneer hij op vossenjacht ging. Daaraan dankte 
hij zijn bijnaam Vossen-Van Heek. De jachtvereniging had een mooi jachtveld in de buurt van 
Bentheim, De Brechte, bossen en een ongecultiveerd terrein, grenzend aan de Fürstliche Jagd 
van Bentheim. Verhalen wilden dat hier meer vossen dan hazen liepen. Maar ook jaagde hij 
vaak met vrienden en ook met zijn zoons in de uitgestrekte bossen en over de verspreide 
heidevelden van zijn landgoederen Het Lankheet en de Assinklanden. De tocht daarnaartoe 
was een hele onderneming, want de straatweg vanaf Enschede was abominabel slecht. De 
jagers namen meestal het ‘schaddenspoor’, het treintje van Boekelo naar Neede, tot de even 
voorbij Haaksbergen gelegen halte Rietmole. Vanaf die halte was het nog veertig minuten 
lopen.25 
 

 
Schaddenspoor, een deel van ’t landschap 

Voor het ontstaan van de bijnaam van de spoorlijnen van de Geldersch-Overijsselsche 

Lokaalspoorweg-Maatschappij, het ‘schaddenspoor’, zijn diverse verklaringen. Schadden zijn 

veenachtige zoden, drie tot vier vingers dik, bedekt met korte heide. Ze branden goed. Jan van 

Heek had mooie herinneringen aan de treinen van de GOLS. ‘De lijnen liepen door den vergeten en 

stillen Achterhoek en door de groote heidevelden, waar door de boeren “schadden” gestoken 

werden voor brandstof en mestvorming. Men bedenke dat ik spreek van een tijd van vóór de 

kunstmeststoffen en vóór het bestaan der Nederlandsche Heide Mij. Eenige twijfel aan het slagen 

der spoorwegonderneming was daarom gerechtvaardigd en van daar de spottende benaming.’26 

Maar er zijn andere verklaringen. Veel inwoners van Twente en de Achterhoek verwachtten weinig 

van het treintje dat er moest komen, er zouden alleen wat schadden te vervoeren zijn. Spoorlieden 

schertsten vaak: als de kolen van de trein op zijn, kan de machinist wat schadden uit de grond 

steken en die als turf opbranden en zijn tocht vervolgen. Bij de opheffing van de lijn van Boekelo 

naar Hengelo in 1936 vertelde de Hengelosche Courant dat de naam al bij de aanleg tot stand is 

gekomen. Het treintje liep namelijk buiten Hengelo over de heidevelden van het Pruisische Veld.27 

De herinneringen blijven, zoals Maupi Staudt, machinist, dichter en liedjeszanger, rijmde bij de 

sluiting:  

 

Duizenden en nog eens duizend 

bracht gij trouw naar Boekelo,  

weer terug naar Hengelo. 

Zoo werd gij een deel van ’t landschap, 

vastgegroeid aan het Twenteland.28 

 

 
Al op zeer jeugdige leeftijd ging Jan met zijn vader en broers mee op jacht. Hij schoot vlug en 
goed. Hoewel hij de jacht van zijn vader kritisch bekeek, vooral de drijfjacht op hazen, met 
spaniëls, keurde hij die af en vond het merkwaardig dat zijn vader nooit het verkeerde daarvan 
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had ingezien.29 Bij één van de eerste drijfjachten die hij meemaakte, schoot hij een over de 
weg springende reebok neer, wat hem de bijnaam ‘de hertendoder’ opleverde. Een jaar later 
liet hij met een vlug en welgericht schot een rekelvos sneuvelen.30 Vanaf zijn negende jaar 
hield Jan een in die tijd door jagers gebruikt boek voor jachtaantekeningen bij. Hij legde vast 
dat hij op 1 september 1883, toen hij negen jaar was, voor het eerst een hele dag mee mocht 
op jacht. Zijn vader schoot dertien patrijzen die dag, hij was de meest succesvolle jager van 
het gezelschap. Begin december 1885 verschalkte Jan zijn eerste haas.  

Jan leerde het jagen vooral van zijn vader en van Rut, de huisman van ’t Stroot, die 
volgens hem ‘bij verre het scherpst gezicht voor nazien, speuren en zien zitten’ had. Toen hij 
dertien was, ging hij voor het eerst enkele malen met een eenloopsjachtgeweer mee op de 
jacht en meldde trots het aantal dieren dat hij had geschoten. De jaren daarna hield hij 
punctueel bij hoeveel korhoenders, fazanten, patrijzen, houtsnippen, talingen, watersnippen, 
hazen en konijnen hij had geschoten en in welk jachtveld, vaak op Lankheet, maar ook achter 
’t Stroot. Het vaakst raakt hij een haas.31 Onvergetelijk was voor hem de opening van de 
patrijzenjacht, elk jaar in Heek, eind augustus. Met twee wilddragers van ’t Stroot vertrokken 
ze zondagmiddag al, per rijtuig naar de familie Büscher, die bij de oude Romaanse kerk in 
Heek woonde.32 Goede herinneringen had hij aan de jachten in het Duitse grensgebied, in de 
Grafschaft Bentheim en het Westfaalse land. Vooral de jachten op de onafzienbare 
heidevelden in Hesepe, waar in het winterseizoen grote troepen wilde ganzen en korhoenders 
zorgden voor feestdagen voor jagers en de drijvers.  
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HOOFDSTUK 5 

 
Troetelkind en buitenbeentje 

 
Het leeftijdsverschil tussen de kinderen van Gerrit Jan was groot. De oudste, dochter Marie, 
en de jongste, Arnold, door sportvrienden Atje genoemd, scheelden twintig jaar. Tussen de 
halfbroers en halfzusters bestond enig standsverschil. Julia was een Blijdenstein, één van die 
doopsgezinde families in Twente die gewend waren enige allure te vertonen.1 De 
Blijdensteins golden als de deftigste familie van de stad. Daarom achtten de kinderen uit het 
eerste huwelijk zich wat voornamer dan de kinderen uit het tweede huwelijk, met de Duitse 
Christine Meier, die velen veelbetekenend aanduidden als ‘Christine oet ’n Pruus’.2 Gerrit Jan 
had door zijn tweede huwelijk de ongeschreven regel ‘textiel trouwt met textiel’ geschonden; 
in de familie Van Heek was hij één van de eersten.3 De kinderen uit het tweede huwelijk 
hadden met hun moeder een speciale, hechtere band, die bij de jongens en meisjes uit het 
eerste huwelijk soms wrevel leek op te roepen.4 Maar Christine deed haar uiterste best de 
verhoudingen en de sfeer in het gezin goed te houden. Wekelijks hield ze ‘zondagsvisites’ in 
het Van Heekshuis of op ’t Stroot, hun buitenhuis in Twekkelo. Alle kinderen kwamen op 
zondag van half twaalf tot één uur samen koffie drinken en bijpraten.5 Aan het Van Heekshuis 
bewaarde Jan waardevolle herinneringen.  
 

‘Het was geen pittoresk oud huis […]. Het was niet mooi, doch een zekere statigheid kon aan 
het huis niet ontzegd worden. Vooral was dat het geval wanneer men de hooge stoep was 
opgegaan en daarna de vestibule, tegelijk trappenhuis met zijn witmarmeren vloerbedekking 
betrad.’6 Rechts van de vestibule waren de zogenoemde ‘mooie kamers’, die volgens de 
heersende gewoonten van die tijd bijna nooit werden gebruikt, de meubels waren met hoezen 
overtrokken. In de woonkamer, aan de andere kant van de hal, speelde zich het alledaagse 
leven af. Bij de haard stond de stoel van Vader Gerrit Jan, waarin hij elke avond de krant 
spelde. Die kamer, uitziend op de kerk en het daarachter liggende marktplein, was Jan 
dierbaar. ‘Haard en kachel verdreven de koude, gas was de verlichtingsbron en op de 
slaapkamers werd meestal van kaarsen gebruik gemaakt. Men kende het niet anders en was er 
mede tevreden en gelukkig.’7  

 
Op winteravonden, wanneer het buiten koud en binnen gezellig was, las zijn vader de 
kinderen vaak voor uit werk van Fritz Reuter, evenals Charles Dickens een lievelingsschrijver 
van hem.8 ‘In hun werk zag hij gezonde menschelijke en humane begrippen neergelegd. Hij 
apprecieerde den natuurlijken humor tot het laatst zijner dagen en hield deze voor aan een 
ieder, in tegenstelling van veel der moderne zoo weinig opbouwende literatuur.’9  
 

 

Textiel trouwt met textiel 

Aan de Langestraat, tussen de Oude Markt en het Stadhuis, woonden in die jaren veel Van Heeks 

die waren getrouwd met telgen uit andere textielfamilies. Hun huwelijken pasten in de gewortelde 

traditie van endogamie, het trouwen binnen de eigen kring: in Twente en vooral in Enschede 

trouwde textiel met textiel. De textieladel vormde een klasse apart, de hoogste in de stad. 
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Enschede was bovendien een geïsoleerde stad, contacten met de rest van Nederland waren 

schaars, ook nog toen spoorlijnen Enschede verbonden met de buitenwereld.10 

In het Blijdensteinhuis, om de hoek van het Van Heekshuis, woonde Jan’s tante Geertruid van Heek 

(1832-1912), een dochter van Jan’s grootvader Helmich van Heek, die was getrouwd met Albert 

Jan Blijdenstein (1829-1896).11 Hun ouderlijke huizen lagen op enkele tientallen meters afstand, 

hun families hadden vriendschappelijke en ook familiale contacten. De stadsbrand had ook het 

Blijdensteinhuis verwoest, maar het werd herbouwd. In 1925, na het overlijden van Helmich 

Benjamin Blijdenstein, schonk zijn weduwe Margaretha Hermina van Heek het aan de gemeente, 

die er overeenkomstig haar wens de Openbare Bibliotheek en Leeszaal vestigde. Bij het 

bombardement van 22 februari 1944 werd de villa verwoest. 12 Vier jaar later ging de nieuwe 

bibliotheek open, nu in het Van Heekshuis. 

Aan de Langestraat 17 staat nog altijd het Roessinghhuis. In 1803 had Hendrik Jan Roessingh 

(1781-1822) hier een riante stadswoning gebouwd. Hij was getrouwd met Johanna Berendina van 

Heek (1782-1863), een dochter van Hendrik Jan van Heek, een nicht dus van Gerrit Jan.13 In de 

zomermaanden woonden de Roessinghs op het landgoed ’t Stroot in Twekkelo, de buitenplaats die 

Jan van Heek’s vader in 1865 kocht. Het vuur van 1862 spaarde ook het Roessinghhuis niet, maar 

het kon worden herbouwd. In 1881 werd er het kantoor gevestigd van de bankiersfirma B.W. 

Blijdenstein jr., de latere Twentsche Bank. In 1910 werd het Roesssinghhuis het hoofdkantoor van 

Gerh. Jannink & Zonen. Het brandde in de Tweede Wereldoorlog af, maar werd gerestaureerd.  

Dicht bij de Grote Kerk stond ook het huis van de familie Jannink. ‘De tuin daarvan grensde aan 

dien van het Van Heekshuis en zoo konden wij dagelijks naar elkaar overloopen in de periode, toen 

de kinderen nog klein waren’, aldus Jan.14 Gerhard Jannink werd één van zijn beste vrienden, 

samen bezochten ze dezelfde scholen en maakten samen diverse reizen. Gerhard trouwde met 

Jan’s zuster Tini van Heek.  

 

 
Jan ging naar de Eerste Openbare Lagere School van Enschede, Achter ’t Hofje, van meester 
H. van Braam. In de zomer volgde hij, evenals zijn broertjes en zusjes, de ‘boerenschool’ in 
Twekkelo. Elk jaar in het begin van juni verliet de familie namelijk de stad om drie maanden 
door te brengen op hun landgoed ’t Stroot. De schoolgaande kinderen volgden dan lessen op 
het schooltje aan de overkant van de Twekkeler Esch, die bij ’t Stroot hoorde. Om half negen 
’s morgens vertrokken ze naar school, langs het Leussink-paadje of de weg langs een 
korenveld over de es. 

 
 ‘Om elf uur mochten we allen even naar buiten om ‘en masse’ een kleine behoefte te doen en 
om 12 uur was de morgentijd afgeloopen. Bijna alle kinderen bleven voor het middaguur bij 
de school, doch ’t Stroot viel nog juist binnen het bereik om daar aan de reeds gedekte tafel 
onze boterhammen te eten en tijdig om één uur terug te zijn. Hoe dikwijls heb ik voor Moeder 
kamperfoelie geplukt. De middag lestijd duurde van 1 tot 3 uur. […] Men kan zich dus 
voorstellen wat een heerlijk vrij leven wij hadden in die zomermaanden.’15 

 
Op ’t Stroot, in de warme zomermaanden, tussen de weiden en de bossen, ontlook bij de 
meeste kinderen van Gerrit Jan de liefde voor het landleven. Jan’s vader was vooral een 
buitenmens, met een voorliefde voor zijn boerderij, de jacht als passie. In de zomermaanden 
op ’t Stroot leefde hij zijn echte leven, zeker niet in de fabriek of op kantoor.16 De kinderen 
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leerden in Twekkelo het buitenleven waarderen. Ze kenden alle vogels, het wild en vele 
planten.Vaak gingen de jongens met de boerenjongens ‘schammommen’, vlinders vangen.17 

 
Kinderen van Julia 
De meeste kinderen van Gerrit Jan kochten of bouwden, wanneer de zaken goed gingen, een 
landhuis met omringende gronden.18 De oudste dochter Maria (1862-1923), getrouwd met 
Ysaac van Delden, textielfabrikant in Ahaus, was een echte natuurliefhebber. Ze hield van het 
buitenleven, van tuinieren, wandelen en jagen. Als jong meisje vergezelde ze haar vader vaak 
op de jacht. Ysaac en Marie kochten mede daarom het landgoed Welp bij Alstätte, even over 
de grens bij Buurse.19  

Jan Bernard (1863-1923), Jan’s oudste broer, firmant van Van Heek & Co., woonde na 
zijn huwelijk – op 20 juni 1900 in Hannover, met zijn Amerikaanse echtgenote Edwina Burr 
Ewing –  eerst in een villa aan de Noorderhagen in Enschede, op de plaats waar tegenwoordig 
het Muziekcentrum staat. Al snel kocht Bernard grond in de buurtschap Rutbeek, ongeveer 
honderd hectare, waar hij eerst een klein theehuisje bouwde. Het was de voorloper van het 
riante witte landhuis Zonnebeek, ontworpen door de Enschedese architect Arend Beltman20, 
naar voorbeelden van landhuizen in de zuidelijke staten van Amerika, die waren aangedragen 
door Edwina, die in Nashville Tennessee was geboren en getogen.21 Zonnebeek verrees tussen 
1905 en 1907 op de plaats van het vroegere erve Roorman, waarvan de waterput met het 
jaartal 1747 het enige overblijfsel is.22 Zonnebeek prijkt nog steeds achter een weids grasveld, 
tegen een decor van bomen, dicht bij het Buurser Zand. Het is nu een ‘Verpoozingsoord van 
menschen van geestelijke distinctie, die aan de erflater sympathiek zouden zijn geweest’, 
zoals de statuten van de door Jan van Heek in 1946 opgerichte Stichting Edwina van Heek 
verklaren.23 
 Henny (Hendrik Jan Engelbert) van Heek (1864-1930), die aan het hoofd stond van de 
Boekelosche Stoombleekerij, woonde vele jaren aan de Hondenkolk in het geboortehuis van 
Jan. Hier werden de meeste van de negen kinderen van hem en Jet ter Kuile geboren. In 1911 
vertrok de familie naar het huis aan de Markt 21, waar oom Herman van Heek en later zijn 
weduwe hadden gewoond. ‘Met weids uitzicht aldaar was dat […] wel een verademing na 21 
jaar gewoond te hebben aan de vrij nauwe Oldenzaalsestraat.’24 ‘Sterk geïnspireerd door de 
herinneringen aan ‘t Stroot bouwde Henny – nadat hij een deel van het prachtige oude erve 
Het Teesink in Boekelo had kunnen kopen – een landhuis dat hij had laten ontwerpen door 
architect R. van der Woerd uit Enschede. Het huis is afgebroken. Het landgoed bestaat nog 
steeds en vormt het met landgoed De Weele een groot deel van het parkoers van de jaarlijkse 
Military Boekelo.  

Julia (1865-1939) trouwde met Jan van Delden, een broer van haar zwager, die ook 
directielid was van de Westfälische Jute Spinnerei & Weberei in Ahaus, even over de grens. 
Ze was anders dan haar oudere zus, had weinig bijzondere interesses en klaagde vaak over 
haar gezondheid. Zij en haar man woonden in Ahaus. Volgens Jan was het ‘één van die 
aardige doodeenvoudige en destijds vergeten plaatsjes in het mooie Westfalenland’, maar 
tante Gijs, de weduwe van oom Herman, had eens gezegd: ‘Ik wol er nich dood liggen.’25 

De ‘meest teruggetrokkene onzer broers, overhellende naar zwaartillendheid’, was 
Helmig (1865-1929), die gedurende een lange periode met Henny aan het hoofd van de 
Boekelosche Stoombleekerij stond. Evenals Julia miste hij ‘de liefde voor de natuur en de lust 
tot wandelen, die er bij ons allen zoo diep inzat’.26 Helmig, die getrouwd was met Margaretha 
Jannink, een dochter van Egbert Jannink, zijn vader’s vriend en tijdgenoot, had vooral 
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belangstelling voor techniek. In 1900 was hij één van de eersten in ons land met een Franse 
auto. Jarenlang woonde de familie aan de Hengelosestraat tegenover het Schuttersveld. 
Daarna verhuisden ze naar het landhuis De Weele in Boekelo, omstreeks 1911 gebouwd 
onder architectuur van Sam de Clercq, een architect die vaker voor fabrikanten in Twente 
bouwde. 27 Het later enkele keren verbouwde landhuis wordt nu bewoond door Bernard van 
Heek, een kleinzoon van Jan’s oudere broer Helmig. 
 
Kinderen van Christine 
Ludwig (1871-1931) was het eerste kind van Gerrit Jan en Christine, geboren in het huis aan 
de Hondenkolk. Hij trouwde met Catherine van Heek, een kleindochter van oom Herman, 
dochter van neef Helmich van Heek (1845-1902). Samen met Bernard werd hij firmant van 
Van Heek & Co. Ludwig’s verdiensten lagen vooral op zijn vakgebied, de ververij. De grote 
uitbreidingen die nodig waren omdat de stukkenververij en de dekenfabricage sterk groeiden, 
kwamen op zijn naam. Ludwig woonde met zijn gezin in de statige, maar wat somber ogende 
villa aan de Hengelosestraat 40, die hij in 1902 liet bouwen door de architect Karel Muller. 
Deze ontwierp in een eclectische stijl, met sterke neoclassicistische trekken, een huis als een 
Italiaanse villa, dat werd gebouwd op de plaats van de vroegere directeurswoning van ’n  
Groot’n Stoom. In 1919 kocht de gemeente Lonneker het pand en bestemde het tot 
gemeentehuis. Ook Ludwig trok naar buiten. Na de dood van de vader van Catherine 
verhuisden ze naar De Kotten, een oud landgoed. Eind jaren vijftig is de villa afgebroken. 
Ludwig van Heeks tweede vaderland werd Zuid-Tirol. Veertig jaar lang bracht hij er soms 
maanden achtereen door, vooral in zijn Schloss Goyen, een uit de twaalfde eeuw daterend 
kasteel in Zuid-Tirol, aan de ingang van het Naiftal.  

Lida (1872-1937) huwde met Willem Blijdenstein, later één van de hoofddirecteuren 
van de Twentsche Bank.28 Ze woonden negen jaar in Londen, daarna aan de Herengracht in 
Amsterdam. In 1910 bouwden ze hun Huis te Maarn, naar een ontwerp in neoclassicistische 
stijl van architect Jan Stuyt.29 Het verhaal gaat dat Zonnebeek model heeft gestaan voor deze 
villa.  
 Na Jan (1873) werd het gezin Van Heek uitgebreid met Christine Friedrike (1875-
1968), Tini, die trouwde met Gerhard Jannink. Na het overlijden van grootvader Jannink 
erfden Tini en Gerhard de woning ’t Stokhorst, die in 1912 door de architect Karel de Bazel 
werd verbouwd tot een kapitaal landhuis. De Bazel bouwde in die jaren meer landhuizen, 
misschien meer dan hem lief was, maar ze behoren tot het allerbeste in Nederland.30 
Originaliteit was niet de grootste kracht van De Bazel, al zijn huizen lijken op elkaar, maar ’t 
Stokhorst viel buiten dit kader.31 In hoeverre schoonzuster Edwina hier een rol speelde, is niet 
bekend, maar onwaarschijnlijk is het zeker niet. De buitenkant van de villa in Lonneker 
onderscheidde zich namelijk door de witte muren en de sterke horizontale accenten, duidelijk 
onder invloed van Amerikaanse voorbeelden.32 

Jan’s jongste zuster Auguste (1878-1944) vormde in het gezin een uitzondering. Ze 
trouwde niet in eigen kring en bezat geen buitenhuis of landgoed. Ze woonde na haar 
huwelijk met Oberregierungsrat Hermann Jungé in Duitsland, in de Gertrudengasse in 
Münster. Ze hadden elkaar in 1905 leren kennen, toen Hermann met een collega een bezoek 
bracht aan ’t Stroot.  In de herfst van 1905 vroeg hij Gus ten huwelijk, op een schildersatelier 
in Parijs waar ze werkte. Na het overlijden van haar man, die in de Eerste Wereldoorlog 
sneuvelde, woonde Gus met haar dochters Riek en Sigrid in Haus Menchikov in Baden-
Baden.   
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Bertha (1876-1960) trad in het najaar van 1907 in het Van Heekshuis in het huwelijk 
met Jan Jordaan, bankier bij de firma Jordaan, Cohen en Wennink aan de Boulevard des 
Italiens in Parijs. ‘Wat Bertha’s leven vooral heeft gekenschetst’, vond Jan achteraf, ‘is haar 
oneindige goedheid en gulheid tegenover personen en humanitaire en kerkelijke instellingen’. 
Bertha was mede door haar huwelijk een vermogende vrouw. Ze had dan ook vele landelijke 
bezittingen in het Duitse grensgebied: Rodenberg, Harskamp, de Hof te Ohne, het kasteel 
Welbergen en het natuurreservaat Gildehauser Venne.33 Vooral Welbergen – dicht bij 
Ochtrup – was haar lief; vaak vertoefde ze er, om in de omgeving te schilderen. De 
Wasserburg diende vele malen als achtergrond voor een tekening of schilderij.34 Op 22 maart 
1929 had Bertha Haus Welbergen met het omliggende grondbezit gekocht. Ze liet het huis 
restaureren en vooral op aandrang van broer Jan het archief ordenen. Dat was – vond Jan – 
een waardevol bezit, omdat de geschiedenis van de Wasserburg teruggaat tot het begin van de 
veertiende eeuw.  
 Gerrit Jan jr. (1880-1958), de enige van de kinderen die op ’t Stroot werd geboren, 
was het jongere evenbeeld van zijn vader, ‘geene der broers heeft zoveel van de 
karaktereigenschappen georven’, aldus Jan.35 Met Jan en de jongste broer Arnold leidde hij 
hun textielfabriek Rigtersbleek, waarbij hem vooral de techniek bijzonder interesseerde. 
Gerrit was een hartstochtelijke jager, niet alleen in het Twentse en Achterhoekse land of in het 
Duitse grensgebied; zijn jachtvelden zocht hij ook in de Karpaten, in Steiermark, Noorwegen, 
Zweden en in Canada, tot zelfs in de Noordelijke IJszee. Hij woonde een aantal jaren alleen 
aan de Hengeloschestraat tegenover de vroegere herberg Het Fortuin. Na zijn huwelijk met 
Jacoba ter Horst, in 1917, liet Gerrit Jan een eigen stadshuis bouwen, even buiten de 
binnenstad, waarvoor hij Karel Muller als architect koos. Omstreeks 1920 werd hun nieuwe 
villa De Wigwam gebouwd,36 aan de Boddenkampsingel 40 in Enschede, tegenover het Van 
Heekpark, een statig en rechthoekig herenhuis.37 Na 1920 kregen Gerrit en Jacoba uit de 
erfenis van zijn vader het Lankheetbos, het Honeschbos en Mallem, die hij aaneensmeedde tot 
één gebied door de tussenliggende bospercelen, heidevelden en weiden op te kopen en te 
ruilen tegen buiten het gebied gelegen percelen. Hier, aan de Gelderse grens, had Gerrit Jan – 
Heer van Mallem – zijn buitenhuis, het Noorse chalet Lillesjoën, als herinnering aan zijn 
tochten door het Noorse land.  

Arnold Helmich (1882-1972), nummer dertien en de jongste, genoemd naar zijn beide 
grootvaders, gold als de grote sportman in de familie. Hij was bij PW (Prinses Wilhelmina) 
een sterke halfback, bekend en gevreesd om zijn kopballen. Bergbeklimmen was zijn tweede 
liefde. Na een bezoek aan Zermatt raakte hij verslingerd aan de bergen. Het liefst waagde Atje 
zich met zijn gidsen Filex en Heinrich Julen aan de Alpentoppen boven de vierduizend meter. 
‘Klimmen en dalen boven afgronden van vele honderden meters en door huiveringwekkende 
“Kamine” eischt moed, beheersching en doorzettingskracht’, aldus Jan. 38  

Tijdens de paasdagen in maart 1921 maakte Atje, 37 jaar, op Huis Bergh kennis met 
een meisje van 21, Welmoet van Hoorn, een jonge vriendin van Annetje, de echtgenote van 
Jan. Enkele weken later, op 7 april, schreef Atje een brief, waarin hij zijn broer meedeelde 
‘zulks onder voorloopige geheimhouding’ dat Welmoet zijn vrouw werd.39 Op 6 september 
1921 trouwden ze, in de Haagse Duinoordkerk. Ze gingen op ’t Stroot en het Hof te Boekelo 
wonen, niet helemaal naar de zin van de broers en zussen die het landgoed hadden willen 
bewaren als gemeenschappelijk familiehuis. Maar na veel soebatten was het Arnold gelukt 
iedereen over de streep te trekken, maar de familie stelde wel de voorwaarde dat er niets aan 
het huis mocht worden veranderd.40 Maar daar kon Arnold zich niet aan houden, ’t Stroot was 
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een zomerhuis, zonder enig comfort voor de koudere maanden van het jaar. Daarom liet hij in 
1922 het huis ingrijpend verbouwen en uitbreiden, naar ideeën van de architect A.K. Beudt, 
die met Karel Muller samenwerkte.  

 
‘Hoogere dingen in het leven’ 
Moeder Christine bracht bij een aantal van haar kinderen haar belangstelling voor kunst en 
architectuur over. Ze was opgevoed in een kunstminnend milieu. Jan koesterde een diepe 
bewondering voor haar.  
 

‘Het moet voor Moeder […] een groot besluit geweest zijn haar leven te verbinden aan den 
nog jongen weduwnaar met zijn vijf niet heel sterke kinderen. […] Het werd een leven van 
groote verantwoordelijkheden, en gegeven de positie die Vader in de Maatschappij innam, een 
leven van onafgebroken arbeid en vele zorgen. Dat leven werd dubbel zwaar, doordat Moeder 
in de jaren van 1870 tot 1882 acht kinderen ter wereld bracht. […] Aan Moeder kan ik niet 
terugdenken zonder dat gevoel van hooge vereering en liefde.’ 

 
Het was Jan steeds een raadsel hoe zijn vader en moeder alle dertien kinderen ‘hebben groot 
gekregen en hoe ze het hebben aangelegd, dat er niet een of meerderen van den grooten troep 
[…] zijn mislukt’. Als Gerrit Jan daarnaar werd gevraagd, zei hij altijd dat die taak heel 
eenvoudig was. Met de opvoeding van de kinderen had hij zich nauwelijks ingelaten, hij vond 
de onderlinge opvoeding van de kinderen belangrijker, ze konden veel van elkaar leren en 
leerden inschikken wanneer dat nodig was. Ook met het huis en de huishouding bemoeide hij 
zich niet, hij had zijn eigen bezigheden, ging vaak op jacht en mocht graag gasten ontvangen. 
Moeder stond altijd klaar voor haar man en voor de kinderen. Op hun zilveren bruiloftsfeest, 
op 10 december 1894 schetste oom Willem Blijdenstein moeder als ‘Vaders medewerkster in 
zijne groote levenscarrière’. Jan onderstreepte deze visie: zijn moeder bracht de kinderen 
groot, en vond daarbij gelukkig nog tijd hen te wijzen ‘op de hoogere dingen in het leven […] 
op het onvergankelijke in kunst, historie, literatuur en muziek.’41 

Het is opmerkelijk dat geen van de kinderen uit Gerrit Jan’s eerste huwelijk zich 
onderscheidde door artistieke vaardigheden of interesses. Bernard was nog de meest 
kunstzinnige van het vijftal, een enthousiaste en bekwame fotograaf, die op glasplaten vooral 
reiservaringen vastlegde. Zijn foto’s, zorgvuldig bewaard, houden de herinneringen vast aan 
zijn reizen naar Egypte en Pompeji en zijn zwerftochten door het Twentse land.42 Als niet 
onverdienstelijk tekenaar had hij belangstelling voor de schilderkunst, die vooral werd 
aangewakkerd toen hij samen met Edwina op Zonnebeek ging wonen. Zijn voorkeur ging uit 
naar de Hollandse meesters uit de zeventiende en achttiende eeuw en de romantische school. 
Kocht hij aanvankelijk schilderijen om de kale wanden van Zonnebeek op te sieren, later 
ontwikkelde hij zich tot een bezield verzamelaar.43  
 Van de acht kinderen uit het tweede huwelijk van Gerrit Jan was Lida de meest 
muzikale. Ze volgde muzieklessen bij de beste leraren in Weimar, Hannover en Berlijn. Lida 
speelde niet alleen voortreffelijk piano, maar had ook een prachtige altstem. Jan: ‘Hoe 
dikwijls hebben we naar haar geluisterd, vooral wanneer ze Schubert voordroeg.’44 Voor het 
eerst zong ze solopartijen tijdens het driedaagse Twentsch Muziekfeest van juli 1891 in het 
Volkspark in Enschede, naast de toen bekende zangers Jos Orelio, de eerste bariton van de 
Nederlandse Opera, en Joh. I. Rogmans. Zus Tini speelde uitstekend piano.45 Haar dochter 
Lida nam haar talent over en studeerde aan het Conservatorium in Amsterdam. Lida’s 
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pianospel herinnerde Jan altijd aan zijn zuster in haar jonge dagen.46 Met twee vriendinnen 
heeft Tini ook enige tijd tekenlessen gehad.47  

Meer tekentalent hadden Gus en Bertha. Ze kregen net als broer Jan hun eerste lessen 
van de Enschedese schilder L.J. Bruna.48 Jan spoorde zijn zusters voortdurend aan om eerst 
goed te leren tekenen voordat ze gingen schilderen. Op 17 maart 1896 enthousiasmeerde hij 
hen zelfs vanuit Brits-Indië, waar hij op reis was: ‘Het is zoveel waard, wanneer men kan 
zeggen: ik kan het een en ander, behoef mij nooit te vervelen en zou in ’t uiterste geval ook in 
mijn eigen onderhoud kunnen voorzien. Het leven zal dan ook meer waarde krijgen.’49 Jan 
was zelf al een uitstekende tekenaar, zoals zijn reisschetsen aantonen.  
 Het plan was dat Gus en Bertha hun talenten zouden scherpen op de ‘schildersschool 
in Den Haag’, maar daar was geen plaats voor beiden. Ze kregen daarom privé-lessen van de 
kunstschilder Sieger Baukema (1852-1936), thuis bij hem in Heelsum, waar ze zes dagen in 
de week in een aparte ruimte werkten, gescheiden van de andere twee leerlingen van de 
schilder. Maar de zussen hadden het daar niet naar hun zin. Het was vooral de onvriendelijke 
en stugge houding van mevrouw Baukema die hen tegenstond en ze besloten te vertrekken. 
Op de zolder van het Van Heekshuis richtten ze samen, vastbesloten het ver te brengen in de 
schilderkunst, een leeggeruimd kabinet in als atelier. Tegenover een goede vriendin betitelde 
moeder Christine dochter Bertha als ‘de aanstaande schilderesse op het bovenkamertje achter 
de kerk’. De zusters kregen adviezen van de Amsterdamse kunstschilder A.M. (Arnold) 
Gorter (1866-1933), een geboren Almeloër. Bertha, de doorzetter van het duo, stuurde mede 
namens haar zuster, regelmatig brieven naar Gorter over de lessen, die voornamelijk 
bestonden uit een schriftelijke beoordeling en begeleiding van opgezonden teken- en 
schilderwerk van de twee jongedames. Ze ontmoetten hem ook geregeld. Op ’t Stroot was hij 
enkele keren te gast en ook zochten ze hem op als hij in Carelshaven in Delden logeerde om 
in de omgeving te schilderen en te tekenen.50  
 

 

….oh, het leven is zo mooi, zo goed! 

Gorter zag de talenten van Bertha. ‘Uw werk is als dat van iemand, die met verbazende energie en 

veel knapheid en technische vaardigheid heel wat tot stand heeft gebracht, wat een zeer lange en 

uitgebreide studie vereist. Nu nog de grotere gemakkelijkheid, die vanzelf komt en meerdere 

fijnheid, dan met grote zorg uitkiezen en streven naar wat ons het meest frappeert, zoodat naast 

ons verstand ons gevoel vooral getroffen wordt en uw werk zal zeker door de wereld ten zeerste 

gewaardeerd worden.’51 

De kunstenaar moedigde Bertha en Gus aan schilderijen te gaan bekijken, een goed concert of 

toneelstuk bij te wonen. Maar: ‘Boven alles staat echter de heerlijke, reine natuur; maar om die 

natuur teer en fijn te zien en te voelen, is vaak een hoog gestemd ontwikkeld hart nodig. 

Ontbreekt dat, dan kan de meest ontwikkelde techniek niet in de plaats treden voor deze uitingen, 

wat het hoogste en heiligste in ons is.52  

Bertha had haar eigen visie op haar artistieke prestaties. Mogelijk stond haar ‘een soort 

ontsnapping voor ogen uit het alledaagse leven van Enschede, een onderbreking van het 

roezemoezige huishouden van een belangrijke fabrikant en een ontkomen aan de dwingende mores 

van de textielelite’.53 Gorter reageerde: ‘Om nu terug te komen op uw eigen woorden, waar uzelf 

de innige aandrang gevoelt om iets te betekenen, om ook te strijden tegen al het kleinzielige en 

conventionele: wilt u werkelijk ernstig werken, laat u dan niet afleiden door kleine tegenspoeden, 

niet afleiden door beleefdheidsvisites enz. wat werkelijk geen ernstige plichten kunnen zijn van 
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mensen tegenover mensen. Tracht een diepe blik in het leven te krijgen, door het lezen van 

ernstige, artistieke, degelijke werken, door het bestuderen van schilderijen, door enige liefde voor 

de natuur en al het ons omringende….oh, het leven is zo mooi, zo goed. We hebben niet te strijden 

tegen de mensen, wel tegen de kleine, domme begrippen, die hen gevangen houden.’54  

 

 

Bertha schilderde in haar jeugdjaren vooral stillevens van bloemen en jachttrofeeën, het 
Twentse landschap en portretten van Twentse boeren en boerinnen. Tot de Eerste 
Wereldoorlog kopieerde ze in het Louvre in Parijs ijverig en nauwgezet werken van befaamde 
meesters. In de jaren twintig maakte ze portretten van de meest uiteenlopende types. 
Omstreeks 1930 nam ze weer les, nu bij de portretschilder Alex Vollon en de bloemenschilder 
Blanche Odin. Vooral Bertha’s fijne bloemenaquarellen waren een vreugde voor het oog en 
ze schilderde meer dan voortreffelijk interieurs in een verrassend moderne stijl. In 1931 en 
1934 oogstte ze succes op de Salons des femmes-peintres in Parijs.55 

Gus, één van de ‘stuvers’ zoals de drie jongste zussen in de familie werden genoemd, 
was volgens Jan artistiek en begaafd, maar ze was meer dan Bertha en Tini de bohémienne. 
Gus blonk vooral uit in het schrijven van poëzie en de voordrachtskunst. Talloze Twentse, 
Duitse en Nederlandse gedichten kende zij uit het hoofd. Ze tekende en schilderde ook snel en 
verdienstelijk, haar schetsen in olieverf waren van hoge kwaliteit. Jan heeft het altijd betreurd 
dat Gus niet verder is gegaan in de schilderkunst.56 Ze kopieerde wel vaak schilderwerken, in 
Duitse musea, in Berlijn en Münster. Eén van deze kopieën, de Heilige Antonius van Padua, 
naar het grote werk van Murillo, hing jarenlang in Huis Bergh in ’s Heerenberg, maar het ging 
in 1939 bij een felle brand verloren.57  

Gerrit Jan, verwoed jager en natuurliefhebber, was een vaardige tekenaar. Zijn boek 
Reewild in Nederland, verschenen in 1948, een standaardwerkje voor jagers, illustreerde hij 
eigenhandig. Zijn liefde voor de natuur bleek ook uit zijn kunstverzameling, vooral 
schilderijen met taferelen uit het rijk der dieren.58 Arnold was vooral een liefhebber van 
voetbal en bergsport, kunst interesseerde hem niet zo bijzonder. 
 
Buitenbeentje 
Jan was een opvallend buitenbeentje in het gezin. Hij overtrof zijn broers en zussen in vele 
opzichten. Hij blonk in alles uit, zoals Gerrit Jan jr. vele jaren later zou vaststellen. Jan was 
ook het troetelkind van moeder Christine. Hij speelde wel op straat, met andere kinderen uit 
de binnenstad, op het plein rondom de Grote Kerk, maar het liefst las hij thuis op de bank een 
boek, vóór het raam. Met Bernard was Jan verreweg de knapste van de zeven zoons, meende  
Gerrit Jan jr. 59 Jan verliet niet alleen in zijn jonge jaren maar ook later als volwassen man de 
platgetreden paden van de vele ingesleten tradities in de Twentse textielfamilies. Met 
voldoening keek Jan terug op de nuttige en leerzame lessen, waartoe vooral zijn moeder hem 
had aangespoord. Bruna had een eigen onderwijsmethode. Eerst moest Jan platen natekenen, 
later opgestelde voorwerpen. In zijn hbs-tijd kreeg Jan lessen handtekenen van Jan Weijns, 
‘een aardige man met het temperament dat een artiest behoort te hebben’. Ook aan hem 
bewaarde hij goede herinneringen ‘en wanneer ik aanmoediging noodig zoude hebben, is die 
zeker van hem uitgegaan’. In latere jaren volgde Jan lessen op een ‘school of art’ in 
Manchester, in de avonduren wanneer hij een werkdag achter de rug had. Maar dat werd hem 
wat te vermoeiend en na korte tijd stopte hij.60 
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 In die jaren toen de beter gesitueerden in Twente gingen fotograferen pakte Jan – al 
vanaf zijn achttiende – liever zijn bruinleren tekenkoffertje van veertig bij veertig centimeter, 
met zijn schetsboek en speciale vakjes voor inkt en pennen. Het zou hem zijn verdere leven 
op al zijn uitstapjes en reizen naar vele landen en continenten vergezellen. Hij maakte in ruim 
zestig jaar enkele duizenden tekeningen – de eerste van boerderijen rondom Enschede, de 
laatste van kerkjes in de Betuwe – in meer dan negentig schetsboeken, zorgvuldig bewaard in 
de kluis in zijn kleine kasteelkantoor. 
 Het leek wel alsof Jan alle interesses van de familie in zichzelf verenigde: hij hield van 
de natuur en de jacht, hij was zonder meer de beste tekenaar van de familie en al vroeg trok 
hem het historisch-culturele erfgoed van de streek. In een historieloze stad zou hij zich 
ontwikkelen als iemand met een bijzondere historische belangstelling. In toenemende mate 
zou hij zich toeleggen op de middeleeuwen, de periode waarin hij de grondslagen zag van de 
christelijke beschaving, zijn beschaving. Daarmee ging hij de weg die vooral zijn moeder hem 
had gewezen, die van de kunst en de geschiedenis, kortom van de ‘hoogere dingen in het 
leven’.61  
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NOTEN 
 

                                            
1 De Menistenstraat in Enschede is genoemd naar de Mennonieten, omdat daar vroeger de doopsgezinde kerk 
stond. Gelet op de bron van de afleiding – de Friese priester Menno Simons (pl. 1496-1561) – zou de naam 
Mennistenstraat moeten luiden.  
2 Tina Hammer-Stroeve, Familiezoet. Vrouwen in een ondernemerselite, Enschede 1800-1940, Zutohen, 2001, 
59. 
3 Jan van Heek’s oom Herman was de eerste die met een Blijdenstein trouwde. Na hem volgden Gerrit Jan en 
diverse andere familieleden. Ook trouwden Van Heeks met een Van Heek, met een Ter Kuile, een Jannink, een 
Scholten, een Ledeboer. Dit zijn de belangrijkste textielfamilies in Enschede. Tot 1920 werd de helft van het 
totale aantal huwelijken in deze families binnen eigen kring gesloten: 31 van de 62. In de familie Van Heek 
werden 21 huwelijken gesloten, waarvan 11 binnen de eigen kring. Bron: F. van Heek, Stijging en daling op de 
maatschappelijke ladder, Leiden, 1945, 249. 
4 Hammer-Stroeve, Familiezoet, 102. Een familielid heeft de Van Heeks uit het Van Heekshuis ‘familiezoet’ 
genoemd, een eufemisme voor familieziek wellicht.  
5 Hammer-Stroeve, Familiezoet, 127, noot 15. Na het overlijden van zijn vader en moeder hield Jan van Heek, 
die evenals zijn vader hechtte aan goede verstandhoudingen binnen gezin en familie, deze traditie in ere. Er 
kwam pas een einde aan in de Tweede Wereldoorlog, toen het Van Heekshuis door de Duitsers werd gevorderd. 
6 J.H.cvan Heek, Herinneringen aan en rondom het Van Heekshuis, Huis Bergh, 1942, 141. 
7 Van Heek, Herinneringen aan , 143. 
8 Heinrich Christian Ludwig (Fritz) Reuter (1810-1874) was een bekende Nederduitse schrijver van historische 
werken.  
9 Jan Herman van Heek heeft na de dood van zijn vader Gerrit Jan een boek over hem geschreven. Het is niet 
gedrukt, er is slechts één exemplaar van. AJH. 
10 Tina Hammer-Stroeve, Familiezoet. Vrouwen in een ondernemerselite, Enschede 1800-1940, Zutphen, 2001, 
83-89.  
11 Helmich van Heek (1785-1847), Jan’s grootvader, stichtte in het begin van de negentiende eeuw samen met 
zijn oudere broer Gerrit Jan (1780-1851) en zijn vader Hendrik Jan van Heek (1759-1809) H.J.van Heek & 
Zoonen. Zie hoofdstuk 1. 
12 Na het overlijden van H.B. Blijdenstein op 23 februari 1919 schonk zijn weduwe het huis aan de gemeente 
Enschede. Haar wens was dat hier de Volksbibliotheek en Leesinrichting werd gevestigd. In het gebouw werden 
de nodige veranderingen aangebracht. Het achter het huis gelegen stalgebouw was ingericht als 
voordrachtzaal. Daar kreeg de Volksuniversiteit haar onderkomen. Het gebouw werd bij het bombardement van 
22 februari 1944 verwoest. De openbare leeszaal en bibliotheek werd vanaf 1948 ondergebracht in het Van 
Heekshuis. Zie: Stroink, Stad en land, 620, 740. 
13 Snuif, Familieboek, 145. 
14 Van Heek, Herinneringen, 91. 
15 Van Heek, Herinneringen, 58. 
16 Van Heek, Herinneringen, 60. 
17 G.J. van Heek jr., Grepen uit een jagersleven, Deventer, 1944, 1. 
18 Van ieder van de kinderen van Gerrit Jan is een korte biografie te vinden in: Van Heek, Herinneringen, 62-
137. 
19 Van Heek, Herinneringen, 69. 
20 Ronald Stenvert, Ontwerpen voor wonen en werken, Utrecht, 1996, 37. 
21 J. Bernard van Heek, Edwina’s Amerikaanse achtergronden, in: Verleden met toekomst. 50 jaar Stichting 
Edwina van Heek, Enschede, 1996, 43. 
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HOOFDSTUK 6 
 
 

Tijd van rust en eenvoud 
 
Jan van Heek en zijn broers en zussen waren als kinderen van de rijkste fabrikant van 
Enschede in eenvoud opgegroeid, vond hijzelf. Zo sloot hij de schets ‘van onzen familietak’ 
in zijn memoires af:  
 
 ‘Wij allen, zonder uitzondering, zijn zeer bevoorrecht geweest. Wij zijn voortgekomen uit 
 een milieu waar bij groten voorspoed toch begrippen van eenvoud heerschten. Aan alles 
 is, dank zij onzen ouders en hun voorbeeld, een prachtige kans in de wereld gegeven. Doch 
 wanneer zij, de kinderen, in de wereld slaagden, dan moet vermeld worden, dat  tijd en 
 omstandigheden met hen waren.’1 
 
Eenvoud is in dit verband een nogal relatief begrip. Jan doelde vooral op de voor hun kringen 
sobere leefstijl en tijdsgebonden waarden, normen en standsbesef.2 Maar hij realiseerde zich 
ook, dat hij een bevoorrecht mens was, als zoon van een zeer vermogende textielfabrikant. 
Het ontbrak hem nooit aan iets. En zijn toekomst stond al vroeg vast, evenals die van zijn 
broers: zij werden fabrikant. Al vroeg had vader Gerrit Jan hun bed gespreid, voor ieder was 
er een firmantenplaats in een textielbedrijf, bij Van Heek & Co., of bij één van de twee 
nieuwe bedrijven die hij oprichtte, de Boekelosche Stoombleekerij en G.J. van Heek & 
Zonen, later Rigtersbleek genoemd.  

De plannen van Gerrit Jan van Heek om zijn zonen door studie en praktijkervaring 
naar een firmantenstoel in een Van Heekbedrijf te leiden, pasten binnen het systeem van het 
familisme. Dat is een wijze van bedrijfsvoering waarbij het kapitalistische winststreven in 
dienst wordt gesteld van de bloei, het aanzien en de continuïteit van de sociale positie van de 
familie van de kapitaalbezitters.3 Het fenomeen familisme is gemunt door de socioloog Fré 
van Heek, zelf een spruit uit de Enschedese textielfamilie, die de wetenschap boven het 
textielvak had verkozen. De textielfabrikanten zijn volgens hem niet het prototype van de 
hoogkapitalistische ondernemer, die streefde naar ‘sublimering van de meest menschelijke 
gevoelens in het zakenleven’ en naar persoonlijk succes, deze twee ‘psychische trekken zijn 
voor de Enschedese ondernemers niet typerend’. Hij zag bij de Enschedese fabrikanten eerder 
een kapitalistisch familisme van agrarische oorsprong.  
 Fré van Heek zag een verband tussen dit familisme en het ‘boerenerfrecht’, dat vooral 
in de Gelderse Achterhoek en Overijssel zeker tot na de laatste oorlog bestond: de hoeve 
moest in de familie blijven, de oudste zoon erfde. Er was volgens hem sprake van een ‘hechte 
locale traditie’.4 Fré van Heek citeerde Cato Elderink, ook een textieltelg:  
 

‘Mij komt het steeds voor, dat er verband en overeenkomst bestaat tusschen het leven en de 
levensopvattingen in het oud-Saksische huis en den geest, die heerschte in vele 19e eeuwse 
textielfirma’s in Twente.’5  

 
Een essentieel verschil tussen het familisme en de geest van het hoogkapitalisme noemde de 
wetenschapper het vasthouden van de Enschedese textielfabrikanten aan de juridische vorm 
van de VOF, de vennootschap onder firma, tot het midden van de jaren dertig. Een eerdere 
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omzetting in NV’s zou hen zeker acht miljoen gulden aan belasting hebben bespaard. Maar de 
ondernemers wilden de leiding van hun bedrijven voor de toekomstige generaties veilig 
stellen. Daar hoorde bij: alles met eigen geld financieren, geen geld van buiten aantrekken. En 
geld was er voldoende. De firmanten van Van Heek & Co. waren de rijkste inwoners van 
Enschede. Gerrit Jan zag tussen 1877 en 1912 zijn jaarinkomen stijgen van 31.500 tot 299.050 
gulden. In 1902 verdiende hij bijna twee ton in een jaar, terwijl het weekloon van een wever 
iets meer dan acht gulden bedroeg. Uitbreidingen en deelnemingen – ook de bouw van de 
nieuwe fabriek van G.J. van Heek & Zonen – werden dan ook probleemloos gefinancierd met 
eigen kapitaal, dat was opgebouwd uit in de firma geaccumuleerde winsten. Het 
handelskapitaal van de firma, nodig voor financiering van de aankoop van katoen en van 
consignatiezendingen, groeide voortdurend.6 Gedurende vrijwel haar hele bestaansperiode 
hoefde Van Heek & Co. nooit gebruik te maken van bankkrediet.7 Pas toen in de crisisjaren 
aanzienlijke verliezen werden geleden, zetten de Van Heeks de firma – op 1 januari 1935 – 
om in een naamloze vennootschap.8  
 
Kippen bij bruidstranen 
Karakteristiek voor het familisme was ook de onderlinge hulpverlening. In de loop van de 
twintigste eeuw hielpen Enschedese textielfabrikanten collega’s – ook dikwijls de zwaarste 
concurrenten – die in financiële nood waren gekomen, individueel of collectief, zodat hun 
bedrijven zelfstandig zouden kunnen voortbestaan.9 Deze saamhorigheid werd reeds op jonge 
leeftijd aangekweekt in een aantal gezelligheidsverenigingen. Deze herenclubs droegen de 
meest wonderlijke namen, als Boerclub, Aapclub, ’t Goorhuuske, Pathmosclub, Club zonder 
huuske, ’t Schithak en A.B. club. De leden ontmoetten elkaar elke week, vaak op de 
zondagavonden, af en toe maakten ze een uitstapje per rijtuig of trein. Soms mochten ‘de 
wichter’ ook mee, maar niet ieder lid was daar van gecharmeerd. De vraag luidde dan: ‘Goa 
wi’j veur oons plezeer oet, of goat de vrouwleu met?’10 Jan van Heek was het jongste lid van 
’t Goorhuuske, in 1870 opgericht, genoemd naar de laatste bewoner van het eerste 
onderkomen van de club, een huisje op de hoek van het Bolwerksteegje en de Markt. 
Omstreeks 1894 verkaste de club naar het zelf gebouwde clubhuis, achter het buitenverblijf ’t 
Wooldrik, aan de Van der Waalslaan.11 Gezapig konden de bijeenkomsten van de club niet 
worden genoemd, zeker niet wanneer er ‘bruidstranen’ werden vergoten, tijdens het laatste 
vrijgezellenfeest voordat iemand trouwt.  
 Jan van Heek was geen bovenmatig enthousiast lid en liet dat ook merken. Toen hij in 
de zomer van 1893 terugkwam van zijn reis naar Noorwegen, moest hij bij de ‘bruidstranen’ 
van Herman ter Kuile en Tine Scholten op ’t Veld met zijn vrienden Gerhard Jannink en 
Bernard Scholten in een ‘comediestukje’ meespelen zonder dat ze ook maar één repetitie 
hadden kunnen bijwonen. ‘Het gevolg was dat het stuk vrijwel in ’t water viel, zonder 
evenwel onze schuld te zijn, doch eerder die van andere Goorhuisleden.’12 Op 1 mei 1897 
beschreef hij zijn zus Tini en haar man Gerhard Jannink hoe broer Ludwig zich had 
misdragen tijdens de bruidstranen van het clublid Antony Scholten, die trouwde met Hardy 
Stroink, een vriendin van Tini. ’t Goorhuuske voerde ook daar een stukje op, maar dat werd 
een enorm fiasco. Twee clubleden vertoonden een kunstje, namelijk over ‘lintfabrikatie’, 
maar dat liep verschrikkelijk uit de hand: 
        

‘Er werd zooveel lawaai gemaakt op het tooneel, zooveel stuk geslagen & omvergegooid, dat 
niemand in de zaal er een woord van heeft verstaan. Een paar kippen die bij een vorig stukje 
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dienst hadden gedaan, stonden in een mandje achter het tooneel, en toen de boel goed aan de 
gang was, liet Ludwig de beesten los. Zij vlogen op tafel tusschen de flesschen en glazen, en 
gedroegen zich, volgens de toeschouwers toch nog bedeutend beter dan een van de 
comedianten. Moeder ergerde zich dood, Vader gierde van ’t lachen. Catrijn zal Ludwig naar 
ik denk een geduchtig standje hebben toegediend (tenminste hij was vandaag zoo koest), en de 
slotsom is dat ’t Goorhuis zich sterblich blameerd heeft.’13  

 
Geleidelijk verflauwde Jan’s belangstelling voor ’t Goorhuuske. De clubbijeenkomsten 
bezocht hij steeds minder. Hij had het altijd als een nadeel gezien – hoewel er in de clubs ‘een 
groote vriendschap voor het leven is aangekweekt’ – dat je te veel verstrikt raakte in een 
besloten kring van mensen van gelijke leeftijd. Dat hij in latere jaren niet altijd bij de 
bijeenkomsten van ’t Goorhuuske aanwezig was, weet hij aan zijn drukke agenda, vol reizen 
en werken, maar hij bekende wel dat hij ’s zondagsavonds het liefst rustig thuis bleef.14 
Gerhard Jannink en Bernard Scholten bleven echter zijn leven lang zijn beste vrienden.15 Hier 
openbaarde zich voor het eerst Jan’s nooit verdwenen drang om het benauwde 
fabrikantenmilieu te verlaten en zijn netwerken ook buiten Twente te zoeken.  

In het begin van de jaren negentig trok Jan veel op met Frans de Greve, die als 
zeventienjarige uit Zwolle naar Enschede was verhuisd, om de toen alom geroemde opleiding 
bij de Twentsche Bankvereeniging te volgen. De bank was gevestigd aan de Langestraat, 
enkele panden voorbij de Groote Sociëteit. Hij verdreef zijn eenzaamheid als      
kamerbewoner in de soos, waar hij vooral ’s avonds graag deelnam aan de discussies in de 
debatingclub over actuele ontwikkelingen in politiek, economie en het lokale bestuur. Maar er 
was ook tijd voor vertier. Soms liep een samenzijn wat uit de hand, zoals die woensdagavond, 
26 oktober 1892, op de kegelclub in de Groote Sociëteit. ‘We bleven tot 12 uur kegelen en ’t 
werd vooral later met ’t kegelen op de lange baan een vreselijke pan, die op de Sociëteit werd 
voortgezet. Tegen 1 uur kwam ik thuis.’16 Maar doorgaans was het rustiger. Zo schrijft Frans 
in zijn dagboek over een bezoek aan ’t Stroot. Jan van Heek – zijn ouders waren niet thuis – 
had hem en enige andere vrienden uitgenodigd. Jan haalde hen halverwege op met de 
ponywagen. Ze wandelden samen wat rond over het landgoed en daarna gingen ze souperen: 
brood met biefstuk en spiegeleieren met ham en daarna plondermelk, een soort hangop, alles 
rijkelijk overgoten met bier. Om het eten wat te laten zakken, liepen ze nog wat rond in de 
omgeving en na in de veranda een glas wijn te hebben gedronken, stapten Frans en zijn 
vrienden om elf uur op. Jan bracht de heren nog een eindje weg en keerde terug naar ’t Stroot.  
  
Dansen en ‘kalte Ente’  
Een geliefd uitgaansoord was in Jan’s jeugdjaren Bentheim, een gemoedelijk dorpje in het 
Duitse grensgebied, bekend van het zandsteen en de veelbezochte Burg Bentheim, een 
imposant middeleeuws kasteel. De sfeer van het historische stadje, het Kurhaus met de 
zwavelbaden, de bronnen, en ook de romantische omgeving, de Sint Jansprocessie en de 
zondagse balavonden trokken altijd veel Twentse gasten. Elke zaterdag was er een bal, waar 
veel jongens en meisjes uit het Enschedese textielwereldje onder het wakende oog van hun 
ouders gingen dansen. Menige kennismaking op de dansvloer leidde tot een textielhuwelijk. 
Vader Gerrit Jan leerde hier zijn Christine leren kennen. Broer Jan Bernard ontmoette er in de 
zomer van 1899 zijn Amerikaanse echtgenote Edwina Burr Ewing. Om de dansvloer was een 
verhoging, waar de ouderen genoten van hun ‘kalte Ente’. De jeugd danste tot om half twaalf 
een luide bel niet alleen de laatste dans, maar ook de laatste trein naar Nederland 
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aankondigde.17 Bij de aanleg van de spoorlijn tussen Almelo en Salzbergen was bedongen dat 
gedurende het badseizoen elke zondagavond om 12 uur een trein naar Twente uit Bentheim 
vertrok.18 Jan van Heek had goede herinneringen aan Bentheim. Als kind ging hij vaak op zijn 
moeders verjaardag met zijn ouders en broers en zussen met het rijtuig naar Bentheim. Vele 
zondagen brachten ze er door, samen aten ze met andere badgasten in de statige eetzaal. Soms 
maakten ze een lange wandeling door de bossen of boven langs de steengroeven. ’s Avonds 
was er dan bal in het Kurhaus. ‘Als het badseizoen aanvang September afliep, had men het 
gevoel dat daarmede ook de zomer ten einde gekomen was en bekroop ons een gevoel van 
leegte.’19 
 

 
‘Viele haben wieder umsonst getanzt!’ 

 

De Enschedese uitgaanders die een vrolijke zondagavond in het Kurhaus in Bentheim wilden 

beleven, reisden met het Schaddenspoor; ze vertrokken ‘s avonds om zes uur uit Enschede. Deze 

speciale trein was uitgerust met een wagon die wat leek op een Jan Plezier, de reizigers zaten op 

lange banken tegenover elkaar. In Oldenzaal werden de wagons van de trein uit Almelo en Hengelo 

aangekoppeld. Bij het Kurhaus wandelden de jongens eerst wat rond, zoekend naar een meisje 

met wie ze straks een leuke avond zouden kunnen hebben. Om half acht begon de muziek te 

spelen, tot een uur of negen, want dan was het tijd voor een hapje. ‘As wiej saovns nao Bentheim 

gôat en de klok van neggen uur sloat, goa wiej etten koteletten en ’n bord vol proemennat.’ Bier 

werd er niet geschonken, wel bowl, uit een grote pot. Met een glazen buis kon je, als je wat handig 

was, het glas vullen. De stukjes ananas waren het meest in trek, die bevatten de meeste alcohol, 

het effect liet zich raden. Oudere dames aan de rand van de dansvloer keken toe. Niet iedereen 

sloeg een lief aan de haak. ‘Es haben heute Abend wieder viele umsonst getanzt.’ Aan het einde 

van de dag, tegen twaalven, attendeerde de kapelmeester de Twentse gasten erop dat binnen een 

half uur de laatste trein naar Holland vertrok. Soms kwam de conducteur de danszaal in en riep, 

zwaaiend met een luid klinkende bel: ‘Abfahrt nach Holland’. Deze taferelen speelden zich af tot het 

nationaal-socialisme het buurland overspoelde. In de eerste jaren dertig waren de dansavonden 

voorbij, de Twentse huwelijksmarkt in Bentheim was verleden tijd.20 

 

  
Voetballen op koeweiden 
De meest markante clubs van textielfabrikanten waren de drie oudste, de Boerclub, de 
Aapclub en ’t Goorhuuske. Ze boden niet alleen gezelligheid, ze vormden ook een bron van 
nieuwe activiteiten in het textielstadje. In 1885 richtten jonge enthousiaste leden de 
toneelvereniging Tubantia op en brachten niet de slechtste stukken op de planken van de 
Groote Sociëteit. Uit hun gelederen ontstonden in hetzelfde jaar twee voetbalclubs, de 
Enschedesche Footballclub en de Footballclub Prinses Wilhelmina. Op een foto uit 1886, met 
eenentwintig jongemannen in dwarsgestreepte voetbalshirts, zien we onder anderen de 
gebroeders Bernard en Henny van Heek en Ko van Deinse, omgeven door zonen van 
textielfabrikanten, een apotheker, een bankier en een kruidenier.21 
 Algemeen wordt aangenomen dat Pim Mulier het voetbalspel in Nederland 
introduceerde. In 1879 ontdekte hij, amper veertien, bij De Gruyter in Amsterdam, 
gespecialiseerd in Britse sportartikelen, een leren rugbybal die hem zo intrigeerde dat hij zijn 
spaarcenten aansprak en de bal kocht. Hetzelfde jaar richtte hij met een groepje vrienden de 
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eerste en nog steeds bestaande voetbalclub in Nederland op, de Haarlemsche Football Club 
(HFC).22 Maar had Pim Mulier de primeur? Verdiende Bernard van Heek deze eer niet 
eerder? Wellicht moet de geschiedenis van de voetbalsport in Nederland worden herschreven, 
want Bernard had al in 1878 van een studiereis naar Lancashire de eerste voetbal mee naar 
Nederland genomen, hij was toen vijftien.23  
 Zeven jaar later, in het voorjaar van 1885, leerde Bernard een aantal vrienden uit zijn 
Boerclub en uit de Aapclub van broer Henny voetballen. De jongemannen kwamen samen 
vóór het hotel Amelink aan de Oldenzaalschen Straatweg in Enschede, waar nu de pastorie 
staat van de St. Jozefkerk. De jongelui trokken naar een weide op het buitengoed ’t Amelink, 
tegenover het boerenhuis. Bij de boer haalden ze zes bonenstokken, voor twee goals, en het 
terrein werd uitgemeten en afgebakend met in de grond gestoken takjes. Omdat Bernard de 
enige was die een balletje kon trappen, maakte hij alle goals en zijn team won dan ook met 
15-0.24 Op 30 juni 1885 richtten ze een voetbalclub op, één van de eerste in Nederland, die na 
lang debatteren de Enschedesche Football Club werd genoemd. Bernard van Heek werd 
voorzitter.  
 Jongeren uit de drie clubs, die verbaasd de verrichtingen van oudere leden van de 
Boerclub, de Aapclub en ’t Goorhuuske op de wei bij ’t Amelink hadden gadegeslagen, 
wilden niet achterblijven. Op 31 augustus 1885 kreeg Enschede in het Van Heekshuis een 
tweede voetbalclub. Over de naam was uitvoerig gedelibereerd. Ludwig van Heek herinnerde 
er aan dat prinses Wilhelmina die dag jarig was. Waarom zouden ze hun club niet naar haar 
noemen, Prinses Wilhelmina, een voorstel dat met gejuich werd begroet. De PW-ers 
voetbalden regelmatig tegen hun oudere vrienden van EFC, plaatselijke derby’s die iedereen 
met spanning tegemoet zag. Nu eens won de een, dan de ander. Tot de oudste club merkte dat 
er geen nieuwe leden meer instroomden. Dat was reden om met PW te onderhandelen over 
een fusie. Eind van de zomer 1888 ontstond uit door de fusie de Enschedesche Footballclub 
Prinses Wilhelmina, die als PW still going strong is.   

Jan was vanaf zijn zeventiende lid en speelde regelmatig in het eerste elftal. Al snel 
bleken zijn bestuurlijke talenten, die hij ook later in vele functies tentoon zou spreiden. Hij 
werd tweede voorzitter van de club en kort daarna nam hij zitting in het bestuur van de 
Nederlandsche Voetbal Bond. ‘Het groote werk van hem is geweest om […] te ijveren voor 
centralisatie en te komen tot een bezoldigd secretariaat, hetgeen noodzakelijk is door het falen 
van verschillende functionarissen. […] De bekende strijd tusschen de decentralisators en de 
centralisators wordt na een voorloopige overwinning der eersten later definitief gewonnen 
door een circulaire, geteekend door J.H. van Heek [en anderen].’25 Jan had de smaak van het 
besturen en organiseren te pakken gekregen, zo jong als hij was. Begin 1898 werd hij 
benoemd in de feestcommissie die het koperen bestaansfeest op 6 mei 1898 moest 
organiseren. Het was een gedenkwaardige vergadering, want Gerrit Jan van Heek werd 
benoemd tot erevoorzitter, vermoedelijk uit erkentelijkheid omdat de club een nieuw terrein 
had gekregen in het Volkspark, dat de Van Heeks beheerden, het latere veld van Enschedese 
Boys. Het was een voor die tijd prachtig terrein, maar het speelveld was zand, geen gras. 
Soms was dat een nadeel, een andere keer een voordeel wanneer ze speelden tegen clubs die 
gewend waren aan weke grasvelden. Toen Jan aan het begin van het seizoen 1907-1908 tot 
voorzitter van PW werd gekozen, zorgden hij en zijn medebestuurders ervoor dat de club een 
nieuw veld kreeg, met een goede waterafvoer en een mooie grasmat.  
 Het voetbalseizoen 1909-1910 begon voor Jan met een domper. De vergadering van 2 
oktober 1909 herkoos hem tot voorzitter, maar er bleek een verlies te zijn van tweehonderd 
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gulden. Oorzaken waren de geringe belangstelling van het publiek. Voetbal was nog een sport 
voor de hoogste laag in de samenleving, de middenklasse was klein en arbeiders voetbalden 
niet. Maar bovendien vraten de verre reizen naar wedstrijden tegen andere clubs een gat in de 
begroting. Een jaar later ging de contributie omhoog. Senioren betaalden voortaan vijf gulden, 
junioren een rijksdaalder per jaar. Rigtersbleek, het bedrijf van Jan, Gerrit Jan jr. en Arnold 
van Heek vulde de tekorten aan. Zonder hun bijdrage zouden de contributies zijn opgetrokken 
tot een peil ‘dat vele mindervermogende of jonge leden zou hebben doen afvallen’.26 In de 
jaarvergadering van 27 september 1912 deelde Van Heek mee dat vice-voorzitter Gijs Jannink 
en hij zich niet herkiesbaar stelden, zij wilden jongeren de ruimte geven. Broer Arnold nam de 
voorzittershamer van Jan over. In 1931 werd Jan van Heek bij acclamatie benoemd tot erelid 
van PW. 
 

Tennis, paardrijden en golf 

Jan van Heek was in zijn jonge jaren een sportfanaticus. Hij voetbalde, bekleedde bestuursfuncties 

in het voetbalwereldje, was een enthousiaste tennisser. In 1897 richtte hij met enige vrienden de 

Enschedesche Lawn Tennis Club op. Die typisch Engelse sport werd in Enschede in die jaren al 

beoefend, vooral door textielmensen die voor studie of stage in Engeland waren geweest. Elders in 

Nederland werd er nog nauwelijks getennist, alleen bij Leimonias in Den Haag en de Haarlemse 

Lawn Tennisclub.’27 Op primitieve grasveldjes en in het Volkspark sloegen de leden van de ELTC 

hun balletje. Kleedkamers waren er niet, de heren (dames tennisten nog niet) speelden in hun 

dagelijkse kloffie. Na de oprichting van de tennisclub werden achter het restauratiegebouw in het 

park twee betonnen tennisbanen aangelegd.28 In 1906 stopte Jan met tennissen en ging 

paardrijden. Hij kocht die zomer in Gloucestershire een ‘mooi levendig’ paard, een schimmel 

‘waaraan ik bijna 20 jaar pleizier heb gehad’. Jan doorkruiste met zijn schimmel heel Twente en 

het aangrenzende Westfaalse land.29 

Jan van Heek en zijn broer Arnold waren in Enschede de initiatiefnemers om een golfbaan aan te 

leggen, op het Twekkelerveld in Enschede. In Hengelo speelden fabrikanten en andere 

vooraanstaanden golf op ’t Pruisische Veld. Wie het plan bedacht, is niet bekend, maar in 1926 

richtten de Enschedeërs en Hengeloërs samen de Twentsche Golfclub op. Arnold van Heek was de 

eerste voorzitter. De golfbaan kwam tegenover villa De Belder van metaalfabrikant A. Dikkers aan 

de straatweg tussen beide steden.30 

 

 
The glorious uncertainty of cricket 
Niet voetbal, maar cricket was Jan’s lievelingssport. Tijdens zijn voorzitterschap besloot PW 
op 22 september 1908 de Enschedesche Cricket Club in haar gelederen op te nemen. Het 
groene tapijt van het PW-veld was de voorbije zomer zo bij uitstek geschikt gebleken voor 
cricket dat besloten werd een club op te richten. De Enschedesche Cricket Club startte met 29 
leden, onder wie Jan en zijn twee jongere broers. Jan van Heek had voor de cricketsport het 
tennissen laten varen. Cricket was voor hem – toch al anglofiel door zijn bezoeken aan 
Lancashire en wijde omgeving –  the King of Games. Hij genoot wanneer hij een dag speelde, 
umpire of toeschouwer was. ‘Ik heb altijd van zon en warmte gehouden. Wintersporten lagen 
mij daardoor minder.’ Als er één spel is dat uit teamwork bestaat, dan was het cricket, dat was 
voor Jan de bijzondere charme van deze sport. Je leert samen te werken, elkaar aan te vullen. 
Bij individuele sporten, en zeker golf, stond het eigen ik voor hem te veel op de voorgrond. 
En in de derde plaats heeft cricket een unieke eigenschap: ‘the glorious uncertainty of 
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cricket’. Juist in het element van verrassing lag voor Jan ‘het fascineerende van dit heerlijke 
zomerspel dat mij lang jong heeft gehouden.’31  

In het jubileumboek van PW, verschenen bij het vijftigjarige bestaan in 1935, heeft 
Ebs van Heek, een oomzegger van Jan, zoon van zijn broer Helmich, uitvoerig over het 
cricket in Enschede geschreven. Over Jan: 
 

‘Jan van Heek […] sloeg niet hard doch verdedigde goed en zijn onderhandsche bowlen kon 
zeer gevaarlijk zijn door goede lengte en doordat de ballen zoo onschuldig leken. Hij heeft 
menig wicket genomen, vooral de staart der tegenpartij werd dikwijls voor een luttel aantal 
runs opgeruimd. Hij fielde lange jaren heel goed en hield de wonderlijkste catches, gevaarlijk 
dicht slaande op point.’32 
 

Tot in zijn laatste levensjaren bleef Jan geboeid door het cricketspel. Als hij in Engeland 
verbleef, bezocht hij als zijn agenda het maar enigszins toeliet een match. Toen de cricketers 
van PW in het begin van de jaren vijftig in financiële problemen kwamen, offerde Jan – bijna 
tachtig – duizend gulden en de directie van Rigtersbleek verdubbelde dit bedrag. De 
verrichtingen van de cricketers van PW volgde hij trouw. De wedstrijd in 1939, waarin de 
Enschedese club het kampioenschap van Nederland behaalde, zou hij nooit vergeten. ‘Cricket 
heeft mij oneindig veel genoegen gegeven,’ schreef hij enkele jaren later. ‘De dagen op het 
groene veld, soms in blakende zon doorgebracht, vond ik heerlijk. Het was altijd met een 
gevoel van weemoed, dat ik in den aanvang van September mijn bat en pads tot het volgende 
jaar opborg en den winter tegemoet ging.’33 Tot in zijn laatste levensjaren behield Jan zijn 
belangstelling voor het wel en wee van de cricketclub. Daarvan getuigen de jaarverslagen van 
de club van de eerste jaren vijftig, die in zijn archief zijn opgeslagen. Op 13 december 1954  
–  hij was 81 jaar – zegde hij zijn lidmaatschap op. 
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HOOFDSTUK 7 
 

Toch fabrikant in Enschede 
 
Jan van Heek wilde als jongeman de wereld ontdekken, kennismaken met andere 
culturen, niet alleen in de omringende landen, ook verderop in Europa en andere 
werelddelen. Zijn eerste reis maakte hij in 1890, als zeventienjarige, naar de Harz in 
Duitsland, de laatste toen hij bijna 83 jaar was, in de herfst van 1956, want nog één 
keer wilde hij met echtgenote Annetje Spanje zien, om – net als in 1902 – in het 
Prado in Madrid ‘schilderijen uit honderden jaren’ te bekijken, zoals hij in zijn laatste 
dagboek schreef, in de oude steden de geschiedenis van dit boeiende land opnieuw 
beleven. In 66 jaar had Van Heek bijna alle continenten bereisd; alleen in Australië 
was hij niet geweest, omdat dit werelddeel, zonder antieke kunsten, hem niet kon 
bekoren. Waar hij kwam, in Egypte of Birma, in Rome of de Harz, in Hongkong of 
Middelburg, in Noorwegen of Afrika, overal zocht hij naar getuigen van lang 
vervlogen tijden, kerken, kastelen, kloosters, raadhuizen, ruïnes, schilderijen, 
sculpturen, oude handschriften.  
 In de zomer van 1890 ging Jan, voor het eerst zonder zijn ouders, op reis met 
zijn boezemvriend Gerhard Jannink, die hem ook later vele keren zou vergezellen. 
Samen met Hendrik Blijdenstein en Stephen Tattersall trok hij naar de Harz in 
Duitsland, om daar een lange wandeltocht te maken. Het reisdoel leek niet toevallig, 
want was de Harz, dit noordelijke middelgebergte van Duitsland, in de middeleeuwen 
niet het centrum van de Duitse keizers? Daar zijn oude kloosters, kerken en burchten, 
omringd door klaterende beken, die door de eeuwen heen diepe kloven in de bergen 
hebben uitgesleten en nodigen uitgestrekte, eeuwenoude beukenwouden op de 
hellingen uit tot lange wandelingen, zoals toeristenfolders nog steeds uitzingen. 

Jan vergaapte zich aan de schoonheid van de streek en verwoordde zijn 
ontdekkingen in zijn reisverslag, dat is doorspekt met beschrijvingen van de 
middeleeuwse monumenten die de jongens op hun wandelingen tegenkwamen. 
Wernigerrode, het eerste stadje dat ze in de Harz bezochten, is ‘een oude, 
schilderachtig gelegen stad’, met veel oude gebouwen, zoals het Raadhuis met zijn 
bierkelder. Jan’s beschrijvingen van historische monumenten verraden een begin van 
selectieve interesse. Het Rathaus was ‘eine Perle mittelalterlicher Fachwerkbaukunst’. 
De volgende dag wandelde Jan met zijn vrienden naar de ruïne van de middeleeuwse 
burcht Regenstein, een oud in zandsteen uitgehouwen kasteel, op ruim een uur afstand 
van Blankenburg. Daar ontdekte hij dat oude schilderijen hem nog niet konden 
boeien, althans niet de kunstwerken die hij in de Bildergalerie zag hangen, waaronder 
enkele werken van Rembrandt; hij kon er ‘het mooie niet in vinden’.1  

Een jaar later, in augustus 1891, maakte Jan met Gerhard Jannink, Hendrik 
Blijdenstein en Wessel Houwing een trektocht door het Schwarzwald. In zijn 
reisverslag beschrijft hij vooral middeleeuwse bouwwerken. De boeiendste trip leidde 
naar Heidelberg. ‘Het versje “Alt Heidelberg, die feine, die Stadt an Ehren reich, am 
Neckar und am Rheine, ist keine Stadt dir gleich” moge waar zijn’, schrijft Jan, ‘een 
mooie stad is Heidelberg zeker niet, haar bekendheid heeft zij enkel te danken aan 
zijn kasteel, geschiedenis en universiteit.’2 Dat is niet iedereen met hem eens. Zijn 
hem de regels van Friedrich Hölderlin uit 1800 ontgaan, die in een gedenksteen in de 
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stad zijn te lezen? ‘Lange lieb' ich dich schon, möchte dich, mir zur Lust, Mutter 
nennen, und dir schenken ein kunstlos Lied. Du, der Vaterlandsstädte, 
Ländlichschönste, soviel ich sah.’  
 
Te bont 
In juni 1893 stond een avontuurlijke boottocht naar Noorwegen en de Noordkaap op 
het programma. Jan was in het gezelschap van zijn vrienden Gerhard Jannink en 
Bernard Scholten. Voor het eerst nam hij zijn tekenboek mee. Op het cruiseschip 
ontmoette hij de Engelse schilder Tristram Ellis (1844-1922), die bezig was een 
gezicht op de Sognefjord in waterverf op het papier te brengen. Dit ging hem 
wonderwel af, vond Jan, die niet wist dat Ellis, een bekend kunstenaar in Engeland, 
lid was van het eerbiedwaardige genootschap Royal Academy of Arts. Bijzonder 
enthousiast toonde Jan zich niet over het werk van Ellis. Toen de schilder enkele 
dagen later afscheid nam en op het dek een kleine verkoopexpositie hield van 
aquarellen en enkele etsen die hij tijdens de reis had gemaakt, noteert hij: ‘Mij konden 
ze niet bevallen, ze waren te bont.’ 
 Middeleeuwse monumenten vonden de drie vrienden ook in Noorwegen. In 
Burgund tekende Jan op 21 juni – ‘om 1 uur ’s middags, gloeiende zon‘ – de uit het 
midden van de twaalfde eeuw daterende, beroemde houten staafkerk, gebouwd met 
zestien staanders (staven van hout), de twee ingangen rijkelijk versierd met 
houtsnijwerk. De klokkentoren, die los staat van de kerk en een ongebruikelijke taps 
toelopende vorm heeft, stamt ook uit de middeleeuwen. Jan maakte een eenvoudig 
schetsje. ‘Zwart als kool’ zag de kerk er uit, ‘niets was vermolmd’. In Trondheim 
bezichtigden de jongens de beroemde, uit 1070 daterende Nidaroskathedraal naast het 
aartsbisschoppelijke paleis in het historische centrum van de stad. Deze kroningskerk 
van de Noorse monarchie was volgens Jan het mooiste gotische monument in 
Noorwegen.3  

 
 

Met een tekenpen de wereld rond 

De Enschedese ‘teekenmeester’ Lambertus J. Bruna leerde Jan van Heek tekenen. Aanleg 

had Jan zeker, dat ontdekte Bruna al snel. In 1890, toen hij zestien was, maakte Jan zijn 

eerste schetsen. Onderwerpen vond hij genoeg, in de omgeving van hun zomerverblijf ’t 

Stroot in Twekkelo en rondom het Van Heekshuis: een lös hoes, markante figuren uit de 

buurt, huifkarren op de Enschedese Markt, vogels in de wei, een landschap met aan de 

horizon een molen en een schoorsteenpijp (van een textielfabriek, zonder twijfel). Zijn 

eerste twee bewaard gebleven tekeningen zijn die van een zittende hond en van twee 

honden met op de achtergrond een boerderij en een molen, ergens in het Twentse land, 

niet ver van ’t Stroot, in mei 1890 gemaakt.  

Vanaf de zomer van 1893, toen hij door Noorwegen trok, zou een schetsboek hem altijd 

vergezellen, in binnen- en buitenland. De twaalf Noorse tekeningen waren vooral 

vakantiekiekjes, een kerkje op een heuvel dat hij ’in het voorbijstomen’ schetste op de 

eerste avond in Noorwegen, zicht op een stadje aan het water, ’s morgens om half acht, 

gezien vanaf de boot bij aankomst, een kerk met enkele huizen, een bergdorpje. Zijn 

liefde voor oude kerken was ontwaakt, dat bewijzen niet alleen zijn enthousiaste 
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beschrijvingen in zijn dagboek, maar ook de schetsen van de staafkerk in Burgund en de 

kathedraal in Trondheim.  

Vanaf de herfst 1893 tot augustus 1894 was Jan voor stage en studie in Lancashire. Hij 

tekende er veel, zijn vierde schetsboek staat vol indrukken van stad en streek. Een straat 

in Manchester met mensen en voertuigen om half zes aan het eind van een sombere 

herfstmiddag, een rijtuig onder een lantaarn, vooral portretten van mannen en vrouwen, 

een man zittend voor de Manchester Infirmary. De schets van een geknielde jongeman op 

straat kon hij niet afmaken ‘door den last van toeschouwers’, zoals hij vermeldt. In zijn 

vrije tijd maakte Jan uitstapjes in de omgeving, ook naar twee middeleeuwse 

monumenten, de St. Oswaldkerk in Grasmere en de abdij in Furness.  

In de eerste zes, zeven weken van 1894, tijdens een lange kerstvakantie die zijn Engelse 

leertijd onderbrak, maakte hij voor het eerst schetsen met de pen, tot nu toe werkte hij 

vooral met potlood. Winterse onderwerpen vond hij niet ver van huis, een gezicht op het 

kerkje in Usselo, bomen aan een vijver op ’t Stroot. Op een koude februaridag, op bezoek 

bij zijn zus Julia, tekende hij het Schloss Ahaus, een voormalige residentie van de 

Fürstbischof van Münster.4 Het oudste deel is aan het eind van de zeventiende eeuw 

gebouwd als een waterslot, wist Jan. Hij biedt de toeschouwer een zicht op het slot, de 

imposante kasteelpoort en de brede slotgracht.5 

 

 
Toonbeeld van onvrouwelijkheid 
Kort voor zijn twintigste verjaardag, in oktober 1893, vertrok Jan naar Engeland om 
praktijkervaring op te doen in de machinefabrieken en cotton mills van Lancashire. 
Helemaal onvoorbereid was hij niet, want in de voorafgaande jaren had hij tijdens zijn 
schoolvakanties gewerkt in de fabriek van Van Heek & Co. Op het hoofdkantoor van 
de firma aan de Markt, naast zijn ouderlijk huis, had chef-boekhouder H. Groeneweg 
hem leren boekhouden.’6 Groeneweg legde toen de basis voor Jan’s interesse in 
financiële en economische zaken, die hem in latere jaren goed van pas zou komen.  
 Op 14 oktober kwam Jan aan in Manchester en nam zijn intrek in het 
voorname Ingram’s Hotel.7 De kamerprijs was erg hoog en het lukte hem niet korting 
te krijgen, hoewel hij voor langere tijd zou blijven. Maar hij wilde toch liever niet op 
kamers gaan wonen. Diezelfde dag nog had hij een gesprek met Mr. Doxey, sinds een 
jaar directeur van Brooks & Doxey, een textielfabriek die in 1859 was gesticht door 
Samuel Brooks. Doxey leidde twee fabrieken, één in Manchester met 44.000 spindels 
en ruim tweeduizend arbeiders, en in Stockport was een nieuwe fabriek in aanbouw. 
De eerste veertien dagen kon Jan aan de slag in Manchester, daarna in de nieuwe 
spinnerij. Het beviel hem goed bij Brooks & Doxey. Maar het leven in een hotel 
begon hem toch tegen te staan. Hij zocht kamers in Manchester.8 Zijn gastheren 
bevolen hem twee kamers aan, in de buurt van het station. Gerrit Jan was het echter 
niet eens met Jan’s besluit op kamers te gaan wonen. Jan deelde de bezwaren van zijn 
vader niet. ‘Ik meen tusschen de regels door te lezen, dat U bevreesd is, dat ik hier in 
slecht gezelschap zal komen. De stellige verklaring wil ik u geven dat ik mij hiervoor 
in acht zal nemen. […] Verder geloof ik dat ik in Manchester met meer Engelschen in 
aanraking zal komen & beter Engelsche toestanden zal leeren kennen dan in een 
fabrieksplaats in den omtrek, waar ik waarschijnlijk slechts spinners zal ontmoeten.’9 
Maar hij wilde zijn ouders wel tegemoet komen. Hij zou in Stockport kamers zoeken 
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als zijn stage daar zou beginnen. Hoewel hij aanvankelijk enthousiast was over zijn 
nieuwe stageplaats, waar hij dacht veel te leren, moest hij achteraf vaststellen dat het 
werk daar hem zwaar was tegengevallen. Wat daarvan de reden was?  
 

‘De afkeer, die ik voor de Lancashire fabrieksbevolking koester, in de eerste plaats 
voor het vrouwelijke gedeelte. De fabrieksarbeidster uit Lancashire, hoe mooi zij 
soms moge worden voorgesteld, onafscheidelijk van een grooten, gekleurden wollen 
doek, die zij om het hoofd en om de borst geslagen heeft, zij is voor mij het toonbeeld 
van onvrouwelijkheid. Ik mag hierin door mijn ideale opvattingen misschien te streng 
geweest zijn: het is mogelijk, doch het neemt niet weg, dat het op mij zijn indruk 
heeft gehad.’  

 
Maar over het algemeen kon Jan het goed vinden met de Engelsen, de streek en de 
mensen lagen hem; begrijpelijk, vond hij, de Engelsen en de Twentenaren zijn 
immers van hetzelfde Saksische ras. In hun opvattingen en levensbeschouwingen 
ontdekte hij veel overeenkomsten. Daarom voelde Jan zich altijd thuis in Engeland, 
dat hij als zijn tweede vaderland beschouwde.10 
  

 
Innovatiecentrum Oldham 

Manchester mocht dan de naam hebben, maar Oldham bepaalde het imago van de 

textielindustrie in Engeland. In de jaren dat Jan in Lancashire was, draaiden er in bijna 

driehonderd spinnerijen twaalf tot vijftien miljoen spillen, dertien procent van de 

wereldcapaciteit. De stormachtige ontwikkeling van het stadje was vooral te danken aan 

de goedkope grond. Logisch dat ook machinefabrieken naar dit hart van de Engelse textiel 

trokken en zo werd Oldham het innovatiecentrum van de moderne spinnerijtechnologie. In 

het begin van de jaren negentig, toen Jan vaak in Lancashire was, raakte Engeland 

geleidelijk haar topplaats in de internationale katoenindustrie kwijt, vooral Nederland was 

een belangrijke concurrent geworden.11 

 

 
Niet alleen vader Gerrit Jan had af en toe zorgen om het welzijn van zijn zoon, ook 
moeder Christine waakte op afstand over Jan. In november 1893 was het 
verschrikkelijk slecht weer in Engeland; sneeuw, stortregens, een gure, schrale wind 
en dikke mist wisselden elkaar af. Veel Engelsen waren ziek en Jan, vatbaar voor 
zulke weersomstandigheden, was enkele dagen thuis gebleven. Op 1 december 
schreef Christine hem zelf een brief, wat ze niet vaak deed. ‘Gelukkig dat het nu beter 
is, gij moet je goed in acht neemen, en voor al in huis blijven, als het nodig is. De 
gezondste mensch kan door eene verkoudheid aan het sukkelen raken. Ook moet gij 
bepaald met ernst aan je houding denken, een goede houding bevordert den 
bloedsomloop, en is noodzakelijk voor de werking der longen. […] Ik ben blij dat het 
spoedig Kerstmis is, niet alleen dat ik je dan allen weer bij mij zal hebben, maar ook 
als nog een rest van je verkoudheid over is gebleven, luchtverandering het beste 
geneesmiddel is.’12 
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Fabriek voor fijne weefsels 
Eind 1893 nam Gerrit Jan een belangrijke beslissing over de toekomst van zijn 
kinderen. In 1888 was afgesproken dat in Van Heek & Co. vijf vennoten zouden 
worden opgenomen: twee zonen van Bram Ledeboer, één zoon van Helmich van 
Heek en twee zonen van Gerrit Jan.13 Dat betekende dat hij nog een plek moest 
vinden voor zijn drie jongste zonen, onder wie Jan. Hij besloot een nieuwe fabriek op 
te richten, die zich moest specialiseren in fijne weefsels.14 Jan was zeer enthousiast 
over dit plan van zijn vader. Hij begon al na te denken over het productenpakket  
van de nieuwe fabriek en opperde ook in naaigarens te gaan doen, die in Engeland op 
dat moment goed liepen. Maar zijn vader zag er weinig in, zijn gedachten gingen 
meer uit naar de tot dan toe in Engeland gekochte, ongebleekte cambrics en shirtings. 
Gerrit Jan en Jan spraken daar uitvoerig over, vanaf de kerstdagen tot medio februari 
1894, toen Jan voor de kerst over was. Daarna keerde hij terug naar Lancashire, waar 
hij tot eind augustus wilde blijven.15  
 

 

Engels voertaal 

In de textielwereld was Engels de voertaal. Cambrics zijn onbedrukte witkatoenen doeken 

die naar de Indische batikkerijen worden verscheept. Drill is een dichtgeweven katoenen 

stof voor stevige kleding, zoals overalls en broeken, en voor matrassen. Shirting is een 

soort geweven stukgoed van zwaar katoen voor overhemden die veel gedragen moeten 

worden. De spinmachines worden aangedreven door ‘gearing’ (tandwieloverbrenging) of 

met aandrijfriemen, ‘rope-driving’.  

 
 
Een week na aankomst begon Jan aan zijn stage bij Platt’s Works in Oldham, waar 
twaalfduizend mensen werkten. Hier ondervond hij in alle hevigheid de 
allesdoordringende rook van de mill: ‘De rook (er komt geen greintje mist bij, daar 
het buiten Manchester overal helder is) vervolgt ons in het hotel, in de writing-room, 
in de slaapkamer. Alles is blauw en om 10 uur scheen het nacht te zijn.’ In het 
voorjaar van 1894 was zijn vader benieuwd of Jan al een plan had gemaakt voor een 
spinnerij. Dat was nog niet gelukt, maar hij wilde zijn gedachten vóór zijn vertrek uit 
Engeland op papier zetten. Elke dag bracht hem verder, steeds kreeg hij nieuwe 
nuttige informatie aangereikt. Een belangrijke vraag was voor hem wel hoe groot de 
productie van de nieuwe fabriek zou moeten zijn. Hij wist dat Van Heek & Co. het 
laatste jaar 700.000 pieces cambrics in Engeland had gekocht, dat was de productie 
van duizend weefgetouwen. En misschien nog wel van meer belang was de vraag 
welk systeem van stoommachines en ketels het beste zou zijn. Jan wilde zich eerst 
oriënteren bij Burns Ring Sp. Co., zijn laatste fabriek gedurende deze periode. Voor 
de bouw van de spinnerij was het ook belangrijk te weten ook of er gekozen werd 
voor ‘gearing’ of ‘ropedriving’. Het eerste systeem, met tandwielaandrijving, was 
volgens Jan voordeliger, maar de meeste fabrikanten kozen voor aandrijfriemen. Dat 
was ook Jan’s voorkeur, maar hij realiseerde zich terdege dat er dan een meer 
gecompliceerde fabriek moest worden gebouwd. Als hij de ontbrekende informatie 
had en er keuzen waren gemaakt, zou het maken van een plan voor de spinnerij niet 
veel werk zijn, zo verzekerde Jan zijn vader.16 
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 Begin juli stopte Jan zijn stage bij Burns en hiermee kwam een eind aan Jan’s 
leertijd in de spinnerijen. Rouwig was hij er niet om. Hij zou de verstikkende warmte 
in de spinzalen niet missen. En hem stond de omgang tussen mannen en vrouwen 
tegen. ‘Inderdaad laat in dat opzicht de toestand in alle plaatsen van Lancashire veel 
te wenschen over, en zou men dien in ’t Hollandsch “rot” noemen. Het is op de duur 
een onvermijdelijk gevolg van het fabrieksstelsel, doch treedt het hier, daar minder op 
den voorgrond.’ Maar er was meer aan de hand in het katoencentrum van Engeland. 
De zaken gingen slecht en de kans was groot dat de fabrieken werktijdverkorting 
zouden moeten aanvragen. Maar ‘short time’ was volgens Jan als geneesmiddel erger 
dan de kwaal. Daarmee zou Lancashire nog meer last krijgen van de internationale 
concurrentie. Hij zag de toekomst van het Engelse textielgebied somber in. ‘Vindt 
men niet spoedig een middel, om aan de waarde van het zilver meer vastheid te 
verleenen of geven de bonden niet toe in het reduceeren van den loonstandaard, dan 
zal het er slecht uitzien. Wil men daarbij nog den 8-urigen arbeidsdag invoeren, dan 
zal het onheil niet te overzien zijn.‘17 
 
Twijfels over toekomst  
Begin 1895 reisde Jan naar Nederlands-Indië, om de relaties van Van Heek & Co. te 
leren kennen en om te zien of daar mogelijkheden lagen voor de nieuwe fabriek. Ter 
plaatse kwam de vraag bij hem op of hier geen kansen lagen voor een spinnerij en 
weverij van ruwe goederen. Maar dat idee verwierp hij al snel. Het was te lastig, het 
zou te lang duren en bovendien blonken Javanen niet uit door werklust. Maar met het 
vervluchtigen van dit idee werd de vraag klemmender welke producten de nieuwe 
onderneming moest gaan produceren. Hij zag drie mogelijkheden: 

1. Van Heek & Co. koopt de cambrics niet langer in Engeland, maar betrekt ze 
van de nieuwe fabriek; 

2. Van Heek & Co. stopt met de productie van een artikel en geeft dat als het 
ware aan de nieuwe fabriek; 

3. Van Heek & Co. is bereid een deel van haar markt af te staan aan de nieuwe 
fabriek. 

Maar daarmee was de oplossing nog niet veel dichterbij gekomen. De eerste optie 
kwam overeen met de bestaande plannen, die Jan uitvoerig met zijn vader had 
doorgesproken. De tweede mogelijkheid was voor hem de minst reële, want de 
cambrics en drills moesten bij Van Heek & Co. blijven; de firma zou deze producten 
ook niet uit handen willen geven. Op shirtings alleen kon een nieuwe fabriek echter 
niet draaien, omdat de omzet daarvan te laag was. Mogelijkheden op buitenlandse 
markten, de derde optie, zag Jan overigens wel. Constantinopel en de Levant boden 
interessante afzetkansen en de nieuwe fabriek zou Van Heek & Co. daar niet in de 
wielen rijden. Jan maakt zijn vader deelgenoot van zijn gevoelens. 
 

‘De weinige zekerheid, welke ik van mijn toekomst heb, maakt dat ik niet met 
zooveel genoegen in Enschede zal terugkomen, als ik dat al zou wenschen. 
Bovendien is de loop die de zaken voor de katoenindustrie in Lancashire neemt, 
verontrustend. Twente’s belangen gaan op den duur hand in hand met die van 
Lancashire. […] Wat zal de gewenschte verbetering brengen? China? Of een betere, 
een vaste waardeverhouding tussen goud en zilver?’  
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Jan liet hier zijn vele twijfels doorschemeren. Misschien zou zijn vader hem voor ‘te 
zwaartillend’ houden, maar hij zag de toekomst niet rooskleurig in. Hij zou ook in 
Indië kunnen blijven, waar hij genoeg mogelijkheden zag voor een redelijk bestaan. 
Ook zou hij kunnen proberen carrière te maken in China of Australië. ‘Ik zie wel kans 
mij in de wereld te redden.’ Een relatie in Semarang schreef vader Gerrit Jan dat het 
de jonge Van Heek op Java zo goed beviel dat hij nadacht over een werkkring op het 
eiland. Dat kwam wel vaker voor bij jongens als Jan. ‘Want men ziet Java wel van de 
aantrekkelijkste zijde, wanneer men zooals hij als tourist, het nuttige met het 
aangename vereenigt, er een jaartje rondscharrelt, maar ik betwijfel het of hij er op 
den duur geen spijt van gehad zou hebben.’ Het leven was er ongezond, ‘al leeft men 
nog zo ingetogen’. Jan zou zich wel weten te redden in de wereld, want ‘zijn ferm 
karakter is borg voor welslagen en hij is niet de persoon die zich gauw uit het veld 
laat slaan, al mocht het in den beginne niet zóó van een leien dakje gaan als wij hem 
allen toewensen’.18 
 Jan besefte echter dat zijn vader niet ingenomen zou zijn met zijn plannen om 
in Indië te blijven, al was het maar met het oog op de twee jongere broers Gerrit Jan 
en Arnold, die immers in de nieuwe fabriek zouden worden opgenomen. 
 

‘Voorlopig wil ik dat denkbeeld laten varen, en eraan vasthouden dat ik fabrikant in 
Enschede word. In welk artikel? Voor welke markt? Ik weet het niet. U zult mij zeer 
verplichten, door als antwoord op ’t laatste deel van dit schrijven mij Uwe ideeën nog 
eens uiteen te zetten  …. althans Uwe voorlopige ideeën. Want zonder een vast plan, 
dus als een leegloper in Enschede terug te komen, het zou mij het genoegen voor de 
verdere reis benemen.’19 

 
De toekomst van de textielindustrie in Twente zag Jan overigens met enige zorg 
tegemoet. In zijn rapport De Bombay Katoenindustrie, 47 pagina’s lang, op reis 
geschreven, liet hij aan het slot waarschuwende woorden horen. De belangen van 
Twente liepen gelijk op met die van Lancashire. Beide regio’s werkten voor dezelfde 
markten en beiden hadden zich op eigen kracht ontwikkeld, zonder beschermende 
rechten. Ze hadden een voorsprong, met hun lage arbeidslonen en lange werktijden, 
en zouden de concurrentie met de artikelen die India produceerde, nog wel enige tijd 
kunnen volhouden. Bedreigender dan India was in Jan’s visie Japan. ‘Het zal 
voorzeker Twente niet gemakkelijk vallen haar afzet van katoenen goederen voor de 
toekomst te handhaven.’20 Jan van Heek kon in 1896 niet vermoeden dat zijn 
prognose jaren later bittere werkelijkheid zou worden. 
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NOTEN 
1 Dagboek 1. 
2 Dagboek 1. 
3 Van zijn reis naar Noorwegen en de Noordkaap maakte Jan een reisverslag in een apart 
aantekenboek. AJH. 
4 Een Fürstbischof was een bisschop met zowel kerkelijke als wereldlijke macht over een gebied. In 
1806 kwam hieraan een einde, bij de opheffing van het Heilige Römisches Reich Deutscher Nation. 
5 Op de plaats waar nu het Schloss Ahaus staat, bouwden de Edelherrn van Ahaus begin elfde eeuw 
een burg, die in 1406 in handen kwam van de Fürstbischöfe van Münster. In maart 1945 verwoestten 
oorlogsbommen van de geallieerden het slot. Het is omstreeks de jaren vijftig grondig gerestaureerd. 
Bron: Brochure van de Stadt Ahaus, 1998. 
6 Autobiografische notities van Jan van Heek, opgeschreven omstreeks 1943, onder de titel Mijn jonge 
jaren, 6. AJH. 
7 De informatie over zijn verblijf in Lancashire is afkomstig uit Dagboek 2, tenzij anders aangegeven. 
8 Brief van J.H. van Heek aan zijn ouders, d.d. 23 oktober 1893. AEJ. 
9 Brief van J.H. van Heek aan zijn ouders, d.d. 29 oktober 1893. AEJ. 
10 Autobiografische notities Mijn jonge jaren, 6. AJH. 
11 Andreas Oehlke, Dag englische Vorbild: Die Einführung moderner Spinnereibauten und Textiltechnik 
aus Lancashire; in: Cotton mills for the continent. Sydney Stott en de Engelse spinnerijen in 
Münsterland en Twente, Essen, 2005, 29. 
12 Brief van 1 december 1893. AEJ. 
13 In 1897 werden Ludwig van Heek en Jan Bernard van Heek als firmanten in Van Heek & Co. 
opgenomen. Zie: A.L. van Schelven, Onderneming en familisme, Leiden, 1984, 182-189.  
14 Brief van G.J. van Heek, d.d. 23 november 1893. AEJ. 
15 Dagboek 1. 
16 Brief van J.H. van Heek aan zijn vader, d.d. 4 mei 1894. AEJ. 
17 Dagboek 2. 
18 Brief van 29 augustus 1896 van de directeur van Internatio (Internationale Crediet- en 
Handelsvereeniging Rotterdam) aan G.J. van Heek. 
19 Dit rapport is als niet geïnventariseerd document aanwezig in AJH. Voor het schrijven van dit 
rapport ontving J.H. van Heek van de directie van Van Heek & Co. ‘als bewijs onzer erkentelijkheid’ 
een bedrag van drieduizend gulden, blijkens de brief van Van Heek & Co., d.d. 16 juni 1896. AJH, 
trommel Rigtersbleek 1. 
20 AJH, 75. 



 79 

HOOFDSTUK 8 
 

Doodziek en levensmoe 
 

Nadat Jan zijn schoolopleiding met uitstekende resultaten had beëindigd, liep hij als 
voorbereiding op zijn loopbaan als textielfabrikant vanaf het najaar 1893 bijna een jaar stages 
in Lancashire. Daar volgde hij een textieltechnische opleiding en begon met het opbouwen 
van een netwerk van relaties die hem in zijn verdere leven van pas zouden kunnen komen. 
Daarna wilde hij een lange, verre reis maken, die hem over een groot deel van de wereld zou 
voeren, onder meer naar Nederlands Oost-Indië en Brits-Indië (Birma), waar hij zich wilde 
oriënteren op nieuwe afzetgebieden voor zijn ‘katoentjes’. Over zijn zakelijke belevenissen 
stuurde Jan tijdens zijn reis uitvoerige brieven naar zijn vader. In zijn dagboeken schreef hij 
over de inwoners, de monumenten, de natuur, de steden, zijn verwondering, zijn 
ontdekkingen.  

Zijn reis begon op 16 januari 1895. Jan nam de trein naar Genua, samen met zijn 
broers Bernard en Ludwig die hem wilde uitzwaaien. Ze maakten een tussenstop in Parijs 
waar ze overnachtten en Jan de Notre Dame wilde bekijken. Deze kathedraal imponeerde hem 
zo mateloos, dat hij zich niet durfde te wagen aan een beschrijving in zijn dagboek, dat zou 
zijn ‘krachten te boven gaan’, meende hij. Er viel volgens hem zo ontzettend veel te schrijven, 
over de geschiedenis van deze vroeg-gotische  kathedraal, over de schatten die in deze kerk 
worden bewaard of ‘zelfs over ’t schemerlicht, dat op pilaren, banken, altaar en alle 
voorwerpen valt, paarsgekleurd door de beschilderde ruitjes, die te zamen één groot 
circelvormig raam vormen.’ De volgende dag bezochten de broers het Louvre, waar de Venus 
van Milo grote indruk maakte op Jan. ‘Ik vond haar in één woord prachtig.’1 Na hun 
tussenstop in Parijs reisden ze door naar Genua, waar Jan’s schip donderdag 24 januari 1895 
afvoer. Het afscheid viel hem zwaar.  

Op woensdag 6 maart zat hij na een concert aan een tafeltje aan de promenade in 
Batavia, waar ‘vele dames defileeren’. Vrijgezel Jan zag er ‘mooie figuren en ook aardige 
gezichtjes’ bij. De kleding was in dit klimaat natuurlijk ‘veel luchtiger, losser en eleganter dan 
bij Europeesche dames, die somtijds een waren kleerenlast torschen’. Maar niet alleen mensen 
boeiden hem, ook de monumenten. Op zondag 12 mei bewonderde hij Modjopahit, de oude 
hoofdstad van het gelijknamige Hindoerijk, dat in de vijftiende eeuw door de Moslims ten val 
werd gebracht.2 Van de uitgestrekte bouwvallen, die vroeger op deze plaats te zien waren, was 
niet veel meer over. In Indië waren namelijk herhaald stenen van eerbiedwaardige 
monumenten gebruikt voor de bouw van suikerfabrieken. Gelukkig, aldus Jan, waren enkele 
overblijfselen aan dit vandalisme ontsnapt en gaven de bezoeker van nu een idee hoe hier 
vroeger werd gebouwd. Een bijzondere belevenis was voor hem het uitstapje naar Grissée, 
een plaatsje aan Straat van Madoera, waar voor het eerst de Islam werd gepredikt en zich van 
hier uit verspreid had over Java.  

 
Ze luieren, doen niets  
Als hij een maand onderweg is, klinkt in zijn brieven aan zijn ouders af en toe wat heimwee 
door . Hij leefde volop mee met wat er in Enschede en omgeving gebeurde. In februari 1895 
kocht zijn vader het heerlijk goed Mallem, 450 ha groot, tussen Haaksbergen en Eibergen, op 
de hoge zandgronden tussen de Buurserbeek en de Berkel. Het landgoed, met een rijke 
geschiedenis die terug gaat tot de twaalfde eeuw, sluit aan bij Het Lankheet dat al eigendom 
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was van Gerrit Jan van Heek, die geen moment aarzelde toen hij hoorde dat het te koop was.3 
Jan liet zijn gelukwens aan zijn vader vergezeld gaan van het advies om vooral de oude 
stammen te bewaren wanneer hij hout verkocht. Twee weken later, op 4 mei – hij had 
kennelijk een brief uit Enschede ontvangen – schreef Jan zijn ouders dat hij verheugd was dat 
zijn vader nog steeds tevreden was over zijn aankoop.  
 Jan’s dagen waren tijdens deze reis meer dan gevuld, met zakelijke besprekingen, met 
bezoeken aan steden, eilanden, fabrieken, toeristische trekpleisters als de Boroeboedoer, 
Hindoetempels, tochten te paard. In de junimaand, tussen zijn zakelijke gesprekken en visites 
en tripjes in de omgeving door, kreeg hij een uitnodiging voor een jacht, die hij niet wilde 
missen. De oogst viel tegen, hij schoot maar twee varkens. Als Jan de verhalen moest 
geloven, had de buit vier keer zo groot moeten zijn. Toch keerde hij niet onvoldaan terug, 
want hij had genoten van de natuur, van het ondergaan van de zon en van het uitzicht op de 
gekartelde bergtoppen van de Moeria, die in een krans van wolken was gehuld. Dat de 
varkens er rondliepen ‘als rijstvogeltjes’, zoals iemand hem probeerde wijs te maken, beleefde 
Jan niet. Een ochtendlijke jacht leverde niets op. Zelfs een drijfjacht, met vijfentwintig 
drijvers, eindigde teleurstellend, want toen één van de drijvers een prachtig hert tevoorschijn 
zag komen, schoot hij ‘onvergeeflijk leelijk mis’. 
 Van de inheemse Indische mensen moest Jan niet veel hebben. Hij zegt het 
onverbloemd en zijn ongenoegen komt een aantal keren in zijn reisverslag ter sprake. Wat 
hem sterk raakte, was de geringe zorg die ouders aan hun kinderen besteedden. De opvoeding 
werd de eerste jaren bijna geheel aan een baboe overgelaten. Hij weet het aan de gemakzucht 
die volgens hem voortsproot uit het Indische klimaat. Op zondagen zag Jan de mensen naar de 
kerk gaan, in hun zondagse kleding, met de bijbel in de hand. Een zendeling of een 
hulpprediker leidde de dienst. ‘Wat heeft de beschaving mooie vruchten afgeworpen’, dacht 
Jan. Maar hij herkende ook een keerzijde: ‘Ze gaan des Zondags in hun beste plunje als brave 
Hendrikken ter kerk en daags zijn ze voor ’t meerendeel de vuilheid zelve. Waar men ook 
komt, men ziet in de huizen de menschen onder de voorgalerij zitten: ze luieren, ze doen niets. 
Zelden dat men er een flink aan ’t werk ziet. Het schijnt dat de energie hun daar toe 
ontbreekt.’  
 
Tussen leven en dood 
Aan het einde van het jaar vertrok Jan naar Brits-Indië, op 2 december kwam hij aan in 
Rangoon. Zijn volgende reisdoel was Calcutta, een reis van ruim drie dagen, zijn boot voer af 
op Eerste Kerstdag 1895.4 Jan verhaalt dan als volgt over zijn belevenissen:  
 

‘Bij mijn vertrek van Rangoon was ik vroolijk en welgestemd, en uitgezonderd een hoofd dat 
van den whisky van Christmas Eve nog een beetje zwaar was, was ik volkomen normaal. […] 
Den tweeden of derden dag begon ik mij onwel te voelen. Vrijdag kreeg ik hevige diarree en 
de nacht daaraanvolgend bracht ik in een akelige toestand door. Ik kon het nauwelijks in de 
nauwe hut uithouden en voor ’t licht worden had ik mijn toevlucht gezocht in de salon, in 
dekens gewikkeld en bestelde wat sago. Hiervan had ik beterschap verwacht voor de lijfpijnen, 
maar ’t hielp niets. Ik kon het ook in de kajuit niet uithouden, en ging met hulp van een 
bediende naar het dek. Nauwelijks had ik daar een schrede gedaan of ik zakte als een 
levenlooze ineen. Twee of drie menschen grepen mij, en ik werd teruggebracht naar mijn hut, 
het eenigste wat er te doen viel met mij. Toen begonnen die vreeselijke krampen, 
voornamelijk in de beenen. De diarree werd nog steeds erger, en ook gaf ik telkens over. ’t 
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Idee is toen tot mij gekomen dat ik een aanval van cholera had, en hoewel men mij later dat 
weer uit het hoofd heeft gepraat in ’t hospitaal, bleek mijn vermoeden per slot toch juist te 
zijn.’  
 

Jan had de zusters en doktoren van het General Hospital gevraagd voorlopig geen bericht naar 
Enschede te sturen, want hij wilde zijn ouders niet onnodig bezorgd maken. Daarom bleef het 
thuisfront de laatste week van het jaar onkundig van de ernst van de situatie. Pas op 
Oudejaarsmorgen, toen Jan zich wat beter voelde en meende dat het gevaar was geweken, 
besloot hij een telegram te sturen: ‘Caught chill, improving now.’ Hij had kou gevat, maar 
was nu aan de beterende hand.  
 In het hospitaal, in een donker kamertje met twee bedden, vond Jan na enkele dagen 
eindelijk wat rust. Hij realiseerde zich dat hij vanaf zaterdagmiddag tot de avond van Tweede 
Kerstdag tussen leven en dood had gezweefd. De medicijnen kon hij nauwelijks 
binnenhouden, hij mocht niets anders dan melk drinken, ’nog nooit heeft die drank mij zoo 
verkwikt’. Twee weken leefde hij op vloeibaar voedsel, melk, sago en soep. Op 
Nieuwjaarsdag stuurde Jan zijn ouders een telegram: ‘Out of danger.’ Het was een kritieke 
periode, vijf, zes dagen lang. Elke dag daarna zond het hospitaal – naar later bleek zonder dat 
Jan het wist – een telegram naar Enschede. Op 2 januari: ‘Cholera contracted Rangoon.’ Op 4 
januari: ‘Out of danger. Thank God.’ De volgende dag: ‘Improvement satisfactory.’ Op 6 
januari: ‘Improved’, meer niet, alles was voorbij. Op 6 januari 1896 schreef Jan vanuit het 
ziekenhuis een korte brief aan zijn ouders. Hij herstelde langzaam, maar voelde zich nog te 
zwak om hen een uitvoeriger bericht te sturen. Maar ze hoefden zich niet ongerust te maken. 
Op 7 januari kwam van het hospitaal in Enschede het telegram: ‘Greatly improved.’ Op 8 
januari ‘Gradually improved.’ Op 9 januari: ‘Still better.’ Op 10 januari ‘Improving 
immensely.’ Het laatste telegram was van 11 januari: ‘Quite well useless wiring further.’ 
 Op 14 januari was Jan eindelijk in staat zijn ouders voor het eerst een uitvoerige brief 
te schrijven: ‘Ik ben ernstig ziek geweest, doch ben er goed weder bovenop gekomen. Dat is 
de lange Rede, kurzer Sinn van dit schrijven.’ Jan verhaalde dat hij op Eerste Kerstdag ‘zoo 
gezond als ik het ooit geweest ben’ Rangoon had verlaten. Als bewijs daarvoor kon gelden dat 
een goede kennis hem enkele dagen eerder ‘a picture of health’ had genoemd. Wat de oorzaak 
was, zei hij niet te weten. Hij veronderstelde dat hij zo ziek was geworden na iets gegeten of 
gedronken te hebben. Maar hij was weer opgeknapt en wilde, zo stelde hij zijn ouders voor, 
zijn reisplan afmaken, als zij het tenminste goed vonden. Hij zou het zeer betreuren wanneer 
zijn reis naar Japan niet kon doorgaan, vooral omdat hij met eigen ogen wilde zien hoe groot 
en belangrijk de textielindustrie daar was. 
 Enkele dagen later schreef hij verder aan de brief. Hij wist niet dat zijn ouders al door 
het ziekenhuis waren geïnformeerd. Dat hij geluk had gehad en blij mocht zijn dat hij zo 
voorspoedig herstelde, realiseerde Jan zich vooral toen in de kamer naast de zijne een matroos 
met cholera werd opgenomen, die kort daarna overleed.5 Geleidelijk voelde Jan zijn krachten 
terugkeren, zijn armen beterden langzaam. Hij hoopte spoedig het ziekenhuis te mogen 
verlaten. Van zijn reis naar Japan zag hij tenslotte af. Dat kostte hem wel veel moeite, maar 
hij zwichtte voor de aandrang van zijn ouders om vooral zo spoedig mogelijk naar huis te 
komen. Zijn reis in Brits-Indië wilde hij wel afmaken, om de heilige steden te zien en zich in 
Bombay te oriënteren op de textielindustrie. Jan voorzag dat hij niet vóór begin mei zou 
thuiskomen. Zelfs als de dokters hem zouden voorschrijven dat hij het beste direct naar huis 
kon gaan, zou hij niet gehoorzamen. ‘Ik geloof niet dat het goed zou zijn in Holland terug te 
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komen vóór de Noordsche Lente, waarvan de Génestet spreekt, heeft afgedaan. Voor dat 
geval zou ik dus beter doen korten tijd in Egypte of Italië te blijven.’6 
 

 
‘Niet in het publiek vertoonen’ 

In Jan’s schetsboeken kregen na zijn Engelse periode vooral oude kastelen en kerken, meestal 

middeleeuwse, alle ruimte. In het zevende boek staan de eerste achtentwintig tekeningen van zijn 

reis naar Nederlands-Indië en Birma, een enkel portret, maar het zijn vooral landschappen, huizen 

en dorpen die hem boeien. Jan was duidelijk geëmotioneerd door wat hij zag en meemaakte, hij 

schrijft in zijn dagboek pagina’s vol over deze plaatsen. Zijn bewondering voor de vroegere 

culturen wordt hier bijna voelbaar, ook in de vele schetsboeken. Hij tekende mensen, een gehurkte 

vissersman, staande personen met hoed, een Arabier, een Indische jongen in de ingang van een 

hut. Maar de berglandschappen, de hellingen met de dorpen, de vulkanen, de rotsen, een kijkje 

over het meer, overheersen in zijn tekenboeken. Ze worden afgewisseld met enkele tekeningen 

van markante monumenten van de Indische cultuur, de ruïnes van het Hindoerijk, oude 

grafstenen, een graftombe. Jan was nuchter over de kwaliteit van zijn tekeningen: ’t Zijn maar 

eenvoudige tekeningen’, schreef hij zijn moeder die hij op 22 juni 1895 een schetsboek stuurde, 

‘die U niet in het publiek moet vertoonen, doch beter in de kast opbergt.’7 

Tijdens deze reis vulde hij tien boeken met bijna vijfhonderd tekeningen die zijn reisroute 

markeren en de verbaasde kijker laten kennis maken met mensen, natuur en historie van de 

eilanden van de Indische Archipel, Sumatra, Java, de Kleine Sunda Eilanden en Borneo. De 

dagboeken vertellen de historische verhalen over de oude godsdiensten, hun goden, hun tempels. 

Op de Boroboedoer, één van de bekendste Boeddhistische heiligdommen op Java, meer dan 

duizend jaar oud, raakte hij niet uitgetekend, hij schetste beelden, de koppen van Boeddha en de 

meeste van de negen verdiepingen, symbolen voor de negen oefeningen in meditatie ter 

voorbereiding op de aankomst op het hoogste platform, het Nirwana of hiernamaals. Stil van 

bewondering dwaalde hij met zijn schetsboek langs de in honderden bas reliëfs gebeeldhouwde 

muren, totaal zes kilometer lang, over de terrassen. Zijn laatste tekening vóór hij ziek werd, 

maakte hij op 22 december: boten aan de oever in de uitgestrekte delta Irrawaddy, een langgerekt 

dal tussen de bergketens, uitlopers van de Himalaya. Op één van de eerste dagen in maart 1896, 

toen hij was opgeknapt, keerde zijn lust om te tekenen terug. Vanaf 8 maart vervolgde hij zijn reis 

en tekende verder: portretten, oosterse paleizen, een stadswijk in Delhi, een bazaar. Zijn laatste 

tekeningen van zijn in vele opzichten onvergetelijke reis tonen de rots van Aden en huizen in een 

Indiaas dorpje.  

Terug in Nederland, kurend in Bad Bentheim, was tekenen voor hem een troost en afleiding, Het 

verdreef boze gedachten en onzekerheid. Hij maakte in nog geen drie maanden zo’n vijftig 

schetsen, een bont scala van kerken en kastelen, een ruïne en een dorpsstraat, een enkel portret 

en veel natuur en huizen in het Duitse grensland. Hij stopte op 30 augustus 1896, de tekening van 

een boerderij in Bentheim, was voorlopig de laatste. Pas in het voorjaar van 1900, tijdens een 

vakantiereis naar Rome met twee van zijn zussen, opende hij zijn tekenkoffertje weer. 

 

 
Waartoe dient alles? 
Op vrijdag 6 maart 1896, nadat hij enkele dagen had besteed aan zijn rapport over de jute-
industrie in Bombay, zwaaiden de doktoren en de nurses van het ziekenhuis hem uit en ging 
hij op weg naar Darjeeling in de Himalaya’s. Hij pakte de draad van het reizen weer op alsof 
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er niets was gebeurd. Op 16 maart omstreeks twaalf uur in de middag kwam hij aan in 
Benares, de oude, Heilige Stad van de Hindoes. Na een bezoek aan Delhi begon hij aan zijn 
terugreis naar Europa. Op 19 mei konden zijn familieleden hem in de armen sluiten, na 
anderhalf jaar. Helemaal hersteld was hij nog niet, hij voelde zich in elk geval allerminst 
gelukkig. ‘Ik heb mij zelf voorgehouden, dat toch alles in de wereld mij meeliep, dat het 
slecht en zelfzuchtig was in eenig opzicht meer te wenschen. Maar toch heb ik de gedachte 
niet van mij af kunnen zetten, dat mij iets ontbrak.’ 

Zijn niet aflatende gevoel van onbehagen kon volgens Jan liggen aan zijn gestel, want 
de hele zomer had hij zich zwak gevoeld, niet zo sterk als hij vóór zijn reis naar Indië was 
geweest. Maar de oorzaak lag misschien wel dieper. Jan sloot niet uit dat hij ‘geen vrede met 
de wereld en met de menschen’ had, dat hij nog steeds op zoek was naar ‘een 
wereldbeschouwing’.  

 
‘Mijzelf ontbrak niets en toch ontbrak mij wat. Mijn geloof in God had mij geheel verlaten en 
toch wist ik niet waaraan mij vast te houden. Want hoe en waarover ik ook redeneerde, steeds 
stuitte ik op deze vraag: Met welk doel is de wereld geschapen? Waarvoor bestaat hij, waarom 
zijn wij allen daar? Die vraag doet zich telkens weer aan mij voor. Al treedt zij in tijden 
waarin ik mij met andere bezigheden heb te bemoeien, op den achtergrond. Ik vrees, dat ik mij 
niet weer gelukkig zal gevoelen vóór ik die vraag voor mij zelven kan beantwoorden, vóór ik 
een overtuiging op dit punt gekregen heb. Een persoonlijke overtuiging, al blijft zij voor 
anderen een theorie, kan slechts door lang nadenken zich vestigen. Daarom vrees ik dat het 
eind van dien twijfel aan mijzelven, aan de menschen en de wereld, nog ver in ’t verschiet 
ligt.’  

 
Jan voelde zich lange tijd tot niets in staat, zijn lusteloosheid verdween niet, hij leek 
levensmoe: ‘Ik zou wat mijzelven betreft, er volkomen genoegen mee hebben genomen als ik 
van deze aarde had kunnen verdwijnen, of de geheele wereld was vergaan. Dan was er ineens 
een einde aan alle soesah, aan alle overpeinzingen, aan alle lijden. Naar men mij verzekerd 
heeft, komt deze toestand meermalen voor bij Indische menschen, die een zeker fatalisme 
door ’t verblijf in ’t Oosten hebben verkregen. Gezond is het verschijnsel zeker niet, maar het 
doet zich voor, en men behoeft die levensmoede menschen in ’t allerminst niet te benijden. 
Alles is hun onverschillig, zij zijn onvatbaar voor eenig genieten, en wat erger is onvatbaar 
voor leed, en bij alles vragen zij: “Waartoe dient toch alles? A quoi bon?” 
 
 

‘Edel sei der Mensch, hilfreich und gut!’ 

Jan’s geloofsovertuiging – vrijzinnig protestant – sproot voort uit zijn opvoeding; zijn vader en 

moeder waren hem altijd voorgegaan in de ‘hoogere dingen in het leven’, waarvan het geloof een 

onderdeel was. Vader Gerrit Jan was naar eigen zeggen geen ‘kerksch’ man, maar wel godsdienstig 

en hij bezocht met enige regelmaat de kerk. Volgens Jan was hij ‘overtuigd van de instandhouding 

van Kerk en godsdienstig leven’. Jan: ‘Aan ieder van ons kinderen heeft hij daarvan iets trachten 

mede te geven in het leven.’ Elke zondagmorgen, ’s zomers op ’t Stroot, las Gerrit Jan een 

stichtelijk verhaal voor.8 Hij wilde dat zijn kinderen belijdenis van hun geloof deden. In 1894 

spoorde hij Jan’s jongste zuster Bertha hiertoe aan: ‘Het is een zeer gewichtige zaak die gij 

aanvaardt en die voor het geheele leven een blijvende indruk bij u moet achterlaten. Laat die 

indruk steeds een goede en voor u gezegende blijven, dat is mijn innigste wens.’9 Jan werd toen hij 
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achttien was, in april 1892 in de Grote Kerk in Enschede bevestigd door ds. W.H. Stenfert Kroese. 

Zijn twee jaar oudere broer Ludwig schreef hem vanuit Merano, waar hij kuurde voor zijn 

gezondheid: ‘Ik weet dat hetgeen je het laatste halfjaar geleerd hebt, je vooral en immer te pas zal 

komen, het wijst je overal den weg.’10  

 

 
Maar er waren in deze donkere maanden ook momenten die voor Jan het leven weer 
aangenamer maakten, zoals het huwelijk van broer Ludwig met Catharine van Heek, op 1 juli 
1896. Hij vergezelde die zomer ook zijn vader, sinds een jaar lid van de Eerste Kamer, naar 
Den Haag. Hij ontmoette die dag diverse ‘hooge Dignitarissen’ en werd voorgesteld aan 
minister-president J. Roëll, minister van buitenlandse zaken en voorzitter van de ministerraad, 
met wie hij een kort gesprek voerde. Maar het maakte nauwelijks indruk op hem, alles liet 
hem vrij onverschillig. Jan besloot, omdat hij nauwelijks verbetering bespeurde, rust te 
zoeken in de bronnen van Bad Bentheim. Het verblijf in het Duitse Kurort deed hem goed, hij 
voelde zich wat tevredener, maar waarom? Hij wist het niet, maar hij besefte nu wel waarom 
hij zich de laatste tijd zo ongelukkig had gevoeld, waarom hij zo zwaarmoedig was. Wat was 
het doel van zijn bestaan, van het bestaan?  
 

‘Men komt ter wereld, men groeit op, kent tijden van voorspoed en geluk, kent tijden van 
tegenspoed. Men werkt om zich van het noodige te voorzien, men werkt om zich rijkdom te 
verzamelen, men kan ook werken om zich boven anderen te plaatsen, de hoofddrijfveer is dan 
eerzucht. Maar gesteld het laatste gelukt, wat is dan nog bereikt? Op zijn hoogst een naam in 
de geschiedenisboeken. Het eind van alles is de dood, de vergetelheid, vergeten, en verteerd 
als een plant, die na een jaar sterft en verrot.’ 

 
Maar geleidelijk kwam zijn levenslust terug. Enkele weken later schreef hij in zijn dagboek, 
met een wat opgewektere ondertoon, dat hij het afgelopen jaar niet nog eens wilde beleven. 
Hij herinnerde zich zijn jongere jaren, waarin hij ´heilig in een God´geloofde, in ‘een 
rechtvaardig Opperwezen, door en van wien al het bestaan en al het levende was, van wien 
het heden en de toekomst afhing. In het geloof hierin voelde ik mij gelukkig, ook nadat de tijd 
van spelen voorbij was. Ik was toen een idealist en geloofde, zooals ds. Stenfert Kroese het 
volgens de leer van Jezus uitdrukte, in den adel van de menschelijke natuur. Bij nadere en 
veelzijdige beschouwing der wereld leert men toestanden kennen, verschillende van die 
waarin men is opgegroeid. Men komt te staan voor toestanden, die, wanneer men een bepaald 
begrip heeft van wat “goed en edel” is, iemand tegen de borst stuiten, en zeer doen. Men ziet 
dingen gebeuren, ongelukkigheden geschieden, misdaden begaan door menschenhand, waarin 
men tevergeefs eene goede, bestierende hand zou zoeken. Zij zijn immers rechtstreeks het 
werk der menschen zelve! Waarom, wordt geroepen, laat God dergelijke toestanden 
voortbestaan? Waarvoor brengt hij geen gerechtigheid, geen deugd op deze wereld?’ Het zijn 
de klassieke vragen, kenmerkend voor een geloofscrisis. 
 
Geloof is emotie  
In deze moeilijke periode was Jan van Heek zeer getroffen door het spraakmakende boek dat 
Anna de Savornin Lohmann in 1896 had gepubliceerd: Vragensmoede. Daarin nam ze afstand 
van het orthodoxe calvinisme en tegelijkertijd van het milieu waarin ze was opgegroeid. Haar 
boek was een groot succes en beleefde diverse herdrukken. Ze vestigde hiermee haar naam als 
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‘de fiere freule’. Haar opvattingen bewogen zich in de richting van het agnosticisme; 
tegelijkertijd zou ze zich steeds kritischer opstellen tegen de hypocrisie in het christendom 
van de hogere kringen.11  
 In zijn dagboek schreef Jan enkele pagina’s over dit boek, maar hij volgt De Savornin 
Lohmann niet in haar conclusie, dat er geen antwoord is of ooit zal komen op de vraag 
waarom het lijden in de wereld is. Hij koos een andere oplossing: hij overtuigde zichzelf 
ervan, dat het geloof een emotionele zaak is, geen rationele, een kwestie van het hart en niet 
van het verstand. Hij hield zichzelf voor dat te veel denken zelfs het geloof doodde. Hiermee 
keerde hij terug naar de Hervormde Kerk. Niet omdat hij het in alles eens was met de daar 
gepredikte leerstellingen – zijn geloof zou zich niet langer laten vangen in welke orthodoxie 
ook – maar omdat hij deel wilde blijven uitmaken van de christelijke gemeenschap. Op hoge 
leeftijd vroeg hij zich af waarom hij elke week een kerk bezocht en de dienst meemaakte. Zijn 
antwoord was: ‘Omdat er zoo oneindig veel moois en goeds in de Christelijke leer is.’ Maar 
dat gevoel, die ervaring nam volgens hem niet weg dat hij dikwijls de kerk verliet, ‘omdat ik 
ontsticht werd door dienst en gesproken woord’.  
 Waarom kon niet ieder mens zijn eigen weg en geloof vinden? Jan: ‘Omdat er heel 
weinigen zijn, die zich rekenschap kunnen geven van de groote levensproblemen of zelfs 
daartoe de gelegenheid hebben. De dagelijksche strijd voor het bestaan laat dat namelijk niet 
toe. De groote massa kan niet anders dan een kuddedier zijn, gebonden aan door den tijd 
geijkte voorschriften, die er aan blootstaan in perioden van crisis, door verloren evenwicht in 
de samenleving gewelddadig verbroken te worden.’12 
 

 
Mien God 

In zijn dagboek citeert Jan van Heek op Oudejaarsavond 1953 ‘de prachtige dichtregels’ van mr. 

G.J. ter Kuile, een goede vriend van hem. 

 

 Mien volk noar berre…..alleen de klok nog wakker….. 

 Now bid ik biej den heerd vuur ’t leeve Twentsche Laand: 

 Mien God, bescherm Dow de leu, de stadt, den akker 

 Maak Dow ons stil en staark, doo Dow ons Diene Haand. 
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NOTEN 
1 AJH, 75. 
2 Het Rijk Modjopahit (1200-1527) heeft vrijwel het gehele Indische eilandenrijk beheerst. 
3 B.H. Rouffaer en J. Loonsma, Landgoed Het Lankheet, Dalfsen, 1999, 21. 
4 De gegevens over zijn wereldreis zijn afkomstig uit de dagboeken 2 en 3 en uit brieven, tenzij anders 
aangegeven. AJH, 75. 
5 Brief van J.H. van Heek aan zijn ouders, d.d. 14 januari 1896. AEJ.  
6 De dichter P.A. de Génestet (1829-1861) spreekt over de ‘Noordsche Mei’: ‘Doch onze Noordsche Mei, helaas, 
is arm aan zonneschijn. Hij kan zoo koud, zoo droef, zoo guur, hij kan November zijn. En zoo was ’t nu: de 
Noordewind blies langs de kale gracht. En dicht bij Pinkster werd nog steeds "de lieve Lent" verwacht.’ 
7 Brief van Jan aan zijn moeder d.d. 22 juni 1895. AJH, 75. 
8 J.H. van Heek, Herinneringen aan en rondom het Van Heekshuis, Huis Bergh, 1942, 43. 
9 Siebe Rossel, Gerrit Jan van Heek. Protestant, liberaal of patriarch, in: Paul Werkman en Rolf van der Woude 
(red.), Geloof in eigen zaak, Utrecht, 2006, 55. 
10 Brief van Ludwig van Heek aan J.H. van Heek, d.d. 8 april 1892. AEJ. 
11 Biografisch Woordenboek, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, www.inghist.nl.  
12 Deze handgeschreven bespiegeling is gevonden in dagboek 18, in een enveloppe van Natuurmonumenten. 
Op het poststempel is behalve de plaatsnaam Amsterdam (waar het hoofdkantoor van Natuurmonumenten was 
gevestigd) het jaartal 1951 met moeite te ontcijferen. Op grond daarvan is het aannemelijk dat Van Heek deze 
tekst in dat jaar heeft geschreven. 
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HOOFDSTUK 9 
 

Een mooie fabriek 
 

In augustus 1896 werkte Jan op ’t Stroot hard aan de plannen voor de fabriek. Besloten was 
dat de nieuwe fabriek fijne bleekgoederen zou produceren. Met opzet legde Jan de nadruk op 
fijne weefsels, omdat hij voorzag dat deze doeksoorten zich het langst zouden kunnen 
handhaven in de concurrentie met de Brits-Indische en later Japanse textielindustrie. De 
ontwikkelingen gaven de jonge ondernemer gelijk, zoals hij in 1945 vaststelde: ‘Te beginnen 
met de grovere en onbewerkte goederen, die technisch het gemakkelijkst zijn te fabriceeren, 
zijn geleidelijk de meeste textielgoederen uit Europa in de volgende halve eeuw van de 
Oostersche markten verdreven. De fijnste en meest bewerkelijke hebben zich het langst 
gehouden.’1 Eind september vroeg hij offertes aan de Brooks & Doxey Ltd. in Manchester en 
aan concurrent Platt Brothers & Co. in Oldham, die niet alleen katoenfabrikanten waren, maar 
ook ‘cotton spinning factory equipment‘, zoals spinmachines en weefgetouwen, leverden. Jan 
had een zelfgemaakte schets met twee varianten van de voorgestelde lay-out voor een fabriek 
met vijftienduizend spillen en zeshonderd weefgetouwen ingesloten.’2  
 Begin november vertrok hij met broer Bernard naar Manchester. Daar moest hij 
vaststellen dat er de afgelopen jaren weinig was veranderd. De stad was nog steeds ‘what it 
used to be’, overal hing nog de alles doordringende geelgrijze fog.3 Samen werkten Bernard 
en Jan hun ideeën verder uit, Bernard voor de uitbreiding van de spinnerij van Van Heek & 
Co. aan de Noorderhagen, Jan voor Rigtersbleek. ‘Ik stel mij voor dat het een mooie fabriek 
wordt, zoodanige als er waarschijnlijk niet in Twente bestaat. Het plan is eenvoudig, en dat is 
het mooie ervan.’ Eind november 1896 deelde Jan zijn vader mee dat hij besloten had als 
aandrijfsysteem voor gearing te kiezen, hoewel hij aanvankelijk van plan geweest de meeste 
van zijn collega’s te volgen en meer gecharmeerd was van aandrijfriemen. Hij had daarover 
uitvoerig overleg gevoerd met twee fabrieken en de uitdrukkelijke verzekering gekregen dat 
de ‘spur wheels’, de aandrijfwielen, ook na langere tijd uitstekend zouden blijven 
functioneren.4  
 

 
Koopmanszin en eenvoud 

Jan van Heek bracht eind 1897, toen hij in Manchester werkte aan de plannen voor zijn fabriek, 

een kort bezoek aan zus Lida, die pas was getrouwd met bankier Willem Blijdenstein. Ze woonden 

in de buurt van Londen. Lida had alle vertrouwen in Jan, schreef ze aan haar vader. ‘Ik kan u 

zeggen, […] dat ik in Prik uw evenbeeld terug zie.’ Prik was in het gezin Jan’s bijnaam. Jan was 

volgens haar degene, ‘die van uwe kinderen het minst beneden u staat in goede hoedanigheden en 

capaciteiten. [...] Eerst was ik ook zo bang, dat hij nog niet genoeg koopmanszin zou hebben, 

maar het is me nu met alles gebleken, dat hij in elk opzicht voor zijn toekomstige taak berekend is. 

[...] Jan’s optreden is even eenvoudig als het uwe en ’t schijnt of er een grote kracht juist daardoor 

van hem uitgaat.’5 

 

 
Jan moest nog wel één probleem oplossen. Hij was enthousiast over zijn ontwerp voor de 
nieuwe fabriek, maar wie de architect zou moeten worden, was nog niet zeker.6 Gerrit 
Beltman, gespecialiseerd in het bouwen van textielfabrieken, had lucht gekregen van de 
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plannen en zich als kandidaat gemeld. Hij had enig recht van spreken, want sinds 1884 was 
hij de vaste architect van Van Heek & Co. Dat de Van Heeks nogal zuinig waren en elk 
dubbeltje twee keer omdraaiden eer ze het uitgaven, had hij voor lief genomen.7 Maar Jan van 
Heek had begin 1897 gesprekken gevoerd met Sidney Stott, een succesvol lid van een familie 
van architecten die in Groot-Brittannië en op het vasteland van Europa ongeveer 125 
textielfabrieken zouden ontwerpen, voornamelijk spinnerijen.8 Stott wist dat hij voor zijn 
ontwerp niet de vrije hand had. Niet alleen de machines bepaalden de indeling van de fabriek, 
Jan had ook uitgesproken ideeën over de architectuur. Hij had zelf een ontwerp gemaakt, dat 
overigens wel wat overeenkomsten had met een plattegrond uit de catalogus van één van de 
grote machinebouwers in Engeland, Platt Brothers, die hij uiteindelijk zou kiezen voor het 
aandrijfwerk. Brooks & Doxey leverden de ringspinmachines voor vijftienduizend spillen.  
 Stott had een financieel aantrekkelijke aanbieding. Voor de architectuur van 
Rigtersbleek en de nieuwbouw van Van Heek & Co. vroeg hij negenduizend gulden. Beltman 
vroeg vijfhonderd gulden meer voor het bouwen van Rigtersbleek, de kosten voor de 
Noorderhagen waren in zijn offerte niet meegenomen. ‘Wij staan nu voor de decisie’, schreef 
Jan aan zijn vader. Stott was als Engelsman niet op de hoogte van plaatselijke toestanden, hij 
kende ook de Twentenaren niet, maar de architect zelf zag geen bezwaren, hij had al iemand 
gevonden die het bestek voor hem zou willen vertalen.9 Jan had een uitgesproken voorkeur 
voor de Engelse architect, niet uitsluitend omdat zijn offerte lager was dan de aanbieding van 
Beltman, maar ook om zijn ruime ervaring. Stott  had Pearl Mill in Oldham gebouwd, met 
bijna 140.000 duizend spindels de grootste spinnerij ter wereld. Belangrijk was ook dat Stott 
zijn plan over een maand al kon presenteren, de aanbesteding kon dan in maart plaatsvinden. 
In een brief aan zijn vader maakte Jan in feite de keuze, hij stelde Gerrit Jan zelfs min of meer 
voor een voldongen feit: ‘Stott bouwt goed & practisch, daarvan is geen kwestie. Beltman 
kent de toestanden. Beltman bouwt ook goed, doch hij is een leuteraar en een sloddervos – en 
hij is belangrijk duurder. Ziedaar in ’t kort de voor- & nadelen van beiden samengevat. Ik zou 
haast van opinie zijn Stott het karwei te geven. Maar bovendien zou ik na de besprekingen 
tussen Beltman & ons niet gaarne bij deze terugkomen. Dit is mijne mening. […] Nemen wij 
Stott, dan verzuim ik niet verder om direct met hem in overleg te treden.’  

Het kwam tot een breuk tussen Beltman en Van Heek & Co. Gerrit Jan vertelde de 
architect dat deze met zijn prijs te hoog zat; zijn tegenvoorstel was 1.600 gulden voor de 
vergroting van de spinnerij van Van Heek & Co., 4.500 gulden voor Rigtersbleek en 2¾ 
procent voor extra kosten. Beltman vond vooral het percentage onaanvaardbaar, bij andere 
opdrachtgevers mocht hij vier procent declareren. Zo eindigde de dertienjarige relatie tussen 
de architect en de Van Heeks.10 Beltman moest teleurgesteld toezien dat Stott, die met 2¼ 
procent genoegen nam, niet alleen Rigtersbleek bouwde, maar ook de spinnerij aan de 
Noorderhagen, achter het pakhuis dat Beltman had ontworpen. Jan’s vriend Gerhard Jannink 
schreef aan zijn vader E. Jannink Gz., met een spoortje leedvermaak: ‘Van Heek & Co. 
beginnen ook toebereidselen te maken voor het bouwen op Richter’s Bleek. Dat is Beltman’s 
neus voorbij gegaan. Hij wilde niet onder die bedingingen zooals zij wilden en nu loopt hier 
reeds een Engelsch architect. Beltman moet het nu zeer spijten. Naar men zegt gaan er 4½ 
miljoen stenen aan.’11  

 
 
 
   



 89 

 
Beltman, bekwaam fabriekenbouwer 

Gerrit Beltman, geboren in 1843 in Deventer, begon als timmerman bij het bedrijf van zijn vader 

en bezocht na zijn diensttijd de avondtekenschool in zijn woonplaats, waar de stadsarchitect 

Bernardus Looman les gaf. Zijn vader bouwde tussen 1865 en 1868 de stations aan de nieuwe 

spoorlijn tussen Zutphen en de Duitse grens, ook dat van Enschede. Gerrit werkte er aan mee, 

ontmoette er zijn vrouw, en in 1871 trok het gezin naar Enschede. Hij werd aannemer van publieke 

werken en ontwikkelde zich tot specialist in het bouwen van textielfabrieken. In 1876 herbouwde 

hij de afgebrande fabriek van Van Heek & Co. aan de Kremersmaten, naar een ontwerp van de 

bedrijfsarchitect en tevens stadsarchitect van Enschede, G.J. Niermans. Hij kreeg daarna meer 

opdrachten van Van Heek: een pakhuis, een stoomdrogerij, een stoomweverij en kalanderij aan de 

Kremersmaten. In 1884 volgde Beltman Niermans op als vaste architect van het bedrijf. Hij 

ontwierp de weverij Nieuw Engeland aan de Noorderhagen en in 1888 de Boekelosche 

Stoombleekerij. De jaren daarna bouwde hij diverse textielfabrieken, in Twente, het Duitse 

grensgebied en de Achterhoek.12 

 
Lancashire Mill in Enschede 
Algemeen wordt nog steeds aangenomen dat Beltman het veld moest ruimen, omdat hij te 
duur was en Van Heek te zuinig. Een andere belangrijkere reden was echter dat de jonge 
twintiger Jan in aanraking was gekomen met nieuwe ideeën, op het gebied van de 
textieltechnologie en ook de fabrieksarchitectuur. De oudere textielfabrieken vlogen snel in 
brand: tussen 1856 en 1891 gingen er in Twente en het Duitse grensgebied meer dan twintig 
in vlammen op.13 Voor de architecten van Stott & Sons, die natuurlijk ook in hun contreien 
fabrieken zagen afbranden, was dat aanleiding te zoeken naar mogelijkheden om zulke 
gebouwen minder brandgevaarlijk te maken. Zij ontwikkelden hiervoor samen met Edward 
Pott (1833-1909) de Fireproof Flooring-Technik en in hun ontwerpen kreeg brandpreventie 
veel aandacht.  
 Zo ontstond de zogenoemde Lancashire Mill, ontwikkeld tijdens de ‘booming years’ 
van de Engelse katoenspinnerij tussen 1882 en 1914, die bij Sidney Stott uitmondden in 
‘architektonisch eindrucksvoll in seinen wohlproportionierten und zugleich elegant 
umgliederten Spinnereibauten’, zoals dr. Andres Oehlke, kunsthistoricus en 
industriearcheoloog in Rheine, de ontwerpen omschrijft.14 De kern van zo’n moderne 
spinnerij bestond uit een vuurvaste binnenconstructie van gietijzeren kolommen en vloeren 
van tegelgewelven (en later beton). Stott paste de door zijn vader en Pott ontwikkelde 
kolommen en vloerconstructie toe, die hij omzette in moderne, op blokkendozen gelijkende 
spinnerijen. Het waren gebouwen met drie of vier verdiepingen, met als representatief 
herkenningsteken twee ringen in de schoorsteen. Kenmerkend voor deze fabrieken waren de 
markante, rechthoekige sprinklertorens, architectonische kunststukjes, karakteristiek ook voor 
de Enschedese fabrieken van Stott, zoals de rijk gedecoreerde watertoren van de spinnerij van 
Van Heek & Co. aan de Parallelweg, de toren van Jannink aan de Haaksbergerstraat en zeker 
de sprinklertoren van Rigtersbleek.  

Jan was bekend met deze nieuwe ontwikkelingen en hij introduceerde in 1897 het 
concept van de Lancashire Mill in Enschede.15 Overigens, stelt Jan van Heek met nadruk, was 
het ontwerp voor de fabriek niet door Stott gemaakt, Jan had dat gedaan en de Engelsman 
werkte het bouwkundige deel uit.16 De samenwerking tussen beiden verliep naar wens, 
hoewel toch bleek dat Stott het probleem van de taal had onderschat, want het vertalen van het 
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bestek leverde af en toe moeilijkheden op. Een grote fout was volgens Van Heek het 
aanstellen van een Engelse bouwkundige opzichter, die niet voldoende in staat was met de 
Twentse bouwvakkers te communiceren.17 Toch vond Jan dat ze met Stott een goede keuze 
hadden gedaan, schreef hij begin februari 1897 aan zijn vader, het ontwerp schoot op. ‘Het is 
mij een genoegen naar Stott te gaan, ’t front der fabriek en card-room staan reeds op papier en 
wij zijn ook met enkele details reeds bezig.’18 Bernard en Jan kochten intussen de machinerie, 
de stoommachines en het drijfwerk, en hadden regelmatig overleg met Stott. Opmerkelijk in 
het ontwerp was de strakke organisatie van de verschillende gebouwen. Van oost naar west 
liepen de hoge bouwblokken van de spinnerij, de lagere weverijen lagen aan de noordkant van 
de blokkendozen, zodat de beglaasde kappen op het noorden waren gericht, om in de 
zomermaanden een dragelijke temperatuur te garanderen.19  

Stott verschafte zich met de opdracht voor Rigtersbleek en de spinnerij van Van Heek 
& Co. een welkome entree op de Twentse markt: drie jaar later realiseerde hij de nieuwe 
fabriek van Gerh. Jannink & Zonen aan de Haaksbergerstraat in Enschede. In het 
aangrenzende Duitse textielgebied had hij al drie spinnerijen gebouwd, twee in Rheine en één 
in Bocholt. Na Rigtersbleek en de spinnerij van Van Heek & Co. kreeg de Engelsman nog 
opdrachten in Hengelo en Oldenzaal. In 1911 ontwierp hij aan de Goolkatenweg in Enschede 
de fabriek van Oosterveld, de nieuwe buurman van Rigtersbleek.20 
  

 
Van jeneverstokerij tot textielfabriek 

In 1862 kocht Jan’s oom Hendrik Jan van Heek, misschien wel met de gedachte dat hier in de 

toekomst plaats zou zijn voor een ‘steumke’, het ‘Buitengoed genaamd “De Rigtersbleek” voor 

7.800 gulden, samen met zijn zuster Maria Geertruida, voor Jan tante Mietje, weduwe van 

Abraham Ledeboer (1816-1859). Het lag op circa tien minuten afstand van Enschede, ‘naby den 

Straatweg naar Hengelo, groot aan bouw- wei- en hooiland, bosch- tuin- en heidegronden, nevens 

de gebouwen, 13 bunder 78 roeden 80 ellen’. Het was ‘bijzonder geschikt voor de oprigting van 

fabrieken en voor bleekerij.’21 Oorspronkelijk was W.Ph.C. Greve (1768-1833), richter te Enschede, 

de eigenaar, vandaar dat het ook de Grevenbleek of Richtersbleek werd genoemd. Eén van zijn 

zonen, Jan Willem Greve (1798-1873), fabriqueur en bleker, had er een jeneverstokerij gedreven. 

Na het overlijden van Hendrik Jan erfden Jan’s vader Gerrit Jan en de erven Ledeboer het ruim 

dertien bunder grote landgoed, dat ze in 1896 verdeelden.22 Zijn erfgoed bestemde Gerrit Jan voor 

de nieuwe fabriek en in latere jaren ook voor de voetbal- en korfbalvelden van Rigtersbleek, de 

club waarvoor Jan van Heek het initiatief had genomen. 

 

 

Op een ‘snikhete Junimorgen van 1897’ zetten Stott en Jan de gebouwen van het toekomstige 
fabriekscomplex Rigtersbleek uit op de zeven hectare, die Gerrit Jan sr. voor de helft van de 
taxatiewaarde ‘die zeer gering was’ inbracht in de nieuwe onderneming G.J. van Heek & 
Zonen.23 In het architectuurtijdschrift De Opmerker kondigde Stott zelf de openbare 
aanbesteding aan, op donderdag 24 juni 1897, om half één ‘s middags, in Hotel De Graaff te 
Enschede. De gebroeders G. en G.J. Lasonder waren de laagste inschrijvers, voor 157.488 
gulden mochten ze Rigtersbleek bouwen.24  
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Een modern kloostercomplex 
Jan had het zo druk met de bouw van de fabriek dat hij geen tijd vond voor zijn dagboek. 
Zondag 18 december 1898 keek hij pas terug op de bouw die vrij kort na de aanbesteding van 
start was gegaan: 
 

‘Met den bouw der fabriek hebben wij ‘t getroffen. ’t Was een droge zomer. Sommige van de 
fundeeringen der weverij moeten aangelegd worden diep op den bodem der bleeksloten, 
hetgeen moeilijk bij nat weer had kunnen geschieden. Verder is de gehele winter ’97-’98 een 
open winter geweest. Steeds kon men doorwerken, doch ontstond eenige vertraging door te 
late levering van draagbalken. Met de schoorsteen werd in ’t laatst van October een aanvang 
gemaakt, en deze juist vóór Kerstmis voltooid.’ 
 

Het resultaat was ‘een gebouwencomplex dat vooral de eerste jaren als een modern soort 
kloostercomplex in het landschap ligt’.25  

Helaas konden de spinmachines pas een half jaar later dan de bedoeling was worden 
geleverd. De oorzaak was de staking, die in de vroege zomer van 1897 in enkele 
machinefabrieken in Lancashire was uitgebroken, zich snel uitbreidde en uitmondde in een 
‘lock-out’, een uitsluiting, niet onbekend in de Twentse textiel.26 De spinmachines konden pas 
in de lente en de zomer worden gemonteerd. In september draaide Rigtersbleek proef en in 
oktober waren alle machines in vol bedrijf. Op 14 december 1898 vertrok de eerste zending 
bleekgoederen, acht kisten met cambrics naar Batavia. 

Jan ontdekte al snel dat directeur zijn een drukke baan was. Het bracht hem tot een 
filosofietje: ‘Er is veel mee te doen, om den fabriek en eene administratie naar behooren in 
elkaar te zetten. […] Hoeveel werk, hoeveel voorbereiding, studie & denken heeft elke 
machine, elk werktuig, elk onderdeel der fabriek niet vereischt. Wat is een mens alleen klein. 
Wat is ook een moderne, prachtig gebouwde en ineengezette fabriek nog weer klein. Ik krijg 
veel plezier aan de zaak. Elke morgen en elke middag ga ik er met genoegen heen, werk veel 
en er is nog veel te werken, en verheug me op de rusttijden. Ik heb mij ook beter geschikt 
weer in Enschede. Ik leer de menschen, in den vorm verschillend met die uit “andere steden” 
meer waardeeren. Zij arbeiden, zij doen hun best, zij doen dat ook wel voor elkander, en last 
but not least zij zijn eenvoudig. Dat iedereen het ware!’27 
 Intussen waren ook alle juridische verplichtingen vervuld. Op 5 april 1898 werd in een 
advertentie in de Enschedesche Courant28 meegedeeld dat Gerrit Jan van Heek en Jan Herman 
van Heek op 1 januari ‘eene vennootschap van koophandel’ hadden opgericht onder de naam 
G.J. van Heek & Zonen.29 In de conceptstatuten was oorspronkelijk een artikel opgenomen 
waarin de toekomst van Jan’s twee jongere broers Gerrit Jan jr. en Arnold, op dat moment 
achttien en zestien jaar, statutair al werd vastgelegd. Gerrit Jan sr. had het recht beide zonen 
als vennoten in de firma op te nemen, als ze vijfentwintig jaar waren en daarvoor in alle 
opzichten geschikt waren. Als zij beiden ‘voortdurend ijver en geschiktheid betoonen, dan 
zullen hunne aandeelen opklimmen totdat zij gelijkelijk met den vennoot Jan Herman van 
Heek in de vennootschap berechtigd zijn’.30 Dit artikel werd daarna geschrapt, vermoedelijk 
door Gerrit Jan zelf. Bij de start van Rigtersbleek kreeg Jan een-derde van de aandelen en 
Gerrit Jan sr. bijna twee-derde. Pas in latere jaren zou het aandelenbezit van de drie zonen 
even groot worden.31 
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Tweede in Enschede 
De eerste jaren van Rigtersbleek verliepen slecht, het jonge bedrijf leed grote verliezen, ‘wat 
gezien de geringe productie en de hooge daarop drukkende afschrijvingen en onkosten 
verklaarbaar is’, constateert Jan later. Maar met steun van vader Gerrit Jan  kwam 
Rigtersbleek in het juiste spoor. Om de afzetmarkt te vergroten, maakte Jan in het voorjaar 
van 1899 een reis naar Constantinopel (nu Istanbul), Smyrna en Thessaloniki, in nauw overleg 
met de firma W. Groeneweg & Co. in Constantinopel, die was gelieerd met twee andere 
firma’s met kantoren op diverse plaatsen in Perzië. Enkele jaren deed Rigtersbleek hier zaken, 
maar zonder vermeldenswaardige successen; de handelshuizen werden uiteindelijk 
geliquideerd. Het positieve effect was dat Rigtersbleek veelzijdiger was geworden, vooral op 
het gebied van shirtings.32 Was Rigtersbleek in 1897 van start gegaan met vijftienduizend 
spillen, in 1900 telde het bedrijf dertigduizend spillen en 608 weefgetouwen en was daarmee 
het tweede textielbedrijf van Enschede geworden, eervol achter Van Heek & Co. ‘Na het jaar 
1903 kan gezegd worden, dat Rigtersbleek een gezonde en gefundeerde zaak was’, schrijft Jan 
later, trots.33 

Toen Jan zijn zeventigste verjaardag vierde, in 1943, keek broer Gerrit Jan jr. terug op 
het ontstaan, de start en de eerste jaren van Rigtersbleek. Hij prees vooral zijn vader: ‘Welk 
een enormen durf! Het Oude Jantje van Heek, bekend als zittende in zijn open dogcar, met 
vier jassen over elkaar, de eenvoudige doch knappe fabriqueur, die ’s morgens bij het 
aanzetten van den stoom voor ’t ontbijt steeds op klompen naar de fabriek Noorderhagen 
strompelde, wilde met zijn energieken zoon Jan Herman in zee gaan.’34 Hij memoreerde de 
startproblemen. ’Onnoemelijke moeilijkheden waren te overwinnen, om aan ’t loopen te 
komen, een goed product te maken en om daarvoor afzet te vinden! Pips en het Oude Jantje 
van Heek slaagden echter.’ Dit was volgens Gerrrit Jan jr. zonder twijfel ook te danken aan de 
inzet en het zakelijk inzicht van Jan.35  
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HOOFDSTUK 10 
 

Solidariteit en samenwerking 
 

In 1902 vormden alle arbeidersorganisaties in Enschede, van uiterst rechts tot uiterst links, 
voor het eerst in Nederland een eenheidsfront, samen trokken ze op tegen het knellende 
kapitalisme. Henriette Roland Holst, vurig marxistisch dichteres, schreef er over in haar boek 
Kapitaal en arbeid in Nederland. De aanleiding voor de staking was ‘een optreden der 
enschedésche textielbaronnen, zoo onmenschelijk, als in ons land nog nimmer was 
voorgekomen’. Vijf maanden duurde de staking van de arbeiders en al die tijd was de eenheid 
onder de samenwerkende organisaties niet verstoord geraakt.1 De plaatselijke socialistische en 
confessionele textielarbeiderbonden werkten in een organisatiecomité onder leiding van H. 
Verveld van de interconfessionele Nederlandsche Christelijke Textielarbeidersbond Unitas. 
De staking, begonnen bij Van Heek & Co., leidde snel tot uitsluiting, het bekende Twentse 
Stelsel: deze ‘oorlogsmaatregel’ werd voor het eerst op zo grote schaal toegepast.2 Hoe had 
het zo uit de hand kunnen lopen? 
 
Grimmige sfeer 
Van Heek & Co. had in 1890 de wat sukkelende fabricage van katoenen dekens in de 
versnelling gezet, met resultaat want in 1902 waren de dekens van Van Heek & Co. overal ter 
wereld goed bekend; de concurrentie was opzij gezet of voorbij gestreefd. Doordat het bedrijf 
zogenoemde ‘arbeidsloonbesparende machines’ – het Amerikaanse systeem van Taylor – 
inzette, kon een arbeider meer machines laten draaien dan vroeger, zodat de wevers, die op 
stukloon werkten, een hoog loon verdienden. Maar gezien de conjuncturele zorgen van dat 
moment wilde de onderneming de lonen verlagen, afhankelijk van de soort dekens met vijf tot 
tien procent.3  Daarmee zouden de dekenwevers evenveel gaan verdienen als de andere 
wevers.4 Maar ze vonden dat hun werk zwaarder en inspannender was en dat ze dus een hoger 
loon moesten verdienen. Overleg leidde niet tot een oplossing, waarop werd besloten tot een 
staking die op 13 januari 1902 begon. Veertien dagen later, toen de dekenwevers niet wilden 
wijken, werden 1.650 arbeiders uitgesloten. De sfeer in de stad werd grimmig, de spanning 
nam toe, demonstraties en opstootjes volgden. De marechausseebrigade in Enschede werd op 
volle sterkte gebracht en bewapend met bajonet en geweer; in Deventer stond een 
detachement infanterie klaar om in te grijpen. Maar het kwam niet tot ongeregeldheden, de 
militairen hoefden niet in actie te komen.  

 De dekenwevers hielden voet bij stuk, gesteund door de bonden en de sympathie van 
velen in de regio en het land. Alle Enschedese bedrijven die lid waren van de Fabrikanten 
Vereeniging Enschede, sloten daarop de poorten twee dagen in de week, vierduizend mensen 
moesten thuis blijven.5 Op 1 maart volgde ook Jan van Heek, waardoor buiten de 1.650 
stakende en uitgesloten werknemers van Van Heek & Co. er ook nog zeshonderd van 
Rigtersbleek op straat stonden. Twee weken later was de situatie weinig veranderd. Jan van 
Heek vreesde vervelende consequenties, maar die weerhielden hem niet eind maart 1902 
twee weken op vakantie te gaan naar Spanje. Daar wilde hij vooral het beroemde klooster 
Escorial zien, een immense abdij van ongeveer tweehonderd meter in het vierkant, met 
vierduizend kamers, omstreeks het midden van de zestiende eeuw gebouwd door de Spaanse 
koning Filips II. Met een gids dwaalde Jan door de historische vertrekken, door de kamer 
waar Filips II zijn laatste levensjaren doorbracht, door de zaal waar deze de ambassadeurs 
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ontving, naar het donkere vertrekje naast het altaar der kerk waar de vorst de laatste adem 
uitblies. Zijn reis bracht hem naar andere toeristische attracties van het land. In het Prado in 
Madrid, overvol met talloze beroemde kunstwerken, beperkte Jan zich tot de portretten en 
genretaferelen van Velazquez, de beroemde Spaanse schilder uit de zeventiende eeuw. In 
Andalusië bezocht hij de highlights: de kathedraal van Cordoba, het Alhambra in Granada, 
het Alcazar en de kathedraal in Sevilla.6  

Terug van de reis spuwde Jan op 6 mei 1902 in zijn dagboek zijn gal: 
 

‘Dezen tijd heeft weder duidelijk aan ‘t licht gebracht welk een ziekelijke geest van 
medelijden voor handwerkslieden en welk een geest van verguizing er voor den 
ondernemenden industrieel er thans in ons vaderland heerscht.’ Voor de werklozen was er van 
verschillende kanten geld gekomen, in totaal ongeveer een ton. Aan ’t begin van elke week 
krijgt een arbeider huisvader ƒ 4,50 + ƒ 0,50 voor ieder kind, een ongetrouwde wever ƒ 3.50, 
hulpen ƒ 1,50.’7  

 
Veertig jaar later dacht Jan van Heek wat genuanceerder over de schuldvraag. De katholieken 
en de socialisten waren raddraaiers geweest, maar ook de fabrikanten trof schuld. Volgens 
hem waren zijn broers Bernard en Ludwig te halsstarrig geweest, met een beetje 
tegemoetkomendheid zou het conflict minder ernstig zijn geweest. Maar: ‘Dat alles behoort 
tot de geschiedenis’, stelde hij berustend vast, met de wijsheid van zijn bijna zeventig jaren.8  
 
Onbuigzaam conservatisme 
Het was vooral Bernard – als enthousiast promotor van de dekenfabricage – die de poot stijf 
hield. ‘Het welslagen ervan moest zijn bekwaamheid als textielfabrikant bewijzen, hij was er 
emotioneel sterk mee verbonden en niemand mocht dus in zijn jachtterrein komen’, meent 
Van Schelven.9 Bernard’s hardnekkigheid was ingegeven door een onbuigzaam 
conservatisme. Iedere Enschedese fabrikant vond in die tijd dat de bevoegdheid beslissingen 
te nemen uitsluitend hen toekwam. Toen de antirevolutionaire minister van Binnenlandse 
Zaken Abraham Kuyper zijn bemiddeling aanbood, wezen de firmanten het voorstel af. Niet 
eens zo zeer omdat Kuyper in hun ogen ‘niet geheel onpartijdig’ was, gelet op zijn contacten 
met de werkliedenvereniging Patrimonium, maar vooral omdat de fabrikanten geen 
inmenging van buiten toestonden bij het bepalen van het loon. Die taak was voorbehouden 
aan de ondernemers, omdat zo’n besluit consequenties had voor de levensvatbaarheid van de 
onderneming. Want wie was beter op de hoogte van alle bijzonderheden van de 
bedrijfsvoering, wie beschikte over alle gegevens om het juiste besluit te nemen?10 Verveld, 
de voorzitter van het organisatiecomité: ‘Van Heek & Co. is één der machtigste firma’s van 
Twente en tevens de doctrinairste behoudzuchtige firma, die tot hiertoe steeds gewoon is dat 
de arbeiders slaafs voor haar wil buigen’.11  
 Verveld had gelijk. Gerrit Jan van Heek was keihard. Hij meldde zijn collega B.W. 
Blijdenstein, dat Van Heek & Co. de strijd niet zou opgeven, hoeveel ‘moeite en leed’ het 
hem ook kostte. Hij sloot liever alle fabrieken dan zich door de bonden te laten voorschrijven 
welke lonen hij zou moeten betalen.12 Gerrit Jan kreeg onvoorwaardelijke steun van dominee 
Stenfert Kroese, die hoopte dat niets hem zou tegenhouden op de ingeslagen weg voort te 
gaan, ‘en dat geen coalitie van sociaal-democraten, Roomschen en Patrimoniummannen e.a. 
U er van zal afbrengen, om in de toekomst met een even ruim en mild hart als tot heden te 
doen, wat aan het algemeen belang ten goede komt.’13 Zijn vader hield zich er goed onder, 
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vond Jan, al was de situatie voor de familie uiterst onaangenaam, want in een deel van de 
media te worden verguisd en te worden uitgemaakt voor ‘bloedzuigers’, was verre van prettig. 
‘Wij jongeren kunnen er uit leeren.’14 

De consequenties van de staking waren desastreus voor veel Enschedese 
arbeidersgezinnen. Volgens Henriette Roland Holst, die een landelijke actie ontketende om de 
slachtoffers te helpen, werd er in Enschede bittere armoede geleden. De stakinguitkeringen 
waren meestal niet voldoende om een gezin van te onderhouden. Kleren sleten, geld voor 
nieuwe was er niet. De huisbaas begon lastig te worden. ‘Hoe hebben zij zich gevoed, deze 
mannen en vrouwen, van wier lichaam straks weer een zware arbeidslast zal worden gevergd? 
Hoe de jonge groeiende lichamen der kinderen, die beenderen, bloed en spieren moeten 
vormen, om sterk te worden voor het hen wachtende leven van arbeid, en van strijd?’15  
 

 
‘Geen kwade menscheden, die fabrikanten’ 

Henriette Roland Holst bezocht in 1902 Enschede, om er een 1 Mei-lezing te houden. Samen met 

een partijgenoot zag ze het Van Heekshuis, ‘het huis van “den ouden van Heek”, het staat op de 

plaats van het oude kasteel der heeren van Enschedé – dezen waren berucht om hun “walgelijke 

tiranny”, en knevelarijen […]’. Ze werd ontvangen in een textielfabriek, waarvan ze de naam niet 

vermeldt, maar het was Van Heek & Co.; de fabrikant en zijn broer – Bernard en Ludwig – 

begeleidden haar. ‘We zien de weverij, ruwerij, ververij, drogerij, maar de weverij is het treffendst: 

een reuzenzaal, honderden getouwen in lange rijen, voor en naast elkaar alle in werking, en de 

mannen, meisjes en knapen, daartusschen, opmerkzaam, gespannen, behendig hanteerend al die 

fijn bewerktuigde wezens, in het strakke teere licht.’ De gebroeders vielen haar mee, het schenen 

haar ‘geen kwade menschen’, die fabrikanten. ‘Nog jong, niet bits, niet hoog, gemoedelijk eer en 

rondborstig. Menschen als gij en ik. […]. Maar de gemoedelijkheid is weg, waar zij komen te 

spreken over “de arbeiders”. […] Klacht na klacht over de arbeiders…. “Zij hebben geen hart voor 

de zaak, werken niet goed door … luieren zooveel ze kunnen, behalve waar op stukloon wordt 

gewerkt … men moet voortdurend toezicht oefenen” … ik denk aan Marx: “Het stukloon is de bij de 

kapitalistische productiewijze meest passende vorm van loon: het maakt veel opzicht overbodig” – 

ik waag te vragen, of de heeren niet gelooven, dat er in vlugger tempo doorgewerkt zou worden, 

zoo de arbeidsdag werd verkort. […] Maar deze fabrikanten zijn geen vrienden van verkorting van 

de arbeidsduur. […] En de loonkwestie bij Van Heek? Neen, het gaat niet aan dat de arbeiders zich 

daarin mengen; de patroon moet weten wat hij geven kan, hij moet de baas zijn op de fabriek, of 

de industrie gaat te gronde……Genoeg! De tekst en de wijs zijn over-bekend.’ Toen Bernard van 

Heek ‘een verhandeling over den vrijhandel’ begon, verlangde Henriette ‘om weer onder de 

kameraden te zijn’.16  

 

 

Gerard van het Reve maakte het als Enschedees jochie allemaal van dichtbij mee. In Mijn 
rode jaren schildert hij het beeld dat de mensen op straat hadden van het dekenweven. Dekens 
waren in de ogen van velen een afvalproduct, slechte katoenen dekens, vervaardigd uit het 
stof en de pluizen die onder de getouwen in de weverij werden opgeveegd en die vroeger als 
waardeloos waren weggegooid. Het afval werd gereinigd van tabakspruimen en verdere 
ongerechtigheden en dan tot dikke draden verwerkt. Daarvan moesten de wevers dekens 
maken, ‘waardeloze, vieze prullen, die naar de Oost werden gezonden, waar de mensen geen 
dikke dekens nodig hadden en waar ze ook te arm waren om goede dekens te kunnen kopen’. 
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Gerard was diep onder de indruk van de gebeurtenissen: ‘Het feit […] van een hele stad in 
oorlog tegen de feodale macht van enkele fabrikanten heeft zonder twijfel mijn hele latere 
leven beïnvloed.’ De uitsluiting voelde hij ‘als een oorlogsverklaring, een ultimatum aan onze 
hele stad, die als in vroegere tijden een belegerde veste, letterlijk door honger tot overgave 
gedwongen moest worden.’ Maar gelukkig stonden zij niet alleen: het ‘werkende volk van 
Nederland’ zou te hulp schieten.17 
 
Kunst voor Enschede 
Op 14 mei 1902 plaatste het Enschedese actiecomité in Het Volk een oproep aan de 
arbeidersorganisaties om de stakende en uitgesloten arbeiders te helpen.18 Een week later gaf  
het bestuur van de SDAP een steunverklaring uit, Tegenover de heerschzucht van den 
kapitalist de solidariteit van den arbeid, die aan alle afdelingen, kiesverenigingen en 
aangesloten leden werd gezonden, met de opwekking de stakers te steunen en de 
aankondiging van een inzamelingsactie.19  
 Op dat moment was er overigens al 110.000 gulden bijeengebracht, vooral 
opbrengsten van culturele avonden die de SDAP hield en waar Henriette Roland Holst sprak. 
Haar man Richard coördineerde met de dichter Herman Gorter een actie van kunstenaars voor 
de Enschedese arbeiders.20 Dichter en schrijver Alex Booleman riep Nederlandse beeldende 
kunstenaars op de actie daadwerkelijk te ondersteunen: ‘Kunstenaars van Nederland, stelt 
tegenover deze daden van deze industriëlen, den steun van wat Holland best heeft aan gaven 
van gevoel en intellect, weest gij ook de steun van de arbeiders.’21 De dag daarna opende Het 
Volk met Henriette’s gedicht Aan de uithongeraars, zoals ze de fabriekseigenaren noemde.22 
 
================================================================== 

Aan de uithongeraars. 
 
Opgedragen aan de moderne tyrannen 
te Enschedé. 
 
Nu hebt gij iets anders verzonnen 

en gaat voeren den strijd in ’t groot: 

acht duizend gekort in hun brood 

en ge denkt “de slag is gewonnen” 

en ge ziet reeds uw hongrende slaven 

tot u wederkeeren gedwee 

alles stil als in graven 

en wat gij noemt “orde en vreê”. 

 

Voor het loon dat uw wilkeur doet garen 

ziet ge hun zwoege’ aan ’t getouw, 

en ge zint “geen man en geen vrouw 

droomt nu van verzet in veel jaren” 

want hen heugen de kameraden 

gestoote’ om hun moed in ellend – 

zoo beschikt gij in uw genade 

en spreekt “komt, wij maken een end”. 
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Maar het zou wel kunnen blijken 

dat ge ditmaal u hebt vergist: 

een nieuwe vijand betwist 

den grond en denkt niet aan wijken: 

ziet het land vol van zijne scharen, 

zijn vaan die ov’ral opstaat: 

wie zijn die ontelbaren? 

Dat is het proletariaat! 

 

Dat zijn wij, al de proletaren; 

wij zijn als het zand der zee 

en wij schikke’ ons in dichte scharen 

tusschen u, geweldenaren, 

en de strijders van Enschedé. 

 

En onze penningen voeden 

hen die uw hongerzweep dreigt: 

denkt gij dat ge maklijk klein krijgt 

wie tienmaal tienduizend behoeden? 

Komt makkers uit Noord en Zuid 

stort allen uw offerrande: 

ontspringe uit uw vlijtige handen 

de stroom die hun zegen bereidt. 

 

Ja als één man willen wij staan 

met duizend en duizend verbonden, 

één wil in de harten en monden 

“zij zullen niet ondergaan”. 

Gij die onze kracht hebt veracht 

en u sterk voelde door onze veeten, 

hebt dank! dat ligt alles vergeten 

en gij zelf hebt ons saamgebracht. 

 

Wij tarten u, dwaze tyrannen: 

wij tarten u, harten van steen: 

doet uw best! uw weg gaat nu heen 

over duizende en duizende mannen. 

Wij geven u niet verloren, 

dappere strijders voor recht, 

een nieuwe kreet dreune’ in alle ooren: 

Nu begint ons groot gevecht! 

H.R.H. 

 

Dit gedicht verscheen in Het Volk, 28 mei 1902. 
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================================================================== 
 
Bijna vijftig Nederlandse kunstenaars stelden een daad en zegden werk toe. Onder hen de 
meest vooraanstaande van Nederland, zoals de architecten H.P. Berlage en Karel de Bazel, de 
beeldbouwer Joseph Mendes da Costa, de Haagse Schoolschilders Johan Hendrik 
Weissenbruch, Willem Maris, Isaac en Jozef Israëls, en Jan Toorop.23  
 De firmanten Van Heek & Co. was deze actie een doorn in het oog. Ze stuurden de 
deelnemende kunstenaars strikt vertrouwelijk een dringend verzoek hun steun in te trekken en 
wezen hen op de nadelige gevolgen van deze actie voor de Enschedese arbeiders. Benadrukt 
werd dat Van Heek & Co. alles had gedaan om een eind aan de strijd te maken. De bijdragen 
uit het land zouden alleen maar averechts werken. Volgens de Van Heeks hoorden ze 
dagelijks de verzuchting van uitgesloten arbeiders, die wilden dat de steun van buiten zou 
ophouden. Hoe langer de hulp van buiten voortduurde, des te dieper zouden de arbeiders in de 
ellende geraken.24 De actie van de kunstenaars werd een groot succes. 
 
Onenigheid in FVE  
Binnen het altijd zo eendrachtige bolwerk van de FVE borrelden wat meningsverschillen op, 
de harde stellingname van Van Heek & Co. zinde niet iedereen. Tegenover de groeiende 
vastberadenheid van de arbeidersbeweging stond een fabrikantenvereniging die intern 
verdeeld was. De FVE was opgericht om in zulke situaties het Twentse Stelsel toe te passen 
om zo met harde hand de overmacht te behouden. Maar in februari al pleitte W.J. Blijdenstein 
er voor in dit geval van uitsluiting af te zien: harde maatregelen bleken slecht te vallen in de 
publieke opinie. Bovendien verdienden de fabrikanten in die jaren veel geld; een uitsluiting 
was in een tijd van stagnatie en overcapaciteit gemakkelijker te organiseren dan in een tijd 
van groei. Voorlopig steunde alleen Rigtersbleek Van Heek & Co; Jan van Heek besloot zijn 
vijfhonderd arbeiders de straat op te sturen, om zijn vader en broers niet voor de voeten te 
lopen.25 Maar in maart werd besloten dat op 28 april zeventien fabrieken op vrijdag en 
zaterdag dicht zouden gaan, met bijpassende korting op de lonen als gevolg. Opnieuw volgde 
echter uitstel, nu tot 13 juni. De eensgezindheid in de FVE bleek dus niet groot. Dat nam niet 
weg dat de staking uiteindelijk gewonnen werd door Van Heek & Co. De vermindering van 
het loon voor de dekenwevers ging door, de stakingsleiders werden ontslagen. Op 17 juni 
werden de machines van Rigtersbleek weer aangezet. ‘Zwijgend en met wrok in ’t hart en op 
’t gezicht te lezen’, gingen de arbeiders weer aan het werk.26 

De textielfabrikanten waren ook verbitterd, volgens Jan van Heek, en weinig 
enthousiast over de afloop. 
 

‘Een strijd als deze, gestreden tot het bittere eind, wordt niet dadelijk vergeten. Als men in 
nuttigen richting voor zijn ondergeschikten heeft willen werkzaam zijn, zooals Vader dat 
slechts deed – en men wordt bejegend, zooals de familie Van Heek gedurende al dien tijd, dan 
lijden de zachtere gevoelens. Dank werd niet verwacht, doch de schromelijke verguizing in 
een groot gedeelte der Nederlandsche pers en door een groot gedeelte van het Nederlandsche 
volk, werkte diep kwetsend. Doch de geringe medestand dergenen van wien men eenigen 
steun zou verwachten, is het wat ons in deze het meest teleurstelde. De houding n.l. der 
Enschedeesche fabrikanten, voor wie wij mede streden, voor wie wij een strijd uitvochten.’27  
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De houding en het beleid van hun collega’s waren aanleiding voor Van Heek & Co. om in 
oktober 1902 als lid van de FVE te bedanken. Het bedrijf was van mening  – zo luidde de 
officiële verklaring – dat de huidige statuten onvoldoende samenwerking garandeerden, zoals 
tijdens de werkstaking duidelijk was geworden. Dat was waar, maar daarnaast was het een 
poging om meer grip te krijgen op de FVE in het algemeen.28 Het conflict had immers 
duidelijk gemaakt dat de informele invloed die de Van Heeks als grootste textielbedrijf in de 
regio meenden te hebben, onvoldoende was. Ze wilden de stemregeling aanpassen en daarmee 
meer macht naar zich toetrekken. Die opzet slaagde gedeeltelijk: de leden gingen akkoord met 
een statutenwijziging die de grotere bedrijven meer invloed gaf. Van Heek & Co. profiteerde 
het meest, met een van tien naar tweeëntwintig gestegen stemmenpercentage.29 De vier 
grootste werkgevers: Van Heek & Co., Nico ter Kuile en Zonen, Rigtersbleek en Gerh. 
Jannink & Zonen, hadden nu met 59 van de 109 stemmen een meerderheid, die hecht was en 
zou blijven, omdat de Van Heeks sterke vriendschaps- en familiebanden hadden met de 
leiders van Jannink en Ter Kuile. Winst voor Van Heek & Co. was ook dat Bernard van Heek 
voorzitter werd van de FVE.  
 
Doctrinaire, behoudzuchtige firma  
De financiële schade die Van Heek & Co. leed  aan gemiste omzet, rente en afschrijving werd 
nooit bekend gemaakt, maar liep zeker in de honderdduizenden guldens, gezien ook het feit 
dat het veel kleinere Rigtersbleek, dat vanaf 1 maart tot 17 juni stil stond, alleen al aan rente 
en afschrijving een schadepost van ƒ 33.161,18 moest boeken. Jan van Heek kreeg dit bedrag 
overigens geheel vergoed door het moederbedrijf.30 Maar voor hem wogen andere gevolgen 
zwaarder. Er waren gedurende de maanden na de werkstaking volgens hem onaangename 
verhoudingen ontstaan. De ‘vrije arbeiders’ zoals hij de onderkruipers noemde, werden in en 
buiten de fabriek ‘zoo geplaagd, nagejouwd en mishandeld’, dat het niet mogelijk bleek ook 
maar één van hen – het waren er 150 – in dienst te houden, ze waren allen vertrokken. Maar er 
waren nog meer gevolgen ‘van den langdurigen lediggang en stelselmatige opruiing’, 
namelijk de losbandigheid van veel Enschedeërs. Jan: ‘De politie, die gedurende de staking 
haar prestige niet hoog genoeg wist te houden en doortastend genoeg wist op te treden, had 
tijdelijk hare macht verloren.’ Opstandjes, vechtpartijen, dronkenschap en diefstal waren aan 
de orde van den dag.   

Waarover Jan van Heek niet schreef, was het besmette blazoen van de textielindustrie 
in het algemeen en de firma Van Heek & Co. in het bijzonder. Het bedrijf had in streek en 
land het imago verworven van een ‘doctrinaire, behoudzuchtige firma’, die niet toestond dat 
anderen aan haar macht knabbelden, niets was daarvoor te veel geweest. Dat imago zou nog 
vele jaren aan het bedrijf kleven, tot ver in de crisisjaren dertig. Onverwacht was de kritiek uit 
kringen van gewaardeerde collega-ondernemers. D.W. Stork, firmant van de gelijknamige 
machinefabriek in Hengelo en voorzitter van de in 1899 door hem en Bernard van Heek mede 
opgerichte Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers (VNW), verweet Van Heek & Co. 
tactische fouten; de grondoorzaak was volgens hem het gemis aan contact tussen werkgevers 
en werknemers.31  
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HOOFDSTUK 11 
 

Besturen en bankieren 
 
‘Ik had een kind op de fabriek, een meisje. Nu heeft men twee rollen, aan beide zijden van 
groote raderen voorzien, en daar men vergeten had het dekstuk erop te leggen, kreeg het kind 
haar duim er tusschen. Ik kom ’s morgens vroeg op de fabriek, en zie dat men ’s nachts goed 
het dekstuk er op had gezet. Dat had men vroeger moeten doen, zeide ik, dan was het ongeluk 
niet gebeurd. Och, antwoordde men mij, dan had zij wellicht ergens anders een ongeluk 
gekregen.’1 Dit gebeuren was voor de Enschedese textielarbeider Andries Getkate één van de 
redenen om zijn baan bij de textielfabriek Schuttersveld in Enschede op te zeggen.2 Hij 
vertelde het verhaal in het begin van de jaren negentig aan de staatscommissie die de 
Veiligheidswet en de Ongevallenwet voorbereidde. Het was illustratief voor de instelling van 
bazen en fabrikanten omstreeks de vorige eeuwwisseling. In de textiel gebeurden de meeste 
ongelukken bij het bewerken van de grondstoffen, arbeiders gleden uit en vielen van zolders, 
bordessen, loopplanken, ladders en trappen. Ze liepen letsel op aan ogen, handen, armen en 
vingers.3  
 Het eindverslag van de staatscommissie vond zijn weerslag in het eerste ontwerp voor 
een Ongevallenwet, dat minister Ph.W. van der Sleyden van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
in 1897 indiende: werkgevers moesten zich bij een rijksverzekeringsbank verzekeren, die het 
recht op een uitkering na een ongeval garandeerde: een vergoeding van de kosten van 
geneeskundige hulp en een compensatie van gederfd loon, met een wachttijd van zes weken. 
Het bedrijf moest de premies betalen, een verplichting die voorkwam dat werknemers een 
deel van hun productiekosten afwentelden op de door alle burgers gefinancierde armenzorg. 
De in hetzelfde jaar aangetreden nieuwe regering Pierson-Goeman Borgesius (1897-1901) 
trok het voorstel in en minister ir. C. Lely presenteerde begin 1898 een nauwelijks aangepast 
ontwerp, waarbij de wachttijd werd bekort tot drie weken; de werkgevers moesten de 
volledige premie betalen.4  

Lely’s ideeën ontmoetten felle weerstand bij de Nederlandse werkgevers, die werden 
aangevoerd door J. C. van Marken, eigenaar van de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek in 
Delft, en zijn vriend D.W. Stork van de Machinefabriek Gebrs. Stork & Co. in Hengelo. 
Beiden hadden in hun bedrijven al fabrieksfondsen opgericht.5 Stork vreesde dat de wet de 
ondernemers onnodig veel geld zou kosten.6 Van Marken en Stork kwamen samen in actie en 
riepen werkgevers op voor een protestbijeenkomst op 19 juni 1899. Dit was het begin van de 
oprichting van de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers.  
 
Twents verzet 
Stork was bevriend met Gerrit Jan van Heek. Ze kenden elkaar uit de Twentse 
ondernemersnetwerken en ook als politicus, want ze waren bijna drie jaar tegelijkertijd lid van 
Provinciale Staten van Overijssel. In 1903 zou Stork zijn Enschedese collega opvolgen als lid 
van de Eerste Kamer.7 Hoewel beiden liberaal dachten, verschilden ze in hun sociaal-
maatschappelijke opvattingen. Stork vond  het belangrijk– ook met het oog op de 
ontwikkelingen op langere termijn – relaties te onderhouden met de arbeiders en eventueel de 
vakbeweging, omdat daarin volgens hem de oplossing lag van de sociale kwestie.8 Van Heek 
hield vast aan de traditionele vorm van macht en uitoefening van die macht. Van de 
socialisten moest hij niets hebben.9 Levensgroot was  volgens hem het gevaar dat de arbeiders 
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zich lieten overvleugelen door de socialisten, die de zaken niet op vredelievende wijze 
wensten op te lossen, maar liever de strijd uitlokten.10 De twee geboren Tukkers vonden 
elkaar in hun verzet tegen de ontwerpwet van Lely, vooral omdat zij – hoe verschillend hun 
achterliggende sociale opvattingen ook waren  – al hadden gezorgd voor een sociaal vangnet 
voor hun arbeiders die een fabrieksongeval kregen. Overigens speelde bij Van Heek nog een 
andere factor mee: hij streefde ook naar kostenbeperking, omdat het in de textiel niet 
bijzonder goed ging. 
 Twintig Twentse textielbazen, met Gerrit Jan van Heek als voorman, waren niet tegen 
de invoering van de wet, maar ze stonden ook niet te juichen. Daarom stuurden ze op 26 
februari 1899 de Tweede Kamer een adres, waarin ze er op aandrongen de premiekosten voor 
de werkgever zo laag mogelijk te houden. Ze wezen op de zware concurrentie die de 
katoenindustrie op de wereldmarkt ontmoette van de Engelsen, ook in Oost-Indië dat een 
belangrijk afzetgebied was voor Twentse textiel. Bovendien hadden Enschedese bedrijven al 
een gezamenlijk zieken- en pensioenfonds, met 7.200 deelnemers: tachtig procent van de 
textielarbeiders. Ze hadden enig recht van spreken, want in het laatste decennium van de 
negentiende eeuw was meer dan tachtig procent van de werknemers in de textielindustrie 
verzekerd, meestal via fabrieks- of bedrijfstakfondsen die op initiatief van de werkgevers 
waren ingesteld.11 De Twentse werkgeversfondsen stonden in dat opzicht bekend als de betere 
van Nederland.12 De fabrikanten vreesden desorganisatie van de bestaande maatregelen die 
behalve ongevallen ook ziekte- en ouderdomsvoorzieningen omvatten.13 
 Maar achter het begrijpelijke verzet tegen hogere loonkosten en verstoring van 
bestaande maatregelen ging een veel algemener belang schuil. Werkgevers voorzagen een 
groeiende zeggenschap van de staat. In een breder kader: de staat nam door het scheppen van 
arbeidersvoorzieningen de socialisten de wind uit de zeilen. Het gevolg hiervan was echter dat 
de werkgevers hun directe zeggenschap over de eigen werkvloer ingeperkt zagen. Daartegen 
kwamen ze in het geweer. En ze vonden steun bij andersdenkenden, want niet alleen de 
liberalen verzetten zich tegen staatsingrijpen, maar ook de politiek-religieuze stromingen, 
vanuit het subsidiariteitsbeginsel en soevereiniteit in eigen kring.14 Abraham Kuyper, de 
voorman van de ARP, pleitte in het parlement voor een zelfstandige uitvoering van de wet 
door organisaties van werkgevers en werknemers. Het kabinet kwam hem daarop enigszins 
tegemoet, door de werkgevers toe te staan het risico van de verzekering zelf te dragen of 
onder te brengen bij een verzekeringsmaatschappij. In hoofdlijnen bleef de wet echter een 
staatsverzekering (1901) voor een bepaalde categorie werknemers – werkzaam in fabrieken en 
werkplaatsen waar stoommachines worden gebruikt – tegen verlies van inkomsten bij ongeval 
waarbij de premies werden betaald door de werkgevers.15 
 

 
‘Cardinale fout, geen eigen kapitaalsvorming’ 

Jan van Heek zette zich vele jaren in voor het Zieken- en Pensioenfonds voor Enschede en 

Lonneker. ‘De fondsen werkten op bescheiden schaal, doch goed en nuttig’, aldus Jan, maar dertig 

jaar na de oprichting in 1866 waren er administratief nog vele tekortkomingen, ingrijpen was dus 

noodzakelijk. Dat gebeurde in de jaren 1902-1911, onder aanvoering van Jan van Heek, in 

samenwerking met collega-fabrikanten Arnold en Julius Scholten en Sig Menko, en L. Andres 

namens de werknemers. De drie onderdelen: het ziekenfonds, het pensioenfonds en het 

begrafenisfonds, werden  boekhoudkundig van elkaar gescheiden, zodat een overzichtelijker 

beheer mogelijk werd. Het primitieve onderkomen in Enschede, aan de Noorderhagen, maakte 
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plaats voor een nieuw kantoorcomplex in de Nijverheidstraat, waarin ook een eigen apotheek werd 

gevestigd. De vernieuwde instelling werd in de zomer van 1909 geopend en ‘vanaf dien tijd dateert 

de groote opgang’. Jan meende dat het Zieken- en Begrafenisfonds ‘zegenrijk’ heeft gewerkt voor 

zijn meer dan veertigduizend leden. ‘De cardinale fout, waartegen ik steeds op de meest dringende 

wijze had gewaarschuwd, was, dat er geen eigen kapitaalvorming plaats had. De jongere leden 

betaalden door hun premies de pensioenen der ouderen.’ In 1921 werd het fonds opgeheven, want 

er kwamen wettelijke voorzieningen. Voor Jan was dit aanleiding als firmant van Rigtersbleek eigen 

voorzieningen voor de pensioenen van de medewerkers te treffen.16 

 

 
VNW voor vrijhandel 
Tijdens deze min of meer succesvolle actie tegen de Ongevallenwet namen  
Bernard van Heek, Stork en de Oldenzaalse textielfabrikant Diederik Gelderman het initiatief 
tot de oprichting van de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers, de voorloper van het 
huidige VNO/NCW. Stork werd de eerste voorzitter. De Staatscourant meldde eind december 
1899 de oprichting van de VNW, gevestigd te Enschede, ‘waar tenminste één bestuurslid 
woont’.17 Twentse ondernemers domineerden de vereniging: van de zeven voorzitters tussen 
1899 en 1990 hadden er vijf een fabriek in Twente. Jan van Heek, vrij kort na de oprichting 
lid geworden, werd in 1904 gekozen tot ondervoorzitter en vanaf 10 juli 1906 gaf hij als 
voorzitter leiding aan de organisatie.18 Ook waren ze in de organisatie sterk 
vertegenwoordigd, want in 1909 was één van de vijf leden ondernemer in dit deel van het 
land. 

De doeleinden van de VNW waren vooral van politiek-economische aard: het 
behartigen van de belangen van de ondernemers in het raam van de algemeen-politieke 
verhoudingen.19 De werkgevers wensten in de toekomst te worden betrokken bij de sociale 
wetgeving, zo bleek uit de eerste doelstelling. De VNW wilde haar standpunten ‘doen kennen 
aan zoodanige colleges, vergaderingen of personen, als met de vaststelling der aanhangige en 
de uitvoering van bestaande wetten, algemeene maatregelen van bestuur en wettelijke 
verordeningen zijn belast’. Volgens de statuten kon de nijverheid zich alleen ontwikkelen, als 
het beginsel van de vrije handel werd gehandhaafd. Bij het maken van sociale wetten moest 
het particuliere initiatief worden gesteund en rekening worden gehouden met de financiële 
draagkracht van de ondernemers. Dat was niet uitsluitend in het belang van de ondernemers, 
juist door deze uitgangspunten te hanteren, zouden ook de belangen van de arbeiders het 
meest worden gediend.20  

In juni 1908 werden de statuten van de VNW gewijzigd. Eén van de wijzigingen was 
dat het niet langer was voorgeschreven dat één van de bestuurders in Enschede woonde, hij 
mocht ook uit een andere plaats in Twente komen. Het was  Jan van Heek’s laatste maand als 
voorzitter. De statuten schreven voor dat een voorzitter na twee jaar aftredend was en Jan zag 
geen aanleiding nog een periode het leiderschap op zich te nemen, omdat zijn belangstelling 
meer in een andere richting ging.21 Het was duidelijk dat het bestuurswerk in de wereld van 
het bedrijfsleven of het openbare bestuur hem niet lokten. Jan nam op 20 juni 1908 afscheid 
tijdens de jaarvergadering in Hotel Het Zwaantje in De Lutte. Tevoren maakten de verenigde 
werkgevers een rondwandeling door de bossen rondom Kasteel Twickel in Delden. 
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De Nieuwe Courant, een ‘lijdensgeschiedenis’  

Twentse ondernemers, die hadden ondervonden hoe schadelijk het geschrijf van de journalisten 

over hun macht, hun fabrieken en hun optreden kon zijn en zelf geen spreekbuis hadden, namen 

het initiatief voor een ondernemerskrant: De Nieuwe Courant die vanaf 1900 verscheen en onder 

leiding stond van L.J. Plemp van Duiveland. De gebeurtenissen rondom de totstandkoming van de 

Ongevallenwet maakten ‘de groote werkgevers attent [...] op de wijze, waarop zij zich moesten 

vereenigen om hun gemeenschappelijke belangen voor te staan’.22 De krant kostte veel geld, maar 

‘heeft een grooten opgang gemaakt’, aldus de hoofdredacteur. Een financieel succes was het 

daarentegen niet, daarvoor was de concurrentie met Het Vaderland te groot. Maar Jan van Heek 

had daarover een afwijkende visie: ‘Geen succes doch een lijdensgeschiedenis. […] Slechts 

schoorvoetend heeft Twente daaraan meegewerkt.’23 

Twintig jaar lang heeft Plemp van Duiveland ‘de industrieele belangen voorgestaan en daarbij de 

beginselen der Vrij-liberale partij verdedigd’.24 Het vrijzinnig-democratische Kamerlid M.W.F. Treub 

uitte in 1908 zelfs de beschuldiging dat de krant haar oordeel aan de werkgevers had ‘verpand, zo 

niet verkocht’. Maar een ereraad, ingesteld door de Nederlandsche Journalistenkring, stelde 

Plemp´s eerlijkheid en onafhankelijkheid buiten twijfel. Plemp streefde ernaar zijn dagblad ‘een 

weinig [te] houden boven het peil van het gemiddelde zijner lezers, want dezen zoeken in hun blad 

vooral educatie’. Hij vond dat de krant een ‘journal d’opinion’ moest zijn en betreurde het dat het 

steeds meer een ‘presse d’ínformation’ werd. Bij zijn overlijden prees een collega Plemp’s 'fraaie, 

zij het soberen, maar schier smetteloze stijl, in prachtige opbouw, rijk en beeldend van vorm en 

van gedegen inhoud’ en noemde hem een ‘ aristocraat van den geest’ die ‘de Nederlandsche 

journalistiek tot een stralend hoogtepunt heeft gevoerd.’25 In 1932 werd  de krant verkocht aan de 

Nieuwe Rotterdamsche Courant. ‘De treurige gang van zaken in handels- en industriekringen zal 

ook de industrieelen wel afgeschrikt hebben nog langer hun geld aan de instandhouding van het 

blad te wagen.’26 

 

 
Banque Jordaan 
Jan van Heek was een familiemens. Dat blijkt vooral uit de memoires die hij in 1942 heeft 
opgeschreven, zijn herinneringen aan het Van Heekshuis waar hij bijna veertig jaar woonde, 
maar vooral ook aan zijn ooms en tantes, vader en moeder, broers en zussen. Een hoogtijdag 
in de familie was voor Jan zonder twijfel 9 november 1907, de dag waarop zijn jongere zus 
Bertha trouwde met de bankier Jan Jordaan. Ze was haar verdriet over haar eerste mislukte 
huwelijk te boven gekomen, afleiding had ze vooral gevonden in haar tekenen en schilderen.27 
Tegelijkertijd vierde de familie de zeventigste verjaardag van vader Gerrit Jan.28 Dat de twee 
festiviteiten samenvielen, was vooral op aandrang van de familie, die het feest liever niet in 
Twente wilde houden, maar in het Kastens Hotel in Hannover, waar al eerder grootse Van 
Heekfeesten plaatsvonden. Jan Jordaan had het er moeilijk mee: ‘De herrie en de kermisboel 
van de grossstadt hebben we er toch niet bij nodig’, schreef hij Bertha, maar zijn protest 
baatte niet.29 Het werden enkele dolle dagen. De kroon op het feest was volgens  Jan de 
gezamenlijke tocht naar Berlijn:  
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‘Daar is alle ernst aan den kant gezet, daar is gedurende enkele dagen slechts gekheid en 
pleizier gemaakt, waaraan de ouderen zich niet geheel hebben kunnen onttrekken. Men kan 
zich moeilijk eenen familietocht denken waarvan allen zooveel voldoening hebben gesmaakt 
en welke Vader & Moeder zeker de meeste satisfactie moet hebben gegeven.’30 

 
Jan Jordaan kwam uit een respectabele Haaksbergense familie van textielfabrikanten, 
notarissen en bankiers. Hij had sinds 1895 een verantwoordelijke baan bij de bankiersfirma 
die drie ondernemende Twentenaren in 1883 van de Twentsche Bankvereeniging hadden 
overgenomen: Diederik Bernard Jordaan, Herman Cohen en Herman Wennink, en die hun 
namen droeg: Jordaan, Cohen & Wennink en was gevestigd aan de Boulevard des Italiens in 
Parijs. De firma was de eerste jaren vooral actief als wisselkantoor, later werd ‘de bediening 
van zeer gegoede, particuliere clientèle’ hoofdzaak. Voor deze klanten verzorgde de bank de 
administratie van hun grote vermogens en de uitvoering van omvangrijke effectenorders, 
waarvoor met name Jan Jordaan verantwoordelijk was.31  

Jan van Heek had over zijn zwager zijn eigen gedachten: ‘Jan Jordaan vereenigde in 
zijn persoon kapitale eigenschappen en minder goede. Hij had een scherp verstand, een sterk 
geheugen en de bijzondere gave menschen te herkennen.’ Wat Van Heek betreurde was dat 
Jordaan buiten zijn drukke baan weinig tijd en gelegenheid had voor andere zaken. De vraag 
was of dit wel de eigen keuze was van Jan Jordaan: ‘Het is veel aangenamer te leven 
temidden van familie, dan geïsoleerd in Parijs, waar ik bovendien van ’s morgens vroeg tot ’s 
avonds laat buiten de deur ben.’32 

Midden oktober 1908 riep Jan Jordaan zijn zwager Jan van Heek naar Parijs. Het 
contract van de vennootschap van de firma Jordaan, Cohen & Wennink liep op 31 december 
af. In de voorbije jaren had Jordaan met enige regelmaat met de drie partners over verkoop of 
overdracht gesproken, maar zekerheid had hij niet gekregen. En nu wilde Jordaan voor 
zichzelf beginnen. Wennink was enkele maanden geleden gestorven, Bernard Jordaan was al 
geruime tijd ‘oncapable tot het drijven of deelnemen in de leiding eener zaak en Cohen was 
persoonlijk niet gezien’, aldus Jan van Heek.33 Direct na zijn komst op 20 oktober maakte 
Van Heek een ruwe opzet voor een persoonlijke commanditaire vennootschap – een c.v. op 
aandelen kende Frankrijk niet – onder de naam Jordaan & Cie., waarvan Jan Jordaan de 
hoofdelijk aansprakelijke vennoot werd en waarin familieleden voor belangrijke bedragen als 
commanditaire vennoten optraden. Partners in dit familiebedrijf waren behalve Jordaan, zijn 
schoonvader Gerrit Jan van Heek, Jan van Heek en diens zwager Willem Blijdenstein, bankier 
van B.W. Blijdenstein & Co., een dochteronderneming van de Twentsche Bank in Londen.34  
 
Voor betere cliëntèle  
Op 1 januari 1909 startte de nieuwe bank, op het adres 5, Rue Lafitte, weliswaar niet direct 
aan de Boulevard, maar wel temidden van grote banken als Crédit Lyonnais, Rothschild 
Frères et Cie. en Louis Hirsch. In een uitvoerige brochure wezen Jan Jordaan en Jan van Heek 
relaties en klanten er op dat het kantoor voor particulieren bijzonder gunstig was gelegen, 
discreet en deftig, de kantoren waren doelmatig ingericht en er waren mooie  ontvangkamers 
‘voor betere clientèle’.35 De bank bleek een groot succes en Van Heek voorzag dat door de 
toeloop van clientèle het kantoor al snel te klein zou zijn. Hij kreeg gelijk. De verhuizing naar 
het gebouwencomplex van het tijdschrift Illustration aan de Rue St. Georges bracht uitkomst 
en betekende tevens een aanzienlijke stijging in status en aanzien. In 1938 kocht het kantoor 
het pand, dat na een grondige verbouwing op 5 september kon worden geopend.  
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De zaak kende één zwak punt, volgens Jan van Heek, het kantoor dreef geheel op Jan 
Jordaan, zo’n  grote instelling mocht niet staan of vallen met één persoon. Hij vreesde alleen 
dat het jaren zou kunnen duren voordat iemand was gevonden en opgeleid om de plaats van 
Jordaan te kunnen innemen.36 Desondanks bleven de zaken goed gaan. Het bankiershuis kreeg 
een uitstekende naam, niet alleen in Franse bankkringen, maar ook in Nederland. Ernst 
Heldring, één van Nederlands bekendste ondernemers, bezocht in december 1923 de bank in 
Parijs:  
 

 ‘….een drukbeklante Hollandsche effectenzaak, die, naar men zegt, groot vertrouwen bij het 
publiek geniet, omdat zij niet, als de Fransche banken, erop uit zijn de beleggers vol te stoppen 
met fondsen waarbij zij geïnteresseerd zijn.’37  

 
Op 25 mei 1935 overleed Jan Jordaan. Hij liet volgens Jan van Heek ‘eene desolaten boedel 
achter’. Jan van Heek had nu de handen vrij om samen met anderen de reorganisatie ter hand 
te nemen. De zoon van Jan van Heek’s zwager en vriend Gerhard Jannink, Egbert, kreeg een 
plaats in het bestuur, die zich uitmuntend van zijn taak kweet, dank zij zijn prettige karakter 
en zijn persoonlijkheid.38 
  
De Twentsche Bank  
Jan van Heek had in de loop der jaren een grote belangstelling voor de bancaire wereld 
ontwikkeld. Bij Rigtersbleek trok hij zich vanaf het begin van de jaren tien steeds meer uit de 
dagelijkse leiding van het bedrijf terug, die in goede handen was bij zijn twee broers; hem 
interesseerden vooral de financiële kanten van het ondernemerschap. Daarom – en ook ter 
wille van zijn zuster Bertha – zette hij zich met hart en ziel in voor de bank van zijn zwager 
Jan Jordaan. Meer dan dertig jaar werkte hij mee aan de opbouw van de bank. ‘Mijn vader 
heeft eigenlijk nooit liefhebberij gehad aan de textielindustrie, wel voor het bankwezen’, 
onthulde zijn zoon Jan (J.H.A). van Heek begin 1984 aan een verslaggever van de Twentsche 
Courant.39  

Zijn Parijse ervaringen kwamen hem goed van pas als lid van de kredietencommissie 
van de Twentsche Bank, een functie die hij vanaf 1916 bekleedde.40 In 1923 werd hij 
commissaris van de Twentsche Bank, nadat zijn broer en bankcommissaris Bernard was 
overleden.41 In de jaren 1935 en 1936 was hij voorzitter van de Raad van Commissarissen, 
maar zijn importantie in deze Raad was beduidend groter dan die van een doorsnee-
commissaris. Zelf vond Van Heek dat hij het lidmaatschap en het voorzitterschap van deze 
raad ‘met ambitie en toewijding’ had bekleed.42 Jarenlang volgde hij met grote interesse de 
ontwikkeling van de Twentsche Bank, hoewel de zaken soms niet verliepen zoals hij het 
graag gezien zou hebben. Jan was namelijk geen voorstander van de ‘uiterst gecompliceerde 
persoonlijke overeenkomsten’ die zijn zwager Willem Blijdenstein had ingevoerd. Een fout 
was het volgens Van Heek, dat de gevormde noodzakelijke reserves algemeen eigendom 
bleven van de beheerders en niet van de bank.43 Daardoor was de stabiliteit op langere termijn 
niet volledig gegarandeerd. Hij was ook van mening dat de bank veel eerder een naamloze 
vennootschap had moeten worden. Reeds lang voor het begin van de Eerste Wereldoorlog had 
hij bij zijn vriend Adam Roelvink hierop aangedrongen, maar vergeefs want zwager Willem 
bleef zich verzetten. Een zwak had Jan altijd voor de Londense vestiging van de Twentsche 
Bank in de Threadneedle Street in Londen, in het hartje van de city. Het kantoor was voor 
vele Nederlanders ‘een startpunt in de metropolis’ geweest.44 
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Grootste bank van Nederland 

De geschiedenis van de Twentsche Bank reikt terug tot 1835, toen een verbolgen Benjamin Willem 

Blijdenstein jr. na een rechtenstudie in Enschede een notariskantoor opende. Voor hem was er 

geen plaats meer in de textielfabriek waar zijn grootvader, vader en twee broers – van wie één een 

mislukte student was – de leiding hadden. De jonge Blijdenstein kreeg belangstelling voor 

financiële zaken en begon naast zijn notariaat een kassierszaak, die gaandeweg groter werd. Hij 

kocht en verkocht vorderingen van en aan textielfabrikanten, nam goederen in consignatie ter 

verzending naar de Oost, verstrekte kredieten of bemiddelde bij het verlenen ervan. Bijna alle 

textielbedrijven in de stad brachten hun kassierszaken onder bij Blijdenstein jr., die in 1858 besloot 

een kantoor te openen in Londen; ook dat ontwikkelde zich voorspoedig. Drie jaar later richtte hij 

samen met acht Twentse bedrijven – onder wie Van Heek & Co., in casu Gerrit Jan van Heek – de 

Twentsche Bank-Vereeniging op, om eigenhandig hun markt te kunnen organiseren en om zaken 

als kredietverlening en export (naar vooral Nederlands-Indië) voortaan zelf te regelen. De bank 

kocht en verkocht vorderingen van en aan fabrikanten, de zogenoemde wisselhandel, nam 

goederen in consignatie ter verzending naar de Oost, verstrekte kredieten en bemiddelde bij de 

verlening daarvan, financierde de im- en export van katoenproducten. De Twentsche Bank groeide 

uit tot de grootste bank van Nederland. In Enschede hield de bank lange tijd kantoor in het 

Roessinghhuis aan de Langestreet 41. In 1910, toen de villa te klein was geworden, werd een 

nieuw kantoorgebouw geopend aan het Hoedemakersplein, een statig pand, waarvoor de architect 

Arend Beltman het ontwerp had gemaakt.45 In hetzelfde jaar kreeg Willem Blijdenstein de leiding 

van de bank.46 De Twentsche Bank werd later één van de voorlopers van de ABN AMRO.47 

  
 
Stakers verliezen weer  
Jan van Heek had als lid, bestuurslid en voorzitter van de FVE en zeker ook als voorzitter van 
de VNW veel bestuurlijke ervaring. Hij was een goede onderhandelaar gebleken: hij bracht 
rust in onderhandelingen en kon partijen naar elkaars argumenten laten luisteren. Deze 
kwaliteiten kwamen hem goed van pas, toen begin 1910 bij N.J. Menko een staking uitbrak. 
De grieven van de arbeiders betroffen zeven punten: het willekeurige, aanstootgevende 
optreden van de bazen, de verdeling van de kettingen, de lengte van de stukken, het 
doktersbezoek dat in eigen tijd moest plaatsvinden, de stank van de wc’s, de viering van 
kerkelijke feestdagen waarvoor de werkgever geen vrijaf gaf, en het feit dat de fabrieksklok 
niet gelijk liep met de klokken van de andere textielfabrieken.48  
 Jan werd als voorzitter van de commissie die het conflict moest helpen oplossen, nauw 
bij deze staking betrokken. Maar ook hij voorkwam niet, ondanks zijn kwaliteiten als 
onderhandelaar, dat er een uitsluiting volgde. Het grootste deel van de Enschedese 
fabrieksbevolking kon dertig dagen lang niet werken, want dertien andere bedrijven legden 
het werk stil. Dat betekende in totaal 24.000 verloren dagen.49 De situatie was zo ernstig dat 
voor het eerst vanuit de toplaag van de stad actie werd ondernomen. Een groot aantal 
vooraanstaande stadgenoten liet in een open brief weten dat het ongerust was. Er kwam geen 
oplossing. Na een staking van vier maanden gingen de werknemers midden augustus weer aan 
het werk. Ze stonden met lege handen, want hun verzet had geen enkel resultaat gehad. De 
lokale Enschede-Lonneker Courant van 20 augustus, die de werkgevers altijd vriendelijk 
gezind was, hoopte dat ‘de arbeiders […] geleerd zullen hebben, dat het zelfmoordend en 
misdadig is, om op grond van louter nietigheden het werk neer te leggen en dat de 
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werkgeversvereen. middelen zal weten te vinden, om de ongebreidelde klachtenwoede der 
arbeiders voor ’t vervolg te temperen en waar nodig in het goede spoor te leiden’.50  
 Jan van Heek was minder ontevreden: ‘Ik heb mijn best gedaan om het conflict zich 
niet in alle scherpte te doen verloopen, wat ook gelukt is. Er werden geen groote wonden 
geslagen’, meende hij, terugkijkend op deze episode.51 In zijn dagboek noteerde hij:  
 

‘Niettemin, de strijd is uitgestreden, onaangenaam als hij was, en is geëindigd met de totale 
capitulatie der arbeidersorganisaties. Want deze organisaties waren het, die den agitatie 
aanvoerden en aanwakkerden en later den strijd ondernamen. Niet de arbeiders, die er als 
zoovele duizenden onwetende en gedreven schapen bijloopen. […] Een verblijdend teeken in 
dezen tijd is geweest het nette en rustige gedrag der groote arbeidersbevolking en de naar 
omstandigheden wederzijdsch bestaande “good feeling”. In dat opzicht was de toestand 
oneindig beter dan in het merkwaardige stakingsjaar 1902.’52  
 

Midden juni 1912, brak er bij Jan van Heek’s eigen Rigtersbleek een ernstig arbeidsconflict 
uit, dat een maand duurde. De arbeiders eisten loonsverhoging voor die collega’s die van vier 
op zes getouwen waren gezet. Deze intensivering van het werk ging gepaard met een 
verlaging van het stukloon met 17 procent.53 Daarnaast eisten de zeshonderd stakers, van wie 
er meer dan driehonderd lid waren van de socialistische vakbond De Eendracht54, een vrije 
zaterdagmiddag. Toen de staking voorbij was, kostte het nog vijf dagen voordat iedereen weer 
aan het werk was.55 De directie wilde de achterstallige ziekenfondspremie in één keer innen, 
tegen de zin van de arbeiders, die het werk weer neerlegden. Jan van Heek wilde er weinig 
over kwijt, maar evenals vier jaar geleden, in zijn nabeschouwing over de staking bij Menko, 
eindigde hij weer met een vergelijking met de staking van 1902, voor hem kennelijk een 
onvergetelijke smet op het Van Heekblazoen. De stakers hadden de strijd weer verloren. Blij 
was Van Heek dat hij van niemand van de stakers of anderen één verkeerd woord had 
gehoord en ook waren hij noch zijn medefirmanten ‘met eenen vinger nagewezen’. Dat was 
wel een contrast ‘met den grooten, bitteren strijd van 1902 10 jaren te voren’.56 
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HOOFDSTUK 12 

 
De wereld ontdekken 

 
Tussen 1900 en 1911 trok Jan van Heek bijna de hele wereld over. Hij bezocht landen en 
streken van de oude culturen langs de Middellandse Zee: Griekenland, Spanje, de Rivièra en 
Italië. Ook reisde hij naar andere continenten: Noord- en Zuid-Afrika, West-Indië, China en 
Japan. In 1901 was Griekenland zijn reisdoel. In zijn dagboek schreef hij een liefdesverklaring 
aan de antieke wereld. Natuurlijk realiseerde hij zich dat de grootste Griekse kunstschatten van 
het land zijn verhuisd naar musea in de grote steden van het westen, naar Londen en Parijs. 
 

‘Het is echter niet in Londen, in mist en regen, tusschen de duizenden van strevende menschen, 
in zoo heel andere omgeving, waar men de Grieksche kunst naar waarde schatten kan. Neen, hoe 
waardevol de sculpturen in ’t Britsch museum zijn hoe eenig de Venus van Milo in het Louvre, 
men kan ze onmogelijk zoodanig op prijs stellen als wanneer men ze aanschouwt onder den 
onbewolkten Hemel van Griekenland, waar men door klimaat en aanschouwing veel nader tot de 
naakt-figuur en de vrije lijnen van ’t menschelijk lichaam staat dan in onzen […] noordelijken 
dampkring.’1  

 
Hij had dat gevoel weer, toen hij een jaar later, in 1902 – op weg naar Spanje, hij liet de 
stakingen in Enschede enkele weken achter zich – een tussenstop maakte in Parijs, om in het 
Louvre de antieke kunstschatten van de Griekse en Romaanse verzameling van het museum te 
bewonderen. Met een gevoel van weemoed dacht hij terug aan het eeuwenoude Griekse land, 
dat voor hem het enige passende decor was  voor de kunstschatten van de antieke wereld. Maar 
hij wilde niet alleen de oude Europese culturen beleven, ook oudere culturen hadden zijn 
belangstelling. In Egypte dwongen de piramides zijn bewondering af. Hij dacht er terug aan de 
beroemde woorden van Napoleon toen hij op 21 juli 1798, bij het begin van de Slag bij de 
Piramiden, zijn leger toesprak: ‘Bedenk dat 40 eeuwen op U neerzien.’ Want in het 
conserverende, buitengewoon droge klimaat schijnen deze bouwwerken voor de eeuwigheid 
bestemd, volgens Jan. ‘Gebouwd ten koste van onnoembare inspanning en van duizenden van 
menschenlevens staan deze kolossale werken van menschenhand daar, den loop der tijden 
trotseerend.2 
 
Afrika en Amerika 
Op 9 april 1905 begon Jan aan zijn zesde dagboek. In zijn hut aan boord van het stoomschip 
Sacon, onderweg naar Zuid-Afrika, beschreef hij waarom zijn voorgenomen vakantie aan de 
Rivièra niet was doorgegaan. Vader en moeder Van Heek hadden een week of vijf geleden in 
Amsterdam – waar Gerrit Jan als lid van de Raad van Commissarissen een vergadering van de 
Twentsche Bank bijwoonde – Adam Roelvink ontmoet, de jonge ondernemende bankier, lid 
van de directie, een goede vriend van Jan ook, die vroeg of Jan met hem en een collega, 
directeur van de Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika, gedurende drie maanden een rondreis 
door dat land wilde maken. Na enige aarzeling had hij ingestemd.3  

Tijdens zijn rondreis door Afrika leerde Jan veel vooraanstaande zakenlieden en bankiers 
kennen. Met veel bewondering en ontzag beschreef hij het bezoek aan de oud-president 
Martinus Steyn (1896-1902), de voormalige president van Transvaal, één van de leiders van de 
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in 1902 geëindigde Boerenoorlog.4 Steyn en zijn echtgenote ontvingen hen in hun landhuis, 
anderhalf uur rijden van Bloemfontein, bijzonder hartelijk, hoewel ze eerst bang waren geweest 
dat de bezoekers Engelsen waren. Ze troffen hier ook Louis Botha (1862-1919), de eerste 
president van Zuid-Afrika en bevelhebber van de strijdmachten van Transvaal en Oranje-
Vrijstaat in de Boerenoorlog. Het waren ‘geen terneergeslagen menschen’ die ze daar spraken, 
maar ‘mannen bezield met moed voor de toekomst en opgewekt gebleven onder de groote 
tegenspoeden welke hun volk en henzelven getroffen hebben. “Voor die oorlog was ons bang 
voor die Engelse, thans is ons niet meer bang”, liet de president zich uit.’5  

Hoewel Amerika hem helemaal niet trok – immers een continent zonder historie, een 
verzameling van te vlug gegroeide staten die moeite hadden de weelde te dragen – besloot Jan 
vooral uit zakelijke overwegingen in het voorjaar van 1907 de oversteek te maken. Hij wilde er 
zakenrelaties bezoeken, nieuwe contacten leggen, zich informeren over de ontwikkelingen in 
de katoenindustrie. Hij bezocht Memphis in het zuiden en Massachusetts in het noorden, maar 
alles tezamen was zijn oordeel over de textielindustrie in de VS ‘lang niet onverdeeld gunstig’. 

Met de zwarte Amerikaanse mensen had Jan weinig op. Slecht wilde hij ze niet noemen, 
maar ze trokken hem niet aan. Hun gelaatsvorm vond hij ‘abominabel’. Vergeleken met de fijn 
besneden gezichten en figuren van de aan ons verwante Indiërs, ‘en die welke als type kunnen 
gelden van het Angel-Saksische ras, of van klassieke schoonheidsvormen ons door Grieken en 
Romeinen overgebracht’, zag Van Heek een groot verschil. Hij had ook moeite met de opsmuk 
en de kleding van de negers. ‘Merkwaardig zijn de costumes, waarin zij zich tooien. De 
vrouwelijke schoonen zijn veelal in ’t wit of ook in lichtgedrukte calicots gekleed, de minder 
gegoede zonder schoenen en hoofddeksel, de meer gegoeden liefst met fijn verlakte schoenen, 
en met een pompeuzen hoed. Sommige om haar teint niet te bederven achten het noodig eene 
voile te dragen, wat er allerzotst uitziet. De heeren zijn op hunne manier van gelijke kracht. 
Van echte dandies met mooi gekleurde overhemden en sokken, afdalende tot de havenwerkers, 
geen van allen meent zijn toilet te mogen verwaarloozen, een eerste eisch van onze 
welgeprezen beschaving.’  

 
‘Het figuur van een normalen neger is flink en goed geproportioneerd hoewel somtijds aan den 
zwaren kant. De houding en de bewegingen eener negerin zijn dikwijls ongedwongen en gracieus. 
De kruising tussen blanken en zwarten is, zoover ik tot heden gezien heb, eene mislukking. Men 
hoort meermalen beweren, dat uit deze kruising flinke knappe menschen voortkomen. Ik heb er tot 
op heden geen gezien, welke aanspraak zoude kunnen maken een mooie man of eene knappe 
vrouw te zijn.’ 
 

Wie in Amerika is, moet natuurlijk Washington en New York zien. En daarom had Jan beide 
steden in zijn programma opgenomen. Hij was verrast over de monumentale gebouwen in 
Washington. Het waren vooral regeringsgebouwen of kantoren van officiële instellingen. In 
New York overweldigden de drukte in de haven en het zakencentrum hem. Maar hij vond het 
‘absurd’ New York als metropool op één lijn te stellen met Londen of Parijs, want de stad kon 
zich in geen enkel opzicht meten met de oude beschavingscentra van Europa. 

Om de wat bittere Amerikaanse pil enigszins te vergulden combineerde hij zijn bezoek aan 
de VS met een zeereis door West-Indië, op zichzelf een bezoek meer dan waard door zijn 
belangrijke, veelal gruwelijke koloniale geschiedenis, het vele natuurschoon van de 
eilandengroepen, en zeker door de soms indrukwekkende kathedralen. In Panama, een oude 
stad, ontdekte Jan in sfeer en stijl het nog originele Spaanse karakter. De grote kathedraal 
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Nuestra Señora de la Asunción was  onmiskenbaar Spaans. Santiago, de Cubaanse stad die veel 
gelijkenis vertoont met Panama, is tegen een helling gebouwd, een stad met nauwe, 
schilderachtige straatjes waar alle huizen door tralies waren beschermd tegen ongewenste 
bezoekers. De Plaza de la Reina is het middelpunt van de stad, een fraai vierkant plein, met 
schaduwrijke bomen en palmen beplant en voorzien van banken ‘waarvan steeds talrijke 
lanterfanters gebruik maken’. Aan dit plein stonden de voornaamste stadsgebouwen en ook de 
grote kathedraal, op het hoogste punt van de stad, gebouwd in zware Spaanse renaissancestijl, 
vrij pompeus, maar zeker een bezoek waard volgens Van Heek. In Havana viel hem de 
kathedraal aan het grote plein op, een monumentaal gebouw met een prachtige, verweerde 
gevel in een wat eigenaardige renaissancestijl. Opmerkelijk vond hij dat ook het interieur van 
deze kerk, evenals in Santiago, zwaar en pompeus was, maar wel groot en regelmatig, met een 
op enkele plekken een schitterende lichtinval. Hij zag ook hoe hard er werd gewerkt aan de 
aanleg van het ruim tachtig kilometer lange Panamakanaal, in de landengte van Panama. 
Volgens hem werkten er dertigduizend man en naar hij hoorde kon dit aantal tot wel 
honderdduizend groeien, de mannen – van vele nationaliteiten – verdienden volgens Jan ‘zware 
loonen’.  

Hij eindigde zijn Amerikaanse reisjournaal met een beschouwing. Met de Amerikanen had 
Jan – die overigens een zeer hoge dunk had van zijn Amerikaanse schoonzuster Edwina Burr 
Ewing – een ambivalente verhouding. Hij had veel achting voor de gezeten Amerikaanse 
families, die al vele generaties lang in de Staten woonden. De familie van Edwina was er een 
voorbeeld van: ‘Uitmuntend door een uitstekende all-round ontwikkeling, in talen, in 
geschiedenis, in kunst en op ander gebied. Eene betere algemeene ontwikkeling en kennis der 
wereld, gepaard met een gemak om zich te bewegen en een tact als eenige andere klasse elders 
bezit. Aan de opvoeding hunner kinderen wordt door deze categorie van Amerikanen niets 
gespaard, en het is een lust met hen een gesprek te voeren.’ Maar de doorsnee-patriotten in de 
VS kon hij niet uitstaan:  

 
‘Ontmoet men deze menschen, zoo is hunne eerste vraag: “How do you like our country?” En voor 
men den tijd heeft gehad een eenigszins beleefd antwoord te bezinnen, volgt: “Is it not the finest in 
the world?” En: “Why don’t you come and live here?” Dergelijke menschen zoude ik ten antwoord 
kunnen geven en ik heb het soms op de lippen gehad: “I don’t like your country. It is not the finest 
in the world. I do not like to live in it, because I am satisfied with mine. I do not like your 
conceited new people who after all only originated from Europe, and I stick up for the old world, 
with its well and woe, with its long and beautiful and often tragic history, of which your people can 
learn so much”.’ 
 

Ondanks alles sloot Jan zijn reisjournaal tevreden af: ‘Ik kan zeggen: Het is goed geweest!’ 
 

 
Het kinderlijke Amerika 

Aan het einde van zijn reis door Amerika houdt Jan in zijn dagboek een uitvoerig slotbetoog: ‘Er 

zijn velen in Europa en mogelijk nog meerderen aan de andere zijde, welke verblind door den 

enormen voorspoed der VS uiting geven aan de vrees of de verwachting dat Amerika de geheele 

wereld zal overvleugelen. Ik deel die vrees niet. Niet alleen ben ik van meening, dat de Oude Wereld 

in haar geheel genomen “shall hold her own”, ik zie voor haar zelfs eene grooteren langere 

toekomst. Ik kan het buitendien niet zetten, wanneer de Oude Wereld voor de nieuwe vergooid 



116 

wordt, gelijk door sommige menschen geschiedt, omdat ik daarvoor geen voldoenden grond 

aanwezig acht. Tot nu toe hebben de US zich bijna uitsluitend toegelegd op geld verdienen, en 

daarvoor zijn de meeste middelen goed genoeg geweest. Het doel, de verkrijging van grooten 

rijkdom en hoogen materieelen welstand is bereikt. Doch daarbij alleen kan de mensch op den duur 

niet leven. […] De kracht eener natie schuilt niet alleen in materieel bezit. Zij schijnt in 

staatsinstellingen, in den geest van het volk in de moraliteit en in het intellect. Al wil ik de moraliteit 

der oude wereld in vele opzichten niet verdedigen, ik geloof toch, dat die der US thans daar beneden 

staat. Intellectueel op gebied van kunst, literatuur en wetenschappen, kunnen in hun geheel de US 

evenmin op gelijke hoogte met Europa gesteld worden. Amerika heeft enkele groote mannen 

voorgebracht, doch welke kan het aanwijzen die vergeleken kunnen worden met eminente 

persoonlijkheden welke in de oude wereld hebben geleefd en gestreden? Nu weet ik wel, dat 

Amerika een jong land is en hare geschiedenis kort, en dat het tijd noodig heeft. [...] Waarom ik ten 

slotte niet in overdreven mate in de toekomst van Amerika geloof? Omdat ik de jongere, de 

tegenwoordige bevolking beschouw als en vergelijk bij een kind, hetwelk alles krijgt wat het 

begeert. Het is verwend, het is opgegroeid in groote weelde en daardoor eenigszins bedorven, en 

het bezit een behoorlijke mate van eigenwaan. Het krijgt wat het verlangt, verliest daardoor 

wenschen en idealen: het leeft snel en is dientengevolge vroeg oud en afgeleefd. Andere geslachten, 

andere volken hebben met moeite en tegenspoed te kampen gehad; zij hebben niet dien 

materieelen voorspoed genoten; doch door dien tegenspoed, door dat minder gemakkelijke leven, 

worden zij gestaald en gehard, en hunne wezenlijke kracht wordt er door geconserveerd of 

vergroot.’  

Aan het eind van zijn beschouwing vatte Jan zijn oordeel in één zin samen: ‘De Nieuwe Wereld staat 

materieel weliswaar boven de oude, maar blijft moreel en intellectueel daar beneden.’
6 

 
 
Noord-Afrika  
Hoe anders was het leven dat hij een jaar later, in de lente van 1908, aantrof in Noord-Afrika.  
Op diverse plaatsen bezocht hij ruïnes waar de sfeer van het verdwenen verleden, van de 
eeuwige doodsheid hem raakte. Van de uitgebreide ruïnes van Thamugadi (Timgad) was hij 
wat ondersteboven door wat hij zag en voelde:  

 
‘De indruk die deze bouwvallen, wanneer men daarin langeren tijd ronddwaalt, maakten is 
overweldigend. Men beweegt zich daar als het ware te midden van een kerkhof. Alles is stil en 
doodsch [..] wanneer ’s avonds de zon in ’t westen ter kimme neigt en achter de bergen 
wegzinkt, als het licht verdwijnt en de stomme schuren en pilaren en steenbrokken dezelfde 
grauwe kleur aannemen, wanneer de uilen uit alle hoeken hun krassend geluid doen hooren, dan 
merkt men eerst recht hoe doodsch het er is. Theater, forum en straten zijn leeg. Zij die eens 
hier geleefd en gestreden hebben zijn bijna 2000 jaren niet meer onder de levenden. De 
monumentale bouwvallen zijn er om te getuigen van hun werk en van de kracht en grootsheid 
van het Romeinsche wereldrijk.’  

 
In Carthago haalde hij zijn hart op. Een dag lang dwaalde hij door de ruïnes van de oude stad, 
die nog over zijn uit de Punische en Romeinse tijd en de afgelopen kwart eeuw weer waren 
opgegraven. Hij besluit zijn reisverslag met een beschrijving van de Siciliaanse stad Taormina. 
De stad was mooi, er was niet zo veel te zien, maar wat de stad uniek en onvergetelijk maakte, 
was vooral het gezicht vanuit het Griekse theater over de Straat van Messina, de bergen van 
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Calabrië, de oostkust van het eiland en op de Etna, de imposante vulkaan, die Taormina 
volgens hem maakte tot één van de mooiste plekjes op de wereld. 

 De lezer van zijn dagboek krijgt nog een reisadvies voor Sicilië: wie Sicilië bezoekt en 
daarvan goed wil profiteren, moet eigenlijk nog eens vooraf grondig de hele geschiedenis van 
de Oudheid en de Middeleeuwen bestuderen. ‘En wel daarom dat er zoo eene ontzaglijke 
Geschiedenis aan het eiland is vastgeknoopt door alle tijden heen. Er is waarschijnlijk geen 
plek grond buiten het Nijldal, waarom zoo heftig gestreden is door de menschen, en met 
zooveel wisselvalligheid.’ Vervolgens doceert Jan enige pagina’s lang de grote lijnen van de 
historie van het eiland.7 
 
Rivièra en Italië 
In maart 1909 maakte Jan een korte reis naar de Franse Rivièra en het noorden van Italië. Hij 
bracht enkele dagen in en om Rapallo door, één van de grootste steden aan de oostelijke 
Rivièra, dat beschut tegen wind en stromingen in een inham ligt. Hier tekende hij vissersboten 
en de verdedigingstoren. Portofino overtrof alles, het was volgens hem misschien wel mooiste 
vissersplaatsje aan de Middellandse Zee. Kennelijk had hij weinig tijd, want in zijn schetsboek 
staat maar één tekening, van een niet eens afgemaakt gezicht op een stadsplein.  

In Pisa werd hij uiteraard geraakt door de middeleeuwse bouwwerken. Na hier twee dagen 
te hebben rondgezworven, werd hem weer eens duidelijk dat de middeleeuwse bouwwerken 
hem veel en veel meer aantrokken dat de gebouwen uit de renaissance. ‘Wat een fijne kunstzin 
blijkt wel uit den Dom van Pisa (begonnen 1063 n. Chr.) , schreef hij in zijn dagboek. ‘De 
zware, drukkende en dikwijls overladen renaissance bouwstijl, zooals die meermalen in Italië 
en Spanje is toegepast, heeft voor mij weinig aantrekkelijks.’ In negen tekeningen maakte hij 
zijn bewondering zichtbaar voor deze stad, die zowel maatschappelijk als op kunstgebied ‘de 
voorganger van den grooten Italiaanschen tijd’ was. Florence mocht Pisa later overvleugeld 
hebben, de stad had volgens hem lang niet zoveel indrukwekkende bouwwerken als Pisa met 
het merkwaardige, unieke architectonische ensemble van de Dom, Battistero, Camposanto en 
Campanile. Hij memoreert dat over de scheve toren van Pisa boekwerken vol zijn geschreven, 
ook over de oorzaken waarom de toren uit het lood staat. Jan had het bouwwerk bestudeerd en 
kwam tot de conclusie dat de toren niet scheef was gebouwd, maar was verzakt, vooral door de 
bovenbouw en de daarin aangebrachte versterking. 

 
 

 
Honderden herinneringen 

Op elke reis nam Jan zijn leren tekenkoffertje mee. Hij schetste in dit decennium vijfentwintig 

schetsboeken vol, vele honderden herinneringen in talloze portretten van mensen en tekeningen van 

landschappen, dorpen en steden, kerken, tempels en andere gedenkwaardige monumenten.  

De kunstschatten van het oude Egypte raakten hem bijzonder. Op de piramide van Cheops maakte 

hij op 10 maart 1904 zijn eerste twee tekeningen; in één daarvan legde hij het uitzicht op het Nijldal 

en een Egyptisch dorp vast, op de ander laat hij de toeschouwer meekijken naar de Libische 

woestijn. De laatste van de zestig Egyptische schetsen is de kop van Ramses II in Luxor, zeventien 

dagen later. Oosterse paleizen, tempels, moskeeën met minaretten, stadsgezichten, ruïnes, een 

stadsmuur en portretten van een meisje, een spinnende man, vrouwen bij een waterput en van 

reisgenoten vullen de andere pagina’s.  
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Dat Amerika voor Jan niet het beloofde land was, blijkt ook uit zijn schetsboek, want in New 

Orleans, Memphis, St. Louis en Washington heeft hij zijn koffertje zelden geopend. In Washington 

het vaakst: het Capitool tekende hij twee keer, uiteraard ook het Witte Huis en het monument van 

George Washington. In New York keurde hij alleen de Brooklyn Bridge een bladzijde in zijn 

schetsboek waardig en vanuit kamer 1351 van het Waldorf Astoria laat hij ons meegenieten van het 

uitzicht over deze wereldstad.  

Een jaar later, in Noord-Afrika, wakkerden het landschap, de bergen, de steden en 

schilderachtige mensen zijn tekenlust weer aan. Het valt op dat hij vooral veel portretten en 

tekeningen van Afrikanen maakte, vrouwen bij een wasplaats, een meisje met een hoofddoek, twee 

vrouwen in een deuropening, zittende jongens en zittende mannen, een vrouw met een kind op de 

arm. Maar ook de ruïnes inspireerden hem; hij schetste enkele keren de imponerende overblijfselen 

van een stad uit de oudheid, een tempel, Romeinse opgravingen, een interieur van een kerk.  

Zijn laatste grote reis, naar Ceylon, China, Korea en Japan, vereeuwigde hij in vijf schetsboeken. 

Hij had zelfs te weinig boeken meegenomen, want vanaf de Chinese Zee, aan boord van The 

Empress of India, vroeg hij in een brief aan zijn beide broers die de fabriek leidden, of Atje hem een 

‘blanco schetsboek’ wilde sturen. ‘Ik meen dat er 3 stuks bij elkaar liggen in mijne oude kast op de 

slaapkamer (waarop Napoleons buste staat). Anders in de oude kast in de kinderkamer. Eén dezer 

drie is voldoende.’ Jan’s laatste tekening was een gezicht op het water in New York, vanaf de George 

Washington in de haven van New York. Vijftig schetsboeken waren vol, honderden pagina’s, 

honderden tekeningen over wat Jan later zal noemen, ‘de eerste helft’ van zijn leven.8 

 

 
China en Japan 
Medio april 1911 vertrok Jan voor ruim drie maanden naar Ceylon, Korea, China en Japan. Zijn 
reis voerde hem onder meer naar Hongkong, Peking, Mandsjoerije, Seoel, Kyoto en Mongolië. 
Vooral de architectuur en de kunsten (houtsnijden, ivoorsnijden, lakwerken, keramiek, 
porselein, wandschilderingen) trokken zijn belangstelling, ook al hadden ze volgens hem niet  
het monumentale en grootse van de kunstschatten die de Oudheid ons naliet. Japan zocht het 
eerder in liefdevolle bewerking, smaakvolle detaillering en harmonische kleurencombinaties. 
‘In dat licht beschouwd heeft men het tot groote hoogte gebracht en […] is de studie ervan een 
bron van groot genot, zoals zij mij dit, meer achteraf dan in den aanvang is geweest’, aldus Jan. 

Hartje zomer was hij terug in Enschede. Het was voorlopig zijn laatste grote reis. 
Anderhalf jaar schreef hij niet in zijn dagboek, ontdekte hij op 30 december 1912: ‘Toch is het 
jaar 1912 voor mij van het grootste gewicht geweest. Waarschijnlijk zal het […] wel het 
gewichtigste van mijn leven zijn.’9 
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NOTEN 
1 Dagboek 5. 
2 Dagboek 5.  
3 Dagboek 6. 
4 President Martinus Steyn en Christiaan de Wet, de Boerengeneraal van Oranje-Vrijstaat, hadden goede banden met 
Nederland. In het Nationaal Park De Hoge Veluwe zijn monumenten voor hen opgericht. 
5 Dagboek 6. 
6 Dagboek 6. 
7 Dagboek 7. 
8 J.H. van Heek, Levensherinneringen, 1942, 1, 2. AJH. 
9 Dagboek 8. 
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HOOFDSTUK 13 
 

Heer van Bergh 
 
In de achttiende eeuw bouwden Enschedese fabriqueurs, geïnspireerd ook door welvarende 
Amsterdammers die zich in de zomermaanden ontspanden aan de boorden van Vecht en 
Amstel, of in de duinen van het Kennemerland, op het Twentse platteland hun buitenverblijf: 
een tuinhuisje, een koepel of een heerschapkamer. Aan het begin van de twintigste eeuw 
lieten de textielfabrikanten door in hun kringen gewaardeerde architecten riante buitenhuizen 
ontwerpen, want de stad had haar charme verloren, stoom en stank van hun eigen industrie 
vervuilden hun woonomgeving. ‘Is ’t niet een soet vermaeck, in ’t groen te mogen treden, 
daar ons geen roock en quelt, geen dampen van de steden?’1 Dit viel samen met de groeiende 
afstand tussen de verschillende klassen en standen in Twente. Deze segregatie kwam 
overigens ook elders voor, zoals over de grens in Duitsland.2  
 De eerste Van Heek die in de zonnige maanden van het jaar het landleven verkoos 
boven de stad was Jan’s voorvader Gerrit Jan van Heek (1728-1785), die aan de rand van het 
dan nog kleine stadje Enschede een buitentuin liet bouwen. Kort daarna werd Helmich van 
Heek de eerste landgoedbezitter toen hij Hof te Boekelo kocht. Jan’s vader Gerrit Jan van 
Heek kocht in 1865 ’t Stroot dat aansloot op het geërfde Hof te Boekelo en in 1895 verwierf 
hij in Haaksbergen nog eens 2.300 hectare. 
 Jan van Heek was het buitenbeentje in de familie Van Heek. Als kind al ging hij graag 
zijn eigen weg, als volwassene koos hij voor een ander leven. Hij reisde de hele wereld af, 
leerde vreemde landen en culturen kennen, raakte verslingerd aan een ver verleden. Hij bleef 
heel lang ongetrouwd thuis bij zijn ouders wonen, niet op zoek naar geborgenheid in de 
familiekring, eerder wellicht uit gemakzucht. Zijn verre reizen voerden hem vele weken, soms 
maanden lang van huis weg, waarom zou hij dan ergens in Enschede of omgeving een eigen 
onderkomen zoeken? Financiële zorgen had hij niet. Na een wat matige start van Rigtersbleek 
ging het na het eerste decennium van de twintigste eeuw crescendo. Vijfhonderd werknemers 
verdienden in de fabriek hun dagelijks brood, de omzetten vertoonden een gestaag stijgende 
lijn, dertigduizend spindels en ruim zeshonderd weefgetouwen maakten het bedrijf tot het 
tweede van de stad, na het moederbedrijf van vader Gerrit Jan.  
 De Indische reis in 1895 had veel in Jan’s leven en denken veranderd. Zijn twijfels 
over het geloof, sterk opgekomen na zijn doodstrijd en verblijf in het hospitaal van Calcutta, 
hield hij zijn hele leven lang. Hij was ontvankelijker geworden voor de schoonheid en ook de 
mystiek van de beeldende kunsten en de architectuur van de middeleeuwen. Na zijn reis naar 
Indië was het zijn wens ‘eene gefundeerde plaats in de maatschappij te verwerven, niet mijn 
geheele leven in zaken te blijven. Gaarne wilde ik mij dan wijden aan de dingen die steeds 
mijn belangstelling hadden als geschiedenis, kunsthistorie en de heerlijkheid der natuur. 
Daaraan heb ik geleidelijk gevolg kunnen geven.’3 
 
Prachtig historisch bezit 
Toen Rigtersbleek ‘goed geconsolideerd’ was en Jan de veertig naderde, bekroop hem het 
verlangen ‘eene groote landbezitting’ te kopen, om daarop de tweede helft van zijn leven 
geheel of gedeeltelijk door te brengen.4 Hij was een echte natuurgenieter die urenlang door 
bossen, over heiden en weiden kon zwerven, en in zijn jonge jaren was hij ook een 
enthousiast jager en paardrijder. Maar hij koos er niet voor om – zoals zijn vader, broers en 
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zussen en andere textielfabrikanten – in het Twentse een luxueuze boerderij of een weelderig 
landhuis te kopen of te bouwen, hij had andere ideeën. Hij zocht een huis, een havezate, een 
kasteel, met een rijke historie, aansluitend bij zijn langzaam gegroeide passie voor de 
bouwkunst van de middeleeuwen. De afgelopen jaren had hij diverse bezittingen in het oosten 
van het land, die te koop waren, bezocht, maar een keuze had hij niet kunnen maken. In de 
winter van 1912 was hij naar Drenthe getogen, naar de omgeving van Diever en Vledder , en 
in het voorjaar was hij op de Veluwe op zoek geweest, zonder resultaat.  

Het toeval kwam hem te hulp. Op zaterdagmorgen 18 mei 1912 kreeg vader Gerrit Jan 
een brief van Marinus Prakke uit Nijmegen, een relatie uit zijn netwerk van de Heidemij, die 
hem meldde dat hij in de gelegenheid was van Fürst Wilhelm August von Hohenzollern-
Sigmaringen onderhands in ’s Heerenberg het kasteel met de omliggende bossen en 
weilanden, samen ruim 1.250 hectare, te kopen, waarschijnlijk ver beneden de waarde. Hij 
schatte de kostprijs op ongeveer een half miljoen gulden vrij op naam.5 De Hohenzollerns 
zochten al vanaf het midden van de negentiende eeuw kopers voor hun Nederlandse 
bezittingen. In 1875 waren de meeste verkocht, behalve het Hohenzollernische Rentamt in ’s 
Heerenberg, inclusief de Forstverwaltung Montferland.6  

Omdat iemand al recht van taxatie had gekregen, wilde Prakke snel handelen. Hij kon 
maandagmorgen omstreeks half twaalf in Enschede zijn, om met Gerrit Jan of één van zijn 
zoons overleg te voeren.7 Jan antwoordde Prakke dat zijn vader geen interesse had, maar dat 
hij zelf wel vrijblijvend wilde praten. Maandagmorgen haalde Jan Prakke van de trein en nam 
hem mee naar het Van Heekshuis. Gaandeweg het gesprek werd Jan enthousiast, het idee 
Huis Bergh te kopen lokte hem aan. Hij besefte dat hij voor een erg belangrijke beslissing 
stond, want hij had nu de kans een zeer grote landelijke bezitting te kopen. ‘Het is een 
prachtig historisch bezit van den eersten rang, dat sedert onheuglijken tijd in het geslacht der 
Heeren van Bergh overgeërfd was, en in 1712 langs vrouwelijke lijn in dat der Sigmaringsche 
Hohenzollerns was gekomen.’8  

Van Heek was zich bewust van de consequenties die de koop zou hebben. Over het 
geld hoefde hij zich geen zorgen te maken. Maar aankoop van Huis Bergh betekende wel ‘de 
verplaatsing van mijn interessen en mijn werkkring voor een aanzienlijk deel naar elders’. 
Voor Rigtersbleek leverde dat geen bezwaar op, zijn twee jongere broers en het management 
zouden zeker instemmen. Maar het kasteel was al vanaf 1735 niet meer permanent door de 
Hohenzollerns bewoond. Van 1799 tot 1842 was er een seminarie gevestigd en daarna was het 
aan diverse particulieren verhuurd. Het kasteel zou dus een grondige opknapbeurt moeten 
hebben.  

Na enkele dagen nadenken, voor- en nadelen afwegend, reed Jan midden juni op een 
sombere dag met zijn vader en zijn broers Bernard, Ludwig en Arnold naar ‘s Heerenberg. 
Onafgebroken gutste de regen en ’s Heerenberg, het kasteel en omgeving waren zeker niet op 
hun mooist. De toestand van het kasteel leek hem ‘redelijk doch onaantrekkelijk’; het 
interieur was leeg en kil, bijna afschrikwekkend, en hij vroeg zich af hoe hij deze 
middeleeuwse burcht bewoonbaar zou kunnen maken. Alleen dat al was volgens hem een 
levenswerk.9 De Van Heeks kregen dus geen gunstige indruk van het stadje, de streek en het 
Huis Bergh. Bernard en Ludwig raadden hem de koop af. Vader Gerrit Jan liet hem vrij, hij 
was zelfs bereid, samen met Bernard, financieel bij te springen, wanneer de koopsom Jan’s 
budget te boven ging. Jan begon te twijfelen en hij zette het idee van zich af. ‘Ik schrikte er 
van terug, de zaak leek mij te groot en ik kwam na éénen nacht reeds tot de conclusie haar op 
te moeten geven.’  
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Maar Huis Bergh bleef door zijn hoofd spelen. Misschien moest hij nog een keer terug 
naar ’s Heerenberg, op een dag, wanneer de zon alles wat fleuriger maakte en de 
naargeestigheid en somberheid van die regenrijke junidag zou doen vergeten. Op 1 juli, een 
snikhete zomerdag, stapte Jan in de auto; broer Gerrit Jan, zus Tini en zwager Gerhard 
Jannink gingen mee. Ze bekeken het kasteel, wandelden urenlang over de Hettenheuvel en in 
het weidse Montferland, door de hoge dennenbossen en over de heuvels met schitterende  
uitzichten. Ze genoten van een picknick in het bos en dronken thee in Hotel Montferland. Jan: 
‘Het verschil in indruk met den vorige keer was hemelsbreed. Allen waren verrukt en ’s 
avonds in het Wapen van Ruurlo waren we in buitengewone stemming bij elkaar. Het was 
[…] een genotvolle dag.’ Het enthousiasme van Gerrit Jan, Tini en Gerhard sterkte Jan. Hij 
overdacht alles nog eens en praatte erover met zijn vader en moeder.  
 

‘Toen stond mijn besluit vast. Ik die alleen stond, wilde met voorbedachten rade mij een 
nieuwe leven en interesse scheppen. Ten goede of ten kwade, ik meende den stap te moeten 
wagen.’  
 

Gewichtige dag 
Met Marinus Prakke en broer Bernard reisde Jan zondag 7 juli naar de Hofkammer in 
Sigmaringen. Fürst Wilhelm had bij de Twentsche Bankvereeniging B.W. Blijdenstein & Co. 
in Rotterdam inmiddels informatie ingewonnen over de kredietwaardigheid van Jan. 
Blijdenstein bevestigde hem ‘dass dem Herrn J.H. van Heek, Enschede, in jeder Hinsicht 
volles Vertrauen entgegengebracht werden darf und dass genannter Herr allen seinen 
Verpflichtungen, als auch solche bis zu einem Betrage van Rm. 800.000 (geschrieben 
achthunderdtausend Reichsmark) prompt nachzukommen volkommen im Stande ist’.10 Twee 
dagen later, op 9 juli 1912, werd ‘na lange pourparlers’ de voorlopige koopakte gesloten, voor 
840.000 Reichsmark (495.000 gulden) was Jan van Heek de nieuwe eigenaar geworden van 
‘de Grafelijke bezitting Bergh, met het Huis Bergh en alle daaraan verbonden rechten en 
verplichtingen, lusten en lasten van den Fürst von Hohenzollern’.11 De koop werd ’s avonds 
gevierd met een glas champagne op de veranda van het Kurhaus in Baden-Baden. Het nieuwe 
bezit van Jan van Heek besloeg 1.253 hectare, met daarop diverse gebouwen: het kasteel, het 
schuurgebouw, de poortwoning met een kleine schuur, de archieftoren, het gebouw op de 
Kaatsbaan (nu de vier woningen achter het kasteel aan de Plantage), een windkorenmolen in 
Zeddam en Hotel Montferland. Het bos bestond voornamelijk uit dennen en verder zware 
eiken.12  

‘Het was een gewichtige dag in mijn leven’, vond Jan. ‘De verrassing die iedereen in 
onze streek heeft getroffen, laat zich raden.’13 De aankoop van Huis Bergh was landelijk 
nieuws. Toen Bernard en Jan op 12 juli ’s morgens in Arnhem uit de sneltrein stapten, werd 
hen op het perron al gevraagd wie van beiden het kasteel had gekocht. De volgende dagen 
maakten de landelijke kranten melding van de aankoop. De Nieuwe Rotterdamsche Courant 
verheugde zich dat Van Heek Huis Bergh had gekocht en dat hij ‘het geheel in stand zal 
houden en als groot landgoed exploiteeren’. Het dreigende gevaar, dat de bossen gekapt 
zouden worden en in percelen verkocht, was nu gelukkig afgewend.14 In de Liemers was de 
aankoop van Huis Bergh onderwerp van gesprek. Wilde de nieuwe eigenaar de machtige 
Heren van Bergh, die sinds eeuwen heersten op het kasteel, evenaren? Wilde hij zich meten 
met de vorige eigenaar Fürst von Hohenzollern, van vorstelijke bloede immers? Het kasteel 
had aanzien, realiseerde de koper zich dat wel? Pas later begrepen zij dat Jan van Heek de 
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redder was van het kasteel, dat het zonder hem nog verder in verval zou zijn geraakt.15 Van 
Heek’s bedoeling was namelijk Huis Bergh met alle omliggende bezittingen te behouden als 
een historisch en natuurmonument voor het Nederlandse volk. Van Heek legde zijn gedachte 
vast in zijn beschikkingen, zich terdege realiserend dat dit bezit hem veel werk en 
hoofdbrekens zal opleveren, ‘doch tevens en vooral in latere jaren veel voldoening’ zal 
opleveren.16  

 
Verre van zindelijk 
Eén van de eerste vragen waarop Van Heek een antwoord moest vinden was hoe hij de 
restauratie van het in een desolate toestand verkerende kasteel zou moeten aanpakken. 
Verzakkingen in de binnenmuren hadden grote scheuren in de buitenmuren veroorzaakt, 
kozijnen stonden scheef, vloeren lagen niet meer waterpas, souterrain en kelders waren 
vervuild. De meeste vertrekken waren leeg, somber ‘en verre van zindelijk’. Door 
betimmeringen uit de seminariejaren van het kasteel waren vele donkere, bedompte hokken 
ontstaan. De grote, spookachtige zolders vormden een geliefkoosd verblijf voor uilen. De 
toren, het oudste deel van het Huis Bergh, was sterk verwaarloosd, de noordkant gevaarlijk 
gescheurd. Eén van de best onderhouden delen van het kasteel was de archieftoren. ‘Tijdens 
de restauratie was dit het eenige plekje waar men rustig en prettig kon verblijven. Hoe 
dikwijls en met hoeveel genot hebben wij tusschen de zware muren, temidden der 
eerwaardige oorkonden uit vervlogen eeuwen en bij de eigenaardige lucht der oude 
perkamenten daar onze lunch gebruikt.’17 Na enkele inspecties van het bouwwerk stond Van 
Heek voor de keuze: de gebouwen verder laten vervallen, of restaureren voor zover dat binnen 
zijn financiële mogelijkheden lag. Na een nader onderzoek besloot hij tot restauratie. 
 Tijdens dit onderzoek en de eerste herstelwerkzaamheden kreeg Jan steeds meer 
achting voor het bouwwerk. Vooral de uit de middeleeuwen daterende gedeelten, zoals het 
souterrain van het hoofdschip van het kasteel, met zijn zware bogen, en de toren met de 
metersdikke noordmuur, dwongen zijn bewondering af. Victor de Stuers, bekend Nederlands 
monumentenbeschermer, bij wie Jan in november 1912 op bezoek was, noemde de toren een 
unicum in ons land. Van Heek hechtte aan de mening van De Stuers, die in 1873 in De Gids 
zijn artikel Holland op zijn smalst had gepubliceerd, een aanklacht tegen de zorgeloosheid en 
slordigheid waarmee Nederland zijn kunstschatten behandelde en waarmee hij het fundament 
legde voor de monumentenzorg in ons land.18 Bovendien kende hij Huis Bergh goed, want hij 
was geboren en getogen op de Boetselaersborg, op korte afstand van het kasteel. De Stuers 
was gehecht aan het stadje ’s Heerenberg. Van Heek bezocht hem vaak om met hem over het 
Huis Bergh te praten. De Stuers pleitte er vooral voor het oude zoveel mogelijk te sparen, 
hoewel het nauwelijks nodig was Jan daarvan te overtuigen, want ook hij wilde het kasteel het 
liefst in zijn oude luister herstellen.19  
 Met de restauratie van het kasteel werd in 1912 een begin gemaakt. Ruim een jaar 
later, op de verjaardag van vader Gerrit Jan nodigde Jan van Heek zijn hele familie en een 
aantal goede vrienden uit voor een bezoek aan het kasteel. Het gezelschap gebruikte de lunch 
in de grote zaal, een feestmaal, want hiermee was Huis Bergh officieel in gebruik genomen. 
Het was niet doenlijk het reusachtige karwei op korte termijn te klaren, technisch maar ook 
financieel niet, daarom werden de werkzaamheden systematisch uitgevoerd over een periode 
van zeventien jaar. Eind jaren twintig was het kasteel bewoonbaar en behoorlijk ingericht en 
waren de bijgebouwen voor verdere achteruitgang behoed.20  
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Middeleeuwse monumenten 
Van Heek kocht in 1912 niet alleen het kasteel met gebouwen en bossen, maar ook een 
omgeving die rijk was aan historie en monumenten die hem terugvoerden naar vroegere 
eeuwen, toen rondom het kasteel de nederzetting Bergh was gegroeid.21 Bergh, dat sinds 1379 
stadsrechten en een eigen bestuur had, kreeg – omgedoopt tot ’s Heerenbergh – ruim een 
eeuw later een stadhuis.22 Het laatgotische bouwwerk was door de goede zorgen van De 
Stuers in 1916-1918 gerestaureerd, was weer een sieraad voor het oude stadje geworden.23 
Het had zijn ‘oorspronkelijke cachet der Nederlandsche architectuur’ teruggekregen, zoals de 
architect het gewild had.’24 Het is aannemelijk dat Jan van Heek, kasteelheer nu van Huis 
Bergh, De Stuers zal hebben gesteund bij zijn inzet voor de restauratie van het stadhuis, want 
ook hijzelf maakte zich sterk voor enkele Berghse middeleeuwse monumenten. Direct bij zijn 
komst in het stadje had Van Heek al met lede ogen moeten constateren dat de 
laatmiddeleeuwse Sint Pancratiuskerk, inmiddels een Nederlands Hervormde Kerk, naast de 
oprijlaan naar het kasteel, veel van zijn oorspronkelijke luister was kwijtgeraakt, vooral nadat 
in de vorige eeuw de buitenmuren waren gepleisterd en de ingehakte diepe groeven niet de 
gewenste suggestie van natuursteen wekten, maar eerder wezen op een geringe eerbied voor 
de werken van oude bouwmeesters. Dat stoorde Jan des te meer, omdat de historie van de 
Pancratius zo nauw was verweven met het verleden van het kasteel. Nog elke dag herinneren 
de bronzen klanken van de drie meer dan vijf eeuwen oude klokken van de later enkele 
honderden meters verderop gebouwde rooms-katholieke Sint Pancratiuskerk voorbijgangers 
en omwonenden aan de rijke geschiedenis van de kerk.25 Van Heek besloot in 1925 de 
bestaande kerk te restaureren. De buitenmuren kregen hun vroegere schoonheid terug, waarbij 
de oude ‘littekens’ die aanwijzigen gaven over de vroegere situatie, werden gespaard. Na 
restauratie kreeg het orgel een plaats in de westbeuk. De grafstenen werden met zorg 
opgesteld of herplaatst.26 Op kerstavond 1926 kon de gerestaureerde kerk in gebruik worden 
genomen.  

Dicht bij de kerk ligt het Munthuis dat herinnert aan het muntrecht van de heren van 
Bergh. De aartsbisschop van Keulen verleende de Heeren van Bergh blijkens een charter uit 
1346 rechten ‘om bier te brouwen en geld te slaan, uit te oefenen en vrijelijk te gebruiken in 
uw versterkt huis voor het terrein van uw kasteel van Bergh’.27 In dit muntgebouw zijn tot 
1582 munten geslagen. Nadat het in de voorbije eeuwen enkele keren van eigenaar was 
gewisseld, kocht Jan het Munthuis in 1916, om het te restaureren. In het gebouw zijn nu het 
archief van Huis Bergh en het persoonlijke archief van Jan van Heek ondergebracht. Op 
enkele honderden meters afstand van Huis Bergh staat het kasteel De Boetselaersborg, dat 
vermoedelijk uit de veertiende eeuw stamt.28 In 1801 werd het huis verkocht aan mr. Pierre 
ridder de Stuers, oud-raadsfiscaal aan het Hof van Opper-Gelder in Roermond, grootvader 
van Victor de Stuers.29 In 1927 kocht Jan van Heek het huis en liet het grondig restaureren. 
 
Geen elementen van buitenaf 
Van Heek bekommerde zich niet alleen om zijn  eigen monumenten in het stadje, ook voor de 
omgeving van zijn kasteel had hij aandacht. Hij wilde het stadsschoon conserveren en toen er 
plannen werden gemaakt om ’s Heerenberg uit te breiden, kwam hij in opstand. In 1918 kreeg 
de architect Joseph Th.J. Cuypers – een zoon van de bekende kerkenbouwer Pierre Cuypers – 
van de gemeente Bergh opdracht een uitbreidingsplan te maken. Zijn voorstel was een 
noordelijke verbinding naar het centrum aan te leggen, via een viaduct onder de steeg langs de 
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kerk. Van Heek maakte ernstige bezwaren, omdat de weg dwars door de bezittingen van Huis 
Bergh was geprojecteerd en omdat die weg de oude vestingwal naast het kasteel zou 
doorsnijden en daarmee ‘een belangrijk stuk oud stadsschoon bederven’. 
Cuypers probeerde hem gerust te stellen, het viel allemaal wel mee, er moesten weliswaar 
enkele bomen worden gekapt, maar dat bezwaar woog volgens hem niet op tegen ‘het genot 
dat de zacht slingerende laan komende van de molen, in gelijke glooiing dalende naar de stad, 
kan verschaffen […]. Die laan zal een waardigen toegangsweg vormen naar het Huis Bergh’, 
meende Cuypers. Het plan ging niet door. Van Heek was tevreden, hij zag toch al niets in 
uitbreiding van het stadje. Hij vond het verkeerd om 

 
‘nog meer elementen van buitenaf naar ’s Heerenberg aan te trekken. Die elementen zijn voor 
’t grootste gedeelte van gering gehalte en werken er toe mede om de oude plaatselijke 
bevolking naar beneden te halen, welke verheffing tot een wat hooger zedelijk peil zo hoog 
noodig heeft.’  

 
De gemeente moest geen ruimte aanbieden aan industrie, hoefde volgens Van Heek alleen 
maar te zorgen voor scholen, bestrating, reiniging en politie.30 Toeristen waren wel welkom in 
’s Heerenberg, de gemeente moest hen ‘een aangenaam en vriendelijke verblijf en 
herinnering’ aanbieden. Dat doel was volgens Van Heek gediend met nette straten, 
vriendelijke tuintjes, zindelijke woningen en beleefdheid van de inwoners. Hij was bereid 
hieraan elk jaar vijfentwintig gulden bij te dragen.31 Toen de Commissie voor 
Vreemdelingenverkeer der Vereeniging ‘Gemeentebelang’ een gids van Bergh wilde uitgeven, 
rijwielpaden door de bossen aanleggen en zitbanken op mooie plekjes plaatsen, zegde de 
kasteelheer een jaarlijkse bijdrage toe. De Berghse Voetbalclub, die zonder terrein zat, kreeg 
van hem een aan alle eisen van de KNVB voldoend veld tussen de Emmerikschen Straatweg 
en de Plantage.32 
 Maar er waren grenzen aan zijn welwillendheid. In 1926 dreigde de gemeente Van 
Heek aan te slaan in de directe belastingen. Jan had daartegen nooit bezwaar gehad, maar 
aangezien hij al weer enkele jaren slechts vijf tot zes weken op Huis Bergh verbleef, vond hij 
het niet redelijk dat de gemeente hem belastte met een bedrag van dertigduizend gulden per 
jaar. ‘De lust om wat voor het algemeen te doen kan door dergelijke handelwijzen niet 
bevorderd worden.’33 Uiteindelijk besloot de Raad van State dat de heffing van de gemeente 
ten onrechte was. ‘Hoewel bezitter van plm. ¼ gedeelte der gemeente, behoeft hij geen 
belasting te betalen’, berichtte De Gelderlander in de zomer van 1927. Met een ondertoon van 
leedvermaak meldde de krant verder dat het ergste was dat de gemeente een groot deel van de 
aanslag al als voorschot van het Rijk had ontvangen en uitgegeven.34 
  
Geld uit Bergherbosch 
Jan van Heek werd in 1912 niet alleen kasteelheer, hij was nu ook grootgrondbezitter, van 
uitgestrekte bossen met vooral dennen, afgewisseld met zware eiken. Vanaf 1813 waren 
rondom het kasteel veel bospercelen opgekocht en grove dennen geplant. Vermoedelijk was 
Bergh één van de eerste bosbedrijven in ons land, veronderstelde Jan’s zoon Jan, in deze 
omgeving Jonge Jan genoemd. In de Nederlandse bossen stonden sinds mensenheugenis eiken 
en beuken, die te langzaam groeiden en daardoor weinig opleverden. De grove den, die 
genoegen neemt met schrale gronden, verhoogde de houtproductie aanzienlijk en werd 
daarom steeds vaker aangeplant. De aanleg van naaldbossen werd verder begunstigd door de 



 127 

opkomst van de mijnbouw, die de vraag vergrootte, en de ontginning van heidevelden die het 
aanbod vergrootte.35 Van Heek gaf zich bijzonder veel moeite om het bos op een 
verantwoorde wijze te beheren, waarbij hij niet in de eerste plaats lette op de economische 
opbrengst, maar meer aandacht had voor schoonheid, natuurbescherming en zorg voor de 
wildstand. In het begin steunde Van Heek sterk op de adviezen van rentmeester J.M. Hencke 
en zijn medewerkers, maar zij bleken slechte raadgevers. Te lang werden voortdurend grove 
dennen aangeplant, waardoor de grond volgens Jan ‘dennenmoede’ werd. Daarom stapte Van 
Heek geleidelijk over op gemengde cultuur van loofhout en naaldhout, met voornamelijk eik, 
lariks en fijnspar. Zo bleef de opbrengst van het dennenhout aanzienlijk; het Huis Bergh 
‘dreef finantieel grootendeels’ op de productie van mijnhout. 36 

Dat het Bergherbos en ook het landschap in de loop van de volgende jaren een totale 
verandering hadden ondergaan, was overigens niet uitsluitend te danken aan het eigentijdse 
bosbeheer dat Van Heek had ingevoerd. Bombardementen en artillerievuur vernielden in de 
Tweede Wereldoorlog grote delen bos en in de oorlogsjaren werd veel hout gevorderd voor de 
Limburgse mijnen. Bovendien had de orkaan van 10 november 1940 een geweldige ravage in 
de bossen tot gevolg: de zuidwesterstorm ontwortelde tienduizenden bomen, in totaal bijna 
tienduizend kubieke meter hout ging verloren.37 Met het oog op brandgevaar en boscontrole 
en op grond van landschappelijke overwegingen werd rondom het boscomplex een strook 
grond vrijgemaakt, waarvan een deel als bouwland werd bestemd dat regelmatige inkomsten 
garandeerde. De hoger gelegen ruggen bleven woest liggen, daar kon de natuur ongestoord 
zijn gang gaan.  
 

 
Hakte Van Heek hout voor bonenstaken? 

In de winter van 1920 stonden de bossen van Huis Bergh landelijk in het nieuws. Aan de minister 

van Landbouw werden, volgens het Algemeen Handelsblad van 25 februari 1920, vragen gesteld. 

Of de minister wilde meedelen in hoever de berichten over het kappen van hout op grote schaal – 

‘met het oog op den handel in boonenstaken’ in de Montferlandsche bosschen bij Zeddam in 

Gelderland door de industrieel J.H. van Heek te Enschede’ juist waren. Moest hier niet op grond 

van de Noodboschwet van overheidswege worden ingegrepen? Enkele dagen eerder, op 20 

februari, had de Graafschapbode een artikel gepubliceerd, waarin het gerucht werd ontzenuwd dat 

de fraaie laan van Zeddam naar Montferland werd gekapt. Het was niet de laan, constateerde de 

verslaggever, maar ‘het aansluitende dennenbosch, waaraan deze laan haar intimiteit, haar 

warmte, haar schoonheid, haar schaduw ontleent’ die al voor een deel was omgehakt. Bezoekers 

konden volgens de krant kennismaken met ‘de nieuwste industrie, waaraan op ’t oogenblik 

misschien evenveel winst zit als aan de “katoentjes” van Van Heek. Met een […] doodeenvoudige 

bijl wordt van iedere den een boonenstaak gemaakt en straks voor een goed prijsje van de hand 

gedaan. […] Of de streek er op gruwelijke wijze door ontsierd wordt, wat gaat het hem aan! Of het 

land hier wordt kaalgeschoren, wat gaat het hem aan! […] Wat door vroegere “Heeren van Bergh”, 

slechts edellieden en geen groot-industrieel, moeizaam is opgebouwd en tot een lusthof van ons 

land gemaakt, wordt door den tegenwoordigen “Heer van Bergh” in perceeltjes gelegd.’ Het werd 

een landelijk relletje, gecreëerd door een regionale verslaggever. Maar al snel bleek, dat langs de 

Galgenberg, in het kader van modern bosbeheer, een strook met bomen was gekapt, oud hout van 

mindere kwaliteit. Uiteindelijk moest de Graafschapbode door het stof. Het bleek dat de informatie 

die de verslaggever was verstrekt, onbetrouwbaar was gebleken. De krant betreurde het ten 

zeerste ‘dat hierdoor niet alleen onnoodig stof is opgejaagd, maar ook dat geheel onverdiend aan 
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den eigenaar der Montferlandsche bosschen, de heer J.H. van Heek bedoelingen zijn 

toegeschreven, die blijkbaar nooit bij hem hebben voorgezeten. Met genoegen zal ieder vernomen 

hebben, dat de prachtige Montferlandsche bezitting zich in veilige handen bevindt […].’  

 

 
Middeleeuwse walborgen 
In 1912 kocht Van Heek met Huis Bergh ook twee voormalige walborgen, die in de 
middeleeuwen het Montferland en ’s Heerenberg beschermden. Toevallig had hij twee jaar 
geleden een studie gemaakt van walborgen in Nederland, uit belangstelling voor deze 
middeleeuwse verdedigingswerken. In de zomer van 1910 kocht de Oudheidkamer Twente 
namelijk, met een financiële bijdrage van Van Heek, een stuk grond van bijna drie hectare aan 
het kanaal bij Almelo.38 Bekend was dat onder het heideveld de restanten waren te vinden van 
een in de twaalfde eeuw gebouwde walborg, die diende om het grondgebied van de bisschop 
van Utrecht te verdedigen. In 1916 had de Leidse archeoloog J.H. Holwerda hier diverse 
vondsten gedaan: een aantal vierkante paalwoningen, hier en daar de vettige trekken van een 
afvalhoop, koolrestanten bij een stenen vuurhaard.39  
 Op de plaats waar nu Huis Bergh staat, had zich vermoedelijk in en rondom de in het 
moeras gelegen walborg ooit een kleine gemeenschap van horigen ontwikkeld, meende Van 
Heek, waaruit het stadje ’s Heerenberg was gegroeid. In prehistorische tijden stroomde de 
Rijn langs de zuidkant van de Berghse heuvels en in het lage oeverland hadden 
streekbewoners een heuvel als woonplaats opgeworpen, beschermd door een rondlopende wal 
met palissaden. Aan het einde van de jaren dertig werden hier zware tufsteenfundamenten 
gevonden, die rondom de stoep van het hoofdgebouw lagen. Hier had dus vroeger een grote, 
ronde tufsteentoren gestaan, een woontoren en tevens verdedigingswerk, mogelijk gebouwd 
in de tiende, elfde of twaalfde eeuw. Vermoedelijk werd deze toren omstreeks 1400 
afgebroken. Geleidelijk zullen de houten bouwwerken zijn vervangen door bakstenen 
onderkomens en de palissaden door een hoge ringmuur met torens en een weergang. Bij het 
kasteel vestigden zich vrijen en horigen. Deze gemeenschap had in 1379 stadsrecht 
gekregen.40 De tweede walborg in de Berghse bezittingen was Montferland, midden in het 
Bergherbos, op een plateau van negentig bij zestig meter, bijna zeventig meter hoog. Ook hier 
liet Van Heek Holwerda opgravingen doen. De archeoloog ontdekte dat hier een Saksische 
Gravenburcht uit de Karolingische tijd – dus uit de negende of tiende eeuw – moest hebben 
gestaan.41 Van Heek was blij met deze onthulling, maar vond het wel jammer dat zijn 
veronderstelling dat het Montferland een oude Romeinse versterking of wellicht van 
Germaanse oorsprong was, niet werd bevestigd.42 Montferland is tegenwoordig een 
archeologische monument.  
 
Unieke torenmolen 
Niet ver van Montferland, nauwelijks tien minuten lopen, staat in Zeddam de enige nog 
werkende middeleeuwse torenmolen van Nederland, één van de oudste gemetselde molens 
van West-Europa.43 Tot de heerlijke rechten van de vroegere Heeren en Graven van Bergh 
behoorde ook het wind- en maalrecht: bewoners moesten op hun molens graan laten malen.44 
In de middeleeuwen volstond de traditionele windkorenmolen niet langer en er werden 
sterkere molens gebouwd, met een gemetselde toren, als een cilinder, overigens uitsluitend in 
het zuidoosten van ons land. Kort na het midden van de vijftiende eeuw werd de Zeddamse 
molen het eerst in geschriften genoemd. In 1904 was de molen voor f 1.500,-- eigendom 
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geworden van Hermanis Gerritschen, die in 1925 beneden in het dorp een motormaalderij had 
gebouwd en de oude molen stopzette. Met lede ogen zag Van Heek dat de molen in verval 
raakte en besloot vier jaar later de molen te kopen en te laten restaureren.45 Uniek voor 
Nederland is de combinatie van windmolen, de torenmolen dus, en de aan de overkant van de 
straat gelegen rosmolen die op stille dagen de productie moest overnemen; het ros, het paard 
liep rondjes door een cirkelbaan vol haksel en bracht de malende stenen aan de gang. De 
rosmolen werd in 1974 gereconstrueerd. 
 
 

Molens als monumenten 

Omstreeks 1920 werden in Nederland in snel tempo oude Nederlandse windmolens afgebroken of 

van hun wieken ontdaan. Omdat dit een onrustbarende ontwikkeling was, besloot Piet van 

Tienhoven, voorzitter van Natuurmonumenten, een aparte vereniging op te richten voor het 

behoud van Nederlandse oude molens. De Hollandsche Molen startte haar werk op 15 mei 1923. In 

het bestuur zaten onder anderen Henri Polak, medeoprichter en voorzitter van de SDAP, minister J. 

Th. de Visser van OK&W en Jan van Heek.46 Zij zagen wind- en watermolens als ‘monumenten die 

in het Nederlandse polderlandschap een onvervangbaar schoonheidselement aanbrachten.’  

Jan van Heek beijverde zich in de jaren twintig niet alleen voor het behoud van de molen in 

Zeddam, maar was ook betrokken bij de acties van de Oudheidkamer Twente voor de 

Oostendorper watermolen bij Haaksbergen. De Oudheidkamer bracht met een grote bedelactie 

ruim 3.200 gulden bijeen. Op 2 juli 1931 werd de ‘molen van Greve’ feestelijk weer in werking 

gesteld. Maar de mulder verwaarloosde de molen zodanig dat de Oudheidkamer in 1941 en 1946 

weer in actie moest komen. De laatste restauratie werd uitgevoerd onder leiding van de Almelose 

architect Jan Jans. 

 

 

Archief 
Over de geschiedenis van het Huis Bergh, het Montferland, de molen van Zeddam, de 
buurtschappen, de stad ’s Heerenberg en haar vele monumentale panden is veel informatie te 
vinden in het huisarchief van Huis Bergh, ondergebracht in het Munthuis. Was het kasteel 
verwaarloosd en slecht onderhouden toen Jan van Heek het in 1912 kocht, de Heeren en 
Graven van Bergh en ook de Hohenzollerns hadden wel altijd veel zorg besteed aan het 
archief. Het is één van de weinige huisarchieven die in ons land ongeschonden en als een 
geheel bewaard zijn gebleven.47 Van Heek was trots op dit archief, na het Koninklijk 
Huisarchief het grootste huisarchief van Nederland. Het ‘meest spectaculaire’ stuk vond hij 
het charter van de opneming van Oswald I als Rijksgraaf van het Heilige Roomse Rijk door 
Keizer Frederik III in 1486; sinds dat jaar mochten de Heeren zich Graaf noemen. Het oudste 
stuk, alleen nog in kopie aanwezig, dateert van 828.  
 Kort nadat Van Heek Huis Bergh had gekocht, overlegde hij met prof.dr. R. Fruin, 
hoofd van ’s Rijks Archiefwezen in Nederland. Het bleek dat het voor Van Heek de 
goedkoopste oplossing was het archief af te staan aan het Rijk, dat kosteloos een inventaris 
zou maken en drukken. Het publiek kon het archief dan ook raadplegen, zoals alle andere 
rijksarchieven. Van Heek gaf echter te kennen dat hij het archief in of bij het kasteel wilde 
houden en ‘het zoodanig te [willen] bewaren, dat daarin een grote waarborg voor behoud in 
de toekomst gelegen is.’48 De beschrijving van het archief, die in 1842-1845 was gemaakt 
onder de Hohenzollernsche Verwaltung, werd in de jaren daarna aangepast aan de nieuwere 
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inzichten van de archiefwetenschap. In 1932 kon mr. A.P. van Schilfgaarde met gepaste trots 
terugkijken op acht jaar intensieve arbeid. In dat jaar verscheen in negen delen bij Martinus 
Nijhoff in De Haag Het Archief van het Huis Bergh.  
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HOOFDSTUK 14 
 

Een aardig figuurtje 
 
‘Wellicht zal 1912 het gewichtigste jaar in mijn leven zijn’, schreef Jan van Heek in zijn 
dagboek. Hij was bijna 39, toen hij Huis Bergh kocht, een besluit dat in hoge mate zijn 
verdere levensgang zou bepalen. ‘De andere groote stap, die ik in 1912 heb genomen, is 
misschien eenigszins beïnvloed en verhaast door den voorgaanden, doch zou denkelijk ook 
zonder dien tot stand zijn gekomen.’ Het verhaal is snel verteld, volgens Jan. Midden 
augustus 1912 werden in het Volkspark in Enschede de jaarlijkse tenniswedstrijden gehouden, 
voor het eerst op de nieuwe velden. De afgelopen jaren hadden zijn reizen en drukke 
werkzaamheden Jan belet aan dit evenement deel te nemen, hij was er zelfs niet als 
toeschouwer geweest. Maar nu wilde hij er bij zijn. Drie dagen lang was hij op het veld onder 
de talrijke toeschouwers. Tussen de speelsters ontdekte hij ‘een aardig figuurtje’, de jongste 
dochter van Arnold van Wulfften Palthe, één van de firmanten van Palthe’s 
Textielveredelingsbedrijven in Almelo. Ze logeerde samen met haar oudere zus Thalie op 
Zonnebeek, bij Edwina en Bernard van Heek. Jan: 
 

‘De familie Arnold van Wulfften Palthe was mij bijna geheel goed bekend en zeer bevriend. 
Dat er een jongste dochtertje beneden Thalie thuis was, wist ik nauwelijks en ik had haar zeker 
bij mijn weten niet gezien en ontmoet. Dit meisje, Annetje genaamd, speelde in de 
tournamente mede, en hoewel zooverre mij bekend, zij geene prijzen won, speelde zij in 
allerliefsten stijl en bijzonder goed, vooral in aanmerking genomen de weinige oefening die zij 
gehad had. Ik zag haar met genoegen op het veld: zij speelde en bewoog zich zo natuurlijk, 
haast bij het ongegeneerde af. Doordat zij veel in gezelschap van Edwina en Mother Ewing 
bleef bij Bernards auto, ontmoette ik haar meermalen, zonder echter meer dan een los praatje 
te maken.’1 

 
Er was echter één probleem dat Jan vanaf deze tennisdagen door het hoofd bleef spelen, het 
grote verschil in leeftijd. ‘Annetje was of leek mij zulk een kind en het kwam mij beter voor – 
met het groote verschil in leeftijd – een afstand te bewaren.’ Jan was bijna 39, Annetje, 
geboren op 28 mei 1892, net twintig. Toen hij zondagavond na afloop van het toernooi met 
Thalie en Annetje en met Edwina, haar moeder en Bernard per auto naar Bentheim gingen, 
bewaarde Jan bewust wat afstand. Maar het spel was op de wagen. Jan van Wulfften Palthe, 
Annetje’s enige broer, had de Van Heeks al uitgenodigd dinsdag met hem en zijn vrouw een 
tocht te maken naar de Lemelerberg. De zusjes Van Wulfften Palthe waren enkele dagen op 
Zonnebeek gebleven. Ze zouden elkaar treffen in de buurt van Ommen. Van die kant 
beklommen ze de berg, dronken thee terwijl een verschrikkelijke hoosbui losbarstte. Van 
jassen en dekens maakten ze een geïmproviseerde hut. De bui dreef gelukkig over en het 
gezelschap kon doorwandelen, over de kletsnatte heide, onder druipende dennen. Tegen de 
avond waren ze terug in Almelo, waar ze bij de Palthes thuis samen aten. Jan: ‘Wat vóór dien 
tijd enkel mijn gevoel had gezegd, n.l. dat Annetje en ik zich tot elkander getrokken achtten, 
was mij op den Lemelerberg eene zekerheid geworden. Annetje was gedurende de regenbui 
en later in het veld steeds aan mijne zijde en van weerskanten bleven wij bij elkander. […]  
’s Avonds toen onze auto van de Wierdenscheweg afreed, stond zij bij mij aan het portier. Ik 
heb den loop der zaken expresselijk niet verhaast. Ik meende dat het goed was, dat van 
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weerskanten een te nemen beslissing goed moest worden overwogen. Wanneer wij inderdaad 
van elkander hielden, zouden we elkaar wel vinden.’2  

Jan en Annetje zagen elkaar vijf maanden niet, tot de tweede helft van oktober 1912. 
Jan nam zelf het initiatief voor een ontmoeting en vroeg de familie Van Wulfften Palthe, de 
familie Jan en Grethe ter Horst van de textielfabriek Ter Horst & Co. uit Rijssen, Bernard en 
Edwina en de familie Jannink van Arntzenius Jannink & Co. uit Goor om zijn kasteel in  
’s Heerenberg te komen bekijken. Namens de ‘Meisjes Palthe’ stuurde Annetje Jan een 
ansichtkaart terug met daarop in haar karakteristieke handschrift de mededeling aan W.J., 
Waarde Jan dus: ‘We hebben besloten Mieke’s verjaardag zondag te vieren, en nemen je 
uitnodiging voor woensdag op Bergh met heel veel genoegen aan.’3 

Het gezelschap ontmoette elkaar die woensdag in Ruurlo, vanwaar de tocht verder 
ging naar de voet van de Hettenheuvel, met bijna 92 meter de hoogste heuvel in het 
Montferland. Ze troffen het niet, het was ‘allerdroevigst weer’ volgens Jan. De hele dag 
motregende het, soms afgewisseld door een stevige bui. Maar iedereen amuseerde zich. Ze 
lunchten op de Hettenheuvel en wandelden via de Beeksche Tol naar Huis Bergh en de 
Plantage, het bos achter het kasteel. De thee genoten ze in het restaurant van Hotel 
Montferland. Een diner in Hotel Du Soleil aan de Zaadmarkt in Zutphen sloot de dag af. 
‘Annetje was wel bij mij geweest: ook in de auto, op Zutphen terugrijdende, en toen wij bij 
een gezelschapsspel hand in hand stonden, wist ieder voor zich zeker waarom het ging.’ 
Annetje’s zus Coba vertelde later over deze dag, nadat ze drijfnat in Zutphen waren 
aangekomen:  
 

‘Men deed alles om weer droog te worden, waarbij een der heeren zich heel vriendelijk 
bekommerde om de natte voeten van mijn jongste zuster. De vrolijke maaltijd deed de 
gevolgen van het slechte weer spoedig vergeten en bij dans en zang werd het laat, voordat wij 
huiswaarts togen. ‘s Avonds in bed lag ik nog even te peinzen: hoe was het ook weer? De 
vriendelijke heer leende zelfs een paar schoenen aan mijn jongste zuster?’4 
 

Er gingen enige weken voorbij voordat Jan en Annetje elkaar weer zagen, op de jaarlijkse 
jachtpartij van Jan’s broers Gerrit Jan en Arnold op het Lankheet, op woensdag 13 november. 
Tijdens de jacht zagen Jan en metgezellen ineens uit een dennenbos bij de vloeiweiden vier 
reeën opdraven. Jan Palthe miste, Jan raakte er één, de grootste van het roedel, een bok die de 
horens al had afgegooid, dacht hij. Gerrit Jan had bepaald dat wanneer één van de reeën die 
Jan Palthe, Herman Stroink of Jan geschoten hadden, bij het Nachsuchen zou worden 
gevonden, ze de reerug samen zouden opeten in Delden. Annetje had al die tijd weinig 
aandacht aan Jan geschonken en hij had van zijn kant ook geen pogingen gedaan om in 
gesprek te komen.  
 Jachtopziener Brummelhuis vond enkele dagen later het ree dat Jan had geschoten en 
dus nodigde Jan het gezelschap uit voor een diner in Delden. ‘Om mijne gedachten te 
verzamelen, ging ik dien dag, Donderdag 21 Nov. ’12, naar Beckum op de jacht en wandelde 
’s avonds naar Delden. Mijn plan om wanneer zich de gelegenheid bood Annetje te vragen 
mijn vrouw te worden, was gerijpt.’ Het eten was gezellig, de sfeer was uitstekend, maar hij 
kreeg geen gelegenheid Annetje te spreken. Pas bij het vertrek stonden ze even bij elkaar en 
drukten elkaar de hand. De volgende dag voelde Jan zich naar eigen zeggen ‘onrustig’. Hij 
was kennelijk beschroomd om Annetje op te zoeken en haar een huwelijksaanzoek te doen.  
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Maar twee dagen later voelde Jan dat er iets moest gebeuren, dat hij in actie moest 
komen, maar hoe, wat te doen? Jan van Heek, de altijd besluitvaardige, kiene zakenman, de 
trotse kasteelheer, was radeloos en zocht steun. Hij had ook een lichte twijfel, het verschil in 
leeftijd en als gevolg daarvan in hun interesses was groot.5 Diezelfde dag vroeg hij advies van 
Annetje’s oudste zus Jet, die in Almelo woonde en was getrouwd met Wouter Bouman. Jet 
kende de gevoelens van Annetje ‘welke naar zij zeide volkomen gevestigd waren’, en zelfs al 
was het leeftijdsverschil veel groter geweest, zou ze volgens Jet daarover heen stappen. Om 
aan al het ‘hangen & bangen’ een eind te maken, stelde Jet voor Annetje meteen met de auto 
uit Haarle op te halen. Zus Coba:  
 

‘Niet lang daarna kwam mijn oudste zuster plotseling met een vreemde auto naar Haarle. De 
heer die de schoenen leende, was bij haar gekomen om raad te vragen. Hij durfde het niet 
aan……zoo’n jong meiske……hij was zooveel ouder……Het jonge meisje scheen echter niet 
in twijfel te zijn over haar gevoelens en ging prompt mee.’ 

 
‘Dien avond in Almelo kwamen wij tot elkander’, aldus Jan in zijn dagboek.6 De volgende 
dag lichtte hij zijn familie in en vroeg aan Annetje’s vader de hand van zijn dochter. ‘Ik 
beloofde hem mijn best te doen het meisje gelukkig te maken en ik zal trachten die belofte te 
houden.’7 

 
Lappen verven 
Annetje was de dochter van een textielfabrikant. Vader Arnold Albert Willem van Wulfften 
Palthe, geboren in 1852, ontdekte toen hij twintig was, tijdens een stage de techniek van het 
verven van garens voor de bontweverij. Hij stelde zijn drie jaar oudere broer Willem voor in 
plaats van een weverij een ‘lappen-ververij’ op te richten, daar zat toekomst in. Willem was 
snel overtuigd. Op 7 maart 1873 kochten de broers de voormalige Stoom-broodfabriek aan de 
Bakenstraat in Almelo. Een half jaar later werden voor de eerste keer de van hout gemaakte 
kuipen met stoom aan de kook gebracht, Gebr. Palthe, Verwerij en Drukkerij van zijden, 
wollen en katoenen stoffen en garens was van start gegaan.8 Dat jaar begonnen de 
ondernemende broers, samen met jongste broer Richard, een nieuw procédé te ontwikkelen 
om met benzeen en stoom vervuilde textiel te reinigen. Clinge Doorenbos maakte er een 
rijmpje over:  

 
 Voor de reinheid van ons Volk heeft  
 Palthe héél veel werk gedaan, 
 dank zij Palthe leidt de Natie   
 een vrij vlekkeloos bestaan. 
 

In 1876 trouwde Arnold met Maria Aurelia Engberts, in 1853 geboren in Sint Petersburg. 
Haar vader, een Vriezenvener, was één van de Rusluie, inwoners van het Twentse dorp die 
zich in het spoor van Tsaar Peter de Grote in Sint Petersburg hadden gevestigd als importeurs, 
exporteurs en winkeliers. De familie woonde aan de Grootestraat, waar Arnold boeiende 
verhalen hoorde over de Tsarina met haar hofhouding met prinsessen en vorstinnen, over de 
clientèle van de winkel van Engberts aan de Nevsky Prospect. In het voorjaar van 1877 werd 
het eerste kind van Maria en Arnold geboren, dochter Jet, officieel Henriëtte Jacoba, genoemd 
naar beide grootmoeders. Aan het einde van het jaar verhuisde de familie naar een groter huis 
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aan de Adastraat. In de vroege lente van 1883, toen het gehuurde huis aan de Adastraat te 
klein was geworden, verhuisde de familie naar het statige herenhuis pal tegenover het station. 
Arnold had één grote levenslange passie, de astronomie. Daarom liet hij op het kolossale huis, 
dat een afgeplat dak had, van leistenen een dakterras met een sterrenwacht bouwen, een 
draaibare ijzeren koepel, met segmenten die opengeschoven kunnen worden, waar hij naar de 
sterren kon kijken.9 In 1886 kocht Arnold ook het naastgelegen ‘stationskoffijhuis’, dat nadat 
er een verbindingshuis was gebouwd, de eetzaal werd van de familie. Na Jet kwamen er nog 
vijf kinderen, van wie er één op zeer jonge leeftijd aan kroep overleed. De jongste was 
Annetje, geboren in het voorjaar van 1892. 
 
Sprengenberg 
Annetje’s moeder had last van reuma. Arnold dacht dat het beter zou zijn te verhuizen naar 
een omgeving met droge zandgronden, daar zou ze minder last hebben van haar ziekte. Er 
deed zich in de zomer van 1898 een niet te missen kans voor, toen bekend werd dat in Haarle 
de boerderij De Pas en enkele percelen heide en bos, totaal zevenhonderd hectare, zouden 
worden geveild. Arnold bood mee, en met succes. Het was een uitgestrekte heide, een 
heuvelachtig natuurgebied, ongerept sinds de ijstijd en leefgebied van korhoenders en 
kemphanen. Het landgoed kreeg de naam Sprengenberg, die verwees naar de bronnen, de 
sprengen, aan de zuidkant van de helling.10 Op de heuvel bouwde Arnold een koepel, 
achtkantig, met een plat dak, en vijf overdekte kleine veranda’s, met een ruime zitkamer, een 
keuken en drie kleine kamertjes. Het gezin genoot er in de weekeinden en vakanties van de 
rust en de stilte. Maar Arnold had grootse plannen. Een jachtvriend, de Hengelose architect 
Karel Muller, maakte hem enthousiast: ‘Arnold, hier moet je geen gewoon huis bouwen, hier 
moet iets speciaals staan.’11 In 1907 verhuisde de familie naar het nieuwe jachthuis met 
koepel, ontworpen door Muller.12  
 

 
De klok van de duivel 

Op de Sprengenberg in Haarle stond ooit een kerk, die was verdwenen in een door wellen gevoed 

vijvertje bijna aan de top van de heuvel, toen de duivel de euvele moed had de kerkklok te luiden. 

De sage voorspelde dat op de berg weer een toren zou komen te staan, met in de top de 

teruggevonden klok, die haar luide gebeier zou laten klinken over de tot de horizon strekkende 

heidevelden, korenakkers en dennenbossen.13 Architect Karel Muller liet deze voorspelling 

uitkomen, want hij bouwde voor Arnold van Wulfften Palthe op de open plek op de heuvel een 

jachthuis met een toren. De oude klok was niet teruggevonden, maar een nieuwe bronzen klok – 

op het platform, met het opschrift Ik ben gehangen door AAWvWP in 1903 – riep zijn 

boodschappen om: voor de jagers als het maal klaar stond, voor de blussers als er brand was.14 De 

klok roest nu werkeloos op het torenplateau, de jagers komen niet meer, brandwachten in 

helikopters bewaken de omliggende natuur. 

Centraal in het huis staat de uit baksteen gemetselde, gewitte toren, ongeveer vijfentwintig meter 

hoog, de belvedère, met watertank en uitzichtgalerij, in acht kamers zijn twaalf slaapplaatsen. De 

Palthetoren wordt bekroond door een open houten uitkijkpost met tentdak, waar Arnold naar de 

sterren kon kijken. ‘Het gehele complex maakt op mij de indruk van vier aan elkaar gebouwde, 

afzonderlijke villa’s rondom het torenmassief met als uiterste eenheid de oorspronkelijke 

jachtkoepel, honderd jaar later nog steeds het centrum van huiselijke gezelligheid’, vindt een 

nazaat.15 
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Kostschool 
Annetje ging na de lagere school, evenals haar zussen, naar de Godelindeschool in Hilversum. 
Ze was een goede leerlinge, ijverig, nauwgezet, al was ze niet altijd bij de les, vond directrice 
N.E. Besse Mulert. ‘Zij laat zich wel eens afleiden en zit nog niet rustig genoeg in de lessen, 
maar over ’t algemeen heeft zij haar best gedaan. Haar schriftelijke werk ziet er netjes uit en 
is met zorg gemaakt. Zij zit wel voor het tweede jaar in de klas, maar behoort nu ook tot de 
goede leerlingen. Dit is trouwens ook niet meer dan een staaltje van haar plicht, want zij kan 
heel goed leren.’16 Annetje was vijftien jaar. In het voorjaar van 1909 schreef haar zus Takky, 
de familienaam van Thalie, dat ze voor Annetje een goed internaat wist in Genève. Op die 
kostschool zaten allemaal meisjes van haar leeftijd. De school werd geleid door Madame 
Hercod, haar twee dochters van achter in de twintig, vrolijke meiden, gaven er lessen. Het was 
een internationale school. De studenten kwamen uit Duitsland, Engeland, Finland en 
Frankrijk. ‘Pa dacht er wel over je naar Zwitserland te laten gaan en misschien mag ik je dan 
wel wegbrengen.’17 Na de zomervakantie vertrok Annetje naar Genève. Ze beleefde er een 
mooie tijd. Er was naast de studie ook veel tijd voor sport en ontspanning. In 1911 overleed 
moeder Van Wulfften Palthe. De drie thuiswonende dochters verdeelden de huishoudelijke 
taken. Annetje woonde na haar kostschooljaren niet lang op de Sprengenberg, want al spoedig 
trouwde ze met Jan van Heek.18 
 
Huwelijk 
Het kwam goed uit dat Jan in 1910 ‘t Roessingh had gekocht, niet om er te gaan wonen, maar 
om het huis te redden uit slopershanden. Op 5 juni 1910 was de villa, ‘ingericht voor zomer- 
en winterverblijf’, zoals een advertentie liet weten, in het openbaar ingezet. Het was een niet 
te groot landgoed, zes hectare, met de villa, een vijver, een fraai oud bos met wandelpaden, 
een paardenstal met koetshuis en een kennel voor de honden.19 Op 1 mei 1911 schreef Jan 
vanuit Hongkong aan zijn broers dat, als de Roessinghbleek te koop zou komen – hij had 
kennelijk bij geruchte iets vernomen –   zijn broers het voor zijn rekening moesten kopen. Ze 
hoefden niet op een duizend gulden te kijken. Jan was van plan het landgoed eerst even te 
laten liggen, om het later ‘voor een of ander publiek doeleinde of voor onze arbeiders’ te 
bestemmen.20 Uit de verkoopakte van 6 november 1911 blijkt dat Jan voor 27.000 gulden 
eigenaar werd van het buitengoed.  

Jan en Annetje hadden het druk in het eerste halfjaar van 1913, zo druk dat Jan geen 
kans zag zijn dagboek open te slaan en zijn wederwaardigheden op te schrijven. De eerste 
notities in dat jaar dateren pas van 27 juni.21 De aankoop van Huis Bergh bracht veel werk 
mee. Er moest een administratie worden opgezet, er was personeel nodig, het verwaarloosde 
kasteel moest bewoonbaar worden gemaakt. Het eerst kwamen de technische voorzieningen 
aan de beurt: de centrale verwarming, de koud- en warmwatervoorziening, het elektrische 
licht en de ‘schelleiding’. Als eerste stond het interieur op het programma. De hal werd naar 
de vroegere afmetingen teruggebracht. Van dertien kleine vertrekken en gangen liet hij twee 
grote zalen maken, weg met ‘de eindeloze reeks van doodsche en kale vertrekken’.  

Zijn oorspronkelijke plannen met ’t Roessingh liet Jan varen, want hij en Annetje 
hadden besloten er te gaan wonen. Het huis lag erg gunstig, slechts op enkele honderden 
meters afstand van de fabriek, een wandelingetje van nog geen tien minuten, terwijl de 
binnenstad van Enschede ook dichtbij was. Het huis moest dus in allerijl bewoonbaar worden 
gemaakt. Dat was een karwei dat tegen viel, want de leegstand van enkele jaren had sporen 
achtergelaten. Voor de aankoop van meubelen gingen Jan en Annetje samen met Lida en 
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Willem Blijdenstein een week lang naar Londen. Ze kochten hier het grootste deel van de 
meubels voor ‘t Roessingh en voor Huis Bergh. Van Heek regelde ook het een en ander voor 
de toekomst van Rigtersbleek. Op 31 december 1912, zo was de bedoeling, zouden Jan’s twee 
jongere broers Gerrit Jan en Arnold als firmanten worden aangesteld, maar door de drukte 
gebeurde dat pas vijf maanden later: in mei 1913 was alles geregeld. ‘Deze stap, een mijlpaal 
in het leven, is mij eene groote voldoening geweest’, aldus Jan. 

Annetje en Jan waren samen ook volop in de weer met de voorbereidingen voor hun 
huwelijk. Ze wilden geen groots feest, het liefst moest alles zo stilletjes mogelijk verlopen, 
omdat vader Gerrit Jan ziekelijk was en zijn situatie verergerde. Zelf wilden ze het trouwens 
ook zo. Maar hun trouwdag moest wel iets feestelijks hebben. Op woensdag 21 mei 1913 ging 
het aanstaande paar in het gemeentehuis van Hellendoorn in ondertrouw.  

 
 

‘Oonzen oalen toren’ in Hellendoorn 

De Twentse dichteres Johanna van Buren, die vrijwel haar hele leven in Hellendoorn woonde en 

haar gedichten in de taal van de streek schreef, heeft in vier mooie regels haar eerbied voor 

‘oonzen oalen toren’ van de kerk waar Jan en Annetje trouwden, uitgedragen: 

  

 Iej stoat doar al zo jaoren 

 Met oewen griezen kop  

 En woer de wind ook u moe gölt 

 Iej geeft de mood niet op.22 

 

Het ‘oude eerbiedwaardige kerkje’, waarover Jan in zijn dagboek spreekt, dateert uit de late 

middeleeuwen. Hij had zich verdiept in de geschiedenis van de kerk. In de vijftiende eeuw was de 

toren gebouwd, het gotische koor dateerde van 1485. De Reformatie beroerde  Hellendoorn 

nauwelijks, maar het kerkje ging wel over in handen van de protestanten. In 1748 verwoestte een 

zware storm de kerk, ‘het geheele dak en verwulft vermorselt en tot een puinhoop geworden, 

alleen de muren daarvan zijn blijven staan’, klaagde de predikant. Begin jaren zestig van de vorige 

eeuw werd de kerk grondig gerestaureerd onder leiding van de Almelose architect Jan Jans. Het 

driedelige karakter was gebleven: een Romaans schip, een gotisch koor en een toren. De ingang is 

verhuisd: kwamen Jan, Annetje en hun gasten in 1913 binnen in het koor, nu betreden de 

kerkgangers de kerk via de nieuwe ingang in de toren. 

  

 
Ze trouwden op 6 juni 1913. Het was niet al te best weer, maar tegen half een tijdens de rit 
naar Hellendoorn, begon de zon te schijnen. In het gemeentehuis was de raadzaal naar goed 
Twents gebruik ‘groen gemaakt’. Burgemeester Joncheere trouwde hen: ‘De namen werden 
gezet en het huwelijk was voltrokken’, aldus Jan in zijn dagboek. Te voet wandelde het 
gezelschap van het stadhuis naar de kerk, schoolkinderen zongen een lied , het orgel speelde 
toen het paar het oude kerkje binnenschreed. Dominee Stenfert Kroese hield zijn preek. ‘Als 
mensch en vriend’ sprak hij Jan en Annetje toe, ‘wijzende op de hooge plichten […] ten 
opzichte van elkaar, ten opzichte der maatschappij en ten opzichte der dingen die boven ons 
zijn. Het waren warme woorden, met volle overtuiging op eene wijze als ons steeds bij zal 
blijven.’  
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 Het déjeuner-dinatoire was in de Sprengenberg. Een bijzondere verrassing wachtte aan 
het einde van het diner: vader Gerrit Jan gaf de bruid een ongeopend briefje dat Jan op zijn 
zesde jaar, in 1879, had geschreven aan den ‘Vorst van Bentheim’. Hij wilde van hem een 
hert kopen, dat hij in Bentheim had gezien. Gerrit Jan had de brief steeds bewaard, om hem 
op de trouwdag van Jan aan de bruid te geven. Hij las de tekst voor: 

 
‘Wilt gij mij dat hert verkopen dat daar in het hok stond, honderd gulden bied ik U aan of wilt 
gij er nog meer voor hebben? Is dat een edelhert? Zaterdag en Zondag en Maandag zijn wij in 
Bentheim geweest met mijn ouders en broertjes en zusjes. Ik heb zes zusjes en vijf broertjes. 
Wilt gij mij als het U belieft een briefje weer sturen? Ik ben Jan van Heek uit Enschede, zes 
jaar oud en woon op het Stroot. Ik zal wel goed op het hertje passen en zal het bij mijn hondjes 
nachts slapen. Jan van Heek.’ 
 

De huwelijksreis ging eerst naar Heidelberg, daarna naar Beieren en Oostenrijk, naar 
München, Salzburg, Berchtesgaden en Zell. Op hun terugreis brachten ze enkele dagen door 
in München.23  
 Natuurlijk had Jan zijn tekenkoffertje en een schetsboek meegenomen – nummer 51. 
Het is opmerkelijk dat hij op deze reis vooral lieflijke, romantische natuur vereeuwigde, 
zonbeschenen heuvels, een imposant berglandschap, een hemels blauw meer in de bergen, een 
knus dorpje. Kastelen en kerken leken even uit de gratie, alleen de uit het begin van de elfde 
eeuw daterende Romaanse burcht Festung Hohensalzburg, op de Mönchberg in Mozartstad 
Salzburg, en het Schloss Thurn in Eggental, ook een middeleeuws monument, kregen een 
plaatsje, tussen veertig landschapsschetsen. In zijn dagboek schreef Jan een pagina’s lang 
verslag. ‘Wij hebben mooie weken achter ons. Wij hebben veel gezien en veel genoten. […] 
Te huis, op Roessinghsbleek aangekomen, begint dan een nieuw levenstijdperk.‘24 
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23 Dagboek 8. 
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HOOFDSTUK 15 
 

Uit kalme Godsvrucht 
 
‘Het gevoel van een onmiddellijk contact met het verleden, een sensatie even diep als het 
zuiverste kunstgenot, een bijna extatische gewaarwording van niet meer mij zelf te wezen, 
van over te vloeien in de wereld buiten mij, de aanraking met het wezen der dingen, het 
beleven der Waarheid door de historie.’ Zo beschreef Johan Huizinga de ‘historische sensatie’ 
die hij in de zomer van 1902 samen met zijn echtgenote Mary Schorer beleefde bij het zien 
van de tentoonstelling van Vlaamse Primitieven in Brugge.1 Niet zonder schroom vergelijkt 
hij deze beleving met een mystieke ervaring.2 Zijn in 1919 verschenen boek Herfsttij der 
Middeleeuwen, dat hem internationale bekendheid en erkenning bracht, is ‘gedrenkt in de 
ervaring die Huizinga in Brugge was overvallen’.3   
 Jan van Heek las het boek: ‘Huizinga’s woord en geschriften hebben hun invloed niet 
op mij gemist’.4 De auteur etaleert in dit boek breeduit zijn visie dat de kunst van de 
veertiende en vijftiende eeuw niet moet worden gezien als de aankondiging van wat komen 
ging, maar als het afsterven van dat wat verdween. Een citaat dat ook Jan’s aandacht trok, 
ging over de Vlaamse Primitieven: ‘De gebroeders Van Eyck, Rogier van der Weyden en 
Memlinc5 beheerschen […] het gezicht op die tijd. […] Nu straalt voor ons over die tijd de 
hoge, waardige ernst en de diepe vrede van Van Eyck en Memlinc; die wereld van vijf 
eeuwen her schijnt ons vervuld met een heldere glans van eenvoudige blijheid, een schat van 
innigheid.’6  

Het is niet waarschijnlijk dat Jan van Heek, zoals Johan Huizinga, zo’n extreme 
historische sensatie heeft beleefd. Zijn uitgesproken passie voor de middeleeuwen, en in het 
bijzonder de laat-middeleeuwse beeldende kunst, was naar zijn eigen zeggen langzaam 
gegroeid. Zijn interesse voor de kunsten had kunnen ontkiemen dank zij zijn moeder Christine 
die haar kinderen en vooral Jan de weg wees in muziek, literatuur, beeldende kunsten en 
geschiedenis.7 Zij was geboren in een intellectueel Duits milieu waar interesse voor beeldende 
kunst een vanzelfsprekendheid was. Haar ouders behoorden tot de invloedrijke, geëngageerde 
maatschappelijke elite, het zogenoemde Bildungsbürgertum, die zich vanaf het midden van de 
zeventiende eeuw in Duitsland vormde.8 De ‘Leitgedanke’ voor deze culturele elite vormden 
de ideeën van de Weimarer Klassik, haar filosoof was Goethe, diens Faust was haar bijbel. 
Ook Jan’s moeder was daarmee opgegroeid. Na haar overlijden kreeg Jan uit haar 
nalatenschap een in rood leer gebonden uitgave van Faust.9 Het boek lag altijd in de Italiaanse 
kamer in Huis Bergh, naast de kleine werkkamer van Jan. Jan ontdekte dat Goethe, passend in 
de traditioneel-humanistische opvattingen, de middeleeuwen verheerlijkte, voor het eerst zeer 
nadrukkelijk in zijn toneelstuk Götz von Berlingen mit der eisernen Hand, waarin hij getracht 
had ‘die imaginierte Zeit des Mittelalters sinnlich konkret darzustellen’.10 Een leidraad voor 
Jan’s doen en laten, zijn leven en werken, was volgens zijn in Duitsland geboren 
schoondochter Irmela van Heek-Töwe, de echtgenote van zijn oudste zoon Jan, de eerste 
strofe uit Das Göttliche van Goethe:  

 
Edel sei der Mensch,  
Hilfreich und gut!  
Denn das allein  
Unterscheidet ihn  
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Von allen Wesen, 
Die wir kennen. 11 

 
Jan vond volgens haar dat ieder mens een opdracht had in zijn leven en dat wij alleen maar 
rentmeesters van de Heer zijn. Daaruit zou ook zijn betrokkenheid met de natuur te verklaren 
zijn – de natuur is immers een schepping van God – en ook zijn passie voor cultuur, voor 
kunst, weliswaar niet geschapen door de Heer, maar door de mens die is geïnspireerd door 
God. Mogelijk wortelt hier ook zijn streng beleden voorliefde voor de bouwkunst en 
schilderkunst van de middeleeuwen, wanneer kunstenaars voornamelijk religieuze 
onderwerpen kiezen.12 In die traditie zou Jan zich voegen. 
 
Wending 
Als twintiger, nauwelijks thuis in de geschiedenis van de beeldende kunst, volgde Jan 
aanvankelijk de smaak van zijn omgeving. Twentse textielfabrikanten decoreerden de wanden 
van hun stads- en buitenhuizen met werken van minder bekende meesters uit de Gouden 
Eeuw en met romantische schilderijen uit de achttiende eeuw. Enige durfallen kochten actuele 
kunst van dat moment, werken van buitenlandse en nationale impressionisten. Jan van Heek 
begon zijn kunstleven als bewonderaar van de Haagsche School, met Jozef Israëls (1824-
1911) als zijn favoriet. Maar eind 1900 kwam er een wending in zijn kunstzinnige 
ontwikkeling. Op 6 oktober bezocht hij de Wereldtentoonstelling in Parijs. De daar 
gepresenteerde techniek interesseerde hem nauwelijks, maar de kunsttentoonstelling trok hem. 
Kritisch signaleerde hij zelf zijn afscheid van de actuele kunst:  
 

‘Van de Fransche schilderkunst dezer eeuw, te beginnen met Millet, en gevolgd door zoovele 
andere eminente vertolkers van natuur, levensgeschiedenis en idealen op het doek heb ik een 
heel anderen en beteren indruk gekregen dan ik tot nu toe had. In het licht daarvan kan ik niet 
zeggen, dat de dunk die ik van de moderne Hollandsche school had, voortgesproten uit Millet, 
hard er op vooruit is gegaan. Ik wil haar niet te kort doen, doch ben van meening, dat de Holl. 
schilderschool, welke met Israëls aan ’t uitsterven is, in waarde is overschat geworden.’13 
 

In Parijs zette Jan zijn eerste stapje op weg naar zijn afscheid van de Haagse School. Hij had 
de artistieke waarde van deze stroming te hoog aangeslagen. Maar er was nog een andere 
reden. Hij wilde niet langer in het Twentse fabrikantenkringetje blijven meelopen, in de lange 
rij van bewonderaars van de Gouden Eeuw en de romantiek van de achttiende eeuw, maar 
juist een andere weg inslaan. Hij zocht een meer persoonlijke, een meer doordachte keuze. 
Geleidelijk aan ontwikkelde hij een eigen smaak en voorkeur – en die zou zich richten op 
werken uit de late middeleeuwen. 
 
 ‘Persoonlijken meening’ 
In de eerste jaren van de nieuwe eeuw maakte Jan van Heek studie van de verzamelingen in 
de National Gallery in Londen, het Kaiser Friedrich Museum in Berlijn, het Prado in Madrid, 
het Koninklijk Museum in Brussel en musea in Rome, Florence en Venetië. Uit zijn 
schetsboeken blijkt dat hij in maart 1912 in Berlijn was. In het Kaiser Friedrich Museum 
maakte hij tekeningen van twee werken die hij kennelijk hoog schatte, een damesportret van 
Francis Goya en het portret dat Diego Velazquez schilderde van Maria Anna, de gemalin van 
Ferdinand III.14  
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Op de terugweg uit Calcutta, waar hij de dood in de ogen had gekeken, bezocht Jan 
begin 1896 – nog niet helemaal de oude, hij had zelfs zijn schetsboek niet meegenomen  – 
Venetië en Milaan. De cholera-aanval had hem toegankelijker dan ooit gemaakt voor nieuwe 
indrukken, ideeën en gevoelens. Vooral gedurende de twee zonnige meidagen in Venetië leek 
zijn latere liefde voor de middeleeuwen en vooral de kunst van de Italiaanse meesters te 
ontwaken. Zoals de schilderijen van de Vlaamse Primitieven ‘een verpletterende indruk’ op 
Huizinga hadden gemaakt, zo stapte Jan hier enkele eeuwen terug in de tijd. Hij beleefde 
zeker niet zijn historische sensatie, maar dat een fundament werd gelegd voor zijn voorliefde 
voor de antieke wereld en de middeleeuwen, is zeker. 
 In Venetië bezocht Van Heek het Palazzo Ducale, het Dogenpaleis, volgens hem een 
typisch Venetiaans bouwwerk, en de San Marco, een ‘even eerwaardig als prachtig 
bouwwerk’. In Milaan bewonderde hij het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci. Minder 
waardering had hij voor het exterieur van de Dom. Het wat donkere interieur maakte veel 
meer indruk. Daar trof hij onder de hemelhoge gewelven, tussen de statige, majestueuze 
pilaren een ongekende kalmte en rust. Venetië en Milaan maakten een overweldigende indruk 
op Jan, maar hét centrum van de antieke kunsten, Rome, had hij toen nog niet gezien.  

Rome kwam de eerste jaren niet op zijn reisagenda. Wat hij over de stad leerde, kwam 
uit boeken. Emile Zola maakte hem nieuwsgierig. Was Rome inderdaad een stad om van te 
dromen, een stad vol lieflijkheid? Was de Sint Pieter inderdaad van een onvergankelijke en 
onvergelijkelijke schoonheid? Vrijwel zeker las Jan ook de brieven die Goethe schreef tijdens 
zijn Italiaanse reis in de jaren 1786-1788. Hij begreep daaruit dat ware kunstwerken getuigden 
van harmonie en eenvoud.15 
 
Het land der kunst 
In het voorjaar van 1900 kon Jan eindelijk zijn boekenweetjes toetsen aan de werkelijkheid, 
toen hij samen met zijn zussen Auguste en Bertha Italië bezocht. Op zijn aanraden hadden 
hun ouders de meisjes die reis als sinterklaasgeschenk gegeven. Moeder had daarbij een 
passend gedicht gemaakt, duidelijk geïnspireerd door Goethe:  
  
 Kennst Ihr das Land wo die Zitronen blühen 
 Im dunklen Laub die Goldorangen glühen 
 Die Myrthe still, und hoch der Lorbeer steht, 
 Ein lauer Wind vom fernen Mittag weht? 
 Kennst Ihr das Land? 
 
 Ach nein, mein Freund, wir kennen es nicht, nein. 
 Das Land von Poesie, und Sonnenschein! 
 Doch oft im Traum umgauckelt unsren Sinn 
 Italien, das Sonnenland! 
 Gern möchten wir dahin! 
 
 Sanct Nicolaus hat der beiden Wunsch vernommen. 
 Wie jedes Jahr ist er auch jetzt gekommen.  
 Beglückend streut er seine Gaben aus, 
 Und bringet Freud und Glück in jedes Haus. 
 Auch spendet er in altbekannter Weise 
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  – Ihr rathet’s nicht –  
 Es ist diesmal ‘ne Reise. 
 
 Zieht dann ins ferne Sonnenland wohlan,  
 Wenn Frühlingswinde wehen 
 Mit Bruder Jan.16  
 
Op 1 april 1900 vertrok Jan als chaperon van zijn zusters naar Rome. De reis ging via de Rijn 
en door de St. Gotthard naar Italië, waar ze Rome, Napels, Florence en Venetië bezochten. Op 
20 mei, terug in Nederland, schreef Jan in zijn dagboek: ‘Het best zal wel Goethe dergelijk 
gevoelen en gewaarwording weergegeven hebben in zijn dichtregels Kennst du das Land wo 
die Zitronen blühen, im dunklen Laub die Goldorangen glühen. Hij koesterde van Italië ‘een 
“Eindruck” die mij wel altijd zoo bij zal blijven’.17 
  Zijn waardering ging vooral uit naar de overblijfselen van de klassieke oudheid. 
Napels vond hij prachtig, terwijl hij betreurde dat er van de antieke wereldstad Rome zo 
betrekkelijk weinig was overgebleven. Het oude Forum Romanum was ‘een chaos van 
steenklompen, stukken muur en alleenstaande zuilen’. Over de nieuwere kunsten wilde Van 
Heek in zijn reisverslag niet te veel melden. Hij vond de bouwwerken van de renaissance 
mooi, vooral die van Michelangelo, maar ze haalden het niet bij de antieke. Interessant in het 
licht van zijn latere ontwikkelingen is dat hij weinig op had met religieuze kunst. Hij begreep 
niet dat kunstenaars uitsluitend ‘kerkelijke gebeurtenissen’ als motief voor hun 
schilderwerken kozen. Volgens hem moest de schilderkunst in de eigen tijd en in de eigen 
samenleving blijven en die ‘op schoone wijze’ proberen weer te geven. Aan de werken van 
Rafaël (1430-1520) bijvoorbeeld wilde hij niet te veel aandacht besteden, aangezien ‘bijna 
veelal de H. Maagd en altijd de kerk het onderwerp is’. Evenmin kon hij fresco’s waarderen. 
Als voorbeeld noemde hij de Sixtijnse kapel. 

 
‘Daar is geen plekje onbeschilderd, wat ten gevolge heeft dat het onmogelijk is van een 
gedeelte slechts te profiteeren. Met forsche lijnen en trekken schilderde in de jaren 1508-1512 
Michel Angelo de gewelfschilderingen. Zij zijn prachtig. Zeer stellig echter zoude de grootste 
der bekende kunstenaars, tegelijk schilder, beeldhouwer en architect meer succes met dit 
reuzenwerk gehad hebben, indien het genietbaar was in eene betere omgeving en bij beter 
licht.’ 

 
Opmerkelijk weinig aandacht besteedde Jan in zijn dagboek aan Florence. Het lijkt er sterk 
op, dat zijn voorkeur voor de ‘antieke kunsten’ hem remde veel over de Florentijnse kunst, 
dus vooral renaissance, te zeggen. Hij vond Florence wel interessant, maar vooral als bron van 
het humanisme dat zich immers ‘de regelmatige, veelzijdige en harmonische ontwikkeling 
van den mensch’ ten doel stelde. Twee namen van bekende Florentijnen noemde hij dan ook 
met nadruk: Galilei, die de durf had te verkondigen dat de aarde rond is ‘en daarvoor het lot 
onderging van vele verkondigers van nieuwe denkbeelden, vervolging en bespotting’. De 
ander was de monnik Savonarola, die wordt beschouwd als voorloper van de Reformatie, 
omdat hij de Paus had durven beschuldigen en daarvoor op de brandstapel moest boeten. Jan 
vermeldde uiteraard ook de toeristische hoogtepunten: de renaissancearchitectuur in de stad, 
de verrukkelijke ligging op de uitlopers van de bergen van Toscane, met een heerlijk klimaat 
met een schone omgeving en onschatbare kunstwerken, de verrassende vergezichten over de 
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stad raakten hem. Maar het extatische gevoel dat zoveel kunstenaars op hun Grand Tour door 
Italië juist in Florence hebben ervaren, beleefde Jan niet. De vijf pagina’s in zijn reisverslag 
die hij wijdt aan hun bezoek aan Florence, zijn in vergelijking met de beschrijvingen van 
Rome bijna koel en afstandelijk, zonder enig spoortje van de euforie die zijn pen nog wel eens 
leidde. 

Jan, Gus en Bertha bewaarden overigens vele goede herinneringen aan de reis. Voor 
Jan was het een droom waaraan hij met het grootste genoegen terugdacht. Het leek hem alsof 
de herinnering nog mooier was dan de realiteit, de werkelijkheid die ze meenamen uit Italië: 
een uit Carrara-marmer gehouwen Vestaalse maagd en natuurlijk zijn schetsboeken vol 
tekeningen. Hij beëindigde zijn reisverslag op 20 mei 1900 juichend: ‘Italië, het land van den 
blauwen hemel, het land van een heerlijk klimaat, het oude land bij uitstek, het land der kunst. 
Welk een invloed oefent het uit – met welk een genoegen denkt men er aan terug, hoe 
verlangt men dat land weer te zien!’  
 
Kalme Godsvrucht  
Toch was deze reis niet beslissend voor zijn uiteindelijke sterke voorkeur voor de Italiaanse 
kunst van de late middeleeuwen. Hij schreef het helder neer: de kunst moest het heden 
verbeelden, de kunst die voornamelijk religieuze onderwerpen koos, wees hij zelfs af. Jan 
meende in zijn beschouwingen in zijn dagboek een eigen mening te poneren, maar die week 
nauwelijks af van een wijdverbreide mening. Zijn reactie op een aantal kunstwerken was 
bovendien weinig consistent, eerder willekeurig, een bewijs dat zijn eigen smaak nog geen 
eigen vorm had gekregen.  

In de tweede helft van maart 1925 zag Jan Italië en Rome terug, deze keer samen met 
Annetje. Jan’s eerste indruk was ‘als ik het woord gebruiken mag: familiariteit’. Hij voelde 
zich thuis bij het aanschouwen van het Forum Romanum, de Monte Capitolino, het 
Colosseum, het Pantheon, het Hadrianusgraf, de Sint Pieter. Hij herkende alles, tot in de 
fijnste details: ‘Ik had het bij vroegere gelegenheden zoo diep in mij opgenomen.’ De 
Sixtijnse kapel maakte een diepere indruk op hem dan vijfentwintig jaar geleden, maar de Sint 
Pieter als geheel imponeerde hem niet zoals toen. Toen ze samen door het machtige 
middenschap van de kerk wandelden, onder de geweldige koepel, door het transept, kwamen 
Jan steeds de gotische kerken uit noordelijker landen voor de geest: Rouen – en ook de 
Romaanse kerk van Caen – en zelfs de Eusebiuskerk in Arnhem en de Walburgh in Zutphen.  
 

‘De vergelijking kwam jammerlijk uit ten opzichte van de Renaissance- en Barokgodshuizen 
in de Eeuwige Stad. In den St. Pieter ontbreekt die wijding, die bekoring onder welke men in 
de zuivere Gothische kerk komt. Hier in Italië is het de pracht, het vertoon dat domineert, niet 
het innige geloof. Het is het goud, de versiering, die op den voorgrond treedt, en die zich bij 
dit zuidelijke land, bij den voortdurend blauwe hemel, bij klimaat en volksaard, beter aanpast. 
Dat is het wanneer de ernstige Gothiek nauwelijks wortel heeft kunnen vatten in Italië, in elk 
geval niet in Rome.’18  

 
Konden Van Heek in Rome de religieuze voorstellingen, de schilderwerken met uitsluitend 
kerkelijke gebeurtenissen in 1900 nog niet boeien, het werd hem daarna geleidelijk duidelijk 
geworden dat de middeleeuwen een op zichzelf staand tijdvak vormen in de Europese 
geschiedenis, met onovertroffen hoogtepunten van diepe, soms zelfs fanatieke 
geloofsovertuigingen, van grote tegenstellingen, ‘ook in denkwijzen en van daarmede 
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samenhangende schaduwzijden die in geen trap van het menschelijk bestaan ontbreken’. Het 
bleek voor hem de tijd, waaraan ‘begrippen van schoonheid, moed en ridderlijkheid, Gods-
vereering onverbrekelijk blijven verbonden.’19 Evenals bijna een kwart eeuw geleden kon hij 
niet alles waarderen wat Rome aan kunst bood, maar in 1923 bleek wel dat Van Heek een 
gefundeerde eigen smaak had ontwikkeld: ‘de werken die uit de kalme Godsvrucht waren 
ontstaan in de middeleeuwen – de Romaanse kerken, de gothiek, maar bovenal de beeldende 
kunst uit de late middeleeuwen’.  
 
Lichtpunt in de wereld  
Het lijkt niet voor de hand liggend, dat een vrijzinnige protestant als Jan van Heek, met veel 
twijfels en vragen over het geloof, een passie ontwikkelde voor de laatmiddeleeuwse kunst, 
bij uitstek immers een katholieke kunst.20 Jan gaf zelf de verklaring, toen hij de zeventig 
naderde: hij had in de loop der jaren een andere visie op het katholicisme gekregen.  
 Na zijn jeugdjaren kwamen voor Jan ‘de mooiste jaren’, na zijn 35ste, aan het einde 
van het eerste decennium van de twintigste eeuw. Hij had zich verdiept in de vroeg-
christelijke en middeleeuwse kerkgeschiedenis en de kunstgeschiedenis. Vele gesprekken had 
hij in de loop der jaren gevoerd met veel katholieken en priesters, onder wie enige geleerden 
uit het Jezuïtenklooster in ’s Heerenberg, met de Witte Paters die ook in het stadje huisden, en 
met enige Benedictijnen en Franciscanen. ‘Het waren alle menschen van studie op 
godsdienstig, archaeologisch of palaeografisch gebied, in welke zich tevens de vroeg-
christelijke en middeleeuwsche filosofie afspiegelde. Voor zichzelf met het minste tevreden 
waren zij steeds dankbaar, opgeruimd en vol vertrouwen, ook in de jaren van groote 
verschrikking, die we doormaken. Zij leefden in een andere wereld dan de onze.’21 

Vanaf zijn veertigste ging Jan’s belangstelling dus vooral uit naar de middeleeuwen.22  
Herhaalde bezoeken aan diverse Europese steden met middeleeuwse monumenten en 
kunstschatten – hij noemt onder meer Brugge, Gent, Rothenburg, Hildesheim, Toulouse, 
Carcassone – versterkten zijn keuze. Hij verdiepte zich in de Romaanse en de gotische 
kerkbouw, hij probeerde de schilderkunst ‘op den voet te volgen van de catacomben door 
Rome en Byzantium naar Pisa, Siena en Florence en vandaar […] naar Avignon en verder het 
Rhônedal op naar Bourgondië en Vlaanderen’. In de vroegere Zuidelijke Nederlanden werd 
toen volgens Jan wellicht het hoogtepunt van de schilderkunst van alle tijden bereikt, als ‘een 
laatste opbloei der Middeleeuwsche kunsten’.  
 Zonder twijfel had Johan Huizinga ook bij veertiger Jan van Heek enkele snaren 
geraakt. In de werkkamer in Huis Bergh ligt op een kast een eerste druk van Huizinga’s 
Herfsttij, naast enkele andere boeken over kunst en kunsthistorie. In het achttiende hoofdstuk 
De kunst in het leven zette Jan – geheel tegen zijn gewoonte in – een fijne doorlopende 
potloodstreep naast een lange alinea. Het was de enige aantekening die hij in het boek maakte. 
De passage had hem duidelijk getroffen. Huizinga’s gevoelen was in opperste harmonie met 
Jan’s inmiddels gemaakte keuze voor de late middeleeuwen, het lijkt zijn geloofsbelijdenis:
  
 

‘De Fransch-Bourgondische cultuur der laatste Middeleeuwen is er een, waarin pracht 
schoonheid wil verdrijven. De eind-middeleeuwse kunst weerspiegelt getrouw de eind-
middeleeuwse geest, een geest die zijn pad ten einde was gelopen. Wat wij hierboven 
beschouwden als een der voornaamste kenmerken van het laat-middeleeuwse denken: de 
uitbeelding van al het denkbare tot in al zijn consequentie, de overvulling van de geest met een 
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oneindig systeem van formele verbeeldingen, dat is ook het wezen der kunst van die tijd. Ook 
zij streeft ernaar, niets ongevormd, niets onverbeeld, niets onversierd te laten. De flamboyante 
gothiek is als een eindeloos orgelnaspel: zij lost alle vormen op in zelfontbinding, geeft aan 
elk détail zijn voortgezette doorwerking, aan elke lijn haar tegenlijn. Het is een ongebonden 
woekeren van de vorm over de idee; het versierde détail tast alle vlakken en lijnen aan. Er 
heerst in deze kunst die horror vacui, die misschien een kenmerk van eindigende 
geestesperioden mag heten.’23 

 
Roomse traditie 
De vraag naar de oorsprong van de algemene belangstelling, ja zelfs de verbondenheid met de 
laat-middeleeuwse, christelijke cultuur laat zich moeilijk beantwoorden. Voor een deel was zij 
verbonden met een herwaardering van de rooms-katholieke traditie. Iets dergelijks was ook al 
opgemerkt naar aanleiding van het werk Vragensmoede van Anna de Savornin Lohman, dat 
Jan had gelezen tijdens zijn geloofscrisis. Daarbij ging het niet zozeer om een persoonlijke 
bekering in religieuze zin, maar om de herwaardering van het katholicisme als culturele 
factor. Was in een moderniserende wereld, waarin naar het woord van Marx alles ‘vloeibaar’ 
was geworden, de katholieke traditie niet nog het enige houvast? Was ondanks alles de 
katholieke kerk niets steeds hetzelfde gebleven? Werd in dat geloof, dat meer een beroep deed 
op gevoel dan verstand, niet een harmonie aangeboden waarin veel tegengestelde klanken 
konden opgaan? De historicus Ernst Kossman heeft deze periode al eens gekenschetst als 
jaren, waarin werd gezocht naar synthese. Nergens, zo citeerde hij een uitspraak van Is.P. de 
Vooys uit 1907, was de botsing tussen individualisme met het verlangen naar een 
harmonieuze gemeenschap zo heftig als in Nederland.24 
 Het is niet bekend of Jan van Heek publicaties van Richard Roland Holst heeft 
gelezen; mogelijk dat diens rol in de actie van de Nederlandse kunstenaars tijdens de 
textielstaking van 1902 hem daarvan weerhield.25 Maar Roland Holst bracht deze herbeleving 
van vroegere eeuwen in 1923 treffend onder woorden: 

 
‘De groote katholieke kunst der middeleeuwen is juist daardoor zoo groot en zoo boeiend, 
omdat de godsdienstige overtuiging waaruit zij ontstond, zoo fonkelend sterk en zoo vol leven 
zich in die kunst uitte. Niet het katholicisme vereeren wij, niet-katholieken, in die kunst, maar 
wij erkennen in de sterke en volle godsdienstige overtuiging het levende element en de volle 
waarachtigheid dezer kunst. Zelfs voor hen die niet aan aartsengelen gelooven, zullen de 
aartsengelen der XIIIe en XIVe eeuwsche fresco’s, zooals zij met oppermachtig gebaar de 
verdoemden ter helle storten en de uitverkorenen den weg ten hemel wijzen, oneindig 
overtuigender zijn, dan alle knap-uitgedachte allegorische figuraties, met hun vermoeiende 
vracht emblemen, die de nieuwere openbare gebouwen van westelijk Europa maar al te 
dikwijls tot architectonische columbaria maken.’26 

 
Van Heek zou zich gaan wijden aan het vasthouden van die traditie, van het bewaren van de 
‘waarachtige kunst’.  
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HOOFDSTUK 16 
 

Voor kasteel en vaderland 
 
Op een zomerdag in juli 1912, toen Jan van Heek met zijn moeder en zuster Gus in Huis 
Bergh een kijkje nam in de archieftoren van het kasteel, ontdekte hij onder een dikke laag stof 
in een duistere nis een pak opgerolde doeken. Bij daglicht zag hij dat de verscheurde, donkere 
en groezelige doeken, zonder lijst of op latten gespijkerd, oude schilderstukken waren, 
waaronder dertien portretten. De meeste waren kniestukken of schilderijen ten voeten uit. In 
één ervan herkende hij een bekende: koning Philips IV van Spanje, die zo vaak was 
‘gekonterfeit’ door Velazquez.1 Maar alle doeken waren zwaar beschadigd, gescheurd en 
doorstoken. Vouwen en kreukels hadden de verflaag gebroken. Van de oorspronkelijke lijsten 
was niets over.2  
 Van Heek liet de doeken restaureren en toen bleek de waarde van zijn vondst: de 
schilderijen vormen nu de kern van de portrettenverzameling van Bourgondiërs en 
Habsburgers van Huis Bergh. Sinds het graafschap Bergh in 1486 deel was geworden van het 
Heilige Roomse Rijk, waren er vele, langdurige contacten tussen de bewoners van het kasteel 
en de Habsburgers en het Hof in Brussel.3 Behalve van Philips IV waren de gevonden doeken 
portretten van zijn eerste en tweede gemalin, Isabella van Bourbon, dochter van Hendrik IV 
van Frankrijk, en Maria Anna van Oostenrijk-Habsburg. Rondom deze onverwacht 
opgedoken Habsburgse portretten bouwde Van Heek in latere jaren een familiereeks op van 
vorstelijke personen.4 In het kasteel vond Van Heek in een kast van de kapel ook nog een 
portret van prins Maurits in zijn bekende gouden harnas.5 Van de oude inboedel waren nog 
enkele andere schilderijen van voormalige bewoners van Huis Bergh in het kasteel 
achtergebleven; ook een levensgroot portret van graaf Albert (1607-1656) ten voeten uit, één 
van graaf Franz Wilhelm van den Bergh en Hohenzollern (1704-1737) en nog enkele 
schilderijen van ten dele onbekende personen.6  
 

 

Huis Bergh en de Oranjes 

De eerste contacten tussen Huis Bergh en het Huis van Oranje dateren van het midden van de 

zestiende eeuw. Graaf Willem IV (1537-1586), één van de meest spraakmakende bewoners van 

Huis Bergh, trouwde in 1556 – hij was negentien – met de twee jaar jongere Maria van Nassau 

(1539-1599), een zuster van Willem van Oranje. Zo ontstonden de banden tussen Huis Bergh en 

het Huis van Oranje. Willem steunde eerst zijn zwager Willem van Oranje in de Tachtigjarige 

Oorlog in diens strijd tegen de Spaanse overheersers, maar koos later partij voor Spanje. Zijn 

zoons verwierven hoge functies in het Spaanse leger. De jongste, graaf Hendrik van den Bergh 

(1573-1638), bracht het tot opperbevelhebber en vocht tegen zijn neef Frederik Hendrik bij het 

Beleg van ’s Hertogenbosch in 1629. Drie jaar later koos hij weer voor Oranje. De Spanjaarden 

spraken een doodvonnis uit over de Gelderse graaf, dat echter niet werd voltrokken.7 

 

 
Toen de restauratie van het kasteel goed op gang was gekomen en de in het archief ontdekte 
portretten in hun oude luister waren hersteld en enkele wanden van Huis Bergh sierden, begon 
Van Heek – geleid en gesteund door zijn voorliefde voor middeleeuwse monumenten als 
kastelen, kerken en kloosters, en voor de laatmiddeleeuwse kunstenaars uit Italië en de 
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Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden – schilderijen en ook meubilair te kopen.8 Hij wilde 
Huis Bergh in een bij het middeleeuwse verleden passende sfeer brengen.9 Over een 
kunstverzameling had hij tot op dat moment nog nooit nagedacht, zijn eerste doelstelling was: 
het kasteel in stijl decoreren.10  
 
Verzamelaar 
Van Heek had de tijd mee. In de Eerste Wereldoorlog werd er niet alleen in oorlogvoerende 
landen als Engeland en Duitsland, maar ook in ons neutrale land veel primitieve kunst 
aangeboden. Sommige verzamelaars hadden hun hand overspeeld, andere waren uit geldnood 
gedwongen hun collectie te verkopen. Jan profiteerde daarvan, door onder meer enkele 
werken in Engeland te kopen. Verbazingwekkend was het voor hem hoeveel waardevolle 
kunst in vorige eeuwen in Engeland was terechtgekomen, vooral vroeg-Italiaanse – op 
panelen van hout van olijfbomen – en Zuid-Nederlandse kunst – op eiken panelen. Oud 
familiebezit moest soms uit nood worden verkocht. Nieuwe rijken brachten interessante 
verzamelingen bijeen, maar deden hun kunstwerken van de hand toen ze hun fortuin 
verloren.11 Van Heek was zo in de ban van middeleeuwse schilderijen en vooral ook 
handschriften geraakt, dat hij niet langer uitsluitend kunst als decoratie voor zijn eigen kasteel 
wilde kopen. Hij vond het belangrijk dat laatmiddeleeuwse kunstwerken, vaak onderdeel van 
een op de markt komende collectie van een meer of minder bekende verzamelaar, binnen de 
vaderlandse grenzen bleven.  
 In de zomer van 1919 ontpopte Van Heek zich als kunstverzamelaar. Hij had het 
gerucht opgevangen dat de schilderijencollectie van de recent overleden kunstenaar en 
verzamelaar Friedrich Wilhelm Mengelberg (1837-1919) zou worden verkocht. Hij vroeg mr. 
G.H. de Marez Oyens, de zaakwaarnemer van de familie Mengelberg, of het waar was. Hij 
vreesde dat de verzameling naar het buitenland zou verdwijnen, gezien de Amerikaanse 
jachtlust, en wilde weten voor welke prijs hij de kunstwerken kon kopen. Zijn gedachte was 
op het geheel een servituut ‘van ondeelbaarheid en onvervreemdbaarheid naar het buitenland’ 
te leggen.12 De Marez Oyens antwoordde de volgende dag al. Hij had van de Erven 
Mengelberg inderdaad de opdracht ontvangen over te gaan tot verkoop van een verzameling 
‘antiquiteiten’. Mengelberg’s weduwe had hem namens de erfgenamen verzocht Van Heek 
alle werken aan te bieden, omdat ze vond dat de collectie paste in zijn kasteel en zeker wist 
dat Van Heek de schilderijen niet zou doorverkopen. Voor 260.000 gulden mocht Van Heek 
de nieuwe eigenaar van de totale verzameling worden.13 
 Jan van Heek had er wel oren naar, per slot van rekening had Mengelberg bijzondere 
kunstwerken uit de veertiende tot het begin van de zestiende eeuw verzameld. In diens 
geboorteplaats Keulen tierde in de tweede helft van de negentiende eeuw de kunsthandel 
welig. Veel particulieren kochten religieuze kunst, die soms afkomstig was van geestelijken 
die hun kerkinterieur opruimden. Mengelberg, die veel opdrachten in het Rijnland uitvoerde, 
had als kenner van de late middeleeuwen waarschijnlijk van pastoors en kapelaans kerkelijke 
kunstschatten gekocht. De verleiding was groot, maar Jan van Heek was niet alleen een 
kunstliefhebber, hij was ook een zuinige zakenman. Hoe aanlokkelijk de collectie voor hem 
ook was, zo liet hij de familie weten, hij moest van de koop afzien, omdat hij het niet 
verantwoord achtte zo’n belangrijk deel van zijn vermogen daaraan te besteden. Het was een 
tactische zet. Want uiteindelijk, na slepende onderhandelingen, werden de Erven Mengelberg 
en Van Heek het eens over de prijs: 195.000 gulden. Op zaterdag 1 november nam Jan de 
collectie over. In één koop was hij 91 religieuze schilderstukken, 55 sculpturen, 21 profane 
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schilderstukken, zeven monstransen en één ciborium rijker. Het was een belangrijke stap in 
zijn leven, noteerde hij tien dagen later in zijn dagboek.14  
 In mei 1922 kwam de collectie naar Huis Bergh. De schilderijen en beeldhouwwerken 
werden voorlopig in de grote Antoniuszaal en in de lege kamers in de boven-Noordvleugel 
geplaatst. Het was op dat moment niet zijn bedoeling dat de kunstwerken in Huis Bergh 
bleven. Jan’s idee was de gehele collectie elders ‘in een oude omgeving te plaatsen en als 
nationaal eigendom te beschouwen.’15 Maar de kunstschatten zouden het kasteel niet meer 
verlaten, ze vormden de kern van de voortdurend groeiende verzameling van Jan van Heek.  
 
Geen Kerstnacht 
Geleidelijk aan voelde Jan van Heek dat verzamelen een vorm is van een min of meer 
beheerste verslaving. Maar als hij een prijs niet haalbaar achtte, haakte hij – soms met veel 
moeite – af. Dat gebeurde toen het paneeltje Kerstnacht van de vroege Noord-Nederlandse 
meester Geertgen tot Sint Jans te koop kwam. Het was in het bezit van kunstverzamelaar 
Michiel Onnes (1898-1972). De ster van deze Amsterdamse koffiehandelaar was in de Eerste 
Wereldoorlog snel gerezen: hij ‘werd in Amsterdam naar de ogen gezien’, aldus Jan.16 In 
1907 kocht de steenrijke Onnes de ruïne van het middeleeuwse kasteel Nijenrode, die hij de 
volgende dertien jaar voor 1.250.000 gulden liet restaureren.17 In enkele jaren bracht Onnes 
een kunstverzameling van hoge kwaliteit bijeen. Op de in 1917 in Berlijn gehouden veiling 
van de verzameling van Richard von Kaufmann had hij drie waardevolle panelen verworven, 
waaronder Kerstnacht, gemaakt tussen 1480 en 1490, volgens hem ‘het fijnste nog bestaande 
der Middeleeuwsche Noord-Nederlandsche schilderkunst’.18 Dit kunstwerk, voorstellende de 
geboorte van Christus, boeide Jan bijzonder.  
 

‘Een stukje, hetwelk door zijn fijnheid van opvatting, zijn kinderlijke eenvoud, zijn 
meesterlijke behandeling m.i. bij geen kunstwerk ter wereld behoefde ten achter te staan.’19  

 
Onnes kon er maar kort van genieten. In 1921 kwamen de belangrijkste stukken uit zijn 
collectie bij het veilinghuis Frederik Muller & Co. in Amsterdam onder de hamer.20  
 Jan van Heek zette zich in om het werk van Geertgen tot Sint Jans voor Nederland te 
behouden.21 Zijn gedachte was het stukje aan het Mauritshuis in Den Haag in bruikleen te 
geven, om het later aan het Nederlandse volk te schenken. Het was volgens hem van grotere 
waarde dan een Rembrandt, van wie in Nederland al veel werk te zien was, terwijl er op dat 
moment in ons land maar twee kunstwerken van de Haarlemse meester hingen. Maar op de 
veiling liep de prijs zo hoog op, dat het Van Heek ‘te machtig’ werd. Voor ruim 
tachtigduizend gulden veranderde het van eigenaar; uiteindelijk kwam het in het bezit van de 
National Gallery in Londen. ‘Wanneer ik nadien in Londen ben, heeft steeds mijn gang naar 
dit juweeltje geleid.’22  
 Na deze twee bijzondere evenementen in zijn verzamelaarbestaan – een geslaagde en 
een mislukte koop – bezocht Van Heek regelmatig kunsthandels en exposities, in binnen- en 
buitenland. Hij kon het zich financieel permitteren. Rigtersbleek had na een wat minder eerste 
oorlogsjaar – de winst was een half miljoen gulden – twee topjaren gekend, met winsten van 
ruim twee miljoen gulden.23 Jan had daarnaast na het overlijden van vader Gerrit Jan op 28 
december 1915 zijn kindsdeel uit diens niet onaanzienlijke erfenis gekregen. De waarde van 
Gerrit Jan’s aandeel in Van Heek & Co. bedroeg ruim negen miljoen gulden en dat in 
Rigtersbleek bijna vijf miljoen gulden. Daarnaast had Jan’s vader nog voor ruim een miljoen 
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gulden aan onroerend goed nagelaten: woonhuizen in Enschede en omgeving en hei, bos en 
landbouwgebied in Twente.24  
   
 

Handschriften met een roemrijk verleden 

Van Heek had niet alleen belangstelling voor schilderijen. Hij was ook zeer geïnteresseerd in oude 

handschriften. Hij vond dat er in Nederland, ‘wat historisch verklaarbaar is’, wel eens te veel de 

nadruk werd gelegd op schilderkunst.’25 Kort na de Eerste Wereldoorlog kocht hij bij een 

kunsthandelaar in Den Haag zijn eerste op perkament geschreven en verlucht getijdenboekje, 

Zuid-Nederlands, uit het midden van de vijftiende eeuw. Jan’s verzameling van handschriften 

bevatte meer van zulke waardevolle vroege en latere handschriften of fragmenten daaruit, zoals de 

acht op perkament geschreven bijbels uit de twaalfde of dertiende eeuw. De kleinste daarvan zijn 

op ragfijn vellum geschreven en op bijzonder fraaie, maar eenvoudige wijze verlucht.26 Zijn 

collectie – bijeengebracht tussen 1920 en 1940 – telde uiteindelijk 73 op perkament of papier 

geschreven en verluchte boeken en 72 losse handschriftbladen; het zijn Franse, Italiaanse, 

Spaanse, Duitse en Nederlandse handschriften.27  

Jan: ‘Ik kan ze niet inzien, zonder dat ik het gevoel heb dat een andere wereld zich voor mij 

opent.’28 Want de handschriften hebben vaak een roemrijk verleden. Eén van de getijdenboeken, 

livres d’heures, het gebedenboek in de middeleeuwen, was in het bezit geweest van kardinaal De 

Richelieu (1585-1642). Van Heek verwierf het in Brugge. Het was prachtig verlucht, in 1476 

voltooid, bestemd voor een klooster buiten Brugge. Het was volgens Van Heek zijn kostbaarste 

stuk, zij het niet het ‘allerbelangrijkste’. Die eer is voor het oudste, volledige handschrift in zijn 

verzameling, in de elfde eeuw geschreven toespraken en verhandelingen van Chrysostomos.29 Trots 

was Van Heek ook op het Necrologium van de Abdij van Elten uit de vijftiende eeuw. Het is een 

‘dodenboek’ met de namen van tal van abdissen, onder wie Irmgard van den Bergh, en van 

bewoners van de hoog boven de Rijn gelegen abdij.30  

 

 
Kunsthandel 
De beste vroege schilderwerken verkreeg Van Heek via de kunsthandel. De veilingen bij 
Frederik Muller & Co. in Amsterdam sloeg hij zelden over.31 Ook was hij een goede klant van 
Jacques Goudstikker (1897-1940). Goudstikker had een kunsthandel in Amsterdam en 
organiseerde tentoonstellingen in plaatsen waar hij potentiële kopers kende: de 
havenbaronnen in Rotterdam, de textielelite in Twente. In 1920 en 1926 had hij exposities in 
Enschede, waarvoor hij Twentse kunstverzamelaars uitnodigde, en uiteraard ook Jan van 
Heek, die weliswaar zijn verzameling in Huis Bergh bewaarde, maar nog steeds in de 
textielstad woonde.32 Jan van Heek bezocht wel regelmatig Goudstikker’s kunstzalen in 
Amsterdam, soms kocht hij enkele werken tegelijk. Eind 1925 betaalde hij 28.000 gulden 
voor drie schilderijen: een triptiek van de Meester van Delft, een vijftiende-eeuws schilderijtje 
uit de omgeving van Hans Memlinc dat Christus’ verschijning aan Maria voorstelt, en een 
Middenrijnse houtsculptuur uit ongeveer 1400 van een Madonna. Goudstikker was een 
bekwame en handige handelaar: in de bevestigingsbrief presenteerde hij allervriendelijkst nog 
wat interessante werken die hij in de aanbieding had:  
 

‘Ook zou het ons zeer aangenaam zijn het prachtige stukje van Gossaert de Maubus Madonna, 
zoomede het fijne paneeltje van den Meester van Delft Kruisdraging in Uwe collectie te 
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weten. En wij durven op het oogenblik bijna niet meer uw aandacht te vragen voor het 
buitengewone fijne stukje van Lucas Cranach, Venus, hoewel dat toch ongetwijfeld voor Uwe 
verzameling aan te bevelen is.’33 

  
Regelmatig bood de firma in de jaren van de Eerste Wereldoorlog en daarna ook veel 
belangrijke stukken uit Duitsland aan. Van Heek was enthousiast over een werk van Conrad 
Faber von Creuznach (ca 1490-1555). Op 20 januari 1921 liet Goudstikker weten dat Jan’s 
bod van twaalfduizend gulden voor dit werk te laag was. Hij wilde het schilderij voor dat 
bedrag niet afstaan, ‘hoewel het ons zeer aangenaam is om U zelfs met een uiterst kleine 
winst schilderijen voor Uwe collectie te verkopen’. Hij wees Jan erop, dat de Berlijnse 
kunsthistoricus Oskar Fischel had vastgesteld dat de geportretteerde Nicolaus Stolberg was, 
burgemeester van Frankfurt, geschilderd tegen de achtergrond van een rivierlandschap, de 
Rijn of de Main. Op 24 maart werd het werk Van Heek’s eigendom voor veertienduizend 
gulden.34 Het behoort nu tot de collectie vroege Duitse schilderkunst in Huis Bergh, de enige 
van betekenis in ons land.35 
  
Een deceptie 
Eind oktober 1927 bracht Jan van Heek het kunstwereldje in Nederland in rep en roer. 
Landelijke kranten meldden dat er grote kans was dat de bekende verzameling van oude 
kerkelijke kunst, het Museum Van Stolk in Haarlem, zou worden aangekocht door ‘den heer 
Van Heek te Lonneker’. Deze zou de bedoeling hebben de collectie op te nemen ‘in het 
nieuwe te bouwen Museum Van Heek te Enschede’. Verheugd schreven Het Vaderland, 
Handelsblad, Centrum en De Maasbode dat hiermee gelukkig de dreigende verkoop van deze 
voor Nederland zo belangrijke collectie naar het buitenland zou worden voorkomen. Niet alle 
kunstwerken van het museum werden overgenomen, want drie oude Franse gebrandschilderde 
vensters uit de dertiende eeuw waren al verkocht aan een buitenlandse handelaar, ‘met 
vermoedelijk Amerikaansche bestemming’.36 Maar een dag later, op 27 oktober, moesten de 
kranten hun lezers vertellen dat de overdracht van de verzameling te elfder ure niet was 
doorgegaan. 
  Het Museum Van Stolk was in 1902 in Den Haag gesticht en ondergebracht in een 
historisch pand in Haarlem. J.B. van Stolk, een telg uit een bekende vermogende Rotterdamse 
familie, had zijn collectie met groot enthousiasme en veel liefde bijeengebracht.37 Na zijn 
overlijden wilden de erven echter alle kunstwerken verkopen. A. Stheeman, directeur van het 
museum, attendeerde Van Heek op 21 september 1927 hierop. Er waren al antiquairs uit het 
buitenland op bezoek geweest. Voor de drie Franse kerkvensters uit de dertiende eeuw was 
een ton geboden. ‘Nu is het slechts weinigen bekend van welk een buitengewone waarde deze 
gekleurde vensters zijn, en van welk een zeldzaamheid; ook dat ze in ons land een unicum 
zijn.’ Van Heek kon ze kopen. Stheeman:  
 

‘Het lijkt mij van véél groter belang dat deze vensters hier in ons land blijven, dan eenige 
Rembrandts […] die hier geen unica zijn. Bovendien zijn deze vensters van een qualiteit, die 
zelfs in het buitenland in kathedralen zeldzaam is.’38 

 
Begin oktober liet Stheeman weten dat Van Heek voor tachtigduizend gulden de drie 
kerkramen kon kopen. Jan begon interesse te krijgen en op 5 oktober vroeg hij naar de 
plannen van de familie: wilden ze het museum geleidelijk liquideren of de collectie ineens 
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verkopen? Van Heek had inmiddels bedragen gehoord die hij te hoog vond en ook zijn budget 
te boven gingen. Nu hij zich had blootgegeven, bracht de familie Van Stolk de vermaarde 
kunstverzamelaar Frits Lugt in stelling. Lugt spoorde hem aan nog eens goed na te denken 
over de aankoop van de collectie. Er waren onderhandelingen gaande, maar die konden 
worden opgeschort tot 21 oktober. Vóór die datum moest Van Heek dus besluiten, inclusief 
de drie ramen kostte de hele collectie een half miljoen gulden. 
 Van Heek zag na lang beraad van de koop af. Hij had de collectie nog eens bekeken en 
hij vond dat er veel stukken van mindere kwaliteit in zaten. Voor Jan Eloy Brom, conservator 
van het Aartsbisschoppelijk Museum in Utrecht, was van Heek’s besluit een aansporing om 
hem aan te zetten tot een nadere overweging. Hij was ook van mening dat vele stukken de 
toets van een strenge kritiek niet konden doorstaan. Maar wanneer Jan de stukken zou zien in 
een mooie ruimte, onder een goede belichting, zou hij verwonderd zijn over ‘de ongekende 
schoonheden, die dit massagraf – meer is het tegenwoordige museum niet – verbergt en van 
de hooge, edele, levende kunst die uit dit graf naar voren zou treden’.39 Maar Van Heek was 
niet alleen teleurgesteld over de kwaliteit, hij had ook geconstateerd dat er vervalsingen waren 
in de verzameling. Het enige stuk dat hij interessant vond – buiten de al naar Parijs verkochte 
vensters – was de beeldengroep Afneming van het Kruis, Italiaans, twaalfde eeuw. De 
collectie werd geveild. Van Heek liet alleen een in eiverf geschilderde predella40 kopen, met 
gebeurtenissen uit het leven van de heilige Martinus, vermoedelijk van Catalaanse afkomst.41 
 

 

Romaans doopvont, voor een appel en een ei 

Op het voorplein van Huis Bergh, vóór het bordes, staat sinds 1916 een doopvont, afkomstig van 

de Hervormde Kerk in Otterlo. Toen de kerkenraad van het Veluwse dorp het vont in de weg vond 

staan, het werd nauwelijks gebruikt, kreeg het een plek in de tuin van een kerkvoogd. Niemand in 

het dorp had enig besef van de waarde van de grauwe stenen bak. Jan van Heek, als tweede 

luitenant bij de Vrijwillige Landstorm op oefening in de Harskamp, ontdekte het vont tijdens een 

mars over de Veluwe. ’s Avonds fietste hij terug, om de bak beter te bekijken. Zijn geoefend oog 

zag direct dat het een Romaans doopvont was. De boer wilde wel verkopen, voor een appel en ei 

werd Jan de nieuwe eigenaar.42 

 

  
Netwerk 
Bij het samenstellen van zijn voor Nederland unieke particuliere collectie van 
laatmiddeleeuwse kunst had Van Heek contact met diverse deskundigen. Hij had zich 
langzaam maar zeker een plaats veroverd in de kleine groep verzamelaars die in het 
interbellum Nederland opwerkten tot het internationale centrum van de handel in en het 
verzamelen van vroeg-Italiaanse kunst.43 Hij kreeg een plaats in een het invloedrijke netwerk 
van verzamelaars en handelaren, als Lanz, Van Beuningen, Goudstikker, Koenigs en 
Mannheimer.  
 Otto Lanz (1865-1935) kende hij vanaf het begin van de jaren twintig, toen deze hem 
spontaan per brief feliciteerde met de aankoop van de collectie-Mengelberg. Dertien jaar lang 
had Van Heek intensief contact met Lanz aan wie hij zich ‘blijvend verplicht’ voelde. Deze 
had volgens hem een ‘prachtige verzameling Italiaansche kunst’ bijeengebracht, hoewel ‘de 
renaissancekunstwerken hem meer aantrekken dan de soberheid van de schilders van het 
duecento en trecento’. Lanz, Zwitser van geboorte, was in 1902 benoemd tot hoogleraar 
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heelkunde aan de Gemeente Universiteit van Amsterdam en werd de belangrijkste 
verzamelaar van Italiaanse kunst in Nederland. Bezeten bracht hij met een beperkt budget een 
grote, zeer gevarieerde collectie bijeen, met enkele bijzonder waardevolle stukken. 
   
 

Engel van Duccio, ‘prima stuk’ 

‘Ik heb de Engel opgespoord, prima stuk, houd het op Sienese Trecento, het is van iemand in de omgeving van 

Duccio.’ Dat schreef Lanz op 29 maart 1924 aan Jan van Heek. Het was bij Douwes in Amsterdam te koop.44 

Direct reserveerde Jan het werk. Toen hij het paneeltje van 26 x plm. 17 cm had gezien, hoefde hij niet lang na 

te denken. Douwes verzekerde hem dat het werk van Duccio di Buoninsegna was.45 De Engel, frontaal en ten 

halven lijve afgebeeld, in een rood overkleed tegen een gouden achtergrond, met een staf in de linkerhand, is 

een ‘angieletti di sopra’, één van de twaalf engelen die Duccio als gotische pinakels had toegevoegd aan het 

bovenste register van zijn meesterwerk, de Maestà, het altaarstuk op het hoogaltaar in de Dom van Siena.46 

Onderzoek wees uit dat het paneeltje van Van Heek ‘zeer waarschijnlijk’ van de grote Sienese meester is. Op de 

achterkant zijn resten van hout met een verticale nerf aangetroffen en lijmsporen die ook zijn gevonden op 

dezelfde Maestà in het Dommuseum in Siena. Waarschijnlijk waren deze engeltjes geplakt op de doorlopende 

verticale planken, waarop het hoofdpaneel van dit werk van Duccio is opgebouwd; ze werden ooit vrij ruw van 

deze planken gescheiden.47 

 

 
De Zwitser had een uitgebreide kennissenkring in de internationale kunstwereld en kende in 
het buitenland veel vooraanstaande kunsthistorici, handelaren en verzamelaars. Lanz bracht 
Van Heek in de loop der jaren met velen van hen in contact en zo kreeg ook Jan een 
internationale kennissenkring die hem bij het uitbreiden van zijn verzameling uitstekende 
diensten kon bewijzen.  
 Zo leerde hij Robert Langton Douglas (1864-1951) in Londen kennen, oud-directeur 
van de National Gallery of Scotland in Dublin, een erkende autoriteit op het gebied van de 
School van Siena. Hij had aan deze school een aantal belangrijke publicaties gewijd, onder 
meer een boek over de geschiedenis van Siena, de stad waarvan hij ereburger is geworden. 
Jan schrijft trots dat de Engelsman een exemplaar van dit boek aan hem heeft opgedragen.  
Via Langton Douglas verwierf Van Heek de Bruiloft van Kana, een oude kopie, wellicht een 
werkplaatskopie, uit het begin van de zestiende eeuw.48 Een bijzonder werk waarop Van Heek 
door de Engelse kunsthistoricus opmerkzaam werd gemaakt, was een Noord- of Zuid-
Nederlandse, ingekorte linker altaarvleugel uit het midden van de vijftiende eeuw. Er staat het 
portret van een kanunnik op, dat Jan ‘het meest [herinnerde] aan het hoogtepunt dat er in 
Vlaanderen wordt bereikt’. De keerzijde toont een latere schildering van de heilige Antonius 
die geld schenkt aan armen. ‘Wij deelden het paneel, dat in Parijs werd doorgezaagd, ik 
verwierf het vroege, hij het latere. Het was geen gemakkelijke operatie.’49 De voor- en 
achterkant van het werk waren dus gescheiden. Het latere schilderij werd teruggevonden in 
The New Orleans Museum of Art en in het voorjaar van 2007 tijdelijk met het vroegere van 
Jan van Heek herenigd voor een tentoonstelling in Huis Bergh.50 
 
 Grande Parade 
Algemeen wordt aangenomen dat Lanz de grote promotor was van de vroege Italianen in 
Nederland – volgens Charlotte Wiethoff zette hij diverse particulieren, onder wie Jan van 
Heek, aan tot verzamelen. Maar de rol van Goudstikker  mag niet worden onderschat. Dat 
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Goudstikker behalve een ervaren kunsthandelaar ook een gepassioneerde liefhebber en een 
uitgesproken specialist was op het gebied van de Italiaanse kunst, bewees hij op de 
tentoonstelling Italiaansche Kunst in Nederlands Bezit in 1934 in het Amsterdamse Stedelijk 
Museum.51 In het kader van de jaarlijkse Amsterdamsche Zomerfeesten had het museum de 
bovenverdieping vrijgemaakt voor deze tentoonstelling, La Grande Parade van laat-
middeleeuwse kunst uit Italië, nog steeds hét hoogtepunt in de geschiedenis van het 
verzamelen van Italiaanse kunst in Nederland.52 Goudstikker had samen met C.W.H. Baard, 
directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam, het initiatief genomen: ze wilden laten 
zien hoeveel mooie Italiaanse kunst er in Nederland was. Goudstikker vergat uiteraard zijn 
eigen belang niet: hij kon er zijn uitgebreide en waardevolle collectie tonen, evenals trouwens 
andere handelaren. Hier troffen alle belangrijke verzamelaars van ‘vroege Italianen’ elkaar. 
De uitvoerige, bijna vijfhonderd pagina’s tellende catalogus vermeldt meer dan honderd 
inzenders met samen bijna dertienhonderd werken. Goudstikker, Koenigs, Mannheimer en 
Lanz spanden de kroon met soms tientallen nummers.  

Fritz Mannheimer (1890-1939) was één van de grotere verzamelaars in die jaren, een 
joodse bankier, vennoot van de Amsterdamse vestiging van Mendelssohn & Co.. Hij was ook 
bekend geworden om zijn ‘geniale manipulaties’, politieke verwikkelingen en financiële 
avonturen53, maar in kunstkringen werd hij gezien als een gedreven, zeer deskundige 
kunstverzamelaar.54 Eén van de verbazingwekkende aspecten van zijn kunstverzameling was 
dat deze ondanks zijn caleidoscopische variatie vrijwel geen falsificaties of dubieuze stukken 
kende en van een hoge tot zeer hoge kwaliteit was. In Amsterdam was Mannheimer aanwezig 
met 21 inzendingen, waaronder een statuette van een engel uit de werkplaats van Donatello 
(1386-1466), een portretbuste van een knaapje van een Florentijnse Meester uit de vijftiende 
eeuw, en een bas-reliëf voorstellende Maria in aanbidding voor het Kind van Lucca della 
Robbia (1399-1482) uit de Florentijnse School. Goudstikker overtrof iedereen, in kwaliteit en 
omvang. Hij exposeerde 89 schilderijen, één tekening, achttien sculpturen, drie tapisserieën en 
een onbekend aantal meubelstukken. In zijn inzending lag een sterk accent op de Italiaanse 
primitieven; de helft van de schilderijen kwam uit de veertiende en vijftiende eeuw, 
vierentwintig werken dateerden uit de zestiende eeuw. Lanz toonde tien stukken, zijn 
inzending had meer variatie, geen tapisserieën maar wel aardewerk, Venetiaans glas, kant, 
weefsels en boekbanden. 
 Jan van Heek, lid van het Eere-comité van de tentoonstelling, ontbrak natuurlijk niet 
op deze tentoonstelling. Uit zijn verzameling hingen er achttien kunstwerken, zeventien 
schilderijen en één miniatuur: een handschrift op perkament uit de tweede helft van de 
veertiende eeuw. Hij had de hoogste kwaliteit uit zijn collectie geëxposeerd.  Pronkstukken 
waren de twee panelen uit de school van Antoniazzo Romano, uit het einde van de veertiende 
eeuw. Trots als hij was op zijn twee Duccio’s liet Van Heek deze werken van ‘een der 
grootste primitieven van Italië’ zien: het paneeltje Engel, ooit onderdeel van Duccio’s Maestà, 
en Heilige Martelares, een bovenstuk van een polyptiek, ‘een prachtig stuk van de vroeg-
Sieneesche school’, uit het eind van de dertiende of het begin van de veertiende eeuw. Het 
was ‘een prachtige tentoonstelling van veel grooteren omvang en kwaliteit dan men in ons 
land had durven te verwachten’, meende Van Heek.55  

Dr. F. Schmidt Degener, hoofddirecteur van het Rijksmuseum, schreef in zijn 
voorwoord ook met enige trots dat de overvloed van inzendingen het eerst opviel: ‘Bedenkt 
men dat uitgebreide verzamelingen soms slechts door zeer beperkte keuze vertegenwoordigd 
zijn, dan treft het dat Italië’s kunst sedert een twintigtal jaren, de diepe genegenheid van de 
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Hollanders veroverd heeft.’56 Maar de bezoekcijfers spraken een andere taal, vond Van Heek. 
Het Nederlandse volk wist volgens hem deze tentoonstelling niet voldoende te appreciëren.57 
Er waren weliswaar 21.308 bezoekers geteld, maar als de 57 schoolklassen met gemiddeld 
dertig leerlingen en de zeven groepen van gemiddeld 27 werklozen niet mee werden 
gerekend, was het totale aantal toch teleurstellend. Een recensent weet de tegenvallende 
bezoekcijfers in Amsterdam juist aan de grootse opzet: ‘Het veelkleurig aspect van de 
tentoonstelling […] heeft aan menige bezoeker verwarring en museumvermoeidheid gebracht. 
Men is ons land dergelijke uitwassen niet meer gewend.’ De pers had volgens hem te juichend 
over de expositie geschreven en het ‘meetorsen van den met 1300 nummers zwaar beladen 
catalogus’ was voor velen geen pretje geweest.58  
 
Rotterdamse haventycoon  
Eén van de bekendste verzamelaars van primitieve Italiaanse en Nederlandse kunst in het 
interbellum was de Rotterdamse haventycoon George van Beuningen (1877-1955), een 
tijdgenoot en familie van Jan van Heek. Een broer van George, Coen, was getrouwd met Julia 
van Heek, een nichtje van Jan. Van Heek en George van Beuningen ontmoetten elkaar vaak. 
Beiden verzamelden ze vroege Italianen. Het verschil tussen beide verzamelaars was dat Jan 
van Heek minder vermogend was dan de Rotterdamse haventopman, directeur van de 
Steenkolen Handels Vereeniging en eigenaar van een scheepswerf en een zeesleepbedrijf. 
Van Beuningen schroomde niet op een gegeven moment voor ruim anderhalf miljoen gulden 
het beroemde werk van Jan van Eyck De drie Maria’s bij het graf te kopen, één van de 
mooiste stukken van de Vlaamse Primitieven. Het was de eerste grote Van Eyck in 
Nederland, 71,5 x 90 centimeter, voor Van Beuningen overigens geen reden om ophef over 
zijn aankoop te maken. Het zou meer dan vijf jaar duren eer het tot het Nederlandse publiek 
doordrong, dat ons land – in particulier bezit – een Van Eyck binnen zijn grenzen had. 59 
 In de eerste helft van de jaren dertig verkreeg het Museum Boymans, mede door de 
vrijgevigheid van Van Beuningen De Verloren Zoon van Jeroen Bosch en de collectie van 
Franz Koenigs.60 Ter gelegenheid hiervan was er in 1936 in het museum de expositie Jeroen 
Bosch en de Noord-Nederlandse Primitieven, waarmee het museum internationaal prestige 
afdwong.61 Jan van Heek, uitermate enthousiast over de hoge kwaliteit en grote variatie van 
deze tentoonstelling, was bij de organisatie betrokken, als lid van het Nederlandsch ere-
comité. In het comité trof hij vele bekenden, zoals Goudstikker, Ernst Heldring, Koenigs en 
Willem Vogelsang.62 Het was voor het eerst sinds 1913 dat er in Nederland zoveel werken 
van de Noord-Nederlandse Primitieven werden tentoongesteld. Bovendien was het de eerste 
keer dat het werk van Jeroen Bosch in een Nederlands museum te zien was. Volgens de 
directeur van het Museum Boymans, Dirk Hannema, was dit vooral zo opmerkelijk, omdat 
Bosch toch de meest vooraanstaande meester was van ‘de innig-religieuze kunst’ van de 
Primitieven in de noordelijke Nederlanden.  

De tentoonstelling was een groot succes. Er kwamen 54.340 bezoekers, er hingen 
verspreid over dertien zalen 135 schilderijen – van Geertgen tot Sint Jans tot Jan van Scorel 
en Maarten van Heemskerk – en tientallen tekeningen, gravures en houtsneden. Jan van Heek 
vond dat de tentoonstelling voor velen een openbaring was, omdat velen nu zagen dat er nog 
meer was dan louter kunst uit de Gouden Eeuw.63 Dat het aantal bezoekers in Rotterdam 
beduidend hoger lag dan twee jaar eerder in het Stedelijk Museum in Amsterdam, kan diverse 
oorzaken hebben gehad. De Amsterdamse expositie in 1934 overvoerde de kunstliefhebbers, 
liefst dertienhonderd stukken waren er uitgestald. De expositie van twee jaar later in de 
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Maasstad was met 135 schilderijen in elk geval overzichtelijker. Een andere reden voor het 
Rotterdamse succes kan zijn geweest dat de kwaliteit en de bekendheid van de Noord-
Nederlandse Primitieven hoger werden gewaardeerd dan de kunst van de vroege Italianen in 
het Stedelijk Museum in Amsterdam. Maar beide tentoonstellingen lieten zien dat de interesse 
voor de laatmiddeleeuwse kunst in het interbellum groter werd. Jan van Heek had daaraan het 
zijne bijgedragen. 
 
Verzamelen 

De vraag dringt zich op waarom Jan van Heek kunst verzamelde. De gedachte leeft dat 
textielfabrikanten de trend van die tijd volgden en kunst kochten, ook om hun status te 
verheffen. Een kunstcollectie zou – net als het bezit van landgoederen – een soort van 
‘adelbrief’ zijn, een brief of oorkonde waarbij iemand tot de adelstand wordt verheven of als 
tot die stand behorend gerekend wordt.64 In elk geval was dat geen motief voor Jan van Heek 
om een kunstverzameling in Huis Bergh aan te leggen. Een belangrijke drijfveer om kunst te 
gaan verzamelen was dat hij meende dat belangrijke kunstwerken en verzamelingen binnen de 
landsgrenzen moesten blijven en niet in handen moesten vallen van bijvoorbeeld rijke 
Amerikanen die in die jaren in Europa de kunstmarkt afstroopten. Jan werd in zijn passie 
zeker niet gevoed door pronkzucht. Hij was niet een ondernemer die zijn kantoren en 
fabrieksruimten vol hing met kunstwerken. Hij was geen ostentatief verzamelaar, al wilde hij 
zichzelf wel duidelijk onderscheiden van anderen.65 Zijn collectie in Huis Bergh was tijdens 
zijn leven niet toegankelijk voor het publiek, alleen goede vrienden leidde hij graag langs zijn 
verzamelde kunstwerken.  

Voor hem was het verzamelen van laatmiddeleeuwse kunst ook zijn eigen vertaling 
van de zorgmacht die vele fabrikanten omstreeks 1900 werd toegekend. Met name in de 
familie Van Heek leefde deze patriarchale instelling. Het Volkspark, het Van Heekpark, het 
Van Lochemspark, het Van Heekbad en later ook het Rijksmuseum Twenthe – waar arbeiders 
kunst konden bekijken en leren waarderen – waren er voorbeelden van. Deze vrijgevigheid – 
die natuurlijk niet vrij was van eigen ondernemersbelang – was binnen de familie een traditie 
geworden. Andere textielfamilies in Enschede oefenden deze zorgmacht niet of nauwelijks 
uit. Jan van Heek, die nog altijd patriarchale ideeën koesterde, zou voor het Rijksmuseum 
Twenthe zeer bewust het motief van de volksopvoeding hanteren. En in Huis Bergh – het 
kasteel en de omringende bossen en weilanden – had hij de door God geschapen natuur en de 
door Hem geïnspireerde kunsten op historisch grond bijeengebracht. Het publiek zou hier een 
deel van het verleden kunnen herbeleven.66  

Of het zijn bedoeling was of niet, Huis Bergh met de kunst en de bossen rondom werd 
een uniek monument, een gedenkteken van de Enschedese textielfabrikant. ‘Mensen willen 
vaak een eeuwigheid kopen, bijvoorbeeld met een museum [...] de behoefte om erkenning te 
kopen,’ zie Paul Fentener van Vlissingen eens. Jan van Heek verbond er echter niet zijn naam 
aan, zoals Boymans van Beuningen en Kröller-Müller.67 Van Heek zal evenmin, door kunst te 
verzamelen, hebben gestreefd naar publieke eer, wat ook voor veel verzamelaars een 
belangrijk motief kan zijn, een eer die dan wordt vertaald in een eredoctoraat, adellijke titel, 
adellijk aanzien.68 Daarvoor was Jan van Heek te bescheiden, al was hij verguld met het 
eredoctoraat dat de Universiteit van Amsterdam hem in 1952 verleende.  

Trots was hij wel en die toonde hij ook: niet alleen in zijn boek Huis Bergh. Kasteel en 
collectie, maar ook op de tentoonstelling in 1934 in Amsterdam, waar hij zijn mooiste stukken 
exposeerde. Net als in zijn werk als firmant van één van de grotere textielfabrieken in ons 
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land en als bestuurder van stichtingen en verenigingen op het terrein van kastelen, 
monumenten en natuur, was hij ook bij het verzamelen prestatiegericht. Hij wilde een 
vooraanstaande rol spelen in het kleine wereldje van de belangrijkste verzamelaars van 
laatmiddeleeuwse kunst in Nederland. Dat lukte want hij mocht zich op één lijn stellen met 
George van Beuningen, Otto Lanz, Jacques Goudstikker, Fritz Mannheimer en nog enige 
andere zowel nationaal als internationaal bekende collectioneurs. 
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HOOFDSTUK 17 
 

Oorlog en revolutie 
 
Aan het einde van 1913 keek Jan van Heek – zoals hij al jaren gewend was – terug op het 
voorbije jaar. Pessimisme voerde de boventoon: hij zag de nabije toekomst met zorg 
tegemoet. Frankrijk en Duitsland voerden hun bewapeningswedloop gestaag op, Rusland en 
Oostenrijk volgden, andere staten werden meegesleept. Daarbij kwam dat hij vrijwel overal 
de tendens bespeurde naar steeds meer staatsbemoeienis, in alle landen, op elk gebied. ‘Op 
den duur werkt deze doodend op alle individueel verantwoordelijkheidsgevoel, op het oude en 
gezonde denkbeeld van “zelf help” waar dit mogelijk is. Men schept staats-almacht, tot het 
gebouw van den Staat topzwaar wordt en gedoemd is te kantelen’, meende hij.1 

Velen in Nederland konden niet geloven, dat het ooit nog tot een oorlog zou komen. 
Kennis, ontwikkeling en moraal stonden op zo’n hoog peil, dat een oorlog op grote schaal 
ondenkbaar leek. Tot hen behoorde Gerrit Jan van Heek, ‘een wijs en gematigd man’, vond 
Jan. Maar Jan was niet zo optimistisch. En op zondag 28 juni 1914 kreeg Jan gelijk. De 
Oostenrijkse kroonprins Frans Ferdinand en zijn gemalin Sophie von Hohenberg werden in 
Serajevo vermoord. De oorlog was onvermijdelijk. ‘Een reuzenoorlog, eene wereld-
catastrophe, waarvan niemand de portée kan overzien’, schreef Jan op 1 augustus in zijn 
dagboek, dat hij dat jaar voor het eerst had open geslagen.2  
 Nederland wilde niet in de oorlog worden betrokken en handhaafde een strikte 
neutraliteit. Maar dat betekende niet dat het land werkeloos kon toekijken. Jan van Heek werd 
al snel in de oorlog betrokken. Toen hij op 7 oktober 1914 met Annetje een wandeling maakte 
rondom het kasteel, hoorden ze in de verte de Duitse kanonnen dreunen. De Duitsers, op 
doortocht naar Frankrijk, bestookten Antwerpen: honderdduizenden zochten een veilig 
heenkomen in het neutrale Nederland. De volgende dag kreeg Jan van Heek uit Enschede het 
verzoek een commissie te leiden die zich over hen moest ontfermen.3 Vrijdagmorgen 9 
oktober vertrok hij vroeg uit ’s Heerenberg, want de eerste vluchtelingen zouden die dag 
arriveren. Maar het treinverkeer was zo’n chaos dat pas in de nacht van zaterdag op zondag 
tweehonderd Belgen op het station in Enschede aankwamen.  
 

‘Het was een droevig gezicht zooals zij daar uit de goederenwagens kwamen, bijna uitsluitend 
vrouwen en kinderen en oudjes, vuil, verwaarloosd, mechanisch de hun aangewezen weg 
volgend. Zij maakten de indruk te behooren tot de laagste klasse der maatschappij. Het 
ijverige voedingscomité der dames had op uitstekende wijze voor gesmeerde boterhammen 
gezorgd, voor bouillon en voor koffie, terwijl de wachtkamers met lange banken en tafels 
waren ingericht.’4 
 

 Na afloop van het ontbijt werden de vluchtelingen naar het Volkspark en naar de oude 
Bloemendal’s School aan de Zuiderhagen gebracht, waar stro en dekens wachtten en ieder 
zich kon wassen. Vrouwen en kinderen mochten een bad nemen in het Van Heekbad en 
kregen indien nodig nieuwe kleren.5 Maar het Volkspark, de school en ook het gebouw van 
het Leger des Heils konden de Belgen geen blijvend onderdak bieden. Jan van Heek en zijn 
commissieleden moesten omzien naar andere ‘vluchtoorden’. Het R.K. Armbestuur bracht 
voorlopig uitkomst, het katholieke ziekenhuis aan de Markt had ruimte over. Eind december 
waren de meeste Belgen weer vertrokken, naar hun eigen huis. Sommigen hadden in 
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Nederland een woning gevonden, een enkeling zocht en kreeg werk in Enschede en bleef er 
wonen.6 Kort na de oorlog, in 1919, kon de commissie met tevredenheid terugzien op haar 
activiteiten. Er was zelfs nog geld over; een deel daarvan wilde de commissie besteden aan 
een gedenksteen. Het monument kwam er, al duurde het wel enkele jaren. Op 6 december 
1924 bood Jan van Heek aan het kerkbestuur een bronzen beeldengroep aan van vluchtende 
mensen. Het beeld kreeg een plaats in de tuin van het vroegere ziekenhuis. Tegenwoordig 
staat het in het Van Lochemspark. 
  
Vrijwillige Landstorm 
Begin augustus 1914 meldden Jan’s broers Gerrit Jan en Arnold  zich bij de burgemeester van 
Enschede als vrijwilliger voor het leger. Ook stelden ze hun auto’s en chauffeurs ter 
beschikking. Jan had zich ook wel als vrijwilliger willen opgeven, maar hij vond dat hij de 
fabriek niet kon verlaten, hij wilde zelf Rigtersbleek door de komende periode leiden.7 De 
broers werden ingedeeld bij de afdeling Wielrijders van de Vrijwillige Landstorm in Den 
Haag. In de loop van 1915, nadat ze in Den Haag en ook in Breda hadden gediend, keerden ze 
terug en werden toegevoegd aan de Enschedese wielrijdersafdeling. Ondanks zijn drukke 
werkzaamheden voor de fabriek meende Jan dat hij zich toch op enigerlei wijze moest 
inzetten voor zijn land. Hij sloot zich op 23 september als vrijwilliger aan bij de Landstorm en 
kreeg de rang van tweede luitenant.8 Gerrit Jan werd de plaatselijke commandant.  

In de zomer van 1916 nam Jan deel aan de oefeningen van een aantal 
wielrijdersafdelingen in Lochem, die een week duurden. Het waren prachtige dagen, vond hij, 
heerlijk augustusweer met af en toe een zware regenbui.  
 

‘Het landschap tusschen Schipbeek en Oude IJssel was wonderschoon en wij zullen misschien 
niet licht de gelegenheid weer krijgen de historische kastelen en hun omgeving in De 
Graafschap Zutphen zoo goed en zoo mooi te zien. Na de vermoeiende tochten heb ik iedere 
avond in de Berkel gezwommen en daarna nog stil genoten van de droomerige natuur. Vooral 
Ampsen trok mij aan met zijn eeuwenoude eiken, zijn bosschen en graslanden, waaromheen 
men ’s avonds de ooievaar, een schaarsch wordende vogel, kon zien scheeren. Van den dienst, 
de orde en discipline, heb ik een gunstige indruk met mij genomen.’9 

 
Bijna twee jaar later moest Jan daags na Pinksteren, op dinsdag 29 mei 1917, opkomen om 
een maand dienst te doen bij het 1e Regiment Infanterie in Harskamp. Hij vond het een 
‘aanstrengende tijd’, vooral als hij op zeer warme dagen velddiensten had ‘in de 
Harschkampse Karpaten, de zandverstuivingen der Veluwe’. Het enige dat Jan in Harskamp 
miste was een rustig vertrek, om wat te lezen en te schrijven. In de barak was het veel te 
rumoerig. Na afloop van de oefeningen kon hij het niet laten en bezocht nog even het Kasteel 
Ter Horst in Loenen.10  
 
Omverwerping 
In Nederland werd de situatie steeds zorgelijker. In het voorjaar van 1918 noteerde Jan in zijn 
dagboek: ‘Brood 200 gram per persoon per dag. Vleesch in ’t geheel niets, althans voorlopig 
niet.’ De regering had volgens hem de ernst van de toestand veel eerder onder ogen moeten 
zien en maatregelen moeten nemen. Niemand had zich daarom op deze ontwikkelingen 
kunnen voorbereiden, de ontevredenheid in het land was groot.11 Een half jaar later, in 
oktober, leek er een einde te komen aan de oorlog. Nederland was de oorlog ook meer dan 
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moe. Er waren een half miljoen mannen onder de wapenen, alom heerste er armoede en 
werkloosheid. Vooral in de grote steden leden velen honger; de Nederlandse handel lag 
vrijwel stil.  
 Ook de manschappen van leger en vloot waren ontevreden. Op 25 oktober kwam het 
tot relletjes in de legerplaats Harskamp, waar Jan anderhalf jaar geleden een maand dienst had 
gedaan. De gemobiliseerden waren het nietsdoen beu, de verlofregeling was te weinig soepel, 
het eten was slecht. De officieren werden niet meer gehoorzaamd. Een kantine en enkele 
barakken gingen in vlammen op. Ook in andere legerplaatsen braken opstandjes uit. Pieter 
Jelles Troelstra, de partijleider van de SDAP, zag de onlusten als uitingen van een 
revolutionaire stemming in het gehele leger. Hij leidde daaruit af dat de regerende klasse haar 
voornaamste houvast had verloren; de tijd leek rijp voor een revolutie.12 Jan van Heek moest 
in deze woelige herfstdagen van 1918 vaak aan zijn vader denken, die tot aan het einde van 
zijn leven steeds had verkondigd dat de partij die op zee de baas bleef, de oorlog zou winnen 
en dat de oorlog zou eindigen met revolutie. Gerrit Jan kreeg gelijk. In vele landen brak 
revolutie uit, eerst in Rusland, daarna in Oostenrijk-Hongarije. Een week later, in de nacht 
van 7 op 8 november, werd in München de Socialistische Republiek uitgeroepen, tot 
verbazing van velen in Beieren, dat immers een bolwerk van geloof en monarchie was.13  
 
Kaiser Wilhelm II 
Zondagmorgen 10 november 1918, een dag voordat de wapenstilstand werd gesloten, meldde 
zich om tien uur bij de Nederlandse wacht aan het Witte Huys in Eysden een reisgezelschap, 
dat in negen auto’s was aangekomen, berichtte de correspondent van de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant maandag. Uit het gezelschap was één man naar voren getreden die 
meedeelde dat hij Wilhelm van Hohenzollern was, de Duitse keizer. Wilhelm II vroeg asiel in 
Nederland.14 De Nederlandse regering verleende dat, tot verontwaardiging van de Entente, de 
landen die tegen Duitsland hadden gevochten. Begin 1920 vroegen deze landen officieel aan 
Nederland de voormalige Duitse keizer uit te wijzen.15 Vier dagen later kwam het antwoord: 
op historische en juridische gronden werd het uitleveringsverzoek afgewezen. Van Heek 
volgde deze ontwikkeling; hij betreurde het dat de Duitse keizer de laatste tijd was 
‘teruggebracht […] tot een figuur van zeer kleine afmetingen’. Later gaf hij toe dat hij 
Wilhelm II vaak onsympathiek had gevonden, als kroonprins al en ook daarna als keizer.16 
Toch bleef Jan van Heek Wilhelm II tot de belangrijkste figuren uit de wereldgeschiedenis 
tussen 1890 en 1920 rekenen.17  
 
‘Bolsjewistische ziekte’  
Dezelfde dag dat de Duitse keizer naar Nederland vluchtte, predikte Pieter Jelles Troelstra op 
een bijeenkomst in Rotterdam de revolutie: ‘De arbeidersklasse in Nederland grijpt thans de 
politieke macht.’18 De volgende dag kondigde Troelstra in de Tweede Kamer tijdens een uren 
durende, door Scheffer ‘briljant’ genoemde, redevoering de Nederlandse revolutie aan: ‘Wij 
maken een revolutie omdat het kan en moet.’19 Op woensdag 13 november noteerde Jan van 
Heek in zijn dagboek, dat de toestand in Nederland steeds dreigender werd. Troelstra en de 
communist David Wijnkoop bleven hameren op een totale ommekeer en gedroegen zich alsof 
ze het spel al hadden gewonnen.20 Diezelfde middag kwam van de territoriaal bevelhebber het 
bevel om de Landstormvrijwilligers direct onder de wapenen te roepen, ter handhaving van de 
binnenlandse orde. Gerrit Jan en Arnold waren in Boekelo op jacht en Jan moest de honneurs 
waarnemen. Hij nam direct in overleg met de burgemeester van Enschede enkele maatregelen. 
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De vrijwilligers moesten om half zes aantreden in het gymnastieklokaal van de HBS aan de 
Beltstraat.  
 In Enschede bleef het niet lang rustig. De volgende dag werd een proclamatie van de 
territoriaal bevelhebber die op het stadhuis was aangeplakt, van de muur getrokken en 
verbrand. Direct kwamen de afdeling van de Vrijwillige Landstorm en de burgerwacht onder 
de wapenen. Ook in de rest van het land werd stevig opgetreden. Treub hield, aldus Jan, een  
‘vernietigende rede’ tegen Troelstra. De confessionele partijen in de Tweede Kamer verzetten 
zich met kracht tegen de revolutie. In Enschede kwamen de socialisten in Ons Huis bijeen – in 
Jan’s geboortehuis. Maar in het algemeen gebeurde er weinig in Enschede en andere plaatsen 
in Twente. De arbeiders hadden genoeg van de oorlog, de ideeën van Troelstra waren niet hun 
eerste zorg, ze wilden weer aan het werk, de kost verdienen, terugkeren naar een normaal 
leven. Jan schreef vrijdag in zijn dagboek: ‘Het wil mij voorkomen, dat de crisis der zeer 
acute bolsjewistische ziekte hier in ’t land achter de rug is.’ Op 19 november noteerde hij: 
 

‘Hadden de socialistische en revolutionaire elementen op 11, 12 en 13 November er alles op 
gezet, er is niemand die had kunnen voorspellen dat alles goed was gegaan. Door de 
plotselinge revolutionaire strooming scheen het publiek in Holland aangegrepen en verlamd. 
Men heeft het critieke moment niet benut. De reeds voorbereide regeeringsmaatregelen 
hebben doorgewerkt en het Nederlandsche volk kwam tot zichzelf. De groote meerderheid der 
bevolking, in de eerste plaats het geloovige deel, heeft niet alleen zich er tegen verklaard, doch 
er ook scherp tegen gezet. Men is bereid en staat klaar de maatschappelijke orde met de 
wapenen te verdedigen.’21 

 
De dreiging van de revolutie was voorbij. Op het op zondag 17 september in Rotterdam 
gehouden congres van de SDAP verklaarde Troelstra ruiterlijk zich vergist te hebben en de 
maatschappelijke krachten verkeerd te hebben gepeild. Jan: ‘Die verklaring strekt hem tot eer. 
[…] …..de revolutionaire beweging hier te lande is mislukt.’22 Troelstra stortte in en 
overwoog zelfs een moment zelfmoord te plegen.23  
 Op 19 november werden de Landstormvrijwilligers gedemobiliseerd. De volgende dag 
leverde ook Jan zijn uitrusting in.24 In maart 1920 vroeg Jan per 1 april ontslag uit de militaire 
dienst, zijn drukke werkzaamheden lieten hem te weinig vrije tijd en bovendien was er van 
zijn wielrijderskorps ‘niets meer over’.25  
 
Onverschillig en ongehoorzaam 
Toen de oorlog voorbij was, trokken duizenden krijgsgevangenen van allerlei nationaliteiten 
op de terugweg naar hun vaderland door Enschede; het waren Fransen, Britten, Belgen, 
Italianen, Serviërs, Russen en Japanners, in totaal 76.100 manschappen. Jan zag de duizenden 
krijgsgevangenen dagelijks voorbijkomen: ‘Zij zijn lichamelijk in goeden doen. Engelschen 
vormen thans de meerderheid en deze gedragen zich goed. De Fransche transporten van de 
laatste dagen zijn van minder gehalte. Over de Belgen wordt zeer geklaagd. Zij zijn 
onverschillig en ongehoorzaam.’ Diverse textielfabrieken boden tijdelijk onderdak, ook 
Rigtersbleek waar plaats was voor 250 gevangenen. Ze maakten zelfs een speciale 
ansichtkaart die de tijdelijke gasten naar familie en bekenden konden sturen. Onder een 
afbeelding van Rigtersbleek was in het Engels en het Frans gedrukt: ‘Ter herinnering aan het 
korte verblijf in de fabriek van Rigtersbleek’.26  
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 Zeshonderd officieren moesten een wat luxueuzere behuizing krijgen dan het 
voetvolk. Daarvoor dienden de danszaal van Café Lippinkhof, gebouw Irene aan de 
Noorderhagen, een school en het café van de familie Goorhuis aan de Oldenzaalsestraat.27 
Alle binnenkomende mannen werden vluchtig medisch onderzocht, ernstige zieken 
opgenomen in de twee ziekenhuizen of in het Rijksquarantainekamp bij het Erve Poolman. 
Wie luizen had, werd doorverwezen naar de fabriek van Menko, waar een badgelegenheid 
met vijftig douches wasen een ontsmettingskamer voor kleding. De centrale keuken verzorgde 
het eten, soms twaalfduizend porties per dag. De mannen gingen na korte tijd door naar hun 
vaderland, maar telkens weer dienden zich nieuwe contingenten aan.  
 In de organisatie speelde ook Jan van Heek een rol, niet alleen omdat hij in zijn 
fabriek een zaal vrijhield voor de krijgsgevangenen, maar ook omdat hij betrokken was bij de 
algemene regelingen in de stad en vooral bij de uitvoering van het idee een monument op te 
richten dat de Enschedese burgerij blijvend zou herinneren aan de vele transporten van 
krijgsgevangenen. Het granieten monument, met een inscriptie in vier talen, in 1919 onthuld, 
stond op het Hoedemakersplein. In de jaren vijftig werd het verplaatst naar ’t Zwik, waar het 
een eervolle plaats kreeg aan de Cort van der Lindenlaan, genoemd naar de minister-president 
die Nederland in 1914-1918 neutraal hield. 
 
Drie dochters 
Ondanks alle beslommeringen, om het bedrijf, het kasteel, zijn wielrijderskorps, de Belgische 
vluchtelingen en de krijgsgevangenen, ondanks alle zorgen over de oorlog en haar gevolgen, 
telden de oorlogsjaren voor het echtpaar Jan en Annetje vele gelukkige en soms ook 
verdrietige perioden. Nog net voor het begin van de wereldbrand was op 10 juni 1914 hun 
eerste kind geboren, dochter Maria Aurelia Christina, in de wandeling Aureel. In het eerste 
uur van 14 juli 1915 kwam hun tweede kind, Christine Friedrike Louise, haar roepnaam werd 
Loekie.28 Aan het einde van de zeer koude nawinter van 1917, op 24 april, kregen Jan en 
Annetje hun derde dochter, Anna, haar roepnaam was Anneke. Het was dat jaar volgens vader 
Jan geen lente geweest, de winter was rechtstreeks in de zomer overgegaan, de pasgeborene 
stond bijna elke dag in haar wagen in de tuin of op het balkon van ‘t Roessingh.  
 

‘Ik herinner mij, dat ik in die eerste dagen van ontluikend groen Willy Sluyter pastel-
portretten maakte van Aurelia en Christientje, gebukt bloemen plukkend en aan den vijver 
zittend. Het werd een prachtige zomer met wisselvallige oorlogskansen, waarbij ons land groot 
gevaar liep in het wereldconflict betrokken te worden.’29  

 
Met de geboorte van Anneke was de wens van vader Van Wulfften Palthe niet verhoord. Die 
had op 29 januari 1917 Annetje gefeliciteerd met de te verwachten baby, hij hoopte dat Jan nu 
een stamhouder zou krijgen.30 Maar de drie stamhouders kwamen pas in de jaren twintig. Jan 
jr., Goderd en Arnold. 
 
Een lichte, gewone sigaar 
Op zondag 18 juni 1916 bezocht prins Hendrik, de gemaal van koningin Wilhelmina, Huis 
Bergh. Een maand eerder had hij op een autotocht door het Montferland gehoord dat Jan van 
Heek de eigenaar was van het kasteel in ’s Heerenberg. J.W. Backer, Hendrik’s adjudant, 
informeerde of Van Heek de prins op 18 juni kon ontvangen, zijne hoogheid wilde graag een 
rit door de bossen maken, ‘mogelijk heeft u daar wel een open rijtuig, jachtwagen of iets 
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dergelijksch’. De prins stelde er prijs op dat alles ‘een zeer eenvoudig karakter’ droeg.31 In 
een tweede brief deed de adjudant enkele suggesties voor het programma van die dag. De 
prins wilde graag een broodje eten op een beschutte plaats bij de Hettenheuvel, met koffie of 
wijn. Tussen twee haakjes liet hij weten dat de prins graag een lichte, gewone sigaar zou 
willen roken. Hendrik wilde daarna de bossen in: ‘Groot wandelaar is ZKH niet, maar men 
kan varieeren, rijtuig en loopen.’ Om half zes ongeveer zou het gezelschap de terugreis naar 
paleis Het Loo in Apeldoorn aanvaarden.32 En zo geschiedde. Jan keek met genoegen terug op 
het koninklijke bezoek. Ze hadden bij mooi weer deels te voet, deels in een Gelders karretje 
dat de prins zelf reed, een tocht door de bossen gemaakt. Hendrik had zeer veel interesse 
getoond in de bosbouw en de geschiedenis van het kasteel.33  
 Een paar maanden later, op 8 oktober 1916, bezocht prins Hendrik de familie Van 
Heek op ’t Roessingh in Lonneker, om een kop thee te drinken en om Gerrit Jan en Arnold te 
ontmoeten. In het voorjaar van 1917, op 6 mei, was de prins weer te gast op Huis Bergh. Het 
ijs tussen Jan en Hendrik was gebroken.  
 

‘De Prins was zeer vrolijk. Op de Ulenpas zijn we als inbrekers over het hooge hek 
geklommen en hebben het leegstaande huis als kwajongens van boven tot beneden doorzocht. 
Op den Gelderschen Toren waar we het dak beklommen, ging het haast evenzoo. […] Het was 
een mooie prettige dag.’  

 
Ze spraken ook over de oorlogssituatie. De prins verwachtte een spoedige vrede. ‘Ik help het 
hem hoopen, doch gelooven kan ik het niet.’ 34 
   

 
Afscheid van het familisme  

 

Jan van Heek zag in het voorjaar van 1916 de toekomst somber in. Het Duitse offensief bij Verdun, 

op 21 februari 1916, ingeleid door een gigantisch bombardement, toonde aan dat de oorlog nog 

lang niet voorbij was, Duitsland en Frankrijk vochten door. In april trof hij voorzieningen, ‘voor het 

geval Nederland in den oorlog betrokken raakt en ik zoude komen te vallen, of wanneer ik […] kom 

te overlijden’ schreef hij zijn Beschikkingen en Wenschen.  

‘Ik druk als mijn wensch uit, dat voor alles mijne kinderen in grooten eenvoud worden opgevoed. 

In eenvoud van levenswijze, kleeding, in gedachten. Aan de kinderen worde bijgebracht, dat 

geboorte of rijkdom door zichzelf niemand beter of hooger maken, doch dat in de innerlijke 

eigenschappen vóór alles de waarde van den mensch en van het leven ligt. Aan mijne kinderen 

moet geleerd worden, dat zij op niemand mogen neerzien. Verder wensch ik dat mijne kinderen 

eene degelijke opvoeding krijgen en goed onderwijs zullen genieten. Na behoorlijk voorbereidend 

onderwijs, stel ik er prijs op dat ieder zich ontwikkelt in een richting waarin haar aanleg voert, 

hetzij teekenen of schilderen, muziek, literatuur of eene andere richting. Datgene waaraan men 

zich wijdt, worde echter met ernst beoefend. Een zoon zal eventueel zijn eigen richting moeten 

kiezen, doch worde hem op het hart gedrukt niet zonder noodzaak te veranderen. Doet hij een 

keuze, zo moet dat na rijp beraad geschieden, doch hij moet de eenmaal ingeslagen weg niet licht 

verlaten. Dat geldt voor iedere carrière, zij deze militair, industrieel, juridisch of gouvernementeel. 

Op nagelaten rijkdommen mag niet alleen geteerd worden. Ieder moet in de maatschappij een 

werkzaam en nuttig aandeel nemen en zich zijne positie waardig maken. Blijft men teeren op naam 

of rijkdom, zoo is iedere familie vroeg of laat tot achteruitgang en ondergang gedoemd.’  
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In 1916, toen Jan dit document opstelde, hadden hij en Annetje twee dochters, Aurelia en Loekie. 

Daarna werd het gezin uitgebreid met nog een dochter en drie zonen. Jan nam afscheid van het 

familisme, doordat hij de volgende generatie zonen niet bij voorbaat een materiële en sociale 

zekerheid garandeerde. Hij zag Rigtersbleek niet als een familiaal bezit en niet als een 

vanzelfsprekende inkomensbron voor het nageslacht.35  

Huis Bergh ‘met al hetgeen daaraan verbonden is’ mocht na zijn dood niet uiteenvallen, Jan wilde 

de bezitting ‘als één geheel aan het nageslacht overleveren’. De bossen moesten toegankelijk 

blijven voor het publiek. ‘Als de Nederlandse wet het toestaat, wil ik dat de Grafelijke Bezitting 

Bergh, met kasteel, archief, schilderijen en inboedel aan de provincie wordt overgedragen, of aan 

de Staat der Nederlanden, “ten algemeenen nutte als historisch en natuurmonument”. Recht van 

bewoning van het kasteel en het vruchtgebruik zou ik het liefst bestemmen voor mijn 

nakomelingen.’ 

De schetsboeken wilde Jan vermaken aan moeder ‘als bijzonder blijk van mijne vereering en liefde 

en om uitdrukking te geven aan mijn onvergankelijke dankbaarheid voor hetgeen zij en Vader voor 

ons in het leven geweest zijn’. Als de erfgenamen het de moeite waard zouden vinden, konden ze 

er ‘op kosten van mijnen boedel’ een boek van maken. Ze mochten ze aan ieder die daarvoor 

belangstelling had, ten geschenke geven.  

De beslissing over zijn dagboeken was moeilijk: ‘Ik heb in deze steeds mijne beschouwingen, 

indrukken en denkbeelden vrijelijk weergegeven en nooit na het neerschrijven weder een blik in de 

boeken geslagen.’ Hij kende de inhoud alleen op hoofdlijnen en beval ‘den inhoud wel aan in de 

clementie van den lezer’. Hij bestemde de dagboeken voor Annetje, die ze ter kennisname zou 

geven aan zijn moeder en aan zijn zussen Gus en Bertha en de broers Gerrit Jan en Arnold. Samen 

moesten die beslissen of de boeken moesten worden vernietigd of bewaard blijven. 

Van zijn baar vermogen zou hij, wanneer hij daarmee Annetje en de kinderen niet tekort zou doen, 

een bedrag van honderdduizend gulden willen bestemmen voor ‘verschillende goede doeleinden’, 

zoals Natuurmonumenten, Heemschut, en ‘andere instellingen, die ten doel hebben de liefde voor 

ons land, zijn verleden en de instandhouding van historische en natuurmonumenten aan te 

kweeken’.  

Een bijzondere wens had hij voor ’s Heerenberg: ‘Gaarne zoude ik wat doen ter verbetering van 

hygiënische en huishoudelijke toestanden te ’s Heerenberg welke zoveel te wenschen overlaten. 

Wellicht kan dit geschieden door subsidiëring van practische huishoudcursussen, waar begrippen 

van zindelijkheid, hygiëne en goede huishouding worden bijgebracht. In verband met de 

overwegende meerderheid der katholieke bevolking dient de leiding in katholieke handen te 

blijven.’ 36 

 

 
Afscheid van dierbaren  
Het waren niet alleen vreugdevolle gebeurtenissen die Jan van Heek en zijn familieleden in 
deze jaren beleefden, ook moesten ze afscheid nemen van dierbaren. Drie dagen na de 
geboorte van Christientje, op zaterdagmorgen 17 juli 1915, bereikte Jan het bericht dat zijn 
zwager Hermann Jungé, echtgenoot van Auguste, majoor bij de Garde-Schützen, aan het 
begin van het grote offensief onder Hindenburg tegen Warschau, vrijdagmiddag om vier uur 
‘den Heldentot’ was gestorven. Gus was de vorige avond met haar twee kinderen op ’t Stroot 
aangekomen. Ludwig en Jan deelden haar het tragische nieuws mee. Op 9 februari 1916 werd 
de overledene ter aarde besteld op het kerkhof boven Baden-Baden. ‘Het geschut donderde 
tijdens de plechtigheid aan de overzijde der Rijnvlakte; het groote Duitsche offensief tegen 
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Verdun zoude beginnen. Wij zagen Kroonprins Wilhelm voor dit doel uit Baden-Baden 
vertrekken en afscheid nemen van zijn gemalin Caecilia.’37  
 In het voorjaar van 1915 merkte Jan van Heek dat zijn vaders gezondheid sterk 
terugliep. ‘Van den merkwaardigen naar geest en lichaam vroeger zoo veerkrachtigen man 
[…] is slechts eene schaduw over.’ Zijn vader sprak bijna niet meer, hij moest in alles 
geholpen worden, hij kon alleen nog wat strompelen met hulp van twee familieleden.38 
Dinsdagmorgen 28 december om zeven uur in de ochtend overleed Gerrit Jan van Heek. 
Gedurende meer dan veertig jaar was hij het hoofd en het middelpunt van de familie 
geweest.39 Op de laatste dag van 1915 droegen de zeven zoons de baar door de vestibule uit 
het Van Heekshuis en van de hoge stoep. Toen ze de drempel passeerden, begonnen de 
klokken van de Grote Kerk, op nauwelijks twintig passen van het ouderlijke huis, te beieren, 
de klokken van de katholieke kerk aan de overkant van de Markt vielen in. Langs de route die 
de rouwstoet volgde naar het kerkhof stonden vele duizenden stadgenoten. Onder eerbiedige 
stilte slingerde de stoet zich door de stad en over de Gronauscheweg langs het Wooldrikpark.  
 

‘De zon is in volle glorie doorgekomen en wij maakten de opmerking dat Vader in zijn goede 
dagen of bij welzijn zelfs in den laatsten tijd naar zijn Lankheet zoude zijn gegaan om zijne 
laatste traditionele wandeling vanaf den boschwachter of door den veldbosch te maken.’40 

 
Burgemeester Meine van Veen was de eerste spreker aan het graf van Gerrit Jan van Heek, 
die ‘niet behoorde aan Enschede of Twente, maar aan geheel ons land’.41 Maar onder de 
mannen en vrouwen langs de route die in 1902 de staking hadden meegemaakt, waren de 
meningen verdeeld. De oude Van Heek was ‘zo hard als het staal van zijn brandkast’ geweest, 
om het lot van de arbeiders hadden hij en zijn zonen zich niet of nauwelijks bekommerd. Bij 
het verlaten van het kerkhof kreeg de burgemeester een schotschrift tegen de overledene in de 
hand gedrukt.42 Gerrit Jan’s  naam leeft in Enschede voort in het G.J. van Heekpark, in 1918 
door Annetje en de kinderen aan de burgerij geschonken; het is na het Volkspark het tweede 
park in Enschede van een Van Heek.43  
 
 

Geen rust en inspiratie, schetsboeken blijven onberoerd 

In de oorlogsjaren kwamen Jan’s schetsboeken nauwelijks uit het koffertje. De tekening die hij op 

zijn huwelijksreis in München had gemaakt van de voorgevel van een kerk met twee torens, was 

de laatste vóór de oorlog. De daaropvolgende vier jaar legde hij in vijf schetsen enkele momenten 

van vreugde en verdriet in het familieleven vast. Begin juli 1918 ging het schetsboek pas weer 

open. Op een vaartocht in de buurt van Lemmer maakte hij diverse tekeningen, waaronder 

havengezichten. Ook de eerste jaren na de oorlog raakte hij de tekenpen nauwelijks aan. In 1919 

maakt hij twee schetsen, van de havezate Brecklenkamp en van het kasteel in Helmond; de laatste 

maakte hij niet af. Pas in de nazomer van 1923 vond hij kennelijk weer voldoende rust en trok hij 

er weer op uit, met zijn koffertje, in binnen- en buitenland, in Twente en het Duitse grensgebied, in 

Antwerpen en Brussel. Opvallend is dat hij in bijna anderhalf jaar maar vijf schetsen van Huis 

Bergh maakte.  
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‘In het zog der socialisten’  
Jan van Heek schreef in zijn dagboeken nauwelijks over zijn eigen politieke visie, slechts af 
en toe schemerden door zijn notities ideeën en opvattingen die waren gevoed door zijn 
conservatief-liberale denken. De politieke situatie in binnen- en buitenland baarde hem 
zorgen. De omstandigheden waren ongekend: de oorlog woedde nog in volle hevigheid, in 
Rusland was de revolutie uitgebroken. Hij was ongelukkig met de uitslag van de verkiezingen 
voor de Tweede Kamer van 3 juli 1918, aangezien juist die partijen hadden gewonnen 
waarvan hij vanuit zijn politieke visie in deze omstandigheden weinig heil verwachtte: de 
confessionelen en de socialisten. Het gevoeligst waren de liberale partijen getroffen, in het 
bijzonder de Unie-liberalen.  
 

‘M.i. kan gezegd worden dat de nederlaag verdiend is. Het is de fout van de Hollanders dat 
steeds ieder zijn eigen richting uit wil en dat men zich zeer slecht wil voegen naar opvattingen 
die ook maar in geringe mate van de eigene afwijken. Ook hebben de linksch-liberale partijen 
steeds in den lateren tijd in het zog der socialisten gevaren en tegen elkaar opgeboden in het 
geven van mooie beloften. […] Het Nederlandsche volk heeft zich daarvan door deze 
stemming wel eenigermate afgewend. […] Was er een meerderheid van socialisten en links-
liberalen uit de stembus gekomen, ik zoude de toekomst niet goed hebben ingezien. Nu een in 
hoofdzaak rechts-ministerie te wachten staat heb ik wat meer vertrouwen. Vóór alles wil het 
mij voorkomen dat een zoodanig ministerie een conflict met Duitschland zal trachten te 
vermijden.’44 
 

Op 10 september 1918 meldde Van Heek opgelucht dat er een nieuwe regering was gevormd. 
De Limburger jhr.mr. Ch.J.M. Ruijs de Beerenbrouck kreeg als eerste katholieke premier de 
leiding over een kabinet, gebaseerd op ARP, CHU en RKSP, aangevuld met enige weinig 
uitgesproken liberalen. In dit ‘gemengde ministerie’ was volgens Van Heek de belangrijkste 
plaats voor de conservatief-liberaal jhr.mr.dr. H.A. van Karnebeek, tevoren burgemeester van 
Den Haag, nu minister van Buitenlandse Zaken, met wie hij ‘zeer bevriend’ was. Kort 
daarvoor had Jan hem nog bezocht, op de Schuylenburg in Silvolde en Van Karnebeek was 
ook een dag op Huis Bergh te gast geweest. ‘Onze ideeën over den algemeenen toestand 
strooken in de meeste opzichten met elkaar.’45 
 De familie Van Heek bracht in 1918 de kerstdagen door op Huis Bergh. Op Eerste 
Kerstdag mengden vreugde en onzekerheid zich in zijn dagboeknotitie: ‘Er wordt niet meer 
gevochten, doch het is verre van vrede op aarde. Feitelijk is men nog in ’t geheel niet 
begonnen aan de Likwidatie van het wereldconflict. […] Het jaar 1919 zal voor velen 
ongetwijfeld de groote ontnuchtering brengen, voor Duitschland waar nog een zoo groote 
mate van optimisme heerscht en ook voor de overwinnaars. Wij brengen den Kersttijd 
wederom in familiekring op het Huis Bergh door, dankbaar voor het vele goede, dat ons in het 
afgeloopen jaar ten deel werd.’46  
 
 

Dagboekfragmenten 

Jan van Heek schreef in de oorlogsjaren vier dagboeken over de oorlog. Zijn vaak wijdlopige 

beschouwingen over de situatie in de belangrijkste oorlogvoerende naties lardeerde hij met korte 

schetsen uit het dagelijkse leven. Hier enkele fragmenten:  

10 augustus 1914 
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‘Het was gisteren […] een ideaal zomer-Zondag. In onze streek was alles rustig en lieflijk en men 

kan zich niet voorstellen, dat niet ver van ons honderdduizenden van menschen kampen en elkaar 

afmaken. Intussen bereidt Nederland zich voor op de oorlog, morgen wordt de lichting 1914 onder 

de wapenen geroepen, 1915 zal wel spoedig volgen. Wij gaan zeer donkere tijden tegemoet. Na 

afloop der worsteling is er van Europa slechts een ruïne over.’  

 

15 augustus 1914  

‘Alles in den Gelderschen Achterhoek ademde rust en vrede, doch door de stilte op wegen en 

dreven liet zich tot dadelijk een ongewoone toestand vermoeden. Op belangrijke verbindingswegen 

zijn barrières en wachtposten geplaatst en werd ieder voorbijganger en passerend voertuig 

gecontroleerd.’  

 

31 augustus 1914 

In België is Leuven door de Duitsers aangestoken en verwoest: ‘De oude Vlaamsche Stad met al 

hare kunstschatten, hare Boekerij, Universiteit dagteekend van 1429 en hare gebouwenpracht. 

Trots van België en van de beschaafde wereld Leuven bestaat niet meer. De stad waar Erasmus en 

Holland’s eenige Paus Adriaan VI studeerden, is vernield.’  

 

6 november 1914:  

‘Het was als een sprookje zo mooi in het Berghsche Bosch. Hoewel een groot deel van het loofhout 

reeds het blad had laten vallen, kleurde het resteerende prachtig tegen elkaar. De gele en bruine 

bladen waren als goud in de najaarszon. Tegen den avond droomde de natuur in nevel weg in de 

fijnste en zachtste tinten die denkbaar zijn. Men zoude waarlijk vergeten dat er een wereldoorlog 

woedt, dat wij eene wereldcatastrophe doormaken.47 

 

3 maart 1916  

‘Gisteren was ik te ’s Heerenberg. Het werk in de bosschen nagaande bij prachtig helder weer en 

lichten zuidelijken wind hoorde men haast onophoudelijk uit Zuid-Zuidwestelijke richting den dreun 

der zware kanonnen. Het was veel heftiger dan in Augustus en aanvang October 1914 toen Noord-

België en de omtrek van Antwerpen het tooneel van den strijd waren. Thans ligt behalve een deel 

van ons land geheel België daartusschen. Er wordt volgens de couranten gestreden in Champagne 

en bij Yperen, doch de richting was meer die van Verdun. De avondberichten van heden zullen 

wellicht aanwijzing geven.’  

 

4 maart 1916 

‘Het Duitse offensief noordelijk van Verdun is afgelopen donderdag hervat, gelijk zowel de Duitsche 

als de Franse communiqués vermelden. De dreun van het zware geschut kwam dus van Verdun. 

Opnieuw staan we dus voor belangrijke feiten.’ 

 

4 december 1916 

‘Onze kleine kindjes, Aurelia en Christine, zijn in de Groote Kerk te Enschede gedoopt. Dominee 

Roobol verrichtte den dienst, die zeer plechtig was. Moeder, Bertha, Gerrit en de kleine Li Jannink 

waren aanwezig. Mogen de kleine lieve kinderen tot goede menschen opgroeien.’ 

 

20 maart 1917 
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Jan is naar Haarle geweest om Annetje en de kinderen op Sprengenberg te bezoeken. 

‘Zondagmorgen te paard heengaande over Delden, Enter, Rijssen ben ik gisteren langs denzelfden 

weg teruggekomen. Het was een heerlijke rit. Te midden van het wereldtumult en de groote 

gebeurtenissen die zich afspelen lag de heide daar rustig en mooi als altijd.´  

 

10 april 1917 

‘De Paaschdagen (8 & 9 dz.) liggen achter ons. Het heeft gestormd, gehageld en gesneeuwd en op 

het moment dat ik dit schrijf woedt buiten een sneeuwstorm zooals er bijna dag aan dag in den 

laatsten tijd zijn voorgekomen. De natuur draagt het hare er toe bij om den menschen de 

beproeving van den tijd zwaar te doen gevoelen.’ 

 

3 oktober 1917 

‘Wij brengen ideaal mooie dagen op het Huis Bergh door. Overdag is het zomersch warm en bij het 

verdwijnen der zon komt de avondkoelte. Fantastisch mooi rijst de maan over het geboomte van 

den wal op over het silhouet van het oude stadje. Slechts door den verwijderden doffen dreun van 

het geschut wordt men aan den vreeselijken tijd herinnerd.’  
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HOOFDSTUK 18 
 

Troebelen en kunstzijde 
 
De Eerste Wereldoorlog betekende voor de Twentse textielindustrie een breuk met de 
opgaande lijn van de eerste jaren van de nieuwe eeuw. In de jaren vóór de oorlog was 1913 
voor de Nederlandse katoenindustrie een topjaar: er werd bijna twintig miljoen kilo gebleekte 
en ongebleekte katoenen manufacturen naar Nederlands-Indië geëxporteerd. In 1917 vielen de 
verbindingen met de centrale afzetmarkten in Oost-Azië weg door de afgekondigde 
duikbotenoorlog.1 En door de katoenschaarste stagneerde de aanvoer van ruwe katoen uit 
Amerika, die in 1918 helemaal ophield. Een groot deel van de katoenindustrie lag in het 
laatste oorlogsjaar dan ook volledig stil, de export zakte in en kwam nooit meer op het oude 
peil terug.  
 In het begin van de twintigste eeuw was het ook Rigtersbleek voor de wind gegaan. 
Vanaf 1902 was de firma een ‘gezonde en gefundeerde zaak’, de markt groeide en er werd 
een aanzienlijke winst geboekt.2 De onderneming bleef groeien en daarom werd in 1909 de 
fabriek uitgebreid, de nieuwbouw heette Zandvoort. Een half jaar nadat het besluit tot bouwen 
was genomen, draaiden de eerste machines al.3 In hetzelfde jaar werd een voor de toekomst 
belangrijk besluit genomen. Jan van Heek en zijn broers Gerrit Jan en Arnold die ook in het 
bedrijf werkten, begonnen in nauw overleg met management en medewerkers met het 
ontwikkelen van plannen om ‘de gehele drijfwijze der fabriek langs electrische weg te laten 
plaatsvinden’. De machines in de spinnerij en weverij werden nog steeds met stoom 
aangedreven, op dat moment zeker niet de modernste methode.4 Broer Bernard, dé technische 
man bij Van Heek & Co., had de vervanging afgeraden, maar Jan woog bij zijn 
besluitvorming ook de onbevredigende prestaties mee van de stoommachine van Buckley & 
Taylor, waarmee de fabriek was gestart. De machine vertoonde vaak kuren, het drijfwerk 
functioneerde dan niet en dat leverde aanzienlijke stagnatie in de productie op. In 1910-1911 
bouwde Rigtersbleek de eerste particuliere stroomcentrale in Twente, met ketelhuis en 
schakelinrichting, kabelnet en motoren voor groepsaandrijving.5 
  

Winstrijke jaren 

 

Uit het balansenboek van Rigtersbleek, dat een overzicht geeft van de slotcijfers van de 

kapitaalrekeningen over de jaren 1902-1916, blijkt dat ‘t het bedrijf in die jaren voor de wind ging. 

De winsten varieerden van ruim een half miljoen tot ruim twee miljoen gulden. 

 

1902    505.963,36 

1903    823.503,80 

1904       824.789,68 

1905  1.713.826,58 

1906 1.220.974,63 

1907     780.748,52 

1908  1.069.985,88 

1909  2.249.745,87 

1910     818.499,21 

1911     783.127,89 

1912 1.988.199,33 

1913 1.379.543,70 

1914    542.365,76 

1915 2.121.596,80  

1916 2.031.925,75

 
Nieuwe markten en producten 
Om nieuwe, interessante afzetgebieden voor de producten van Rigtersbleek te ontdekken, 
reisde Jan van Heek in 1899 naar Constantinopel, Smyrna en Saloniki. Enkele jaren deed 
Rigtersbleek hier op consignatiebasis zaken, maar de resultaten waren niet hoopgevend. Ze 
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brachten wel mee dat Rigtersbleek veelzijdiger werd, want na afloop van de reis kon het 
bedrijf beginnen met de succesvolle productie van en de handel in shirtings. In 1911 bezocht 
Van Heek China en Japan. Met name de export naar China werd in deze jaren zakelijk zeer 
interessant. Voor de markt in Birma maakte Rigtersbleek een nieuw product, fijne Jacconet-
weefsels, katoen aan één kant gesatineerd, voor jurken en halsdoeken. Zo nam het aantal 
doeksoorten toe, het aanbod werd breder, vooral in het genre fijnere gebleekte goederen. De 
fabriek schakelde over op geverfde stoffen, omdat er op diverse markten veel vraag naar was. 
Het eerste signaal kwam uit Atjeh, een verzoek om enkele kleurnuances aan te brengen op een 
fijne shirtingsoort. De eerste gedachte van de directie van Rigtersbleek was: afzeggen, dat is 
ons werk niet, maar Van Heek besloot contact op te nemen met de in 1888 door zijn vader 
voor twee van zijn broers opgerichte Boekelosche Stoombleekerij, wat uiteindelijk leidde tot 
een grote afzet van geverfde goederen.6  

Na 1918 haalde de katoenexport het vooroorlogse niveau nooit meer. Was in 1913 nog 
45 procent van de in Indië ingevoerde ongebleekte katoenentjes afkomstig uit Nederlandse 
textielfabrieken, in 1928 was dat aandeel dramatisch gedaald tot vijf procent. Japanse 
katoenfabrikanten hadden een sterke positie op de Indische markten veroverd; ze konden door 
veel lagere arbeidskosten goedkoper produceren en het arbeidsoverschot bood ruimte voor 
werken in tweeploegendiensten. De in Aziatische landen geproduceerde katoenen 
manufacturen waren weliswaar van een slechtere kwaliteit dan bijvoorbeeld de Nederlandse 
of Engelse, maar zo veel goedkoper dat ze daarom zeer aantrekkelijk waren voor de niet 
bijzonder koopkrachtige Indische bevolking. De Nederlanders handhaafden zich wel op de 
Indische markt met hun gebleekte katoenen manufacturen – het hoofdproduct van de Twentse 
exportweverijen – omdat de Japanners deze techniek minder goed beheersten.7 
 Rigtersbleek, dat de grootste winsten altijd op de buitenlandse markten had behaald, 
moest het wegvallen van deze exportmarkten compenseren en deed dat door nieuwe 
producten te ontwikkelen en door de binnenlandse markt te betreden, eerst met wit goed, 
daarna met geverfde stoffen en fancygoederen.8 Het jaar 1919 was – mede als gevolg van de 
inhaalslag die eigen is aan eerste naoorlogs jaren – een succesjaar, met hoge omzetten en 
stevige winsten. Voor de directie waren deze verheugende en ongekende resultaten aanleiding 
na te gaan hoe zij een deel van de winst zinvol kon besteden. Gerrit Jan jr. overlegde daarover 
met Arnold. Beiden vonden dat ze dit jaar royaal geld konden wegschenken. Oudste firmant 
Jan van Heek had de broers een lijst met ideeën voor goede doelen voorgelegd, maar voor 
Jan’s gedachte om de arbeiders van Rigtersbleek te bedenken met een beloning voor hun 
inzet, voelde Gerrit Jan weinig. 
 

‘Het is mij niet om het geld te doen, wat we voor de arbeiders zouden beschikbaar stellen, 
maar ik vind het beginsel verkeerd. Jan zegt dat hij het alléén wil doen als wij niet meedoen. 
Dit is ook onjuist, want in dat geval zou men zeggen: Hij is royaal en de beide anderen zijn 
schraperig.’9  

 
Jan van Heek heeft uiteindelijk met de autoriteit van de eerste en oudste firmant zijn broers 
overtuigd, de arbeiders kregen een extraatje. 
  
Geen medezeggenschap 
Jan van Heek speelde in deze jaren een belangrijke rol in de toenemende belangenstrijd tussen 
werkgevers en werknemers. Hij toonde zich voortdurend een moderne ondernemer van de 
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nieuwe generatie, die oude gedragspatronen verliet en afwijkende, soms wat eigenzinnige 
standpunten innam. Vooruitstrevend leidde hij Rigtersbleek, met oog voor nieuwe technieken, 
voor marktoriëntatie en productdifferentiatie toen de markt nieuwe eisen stelde aan het 
aanbod. Zijn beide broers, ook firmanten, kregen veel vrijheid op hun eigen terrein, Gerrit Jan 
als de technicus van het trio, Arnold vooral als de marketingdeskundige.  Jan van Heek koos 
ook in de relatie tot zijn arbeiders zijn eigen weg. Van in de wet vastgelegde 
medezeggenschap was hij een besliste tegenstander. Een bedrijf stond of viel volgens hem 
met de leiding. Een onderneming die de leiding niet in bekwame handen legde, was volgens 
hem – hoe gunstig de levensvoorwaarden ook mochten zijn – ‘tot achteruitgang en ten slotte 
tot ondergang gedoemd’.  

Met minder reserve keek Van Heek echter aan tegen ‘fabrieksraden voor het houden 
van gemeen overleg’, om werk en arbeidsomstandigheden in elk van de afdelingen te regelen. 
De ervaring had hem overigens geleerd ‘dat deze raden niet altijd van groote waarde zijn 
geweest en in werkelijkheid buiten de eigenlijke bedrijfsleiding zijn gehouden’. Hoge 
verwachtingen had hij niet van deze ‘groepsvertegenwoordiging’, haar bevoegdheid moest in 
elk geval niet verder reiken dan een advies aan de directie, zonder bindende kracht. 
Resumerend stelde Van Heek dat men ‘het instituut der “medezeggenschap” moet overlaten 
aan een eigen vrije ontwikkeling’.10 
 De firmanten van Rigtersbleek hielden zich ook de handen vrij als het ging om relaties 
met concurrerende branchegenoten. Zo was de fabriek nooit lid van de in 1917 opgerichte 
Onderlinge Katoendistributie Vereeniging, die tot doel had overheidsbemoeienis met de 
distributie van grondstoffen te voorkomen. Wel stond het bedrijf korte tijd op de ledenlijst 
van de uit deze vereniging voortgekomen Nederlandsche Vereeniging van Katoenspinners en 
Spinners-Wevers, de eerste algemene economische pressiegroep, specifiek van en voor de 
Twentse textiel. Maar in 1921 werd het lidmaatschap opgezegd, met als argument: we zijn 
tegen te vérgaande regelen en voorschriften, waardoor onze vrijheid van beweging wordt 
verkleind en individuele regelingen worden tegengehouden.11 Typerend voor Rigtersbleek 
was ook de opmerking van Arnold van Heek, dat Rigtersbleek grote problemen had met het 
steeds veelvuldiger optredende verschijnsel van overorganisatie, ‘waarvan we geen vrienden 
zijn’.12  
 
Minder loon of langer werken 
De naoorlogse opbloei was midden 1920 al weer voorbij. Er volgde een omslag, die inzette 
met de invoering van de nieuwe Arbeidswet, die vooral tot doel had de arbeidsdag tot acht uur 
te beperken.13 Nadat minister P.J.M. Aalberse op 11 juli 1919 met succes zijn wetsontwerp in 
de Tweede Kamer had verdedigd – de socialisten zagen de wet als hun overwinning en hieven 
spontaan en staande de achturen-mars aan – keurde de Eerste Kamer het op 31 oktober 1919 
zonder hoofdelijke stemming goed. De Hengelose metaalfabrikant D.W. Stork verzette zich 
tegen de wet, vooral uit economische overwegingen, maar stemde toch vóór, omdat hij niet 
verantwoordelijk wilde zijn voor een mogelijke kabinetscrisis wanneer de wet werd 
verworpen.14 
 De achterliggende bedoeling van de wet was te bevorderen dat de arbeiders meer in 
het gezin zouden leven, naar meer ontwikkeling zouden streven en aan het verenigingsleven 
konden deelnemen. Minder lang werken zou ook de lichamelijke en geestelijke toestand van 
de arbeiders ten goede komen.15 Volgens de nieuwe wet mochten kinderen beneden de 
veertien jaar niet werken. Een werkdag duurde voortaan acht uur, een werkweek 45 uren. 
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Maar de textielfabrikanten bedongen een eigen regeling en ze kregen hun zin: in 1922 werd 
de werkdag verlengd tot 8,5 uur en de werkweek tot 48 uur. Maar de fabrikanten wilden meer. 
Ze stelden de werknemers voor de keuze: tien procent minder verdienen of tien procent meer 
werken, een werkweek moest 53 uur duren. De gezamenlijke vakbonden weigerden dit te 
accepteren en op 29 oktober 1923 brak bij de weverij Kremersmaten van Van Heek & Co. de 
staking uit. De bonden verwachtten dat de ondernemers het wapen van de uitsluiting zouden 
inzetten. Dat gebeurde ook: op 24 november werden in 39 bedrijven de machines stopgezet, 
in Twente en de Achterhoek lag overal het werk stil, 22.000 arbeiders stonden op straat. 16 De 
vakbonden keerden honderdduizenden guldens aan hun leden uit. De gemeente Enschede 
ondersteunde de niet-georganiseerde stakers ruimhartig, eerst met veertigduizend gulden, later 
nog eens met 140.000 gulden.17 Dit was wel een heel andere opstelling van de gemeente dan 
bij de voorgaande stakingen onder het bewind van burgemeester Van der Zee! Ook andere 
gemeenten trokken de beurs, in het hele land werden inzamelingsacties gehouden. 18 
 
 

Een ‘levenskwestie’ voor Rigtersbleek 

Rigtersbleek was nauw gelieerd met de Boekelosche Stoombleekerij (BSB). Ondanks dat ‘Uwe 

vennootschap na aan ons verbonden is’, had Rigtersbleek ernstige bedenkingen tegen het 

lidmaatschap van de BSB van de Fabrikanten Vereeniging Enschede. In een brief van 20 februari 

1923 deelde Rigtersbleek dat mee, nadat BSB een aanvraag had ingediend om als lid te mogen 

toetreden. Jan van Heek stelde dat zijn firma er principieel op tegen was dat de 

fabrikantenvereniging leden van buiten Enschede, ‘of wat daartoe onduidelijk behoort’, aannam. 

Boekelo ligt op enkele kilometers afstand van Enschede. Bovendien: ‘Ingeval van conflicten te 

Enschede, zoude het lidmaatschap U verplichten, mede stop te zetten en wij kunnen niet inzien op 

welke wijze dat op Enschede druk zoude helpen uitoefenen. Uwe werklieden zoude een geforceerde 

stopzetting zeker in de armen der organisaties drijven, wat zeer ongewenscht en tegen Uw belang 

is. Omgekeerd, ingeval van conflict ten Uwent, zoude Enschede moeten stoppen om druk op de 

Boekelosche bevolking uit te oefenen, wat ons van zeer twijfelachtige waarde voorkomt.’ 

De derde reden, van zakelijke aard, was waarschijnlijk de belangrijkste en kwam voort uit 

eigenbelang. Rigtersbleek liet haar producten in Boekelo bleken. Als bij een staking BSB werd 

stopgezet, zouden ‘de inrichtingen renteloos’ stilliggen. Rigtersbleek zou dan ‘het grootere nadeel 

lijden dat wij met onze goederen en werken uit de markten geraken. Voor onze zaak raakt dit een 

levenskwestie en wij moeten reeds om die reden u positief aansluiting ontraden en daartegen 

opkomen’.19  

 

 
Textiel op politieke agenda 
Jan van Heek brak met een Twentse traditie. De textielfabrikanten hadden inmenging van 
derden, en zeker van de overheid, altijd afgewezen. In hun denkwereld was geen plaats voor 
staatsbemoeienis. Maar nood breekt wet: Van Heek zocht steun bij geestverwante Haagse 
politici, persoonlijk en vertrouwelijk, om aandacht te krijgen voor de problemen in de 
Twentse textielindustrie en ook voor zijn eigen ideeën en standpunten. Op 22 november 1923, 
twee dagen voor de uitsluiting begon, uitte Jan van Heek zijn ontevredenheid over de situatie 
in een vertrouwelijke brief aan jhr.mr. J.R. Slotemaker de Bruïne, lid van de Eerste Kamer 
voor de CHU. Hij had hem al eerder, op 12 november, geattendeerd op de ontwikkelingen in 
Enschede. Van Heek wilde hem vertrouwelijk informeren over het arbeidsconflict in Twente.  
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 Over de oorzaken van de problemen was Van Heek duidelijk: de Twentse 
textielindustrie werkte vooral voor de wereldmarkt, moest het dus van export hebben. De 
concurrentie was sterk en wie niet kon meekomen, was gedoemd te verdwijnen. Omdat de 
bedrijven grote bedragen aan sociale voorzieningen en belastingen moesten afstaan, en omdat 
de werktijden steeds korter werden, was het noodzakelijk de productiekosten te verlagen, door 
de stuklonen te verminderen en de werktijden te verlengen. Van Heek wees er ook op dat de 
arbeidersorganisaties categorisch hadden geweigerd aan verlenging van de werktijden mee te 
werken. Er bleef voor de ondernemers dus weinig anders over dan de stuk- en uurlonen te 
verlagen. Dat was inmiddels gebeurd: op 10 december 1922 waren de lonen met tien procent 
verlaagd, ze bedroegen nu 81 procent van het hoogste niveau in 1920. Gezien de 
bedrijfsresultaten had voor Rigtersbleek de verlaging tot in de loop van 1924 mogen worden 
uitgesteld, bekende Van Heek. Maar hij had sterk de indruk dat de verlaging voor veel andere 
bedrijven noodzakelijk was en geen uitstel duldde, daarom wilde Rigtersbleek solidair blijven 
met de andere fabrikanten. Overigens had Van Heek sterk de indruk dat het de stakers minder 
ging om de tien procent loonsverlaging dan om de verlenging van de werkweek.20 
 Van Heek’s visie op de situatie van de textielfabrieken, vooral op de noodzaak tot 
verlaging van de productiekosten, bleek achteraf sterk gekleurd. De werkgevers hadden 
geweigerd de boeken op tafel te leggen, om met cijfers en feiten aan te tonen dat de door hun 
bepleite loonsverlaging onontkoombaar was. Pas in 1994 werd ontdekt dat de financiële 
situatie van de bedrijven geen maandenlang conflict rechtvaardigde. Alleen in 1920 hadden de 
fabrieken met verlies gewerkt, nadat in de voorgaande twee jaren grote winsten waren 
geboekt. In 1921 was er al weer een herstel van de winsten te zien, dat zich in de volgende 
jaren doorzette. In 1923 bedroegen de loonkosten zeventien procent van de totale kosten. Een 
verlaging van de lonen met tien procent zou nauwelijks bijdragen aan kostenreductie. De 
werkgevers waren er dus vooral op uit om een stijgende inflatie af te wentelen op de 
arbeiders.21 En de strijd ging tevens in belangrijke mate ook om het prestige van de 
fabrikanten. Op 14 januari 1924 riep een Twentse werkgever uit: 
 

‘Eerst moet […] de strijd uit zijn met eene volledige overwinning der werkgevers en op 
“Kremersmaten” het werk tegen het verlaagde loon hervat zijn, ook al moet er drie maanden 
langer om gevochten worden. Tegen elke prijs moet het denkbeeld, dat er ook maar eenige 
medezeggenschap is verkregen, op welke manier dan ook, worden voorkomen.’22 

 
De Tweede Kamer zette het textielconflict in Twente – dat inmiddels al een half jaar duurde – 
op de politieke agenda. De ouderwets-patriarchale machtsstrijd van de ‘textielbaronnen’ 
wekte ook in het landsbestuur veel weerstanden op. Het SDAP-Kamerlid J.W. Albarda, in 
1913 gekozen voor het kiesdistrict Enschede, wilde een enquêtecommissie instellen om de 
schuldvraag te onderzoeken.23 Het optreden van de fabrikanten werd gehekeld, het bracht aan 
Nederland enorme schade toe, volgens de communist W. van Ravesteyn, de arbeiders 
moesten deze klassenstrijd winnen. Hij hoopte dat een enquête zou aantonen dat deze 
uitsluiting van de kant van de kapitalisten ‘dom en onverantwoordelijk’ was geweest, weinig 
anders dan een poging om ‘het levenspeil van de textielslaven te drukken’. De katholiek 
A.H.J. Engels, een Enschedese weverszoon, vermaard door zijn werk in de Twentse 
textielarbeidersbeweging, oordeelde dat de fabrikanten schrik probeerden te brengen onder de 
arbeiders. Bovendien accepteerden fabrikanten van niemand inmenging. Het voorstel voor de 
enquêtecommissie werd uiteindelijk verworpen met 59 tegen 23 stemmen.24 



  

180 

 Op 30 april 1924 ondernam rijksbemiddelaar ir. H.A. van IJsselstein, oud-minister van 
Landbouw (1918-1923), een bemiddelingspoging. Zijn voorstel hield een bescheiden 
loonsverlaging in en een overwerkregeling die de werkgevers ruimte bood om ten hoogste 
130 uur per jaar overwerk te laten verrichten. De confessionele bonden Unitas en St. 
Lambertus en ook de werkgevers konden zich vinden in dit plan. Twee dagen later hervatte 
een deel van de stakers het werk. De socialistische vakbond De Eendracht besloot daarop niet 
toe te geven, maar het stakingsfront te versmallen: de leden in de bedrijven waar de bond de 
grootste aanhang had, staakten door, de anderen gingen weer aan het werk. Dit betekende een 
scheuring in de samenwerking tussen De Eendracht en St. Lambertus.25 Deze ontwikkeling 
plaatste de werkgevers voor een lastige keuze: was het wijs de uitsluiting vol te houden, nu 
niet álle stakers de staking wilden opgeven? 
 Jan van Heek liet voorzitter H.J. Blijdenstein van de commissie ad hoc uit de 
werkgeversorganisaties in Twente op 7 mei 1924 weten hoe hij tegen het probleem aankeek: 

 
‘De loop van zaken, zooals die zich in Enschede heeft ontwikkeld, gaat verre over het 
eigenlijke conflict heen. Het geschilpunt is eene politieke zaak geworden, en eene kwestie van 
gezag. Het gaat hier ook om een behoud van maatschappelijke orde tegenover socialistisch en 
communistisch drijven. Waar dat het geval is, zouden wij U willen wijzen op het overwegend 
belang van rug aan rug te blijven staan met de confessionele partijen.’ 

 
Een algemene uitsluiting leek hem te gevaarlijk, maar de leden van De Eendracht uitsluiten 
zou geen probleem zijn. De fabrikanten moesten zich echter wel twee keer bedenken om de 
leden van St. Lambertus en Unitas, die weer aan het werk waren gegaan, nu weer de straat op 
te jagen. Hoe passiever de werkgevers zich opstelden, hoe beter. Harde maatregelen achtte 
Rigtersbleek in deze fase ongewenst.26 
 Het advies van Jan van Heek werd opgevolgd. Uiteindelijk haalden de bonden bakzeil, 
Op 20 juni adviseerde het hoofdbestuur van De Eendracht de leden weer aan het werk te gaan 
en drie dagen later keerden ook de overige stakers terug naar de fabrieken: het conflict was 
voorbij. De staking had de bond goed gedaan: het aantal leden, in 1910 nog geen 
tweeduizend, was in 1923 gegroeid tot twaalfduizend. Voor De Eendracht betekent deze 
staking, die acht maanden had geduurd, een gedeeltelijke overwinning voor de werknemers. 
Het was volgens sommigen te betreuren dat de financiële veerkracht van de confessionele 
bonden te gering was geweest, anders zou het conflict een beter resultaat hebben opgeleverd. 
De loonsverlaging was beperkt tot 7,5 procent, de werktijden werden niet langer en voor het 
overwerk was een regeling getroffen.27 Maar de feitelijke winnaars waren de fabrikanten, die 
in grote lijnen hun zin hadden gekregen. De strijd was vooral gegaan om de macht: de 
werkgevers wilden geen greintje van hun zeggenschap afstaan aan de bonden of de 
overheid.28 Het deerde de fabrikanten niet dat hun prestige weer eens een forse deuk had 
opgelopen. Door hun onverzettelijke houding en het inzetten van het scherpste wapen, de 
uitsluiting, verspeelden ze nog meer krediet dan bij vorige stakingen en uitsluitingen.29 
 
Afscheid van FVE 
De staking van 1923-1924 had bij Jan van Heek ernstige twijfels opgeroepen over de zin van 
het Twentse Stelsel. Een algemene uitsluiting was onrechtvaardig ten opzichte van 
werknemers die waren aangesloten bij een vakbond waarmee de werkgevers geen conflict 
hadden. Kort na het einde van de staking bepleitte Van Heek dan ook bij het bestuur van de 
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FVE voortaan alleen leden uit te sluiten van de arbeidersorganisaties die de staking 
organiseerden.30 In een brief van 18 april 1925 aan het bestuur van de FVE zette hij zijn 
bezwaren nog eens uiteen, persoonlijk, niet als directeur van Rigtersbleek. Door het scherpe 
wapen van de uitsluiting algemeen in te zetten, werden zowel de goedwillenden als de 
kwaadwillenden ‘in een vijandig kamp’ gedreven. Welke schadelijke gevolgen dat had voor 
de stemming in de stad meende Van Heek niet uiteen te hoeven zetten. De fabrikanten 
moesten wel doortastend optreden tegen de leden van de vakverenigingen die tot staking 
opriepen; deze zouden na een bepaalde, maar niet te lange termijn zonder overgangsmaatregel 
geheel uitgesloten moeten worden. Als er moest worden geslagen, dan alleen de boosdoeners, 
en stevig ook.31 
 Het bestuur van de FVE wilde zijn beleid niet aanpassen, maar Van Heek bleef 
volhouden. Drie dagen later al, in een brief van 21 april 1925, onderstreepte hij nog eens zijn 
standpunt, strikt vertrouwelijk zoals hij boven de brief tikte. Hij legde uit dat het hanteren van 
het wapen van de uitsluiting hem altijd tegen de borst had gestuit. Voor de oorlog, bij andere 
toestanden en opvattingen, had het Twentse Stelsel vaak doeltreffend gewerkt, ‘al was dat ten 
koste van groote verbittering en in ’t algemeen gesproken, tegen de publieke opinie in’. Hij 
erkende ook wel dat zijn opvatting nadelen had. Bij conflicten zouden er in een fabriek twee 
partijen tegenover elkaar komen te staan, aan de ene kant de leden van de bonden die geen 
staking wilden, aan de andere kant de stakende arbeiders. Maar dat was onvermijdelijk.  
Ook was er kans dat in enkele bedrijven in zo’n situatie het productieproces zou stagneren. 
Werkgevers hadden in dat geval het recht hun fabrieken geheel of gedeeltelijk te sluiten. Maar 
degenen die werkloos raakten, waren in dat geval geen slachtoffer van de werkgevers. Een 
derde bezwaar was dat doorwerkende georganiseerde of ongeorganiseerde arbeiders de 
stakende en de uitgesloten collega’s buiten hun besturen om steunden. De FVE had dan het 
recht passende maatregelen te nemen, meende Van Heek.32 Desondanks was het standpunt 
van Rigtersbleek duidelijk: alleen beperkte uitsluiting, geen algemene werktijdverkorting, 
geen besmet werk laten verrichten. Het bestuur van de FVE kwam de firmanten van 
Rigtersbleek op enkele punten tegemoet, maar de algehele uitsluiting bleef overeind en zou 
‘automatisch’ worden toegepast.33 Daarop bedankte Rigtersbleek op 18 mei 1925 per 31 
december 1925 voor het lidmaatschap van de FVE.  
 
 

‘Waanzinnige zelfmoordpolitiek’ 

Een naam die tijdens en ook na de staking door Twente zoemde, was Insider, een ingewijde in de 

textielindustrie, wiens identiteit nooit bekend is geworden. Hij koos partij voor de arbeiders. De 

textielfabrikanten voerden ‘een waanzinnige zelfmoordpolitiek’, schreef hij in een circulaire die hij 

onder meer zond aan de twee Enschedese bedrijven Van Heek & Co. en Rigtersbleek en naar 

enkele ondernemingen in Oldenzaal en Almelo. ‘Het Nederlandse publiek weet niet hoe erg het met 

de textielindustrie gesteld is; weet niet dat de Twentsche industrieelen nu al twee jaar bezig zijn 

elkaar op hun enige groote afzetgebied, namelijk Nederlands Indië, waarop zij alle toch in 

overgroote mate zijn aangewezen, te ruïneeren.’34 Insider wilde ook dat er onder alle 

textielfabrikanten in Oost-Nederland een enquête werd gehouden, om vast te stellen ‘wie van de 

heeren er na afloop van de uitsluiting nog lid wenscht te blijven’.35 Jan van Heek was de enige 

fabrikant die als lid van de FVE bedankte. 
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In de maanden na de staking keerde de rust terug in Enschede. Even zorgden twee spinnerijen, 
Roombeek en Schuttersveld, voor wéér wat agitatie, toen ze als eersten in de geschiedenis van 
de Twentse textiel wilden beginnen met een twee-ploegenstelsel. Dat spinnerijen dit initiatief 
namen, was begrijpelijk, want die bedrijven waren het meest kapitaalintensief. Ze kwamen 
wel in conflict met collega’s, omdat ze een groter beroep deden op arbeiders en deze bij hun 
collega’s weghaalden, en omdat ze een ploegentoeslag betaalden. Bovendien vonden de 
collega’s dat ze er met deze loonsverhoging niet geloofwaardiger op zouden worden, nu ze 
net een langdurige strijd om loonsverlaging achter de rug hadden. Rigtersbleek liet daarbij 
weer een afwijkend geluid horen: nachtarbeid was uit den boze ‘als systeem in een industrie 
die zichzelf respecteert’. Uiteindelijk moesten Roombeek en Schuttersveld bakzeil halen. De 
weerstand in de Enschedese textielwereld tegen deze vernieuwende aanpak, vooral ook 
ingegeven door de gedachte dat er sprake is van oneerlijke concurrentie, was te groot: ‘Wie 
tijdelijk het meer ploegenstelsel toepast, trekt daardoor onevenredig voordeel boven andere 
leden.’36 
 

 
Werkmanstuindorpen in Enschede 

Aan het begin van de twintigste eeuw waren, door de sterke groei van Enschede met ongeveer 

duizend inwoners per maand, ‘van liever lede zeer ongewenschte toestanden op woninggebied 

ontstaan’. Tussen 1900 en 1910 steeg het aantal inwoners van 38.000 naar 53.000. Op 9 

november 1906 sprak de gemeente hierover met bestuursleden van de FVE, er moest wat 

gebeuren. Geld kwam er als er in Enschede, overeenkomstig de Woningwet van 1901, een 

vereniging zou worden opgericht die aan de verbetering van de volkshuisvesting wilde werken. 

Namens de fabrikanten nam Jan van Heek plaats in het voorbereidingscomité, dat onder leiding 

stond van burgemeester Edo Bergsma.  

Er zat vaart in het proces. Op 4 januari 1907 ging de woningcorporatie De Volkswoning van start, 

Jan van Heek was één van de bestuurders. Op vier plaatsen verrezen de komende jaren in totaal 

325 woningen, aan de Roomweg, de Kuipersdijk en de Pluimstraat, op het oude erve Goolkate, 

dicht bij de fabriek van Rigtersbleek. De huren waren laag: ongeveer een rijksdaalder in de week. 

Het waren tamelijk eenvoudige woningen, met een grote woonkeuken met opzij twee bedsteden en 

aan de achterkant een spoelhuis. Het privaat, het ‘huuske’, was buiten in een vrijstaand schuurtje. 

Het bekendste complex van De Volkswoning werd ’t Pathmos, de tussen 1914 en 1928 gebouwde 

woonbuurt die zijn naam ontleende aan de oude buitenplaats van een oom van Jan van Heek, niet 

ver van de kom van de gemeente. Er werden hier zo’n veertienhonderd woningen gebouwd, negen 

basistypen in vele varianten, met winkels, scholen, pleinen, een badhuis, een wijkcentrum, veel 

groen. Centraal in de wijk lag een park dat de naam kreeg van de Engelsman Thomas Ainsworth 

die zoveel had betekend voor de Twentse textielindustrie, wat de bewoners overigens niet deerde, 

voor hen was het ’t eendenparkje.  

Toen er in de tweede helft van de jaren twintig nog steeds woningnood was, werd ’t Pathmos 

uitgebreid met 226 woningen, de zogenoemde ‘Drentse buurt’ waar veenarbeiders uit Drente 

kwamen te wonen die in de textiel werk hadden gevonden. Willem Wilmink, de Enschedese dichter, 

speelde in zijn jeugd vaak op ’t Pathmos, bij vriendjes van school. ‘Op ’t Pathmos had je sfeer, 

daar was het gezellig, het was er zo ruim. En die markante poortjes! Enschedeërs waren ook trots 

op ’t Pathmos. Mijn vader wandelde eens door de wijk met Duitse voetballers, die konden niet 

geloven dat daar gewone arbeiders woonden.’37 Over de Drentse buurt maakte Willem Wilmink een 

gedicht: 
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Drentse immigranten 

De werkdag begon in de venen 

’s ochtends vroeg voor dag en dauw, 

Dan dronken ze vast wat jenever 

tegen de bittere kou. 

 

In hutten van hout en plaggen 

rekten ze ’t harde bestaan 

totdat ze niet meer langer konden.  

Toen zijn ze naar Twente gegaan. 

 

Nu woonden ze voortaan in huizen, 

niet meer in een droevige schuur,  

zagen kranen, voor ’t eerst van hun leven: 

‘Het water komt zó uit de muur!’ 

 

Maar in kolossale fabrieken 

ging de dag zo langzaam voorbij: 

achter wit geverfde ruiten 

verlangden ze terug naar de hei. 

 

Het land waar ze waren geboren, 

hebben ze nooit meer gezien. 

Maar nog vaak vertelden ze ’s avonds 

een Drents vertellechien.38  

 

  

Hoeksteen van Rigtersbleek 
Rigtersbleek had in de laatste helft van de oorlog de productie moeten stopzetten, omdat 
verschillende exportmarkten verloren waren gegaan. Het meest gevoelige verlies was de 
omzet in China. Toen ook andere buitenlandse markten vrijwel waren afgesloten, resteerde 
alleen nog de Nederlandse handel en die met Nederlands-Indië. Het was de grote verdienste 
van Arnold van Heek, de jongste van de drie broers, dat hij een nieuwe branche ontwikkelde: 
de kunstzijde, die volgens Jan van Heek een hoeksteen van Rigtersbleek werd.39 Medio jaren 
twintig gingen de drie firmanten op zoek naar andere wegen, waarbij ze wilden inspelen op de 
actuele technologische vernieuwingen. Ze wilden weten welke mogelijkheden kunstzijde 
bood voor een katoenfabriek.  

In het begin van de jaren negentig van de negentiende eeuw was in Duitsland een fraai 
glanzend draadje ontwikkeld, op basis van cellulose in een koperammoniakproces, de 
kunstzijde. Nadat de eerste kunststofspinmachine was gebouwd, startten in Duitsland en 
Engeland kunstzijdefabrieken en in 1911 werd in Arnhem de Nederlandsche 
Kunstzijdefabriek (Enka) opgericht. Twee jaar later, in maart 1913, werden daar de eerste 
draadjes kunstzijde gesponnen. In de oorlogsjaren was er een bijzonder grote vraag naar 
textiel en dus ook naar kunstzijde en bovendien gingen de ontwikkelingen door. De glans 
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werd mooier en daarom vond kunstzijde steeds meer toepassing in kleding. Ze verving 
geleidelijk ook katoen en wol en er ontstonden allerlei mengsels.40  
 Omdat productvernieuwing noodzakelijk was om de fabriek draaiende te houden, 
besloten de firmanten onder aanvoering van Arnold van Heek proeven te nemen met 
kunstzijden kettingen. Maar het werd niet direct een succes, het was ‘een misère van het begin 
tot het eind’, bekende Rigtersbleek jaren later. Twente was op katoen, maar niet op kunstzijde 
ingesteld. Italië en Duitsland hadden ervaring met het weven van echte zijde, maar de 
Twentse fabrikanten hadden de machines niet, kenden de kneepjes van de bewerking niet, ze 
hadden totaal geen ervaring. ‘Niettegenstaande alle goede hulp van onzen hoofdbaas M. 
Beverdam tastten wij in den aanvang totaal in ’t duister, en de fabricage heeft ons geld en 
oneindig veel hoofdbrekens gekost.’41  
 Maar Jan van Heek geloofde vol overtuiging in het nieuwe product. Hij drong er sterk 
op aan de mogelijkheden uitvoerig en nauwkeurig te onderzoeken en waar mogelijk toe te 
passen.42 En het lukte: maakte Rigtersbleek aanvankelijk de eenvoudigste weefsels met 
uitsluitend een kunstzijden inslag, later verlieten de meest kostbare japonstoffen de fabriek. 
Rigtersbleek werkte hierbij nauw samen met het Textielveredelingsbedrijf N.V. Palthe in 
Almelo, een onderneming van Jan’s schoonfamilie.43 De nieuwe kunststof, rayon genoemd, 
werd vooral geweven op de halfautomatische of automatische Northrop-getouwen: de wever 
hoefde niet langer eigenhandig de inslagspoel te wisselen en ze stopten automatisch bij 
touwbreuk.  
 Om de concurrentie aan te kunnen en het monopolie van dit bedrijf in Nederland te 
doorbreken, besloot Van Heek & Co. in 1927 een eigen kunstzijdespinnerij op te richten, de 
NV Nijma in Nijmegen. Jan van Heek had een belangrijke rol.  
 

‘Ik deed dit schoorvoetend, omdat het toen reeds mijn wensch was mij terug te trekken uit 
zaken, om mij meer aan andere dingen te kunnen wijden. Vroegere aanvragen had ik van de 
hand gewezen, maar toen twee heren van Nijma mij approcheerden en mijn steun vroegen, heb 
ik daaraan gevolg gegeven.’44 

 
Hij werd in dit besluit gesterkt door zijn overtuiging dat Twente zich moest interesseren in en 
oriënteren op deze nieuwe nijverheid en de kansen en mogelijkheden moest benutten. Hij 
nodigde een groep van bevriende industriëlen uit Twente uit voor een bijeenkomst in het 
kantoor van de Twentsche Bank in Enschede, waar hij zijn plan presenteerde. Er was interesse 
en de Nijma werd opgericht, die zich ontwikkelde tot een sterke onderneming.45 
 Maar ondanks de geslaagde productvernieuwing en de succesvolle oriëntatie op 
nieuwe markten kondigden zich in de tweede helft van de jaren twintig ook voor Rigtersbleek 
slechtere tijden aan. Door de toenemende scherpe concurrentie van de Japanse 
textielindustrie, die met ongebleekte katoentjes, de ‘greys’, de Javamarkt dreigde te 
veroveren, verminderde de afzet in het buitenland.46 Twente besteedde nog weinig aandacht 
aan deze ontwikkeling, de voorspoed van de jaren twintig maskeerde de langzame, maar 
zekere terugtocht uit Nederlands-Indië, ook al waarschuwde een familielid van Van Heek, 
Ludwig van Heek jr., die een wereldreis had gemaakt, voor de sterke opkomst van de 
Japanners. Geen nieuw en oorspronkelijk geluid overigens, want had Jan van Heek in 1896 
daarvoor al niet gewaarschuwd?47 Nu pleitte Ludwig van Heek voor ingrijpen van de 
overheid, die de Twentse industriëlen moest steunen bij het heroveren van de verloren 
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afzetmarkten in Indië.48 De schrijver van het jubileumboekje van Rigtersbleek voegde daaraan 
nog toe:  
 

‘Daarnaast kwam in 1930 de groote crisis in Nederland, toen, nadat alle rijke landen der aarde 
hun muntstandaard hadden teruggezet, onze Regeering en de Nederlandsche Bank zich 
verbeeldden dat ons land zoo rijk was, dat wij dit niet behoefden te doen en wij met te hoogen 
levensstandaard bleven doorploeteren.’49  

 
Hier valt de schrijvershand van Jan van Heek te herkennen. In de jaren dertig zal hij zich dan 
ook met veel inzet en overtuiging mengen in de landelijke discussie over het al dan niet 
devalueren van de Nederlandse gulden. 
 
Drie zoons 
In de familiekring wisselden ook in dit decennium vreugde en verdriet elkaar af. Het gezin 
van Jan en Annetje werd uitgebreid met drie zoons. Dat zijn eerste zoon zijn voornamen 
droeg, zinde Jan niet, maar het was de wens van zijn moeder en van Annetje. Om 
naamsverwisseling te voorkomen werd op voorstel van Jan als derde naam Alexander 
toegevoegd, naar Alexander Hegius, de mogelijke voorzaat van de familie. Kort na de 
geboorte van Jan jr. overleed Christine. Zij had zich nog ‘innig verheugd’ over de geboorte 
van Jan, op 22 september 1920.50 De dood van zijn moeder, op zaterdag 13 november 1920 
greep Jan bijzonder aan. Hij was altijd haar lievelingszoon gebleven. In zijn dagboek schreef 
hij zeventien pagina’s over haar betekenis, haar overlijden en de begrafenis. ‘Moeder is […] 
zoo oneindig veel voor ons geweest. Alles wilde ze voor ons zijn en doen.’ Ondanks haar 
bezigheden voor haar grote gezin, had ze ‘altijd een open oog weten te houden voor al wat 
hoog, mooi en goed was’.51  

Goderd, de tweede zoon van Jan en Annetje, kwam op zaterdag 28 april 1923 ter 
wereld. Jan was die dag bij de jaarvergadering van de Twentsche Bank, ‘steeds een voor velen 
niet te onderschatten gebeurtenis in Twenthe, omdat daaraan een goede maaltijd in de Groote 
Sociëteit [in Enschede] verbonden was. […] Aan tafel werd op de gezondheid van den kleinen 
wereldburger gedronken.’ Arnold was de laatste van het zestal. Hij werd geboren op 2 oktober 
1927 ‘en sloot het hek’.52  
 De familie Van Heek sloot de jaren twintig af met twee belangrijke gebeurtenissen in 
Enschede. Op 24 juli 1929 droeg Jan het Van Lochemspark, grenzend aan het door Gerrit Jan 
geschonken G.J. van Heekpark, over aan de gemeente. Het buitengoed was vroeger bezit 
geweest van Herman van Lochem, de Enschedese textielpionier; het park werd naar hem 
genoemd. De in Twente voor veel rijke fabrikanten werkende tuinarchitect P.H. Wattez had 
het buitengoed in een landschappelijke stijl aangelegd. Naast het bruggetje stond het 
gedenkteken dat herinnerde aan de Vlaamse vluchtelingen die in het begin van de Eerste 
Wereldoorlog naar Enschede waren gekomen.53 
 Op maandag 2 september 1929 bezochten koningin Wilhelmina, prins Hendrik en 
prinses Juliana Enschede. Het slot van het programma was een groots defilé in het G J van 
Heekpark van duizenden mensen.54 De koninklijke gasten zagen een blijde, versierde stad, 
waar de textielfabrikanten nog steeds tevreden waren over hun omzetten en winsten. Van 
Heek & Co. sprak in een brief aan de particulier secretaris van de koningin, ter voorbereiding 
van het bezoek aan de fabriek, ‘over de gestadige ontwikkeling van de industrie’.55 Maar in de 
vrolijk versierde straten, onder de kunstig gebouwde erebogen door, zweefde de onrust. De 
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sociaal-democraten verspreidden pamfletten. Eén ervan, De Koningin Komt, was een vurig 
protest tegen de komst van de koninklijke gasten, van de hand van Troelstra.  
 

‘Arm volk, waarom zijt gij nog zo bijgelovig! Waarom kweekt ge uw eigen parasieten en 
verkwikt ge u aan hun aanblik? Wanneer zult ge vrij worden? Want de tronen zijn niet de 
oorzaak, doch slechts het gevolg uwer slavernij.’  
 

Burgemeester Edo Bergsma verbloemde in zijn toespraak één stadsprobleem in elk geval niet. 
De meeste inwoners waren goed gehuisvest, in lage eengezinswoningen, vol lucht en licht, 
‘niet in eindeloze en vreugdeloze straten in huurkazernes’. Maar er stonden ook nog reeksen 
oude woningen in de stad, ‘als wonde plekken in een gezond lichaam’.56 Op hun rijtoer door 
de stad zagen de koninklijke gasten deze realiteit in de negentiende-eeuwse arbeiderswijk De 
Krim, hoe de stad de sanering aanpakte, hier was de sloop al begonnen. De bewoners van de 
Krim, Oranjeklanten bij uitstek, stroomden samen in de voor deze gelegenheid begaanbaar 
gemaakte Lindelaan, blij met het hoge bezoek, zoals een ereboog meldde: ‘Al is de Krim nog 
zo min, toch eren wij de Koningin’.57  
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HOOFDSTUK 19 
 

Rust en verpozing 
 
Op één van de laatste zomerdagen van de negentiende eeuw waren Jan van Heek en zijn bijna 
tien jaar oudere broer Bernard een avondje uit in Bentheim, waar ze veel vrienden en 
bekenden ontmoetten, zoals Jet en Jo van Wulfften Palthe uit Hengelo die waren vergezeld 
van een logé, Edwina Burr Ewing, een Amerikaanse. Samen hadden de drie jongedames in 
Dresden kunsthistorie gestudeerd. En zo begon iets moois. In het voorjaar van 1900 
verloofden Bernard en Edwina zich, op 20 juni was de bruiloft in Hannover.1 Het kerkelijke 
huwelijk werd gesloten in de English Church, met Jan als ‘best man’. ’Eene dergelijke 
waardigheid had ik tot nu toe niet bekleed en daar geen van ons de Engelse ceremoniën 
kende, welke strikt gevolgd werden, was de gebeurtenis voor velen eene zeer eigenaardige.’ 
Na afloop genoot het gezelschap in Hotel Royale een uitstekend maal, in de avonduren werd 
er uitbundig feestgevierd in Tivoli in Herrenhausen.2 
 Bernard, 37 jaar, al drie jaar firmant in het bedrijf van zijn vader, en zijn negen jaar 
jongere bruid gingen in Enschede wonen, in Bernard’s stadshuis aan de Noorderhagen, dicht 
bij de fabriek van Van Heek & Co., naast het Larinksticht, waar tegenwoordig het 
Muziekcentrum staat.3 Maar zijn hart trok naar het Twentse platteland. Daarom kocht hij 
grond in de buurtschap Rutbeek, tussen Haaksbergen en Enschede, totaal ongeveer 
vierhonderd hectare. Volgens goed Twents gebruik begonnen Bernard en Edwina bescheiden, 
met een theehuisje, maar al snel maakten ze plannen voor een buitenhuis. De Enschedese 
architect Arend Beltman, een zoon van Gerrit Beltman die vele jaren voor Van Heek & Co. 
had gewerkt, kreeg het verzoek een landhuis te ontwerpen. Edwina had zelf al diverse ideeën 
ontwikkeld, schetsjes gemaakt en foto’s uit tijdschriften geknipt, om Beltman te inspireren. In 
het ontwerp is duidelijk, aan het grote, halfcirkelvormige balkon met balustrade, gedragen 
door vier Ionische zuilen, het Josiah Smith House in Charleston te herkennen. Ook tal van 
andere kenmerken verwijzen naar huizen van rijke Amerikanen in de staten waar Edwina 
opgroeide.4 In 1907 konden Bernard en Edwina hun zomerresidentie Zonnebeek betrekken. 
Elf jaar later besloten ze er het hele jaar te gaan wonen.  
 
Kunst voor arbeiders  
Onder invloed van Edwina, thuis in de kunstgeschiedenis, begon Bernard zich steeds meer te 
interesseren voor cultuur.5 Behalve een uitstekende fotograaf was hij ook een vaardige 
tekenaar. Fotografie en tekenen vormden de bron voor een nieuwe hobby, het verzamelen van 
kunst. Bernard volgde daarbij het spoor van vele andere Twentse textielfabrikanten die 
werden aangetrokken door Hollandse schilders uit de zeventiende en achttiende eeuw. In de 
loop van de jaren verzamelde Bernard ongeveer tweehonderd kunstwerken, vooral 
romantische schilderijen, van onder anderen Schelfhout, Cornelis Springer en B.C. Koekkoek. 
De meeste werken in zijn collectie waren van minder bekende meesters. Na de Eerste 
Wereldoorlog, toen Bernard voorzichtig begon te denken aan een museum voor kunst en 
historie, liet hij zich adviseren door de kunsthistoricus dr. Cornelis Hofstede de Groot en 
verschoof zijn belangstelling naar de Gouden Eeuw.  

Zoals broer Jan, die kunstwerken kocht om zijn kasteel helemaal in middeleeuwse 
sfeer aan te kleden, zo begon Bernard te denken over een museum6, vooral – hij had 
patriarchale trekjes van zijn vader meegekregen – om de arbeiders in de fabrieken de 
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gelegenheid te bieden na hun werk van kunst te genieten en zich ook daarvoor te gaan 
interesseren.7 Of het juist is dat de Twentse ‘textielbaronnen’ uit de familie Van Heek tot het 
verzamelen en het exposeren van kunstwerken werden gedreven door ‘trots op de regio waar 
ze economisch zo’n vooraanstaande positie hadden verworven’, zoals Kempers beweert, valt 
te betwijfelen.8 Eerder volgden zij een internationale trend. In tal van andere Europese landen 
kochten rijk geworden fabrikanten kunst, niet alleen voor de wanden van hun landhuizen of 
villa’s, maar vooral ook omdat het verzamelen van kunst een algemeen modeverschijnsel 
werd in de betere kringen.  

Bernard had daarnaast veel belangstelling voor de lokale en regionale geschiedenis en 
cultuur, die in Twente vooral groeide na de oprichting van de Oudheidkamer Twente in 1905.9 
De wortels van deze interesse van vele Twentenaren gaan terug naar het midden van de 
negentiende eeuw. In 1858 werd de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en 
Geschiedenis opgericht. Uit Twente was mr. A.A.W. van Wulfften Palthe, de grootvader van 
Annetje, aanwezig. Hij was een kleinzoon van mr. Jan Willem Racer, die tussen 1781 en 1793 
zeven delen van zijn Overijsselse Gedenkstukken had gepubliceerd. Van een bloeiend actief 
oudheidkundig leven in Twente was nauwelijks sprake.10 Opmerkelijk is overigens dat vooral 
niet-Twentenaren schreven over het verleden van de streek.11 Maar in oktober 1905 gaven 
vele belangstellenden gehoor aan de uitnodiging van vier in regionale historie en cultuur 
geïnteresseerde streekgenoten: de Enschedeërs H.B. Blijdenstein, Ko van Deinse en Jan van 
Heek, en mr. G.J. ter Kuile uit Almelo. De vergadering, in de koffiekamer van de Groote 
Sociëteit in Enschede, had tot doel het oprichten van een Oudheidkamer. De aanleiding was 
de verkoop van een collectie oude, vermaarde munten van de familie Van Doorninck in 
Zwolle, waarvan velen iets met Enschede van doen hadden.12 Mr. G.J. ter Kuile, in 1921:  
 

‘Ik zie nog hoe op een jachtpartij mij aansprak [...] H.B. Blijdenstein en mij als zijne meening 
te kennen gaf, dat er toch getracht moest worden om voor Twente al die munten en penningen 
uit deze bekende collectie aan te koopen, hoe jammer het zoude zijn deze kans voorbij te laten 
gaan nu er een mooie kern zou te leggen zijn van eene verzameling die zeker de belangstelling 
in onze Overijsselse geschiedenis zou opwekken. We hebben daar toen in de hooge heide en 
onder de oude wacholders in den breede het plan besproken en Blijdenstein bleek er bepaald 
op te staan dat, al zoude het dadelijk een heele uitgave vereischen, persoonlijk een onzer 
oudheidvrienden op de actie met ruime volmacht zijn slag zoude slaan. Ik weet niet meer 
hoeveel hazen en wilde ganzen de jacht van dien dag uitmaakte, maar een betere, een 
blijvende jachtbuit is van dien jachtdag in Hesepe meegenomen!13 

 
Ter Kuile richtte een garantiefonds op en zo konden de munten op de veiling in Amsterdam in 
veiligheid worden gekocht. De vraag was nu, waar de kostbare penningen en munten konden 
worden opgeborgen. Het antwoord was: in een Oudheidkamer Twente. Staande de 
vergadering in de Sociëteit gaven 85 aanwezigen zich op als lid. Voorzitter werd Van 
Deinse14, zijn plaatsvervanger was G.J. ter Kuile en Jan van Heek werd penningmeester. In de 
jaren daarna groeide de collectie van de kamer door schenkingen, legaten en aankopen. 
Geleidelijk ontstond er ruimtegebrek en moest er een oplossing komen om de collectie een 
passend onderdak te verschaffen.15 
 Van Deinse liet zijn vriend Bernard van Heek eens de ruimte zien waar de 
Oudheidkamer was gehuisvest: een leegstaande schilderswerkplaats aan de Langestraat, 
tussen het stadhuis en het politiebureau. Bernard zag hoe ‘treurig en gevaarlijk’ dit 
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onderkomen was. ‘Ik beloofde hem toen een nieuwe a/d eischen des tijds zich aanpassende 
woning.’16 Aanvankelijk dacht hij aan een openluchtmuseum in de directe omgeving van 
Zonnebeek. Aanleiding daarvoor waren de plannen van boer Gerrit Jan Wissink om zijn uit 
1802 daterende Wissinks Mölle af te breken: daar zat zoveel hout aan, dat hij er een mooie 
schuur van kon bouwen. Het was Twente’s laatste stenderkast, een oud molentype. Bernard 
kocht de molen en liet hem overplaatsen naar het heideterrein Roerinkskamp, in het 
Buurserzand. In de voetstukken van de molen werd een gedicht van Van Deinse gebeiteld. 
Het eerste en laatste van de vijf coupletten luiden: 
 
Ik zin ‘ne oale stenderkast 
Oet achtteenhonderd twee 
Do mi-j Jan Heenik Wissink ginn’ 
In Ossel bouwen dee. 
 
In negenteenhonderd twintig een 
Hef Jan Bernard van Heek 
Mi-j kof en mi-j weer op ebouwd 
Hier achter Zonnebeek.17 
 
De nieuwe plek was niet ideaal, daarover waren Van Deinse en Van Heek het eens.18 Maar er 
was geen betere oplossing. Bovendien paste de molen helemaal in de plannen van Bernard om 
Twente te verrijken met een openluchtmuseum, met een traditioneel boerenerf met al zijn 
bouwsels – een bakspieker, een iemenschoer, een wagenschöpn – en oude 
landbouwwerktuigen.19 Maar Van Deinse voelde weinig voor dit plan. Hij wilde het liefst een 
eigen gebouw voor de Oudheidkamer Twente en stuurde Bernard’s gedachten in die 
richting.20 Toen bleek hem dat Van Heek al in het begin van de jaren twintig plannen had 
gemaakt voor het stichten van een museum en zelfs al in 1921 een stuk grond aan de 
Emmastraat had laten kopen om daar een Oudheidkamer en een Kunstmuseum te stichten. 
‘Het is geen gekheid wat jelui van mij krijgt, dat wordt wel een half miljoen’, vertelde 
Bernard Van Deinse.21  
 
Van Heek Museum 
In de zomer van 1922 deelde Bernard minister dr. J.Th. de Visser van Onderwijs, Kunsten & 
Wetenschappen mee dat hij van plan was het Rijk gratis een museum voor Kunst aan te 
bieden, met het benodigde terrein en zijn verzameling schilderijen.22 Maar de financiële 
situatie van de staat baarde de minister zo veel zorgen, dat hij vooral vreesde dat het Rijk de 
jaarlijkse exploitatielasten van een nieuw museum niet zou kunnen opbrengen. Hij adviseerde 
Van Heek op betere tijden te wachten.23 Bernard mocht de verdere ontwikkelingen niet 
beleven, op 31 januari 1923 overleed hij. Omdat de lokalen van de Oudheidkamer plaats 
moesten maken voor het nieuwe stadhuis van Enschede, kreeg de kamer in 1927 voorlopig 
ruimte in het voormalige laboratorium van Het Enschedees Lyceum.24 
 De familie Van Heek, onder aanvoering van de gebroeders Jan en Ludwig, in nauwe 
samenwerking met Edwina van Heek, wenste de plannen van Bernard toch te  
verwezenlijken. Het terrein aan de Emmastraat viel niet binnen de mogelijkheden en de 
besprekingen over de bouw van een museum op een terrein bij Het Volkspark liepen vast.25 
Kort daarna, in de zomer van 1923, wees de gemeente de Van Heeks op een stuk grond aan de 
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Korte Steeg, het begin van de Deurningerstraat, maar de familie vond het te klein. Ook de 
Nederlandse regering dacht mee. Namens de Rijkscommissie van advies inzake de musea, 
kortweg de Museumraad, kwam prof.dr. Jan Veth, directeur-hoogleraar aan de Rijksacademie 
voor Beeldende Kunsten, op 24 januari 1924 voor overleg naar Enschede. De volgende dag 
schreef Veth direct een enthousiaste brief aan Ludwig van Heek, waarin hij voorstelde het 
museum onder te brengen in het Van Heekshuis aan de Markt.26 Maar dat idee ontmoette 
weerstanden in de familie. Moeder Christine had in 1919 al in een beschikking laten 
vastleggen, dat ze graag zou zien dat na haar dood één van de kinderen in het huis zou gaan 
wonen. Het moest ‘een Van Heekshuis blijven, waarin de eenvoudige geest, het streven naar 
alles goed en groote harmonie moge voortleven’.27  
 
Weinig stukken van waarde 
Het bestuur van de Oudheidkamer, geïnspireerd door medebestuurder Jan van Heek, hielp de 
familie uit de impasse. Aan de Lasondersingel lag een zeer aantrekkelijk terrein, even dicht 
bij de markt als het Volkspark. Er liep een brede verkeersweg langs, er tegenover werd een 
hervormde kerk gebouwd, de Lasonderkerk. Als het museum een ruime binnenplaats kreeg, 
kon het licht vanaf die binnenplaats en de straatkanten de schilderijenkabinetten 
binnenkomen. ‘Hoeveel beter schilderijen uitkomen in goed belichte en gerangschikte 
kabinetten dan in grote zalen, daarvan geeft het Rijksmuseum in Amsterdam na zijn 
gedeeltelijke hervorming blijk’, aldus het bestuur. ‘Wanneer tot stichting van het museum te 
dezer plaats wordt besloten, wordt het perspectief geopend van een waardig, representatief 
Twentsch Museum, zoals de legataris heeft bedoeld.’28  
 Op 19 februari 1926 tekenden Edwina en de andere erfgenamen, ten overstaan van 
notaris Henry van Opstall, in het Van Heekshuis de acte van schenking. Het werd niet het Van 
Heek Museum, ook niet het Twentsch Museum, maar het Rijksmuseum Twenthe. De familie 
Van Heek schonk het Rijk het terrein, een museum waarin plaats was voor een verzameling 
schilderijen – waaronder de collectie van Bernard van Heek – en waar de Oudheidkamer 
Twente haar collectie kon tonen. Drie jaar lang zouden de Van Heeks jaarlijks maximaal 
zevenduizend gulden bijdragen aan onderhoud, exploitatie en personeel. In de schenkingsakte 
waren twee opmerkelijke afspraken gemaakt over de collectie van Bernard van Heek. De 
familie Van Heek stelde een fonds van tweehonderdduizend gulden ter beschikking waarmee 
het museum de overgedragen verzameling kon aanvullen en verbeteren en om andere 
kunstwerken te kopen. Bovendien kreeg de staat de bevoegdheid uit de verzameling van 
Bernard zoveel werken te verkopen of anderszins te vervreemden, als de staat van belang 
achtte om het niveau van de collectie te verhogen; de opbrengsten moesten wel in het fonds 
terechtkomen.29  
 Dit wees op een probleem en dat was er ook. Dr. Frederik Schmidt Degener, 
hoofddirecteur van het Rijksmuseum en adviseur van de minister, had de verzameling 
schilderijen van Bernard bestudeerd. Zijn conclusie was onthutsend: de collectie had niet 
voldoende niveau voor een rijksmuseum.30 Schmidt Degener stelde in zijn nota dat het geheel 
een aardige collectie was voor een particuliere verzameling, maar dat zich daaronder 
verhoudingsgewijs slechts weinig stukken van grote culturele waarde bevonden. Bernard van 
Heek had volgens Schmidt Degener een nogal traditionele collectie opgebouwd. Er zou voor 
een fors bedrag geïnvesteerd moeten worden in meer kwaliteit en in een verbreding van de 
collectie met werken uit andere kunstperioden.31 
 



 193 

Middeleeuws klooster 
De familie boog zich ook over de vraag wie het nieuwe museum moest ontwerpen. En vooral: 
aan welke eisen het gebouw moest voldoen. De werkcommissie van de familie Van Heek, 
bestaande uit Ludwig, Edwina, Henny en Jan, en de bestuursleden van de Oudheidkamer Van 
Deinse, Ter Kuile en secretaris C.J. Snuif, bezochten in het laatste kwartaal van 1926 diverse 
musea, in Nijmegen, Haarlem, Leiden, Deventer en het Kunst- und Gewerbemuseum in 
Dortmund. Jan van Heek legde daarna zijn denkbeelden vast in een memorie. Op 3 april 1927 
besloot de familie – in groten getale opgekomen, alleen Edwina was in het buitenland – ten 
hoogste 225.000 gulden uit het familiefonds te bestemmen voor de bouw en inrichting van het 
museum. Uit een grote groep kandidaten koos de familie na veel wikken en wegen voor de 
architectencombinatie van Karel Muller en A.K. Beudt uit Hengelo, omdat hun ontwerp het 
beste aansloot bij de ideeën van de Van Heeks.32  
 Het was een voor de hand liggende keuze. Karel Muller, vooral bekend geworden door 
zijn ontwerpen voor het Tuindorp Het Lansink in Hengelo, had in Twente al voor veel 
fabrikanten landhuizen en villa’s gebouwd. Ludwig van Heek had de van oorsprong 
Amsterdamse architect in 1902 gevraagd zijn villa aan de Hengelosestraat 40 te ontwerpen. 
Voor de schoonouders van Jan van Heek had Muller een jaar later De Sprengenberg in Haarle 
gebouwd. Gerrit Jan van Heek liet zijn villa De Wigwam aan de Boddenkampsingel 40 in 
Enschede door Muller tekenen en voor Arnold van Heek had hij begin jaren twintig ’t Stroot 
in Twekkelo ingrijpend uitgebreid en verbouwd.33 Toen Muller de opdracht kreeg voor het 
Rijksmuseum, was hij bijna zeventig, het was zijn laatste grote werk. In samenwerking met 
zijn compagnon K. Beudt ontwierp hij een gesloten bouwblok met gerende gevels op een 
symmetrische plattegrond en een opvallende entreepartij met een steil schilddak, geflankeerd 
door zeszijdige hoektorens; de entree zelf had een halfrond bovenlicht in een rondboogportiek 
versierd met zandstenen blokken.34  
 Op 17 juni 1930 droeg de familie Van Heek – in aanwezigheid van onder anderen 
minister mr. J. Terpstra, sinds driekwart jaar minister van OK&W – het museum over aan de 
staat, nadat er maandenlang hard was gewerkt aan de inrichting van zowel de 
schilderijenafdeling met twaalf zalen en kabinetten en de tien ruimten voor de Oudheidkamer 
Twenthe. De leidende gedachte was: 
 

‘... een Museum te scheppen, dat vrij van overlading, door logische rangschikking in 
opvolgende vertrekken en zoveel mogelijk in tijdsvolgorde, den bezoekers het verzamelde op 
bevattelijke wijze als een samenhangend geheel doet zien. [...] aan de bezoekers in onzen 
bewogen en jagenden tijd een oogenblik van rust en verpoozing en een terugblik in het 
verleden te geven.’  

 
Daarom was gekozen voor de bouw rondom een binnenplaats in de geest van een hofje of een 
middeleeuws klooster. Hier was het de bezoeker volgens Van Heek mogelijk ‘een oogenblik 
de verbinding met de buitenwereld te verbreken en zich opgenomen te voelen in een interieur, 
sprekende van andere tijden, van andere levenswijzen, van andere idealen’.35  
 
Museaal concept 
Na het tekenen van de schenkingsacte discussieerde de familie intensief over het museale 
concept, met name over de verhouding tussen de beeldende kunst en de historische 
voorwerpen van de Oudheidkamer. Jan van Heek’s memorie riep vooral bij Ludwig de vrees 
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op, dat – in weerwil van de bedoelingen van broeder Bernard – de nadruk té sterk zou komen 
te liggen op het historische deel waardoor het schilderijenmuseum in de verdrukking kwam.36 
Jan achtte die vrees ongegrond. Hij was vóór gelijkwaardigheid van de kunstwerken en de 
historische stukken, zoals Bernard het altijd had bedoeld.37 Auguste Jungé-van Heek wilde in 
elk geval ‘geen moderne schilderijen-afdeeling’ in het museum opnemen.38  
 Bijna een jaar later kwam er weer rust in de familie, toen Schmidt Degener samen met 
Jan van Heek ‘een bepaalde lijn van aankoop’ voor de schilderijenafdeling presenteerde. De 
bedoeling was een herkenbaar profiel voor het nieuwe museum te ontwikkelen, waarin 
beeldende kunst en de Twentse geschiedenis centraal stonden. Vanuit deze gedachte voelde 
Schmidt Degener er veel voor een kleine verzameling van primitieve Nederlandse en 
Westfaalse kunst te vormen, een gedachte die volgens hem prima aansloot bij de 
cultuurhistorie van Twente. De familieleden die de museumcommissie vormden, volgden hem 
hierin, al moest er ook enige aandacht zijn voor de zeventiende eeuw. Maar: ‘De richting, die 
het Museum insloeg, is die der Middeleeuwsche kunst in hare verschillende uitingen’, schreef 
Jan later in de Museumgids van 1941. Dit concept was een ‘uitvloeisel van den persoonlijken 
smaak en aanleg van den schrijver’, voegde hij er aan toe – en wat minder van de schenker, 
zoals hij ook had kunnen schrijven.39  
 Het was nu duidelijk dat Jan van Heek beslist een eigen stempel wilde drukken op de 
collectie. In de jaren vóór de opening had hij zelfs al een aantal belangrijke laatmiddeleeuwse 
werken voor het museum gekocht. In de eerste plaats twee portretten van omstreeks 1500 van 
Joos van Cleve, van wie hij in Huis Bergh een zelfportret had hangen. Verder een drieluik met 
de aanbidding van de drie koningen uit diezelfde tijd, van de hand van de Meester van 
Hoogstraten, een leerling van Memlinc. Uit het begin van de zestiende eeuw dateerde het 
schilderij Twee ruiters in duinlandschap van landschapschilder Esaias van der Velde.40 Het 
werd duidelijk dat Jan van Heek zijn passie voor de laatmiddeleeuwse kunst uitbreidde tot het 
Rijksmuseum Twenthe.  
 

 
Wel ontspannend vermaak, liever geen cultuur in Enschede 

In het interbellum stelde het culturele leven in Enschede – waar Jan Herman van Heek woonde en 

werkte, Huis Bergh was voor vrije weekeinden, feestdagen en vakanties – weinig voor. Er was 

nauwelijks vraag naar cultureel vertier, daarvoor was er onvoldoende draagvlak, niet verwonderlijk 

in een industriestad als Enschede. Tot in de Tweede Wereldoorlog was de bevolkingssamenstelling 

nogal eenzijdig. Fabrikanten en arbeidersverenigingen waren het erover eens dat de stad eerder 

vermaak dan cultuur wilde. Tegenover de eentonigheid van het werk in de fabriek moest 

ontspannend vermaak staan dat van de fabrieksarbeiders, mannen en vrouwen, weinig geestelijke 

inspanning vroeg.41 Het Rijksmuseum Twenthe, waarvan Bernard van Heek had verwacht dat 

arbeiders er na hun werk kunst zouden gaan bekijken, trok vooral bezoekers van buiten de stad, 

zoals uit de eerste jaarverslagen blijkt. De mannen en vrouwen uit de fabrieken hadden nauwelijks 

interesse in de kunst van de late middeleeuwen of de geschiedenis van stad en streek. 

Iets meer belangstelling voor kunst hadden de textielfamilies. Annetje van Heek was in deze jaren 

actief voor de afdeling Enschede-Lonneker van het Nederlandsch Kunstverbond, dat tot doel had ‘in 

deze moeilijke tijden’ steun te verlenen aan beeldende kunstenaars. Iet Bakels-van Wulfften 

Palthe, een volle nicht van Annetje, secretaresse van het hoofdbestuur, vroeg haar op 21 maart 

1922 een lokale afdeling op te richten.42 ‘Ondanks het feit’, zo schreef Henriëtte haar, ‘dat er in 

Enschede toch niets te beginnen is, omdat men er niets voor kunst voelt’, wilde ze toch een poging 



 195 

wagen. Annetje nodigde enige goede bekenden uit voor een bijeenkomst en samen richtten ze de 

afdeling Enschede-Lonneker op. Mevrouw Harry ter Kuile-van Heek werd presidente, Annetje 

secretaris.  

Op 9 juni 1922 was de eerste actie. Er was geld ingezameld en besloten werd het hoofdbestuur te 

verzoeken enkele tekeningen van Willem de Zwart aan te kopen.43 Volgens de spelregels van het 

verbond konden de kunstwerken na enige tijd worden gekocht. Als het kunstwerk meer opbracht 

dan het gekost had, kreeg de kunstenaar de winst.  

Uit het notulenboek blijkt dat de afdeling groeide, begin 1924 waren er 79 leden. Maar op 23 

december 1925 viel het doek, er kwam te weinig geld binnen. Een mogelijke reden daarvoor was 

volgens Annetje, dat de fabrikanten de laatste jaren grote bedragen hadden geschonken voor veel 

doelen, zoals de restauratie van de Grote Kerk.44 

  

 

Groot Bavel 
Jan van Heek en het bestuur van de Oudheidkamer Twente, onder leiding van Van Deinse, 
streefden naar een kwalitatief hoogstaande presentatie in het museum van de geschiedenis van 
stad en streek. In de tweede helft van de jaren dertig ging een grote wens in vervulling. Er 
dreigde groot gevaar voor het twee eeuwen oude Saksische ‘lös hoes’ Groot Bavel in De 
Lutte.45 In 1936 hoorde Jan van Heek dat de eigenaar overwoog het af te breken. Maar hij had 
een ander idee: Groot Bavel moest blijven en wel in de tuin van het Rijksmuseum Twenthe. 
Het huis was een lös hoes pur sang en daarmee zo karakteristiek Twents:  
 

‘Zijn hooge en spitse dak van verweerde roode pannen tot op manshoogte neerdalend op de 
lage zijmuren met kleine vensters en deuren, het “boveneind” met zijn aangebouwde 
“bovenkamer”, en een waterput voor de deur, beschaduwd door een linde, het “nieneind” met 
zijn “onderschoer” en groote “niendeur” – alles vormde een karakteristiek geheel.’46  

 
Jan van Heek voelde zich zeer verbonden met de streek en de historie van het Twentse land, 
waarin het boerenleven zo centraal stond. Daarom spande hij zich in om de boerderij te 
behouden en een plaats te geven bij het museum.47 De onderhandelingen met de eigenaar 
slaagden en op 19 april 1936 werd het koopcontract getekend. Jan had het geld voor de 
aankoop gefourneerd. In de herfst van 1936 en het volgende voorjaar braken werkloze 
bouwvakkers het lös hoes af en bouwden het steen voor steen weer op aan de Lasondersingel 
in Enschede, op de plaats van het vroegere erve Het Laersonder. De leiding had Jan Jans, 
architect in Almelo, bouwmeester en kenner van het Nedersaksische boerenhuis.48 Op 11 mei 
1937 kon Van Heek de waardevolle aanwinst in de tuin van zijn museum aan de staat 
overdragen. 
  
Rijk der dieren 
Ook 1938 was een belangrijk jaar voor het museum. Op 15 september werden twee grote en 
twee kleine zalen aan het museum toegevoegd, gebouwd op kosten van Gerrit Jan van Heek 
jr. In deze door Beudt ontworpen zalen kreeg de kunstcollectie van Gerrit Jan een plaats, 
werken uit de negentiende eeuw, schilderijen uit het rijk der dieren. Een opmerkelijke 
aanvulling, die zeker niet paste in het concept van het museum, dat door Jan was bepaald. De 
verzameling van Gerrit Jan was ontstaan uit ‘groote liefde en het zich één voelen met de 
natuur van den Stichter’.49 Vier schilders voerden in het nieuwe deel van het museum de 
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boventoon: Richard Friese uit Duitsland (1854-1918), Bruno Liljefors uit Zweden, (1860-
1939), Wilhelm Kuhnert (1865-1918) uit Duitsland en Carl Rungius (1869-1959) uit de 
Verenigde Staten. Hun schilderijen, van wild in de vrije natuur, de vogelwereld in het 
noorden, de fauna in Centraal-Afrika en de natuurreservaten in de Verenigde Staten en 
Canada riepen gemengde gevoelens op. Tegenover het wat onverklaarbare enthousiasme van 
Jan van Heek stond de gereserveerde, licht afwijzende houding van Schmidt Degener die met 
mild eufemisme de werken minder geschikt achtte voor de vaste collectie.50 Jan van Heek liet 
zich aan deze opvatting weinig gelegen liggen, de schilderijen van Gerrit Jan bleven te zien in 
het museum.  
 In datzelfde jaar beleefde Jan ook het heuglijke moment dat hij een begin kon maken 
met de inrichting van een kabinet dat was gewijd aan de boekverluchting van de 
middeleeuwen. De verzameling was niet groot, maar leerzaam. Hier viel te ontdekken hoe uit 
de boekversieringskunst, op perkament, het paneelschilderen groeide en de weg wees naar de 
schilderkunst van portretten en landschappen van de zestiende eeuw en daarna de overgang 
naar de landschapschilderkunst in groot formaat van de Gouden Eeuw. Dat jaar liet Van Heek 
ook de grote laatmiddeleeuwse werken naar de eerste zaal met bovenlicht overbrengen. In 
verband met deze veranderingen was het nodig verschillende schilderijen, hoofdzakelijk uit 
de zeventiende eeuw en de romantische school, in depot te plaatsen, waarmee Van Heek nog 
eens benadrukte dat hij zijn eigen voorkeuren in het museum wilde uitdragen.51 Dertig jaar 
later constateerde Adam Hulshoff, in 1967 aangetreden als directeur, dat de middeleeuwse 
manuscripten een educatief gerichte inleiding vormden op de verzameling schilderijen uit de 
late middeleeuwen. Trots en tevreden stelde Hulshoff vast, dat die collectie ‘de meest 
kostbare en best geselecteerde’ was geworden ‘die met de grote Nederlandse musea in 
kwaliteit en gerichtheid kon wedijveren’.52 
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HOOFDSTUK 20 
 

De Twentsche Heeren 
 
In het Rijksmuseum Twenthe waren de historische collectie en de beeldende kunst in één 
museum ondergebracht, waarmee recht werd gedaan aan de belangstelling van Bernard van 
Heek, maar vooral ook aan die van Jan van Heek. Dat was een opmerkelijke combinatie, want 
de heersende gedachte in de museale wereld was juist die twee onderdelen uit elkaar te 
houden – zo nodig zelfs uit elkaar te halen. In 1921 was een gezaghebbend rapport 
verschenen van de Rijkscommissie voor het Museumwezen waarin nadrukkelijk werd 
aangedrongen op de scheiding van kunst en historie.1 Maar wie betaalt, bepaalt. En de familie 
Van Heek betaalde, en Jan van Heek bepaalde, soms tot grote irritatie van het ministerie van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De bewindslieden, hun ambtenaren en adviseurs 
stoorden zich mateloos aan hem en zijn broers.2  
 

‘De heeren Van Heek meenen verstand van museumaangelegenheden te hebben en willen hun 
inzichten doorgeven, omdat zij alles betalen.’  

 
Voortdurend waren er botsingen en kleine schermutselingen tussen het ministerie en de 
familie Van Heek. De familie meende in alles een min of meer beslissende stem te hebben. 
De betrokkenen op het ministerie vroegen zich af of het nu ging om een rijksmuseum of het 
Museum Van Heek.3 In het begin riepen vooral de problemen over de personeelsbezetting van 
het museum ergernissen op. Toen het departement en de familie het eens waren geworden 
over de plaats van het nieuwe museum en het museale concept, staken in de herfst van 1927 
personele perikelen de kop op. Op 12 september overlegde de familie over de toekomstige 
leiding van het museum. Er lag een sollicitatiebrief van de 27-jarige Engelbert H. ter Kuile, 
Almeloër van geboorte, die op het punt stond aan de Rijksuniversiteit Leiden af te studeren in 
kunstgeschiedenis en archeologie. Jan van Heek noteerde aanbevelend in de notulen, dat de 
gegadigde een Twentenaar was, de zoon van mr. G.J. ter Kuile, de voorzitter van de 
Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis en ondervoorzitter van de 
Oudheidkamer Twente. Een tweede kandidaat was Van Deinse, wiens naam enkele jaren 
geleden al was gevallen in een gesprek met Jan Veth.4 Edwina van Heek sprak haar voorkeur 
uit voor de jonge Ter Kuile.5 Schmidt Degener deelde haar mening. Van Deinse was volgens 
hem te oud, Ter Kuile leek hem een mogelijke en betere kandidaat. Hij stelde voor dat Ter 
Kuile gedurende drie jaar bij hem als volontair-assistent in het Rijksmuseum zou komen 
werken, om daarna te bepalen of hij geschikt zou zijn als directeur.6 
 Op 10 juni 1929 werd Engelbert ter Kuile geïnstalleerd als conservator. Nauwelijks 
een maand later beklaagde Ter Kuile zich in een brief aan Jan van Heek, dat hij zich tekort 
gedaan voelde in zijn positie als conservator en ontslag wilde nemen. Hij ergerde zich over de 
wijze waarop Van Heek tegen alle adviezen in zijn eigen zienswijze doordreef. De Van Heeks 
gaven hem vervolgens te kennen, dat ze inderdaad geen vertrouwen in zijn beleid hadden; 
evenmin overigens in de ideeën van andere museumdirecteuren, die elkaar toch steeds 
tegenspraken. De familie Van Heek wilde haar eigen inzichten volgen.7 Vanaf dat moment 
werd de jonge conservator buiten veel zaken gehouden. De familiecommissie negeerde hem 
naar zijn zeggen volkomen, bij aankopen werden zijn adviezen in de wind geslagen.  
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Van conservator tot professor 

Engelbert Hendrik ter Kuile (1900-1988) studeerde in 1927 af aan de Rijksuniversiteit in Leiden in 

kunstgeschiedenis en archeologie. Twee jaar later promoveerde hij op een proefschrift over de 

houten torenbekroningen in de Noordelijke Nederlanden. Een torenbekroning is ‘het bovendeel van 

een torengebouw, een "top" die zelf veelal door een spits wordt gedekt’. In Ter Kuile’s visie zijn het 

zelfstandige objecten van architectuur, met een eigen betekenis en doel. Die sierlijke doorluchtige 

bouwwerken beheersen het silhouet van vele Nederlandse steden. Voorbeelden zijn Delft (1495), 

Lieve-Vrouwe-toren Breda (1509) en de St. Bavo kruistoren te Haarlem (1516). Na zijn korte 

dienstverband met het Enschedese museum vervolgde Ter Kuile zijn loopbaan bij de 

Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, vanaf 1933 het Rijksbureau voor de Monumentenzorg. 

In 1947 werd hij hoogleraar in de architectuurgeschiedenis aan de Technische Hogeschool in Delft.8 

 

 
Gesprekken met Jan van Heek en andere leden van de commissie leidden niet tot een 
oplossing. Op 20 december deelde Van Heek de conservator mee dat de familie in hem niet de 
juiste figuur zag, omdat hij een andere kijk had op beheer en mensen. Het leek de leden van 
de commissie en de bestuursleden van de Oudheidkamer het beste uit elkaar te gaan. Op 2 
januari 1930 vroeg Ter Kuile minister Terpstra hem ontslag te verlenen. Op drie pagina’s 
zette hij zijn voornaamste grieven op een rij, die zijn oordeel onderschreven dat de 
familiecommissie de conservator zag als ‘slechts een bloot uitvoerder van haar eigen museale 
denkbeelden’.9  
 
Nagemaakte antieke kronen 
Ter Kuile noemde enkele voorbeelden. Toen Schmidt Degener en hij adviseerden dat een  
‘uiterst belangrijk’ schilderij van Jan Steen een passende aanwinst was voor de 
schilderijenverzameling, kregen ze nee te horen. Op ‘groteske gronden’ verhinderden enige 
leden van de familiecommissie de aankoop van een ‘hoogst merkwaardig’ schilderij van 
Cornelis Engelbrechtsen.10 Het verzoek van Ter Kuile en de architecten om de grote 
zwerfsteen vóór de ingang van het museum een betere plaats te geven, werd geweigerd. Toen 
Ter Kuile, krachtig gesteund door Schmidt Degener en twee ambtenaren van de 
Rijksgebouwendienst, vijf zeer hinderlijke vensters wilde dichtmetselen, hielden de Van 
Heeks dat tegen. Schmidt Degener noch Ter Kuile waren in staat geweest de familie te 
bewegen een uiterst storende, gekleurde tegellambrisering in één van de tentoonstellingszalen 
te verwijderen. Toen de conservator bezwaar maakte tegen het opstellen van een reeks 
‘fantastische maquettes der Twentsche steden naar de kaarten van Jacobus van Deventer, 
kerkportalen, koepelgraven e.d.’, kreeg hij het verwijt dat hij altijd tegendraads wilde zijn.  
Ondanks tegenwerpingen van Ter Kuile handhaafde de commissie haar plan om het 
oudheidkundige deel van het museum met nagemaakte antieke gotische en renaissancekronen 
te verlichten. Het stak Ter Kuile ook, dat hij in de krant moest lezen dat de familie met de 
gemeente Enschede een overeenkomst was aangegaan om het beheer van het grootste deel 
van de museumtuin over te nemen. ‘Toen ik op grond van mijn aanstelling als beheerder 
bezwaar maakte […] kostte mij dit de bitterste verwijten.’ Dit voorval was voor de 
museumcommissie aanleiding Ter Kuile te verzoeken ontslag te nemen, na het eerdere 
dreigement dat ze de minister wilde vragen een andere conservator aan te stellen.  
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Voor Schmidt Degener kwam de ontslagaanvrage niet als een verrassing. De 
commissie uit de familie had tegenover hem al signalen afgegeven en het was hem duidelijk 
dat samenwerking tussen de familie en Ter Kuile onmogelijk was geworden. Maar wat moest 
er nu in Enschede gebeuren, vroeg  Schmidt Degener zich af.  
 

‘De praktijk heeft geleerd dat de familie Van Heek zich op het standpunt stelt in de 
voornaamste museale aangelegenheden d.w.z. bouw, inrichting der zalen en aankoopen, 
volkomen deskundig te zijn. Steunend op het alles beheerschende feit dat zoo goed als alle 
gelden door haar worden verstrekt en hartgrondig overtuigd dat haar toewijding ten slotte aan 
deze museumschepping het karakter zal geven dat hen voor oogen staat, beslist zij juist in die 
aangelegenheden, welke men in den modernen tijd gewoonlijk overlaat aan directeur of 
conservator.’ 

 
Dit schreef Schmidt Degener op 9 januari 1930 in een interne nota aan minister Terpstra. Hij 
stelde voor dat de familie Van Heek een directeur uit eigen gelederen zou benoemen. Dat leek 
hem de beste oplossing, omdat ‘het geheele Museum Twenthe meer en meer de schepping 
wordt van de familie Van Heek’. De eigen inzichten overheersten zo, dat iedere conservator 
onvermijdelijk in conflict zou komen met de Van Heeks. Een betaalde directeur leek hem een 
overbodige luxe, een inwonende conciërge kon onder leiding van de directeur uit de familie 
de meeste lopende zaken afhandelen.11 Een briefje van Schmidt Degener aan P. Visser, de 
betrokken hoofdambtenaar van het ministerie, liet niets te raden over. Schmidt Degener vond 
het ‘een hopeloos geval’ en als Ter Kuile de waarheid had geschreven, en dat kwam hem zeer 
waarschijnlijk voor, dan wilde de familie alleen een directeur die op alles ja en amen zei. 
‘Laat een der heeren uit de “familie-commissie” zelf het directeurschap op zich nemen. Dat 
zal voor het Rijk goedkoper zijn en plaatst dan ook tegenover de buitenwereld de 
verantwoordelijkheid daar waar ze zich de facto reeds bevindt.’12  
 

Kerken en ruïnes  

 

In de jaren twintig en het begin van de jaren dertig vond Jan van Heek weer rust om te tekenen. 

In zeven schetsboeken toonde hij opvallend veel aandacht voor de directe omgeving van zijn 

woon- en werkstad Enschede en de wijdere omtrek van zijn kasteel in ’s Heerenberg. Vooral 

kerken in het langgerekte Duitse grensgebied tussen deze twee steden kregen een plek in zijn 

schetsboek. In Twente tekende hij het Stiftskerkje in Weerselo – waar hij later vele keren met zijn 

kinderen zou terugkomen om samen te schetsen – en de oude St. Plechelmus, de bijna duizend 

jaar oude Romaanse kerk in het hartje van Oldenzaal. In het Duitse grensgebied voerden 

tekentochten hem naar de Dom St. Victor in Xanten, de Münsterkerk St. Martin in Emmerich en de 

Dom van Aken. Hij tekende ook de hooggelegen St. Vituskerk in Elten en het kerkje in Heek, het 

dorpje van zijn voorouders. 

Uiteraard vergat hij zijn tekenpen en schetsboeken niet, toen hij met Annetje op reis ging, in 1924 

naar Normandië, een jaar later naar Italië. ‘Normandië is een land van kerken, van grootsche, 

heerlijke kerken. Helaas zijn er vele van verwaarloosd of buiten gebruik of zelfs vervallen tot eene 

ruïne. Maar allen getuigen van eene groote kracht, een grooten godsdienstzin en toewijding en een 

hoog peil der kunst in de middeleeuwen. Men gevoelt zich klein, wanneer men staat tegenover de 

machtige Romaansche torens met hunne ten hemel reikende spitsen, wanneer men wandelt onder 

de hooge gewelven of afdaalt in de crypten.’13 Een Italiëreis vulde één schetsboek, in dertig 
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tekeningen vereeuwigde Jan vooral ruïnes, de overblijfselen van een triomfboog, een theater, 

villa’s, een stadspoort, ruïnes in een landschap.  

 

   
Honorair directeur 
De minister had Ludwig en Jan van Heek – ‘de beide kopstukken van de familie’ –  al enkele 
keren gevraagd hun visie op papier te zetten, maar beiden bleven hardnekkig weigeren. Ze 
eisten een mondeling onderhoud op het departement. De minister zwichtte en op 22 januari 
1930 in de middaguren vond het gesprek plaats. Die ochtend had Visser nog snel een memo 
voor Terpstra geschreven. Hij stelde voor dat er een nieuwe beheerder-rijksambtenaar van het 
museum kwam, die moest trachten het met de familie Van Heek te redden. Om echter een 
herhaling van de tragedie rond Ter Kuile zoveel mogelijk te voorkomen, moest van te voren 
nauwkeurig worden vastgesteld in welke gevallen de beheerder overleg moest plegen  met de 
familie Van Heek. Visser vond bovendien dat de opvolger van Ter Kuile pas in dienst moest 
komen als het museum helemaal klaar was, omdat er anders tijdens de bouw en de inrichting 
diepgaande meningsverschillen zouden zijn te verwachten. Een andere mogelijkheid was dat 
de familie de jaarlijkse exploitatiekosten voor haar rekening nam, maar niet voor drie jaar tot 
een maximum van zevenduizend gulden per jaar, want dat was niet voldoende. In dat geval 
was het volgens Visser verantwoord dat de minister één van de heren Van Heek benoemde tot 
honorair directeur.14  
 Op 30 januari, enkele dagen na het overleg met Ludwig en Jan waarin de standpunten 
kennelijk niet nader tot elkaar waren gekomen, spraken Terpstra, Visser en Schmidt Degener 
met Ter Kuile, die daarna de minister verzocht hem met ingang van 1 maart 1930 eervol 
ontslag te verlenen.15 Bericht daarvan kregen ook de familie Van Heek, Schmidt Degener en 
de Museumraad. Dat betekende dat vanaf dat moment Jan van Heek formeel de leiding in 
handen kreeg. Hij was bereid voorlopig de functie van conservator van het museum op zich te 
nemen, in elk geval tot de overdracht van het museum. Hij wilde zich daarbij laten assisteren 
door onder anderen Van Deinse; die muntte weliswaar niet uit door een grote kennis van 
kunst en kunstgeschiedenis, maar als historicus en folklorist genoot hij in het bijzonder in het 
oostelijke deel van ons land veel aanzien. ‘Hij kan het museum tot een levende instelling 
maken, en de gansche omgeving daarvoor interesseeren, om te beginnen de scholen.’16  
 
Lagere of middelbare school 
Maar het departement voelde weinig voor de aanstelling van Van Deinse. Zoals Visser intern 
vaststelde was het uitdrukkelijk de bedoeling geweest om van het Rijksmuseum Twenthe een 
‘kunstmuseum’ te maken. De bruiklenen van de Oudheidkamer werden weliswaar niet 
geweerd, maar dienden het collectieprofiel zo weinig mogelijk te storen. Daarom lag het ook 
niet voor de hand om Van Deinse te accepteren. Hij kon hooguit als adviseur aan het museum 
verbonden worden, maar zeker niet als directeur. Schmidt Degener was het hiermee eens, 
maar verwachtte dat de familie Van Heek nu zou voorstellen dat zij het salaris van Van 
Deinse zou betalen.17 Hij kreeg gelijk, de familie Van Heek hield voet bij stuk: Van Deinse 
moest in dienst komen van het museum, de familie zou zijn salaris bijpassen.  

Daarop gaf het departement toe. Visser stelde voor Jan van Heek te vragen honorair 
het directoraat te blijven voeren. Van Heek zou dan zelf kunnen besluiten zich te laten 
assisteren door Van Deinse, die dan gedeeltelijk door het Rijk en voor het overige deel door 
de familie zou worden betaald.18 De minister bleef echter bezwaar houden tegen de 
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aanstelling van Van Deinse, al adviseerden Visser, Schmidt Degener en de 
Museumcommissie toe te geven: de ‘almachtige familie’ moest haar zin maar krijgen.19 De 
minister volgde het advies en Jan van Heek kreeg zijn zin. Per 17 juni 1930 werd hij benoemd 
tot directeur, ‘buiten bezwaar van ’s Rijks schatkist’. Het museum mocht met Van Deinse een 
arbeidsovereenkomst afsluiten als wetenschappelijk assistent met de persoonlijke titel van 
conservator.  
 

 
Tweede Rijksmuseum in Twente 

Het Rijksmuseum Twenthe was lange tijd niet het enige rijksmuseum in de streek, want ook het 

Museum Oud Twenthe kreeg in 1933 deze status. Het was een schepping van Jan ten Bruggencate 

(1871-1952), houthandelaar en fruitteler in het Twentse dorp Albergen. Vaak ondernam hij in 

Twente en de Graafschap Bentheim speurtochten naar waardevolle voorwerpen uit het verleden. 

Soms vergezelde Jan van Heek hem. In de jaren tussen de beide wereldoorlogen zocht Ten 

Bruggencate op Jan’s verzoek in het Land van Lingen in het Duitse grensgebied naar meubelen 

voor Huis Bergh.20 

Ten Bruggencate was een afstammeling van een vooraanstaande Twentse familie. Zijn grootvader 

was burgemeester van Enschede tijdens de stadsbrand in 1862, een oom directeur van de 

Twentsche Bank. Zijn grote hobby was de geschiedenis van zijn geboortestreek: ‘Ik leef nu 

eenmaal in de oudheid, het tegenwoordige heeft zozeer geen belangstelling voor mij.’ In zijn 

woonhuis Mariahoeve bewaarde hij de meest kostbare voorwerpen, zoals een stenen hamer van 

ongeveer vierduizend jaar oud, een piëta uit ongeveer 1300 en een spindekastje uit ongeveer 

1400. Na het overlijden van Ten Bruggencate in 1952 zette zijn zoon het museum voort tot 1956. 

De rijke collectie raakte daarna verstrooid over de hele regio. Een deel ervan kreeg een plek bij de 

Oudheidkamer Twente.21 

 

  
‘Onbekrompen vrijgevigheid’ 
In zijn toespraak bij de overdracht van het museum aan de staat, op 17 juni 1930, wilde Jan 
van Heek niet verhelen dat er vele moeilijke momenten waren geweest. Hij verklaarde 
openlijk dat hij de stichting van het museum zoals het nu was, had doorgedreven. Ludwig van 
Heek bracht de ideeën van Bernard in herinnering, die zijn plan voor een museum had 
ontwikkeld ‘om kunstzin en kunstliefde op te wekken en aan te kweken bij het publiek van 
het oostelijke deel van het land. Het was bekend, dat in dat opzicht hier een grote leemte 
bestond.’ Minister Terpstra, aanwezig nu alles geregeld was, speelde hier op in. Wie naar het 
openbaar museumbezit in Nederland keek, ontdekte dat ‘het oude gewest Holland’ wel zeer 
was bevoorrecht boven de andere delen van ons land. ‘Ongetwijfeld heeft Bernard van Heek 
dit sterk als een gemis voor Twente gevoeld. [...] Hij wenste de schoonheid, de kunst, binnen 
het bereik van de Twentenaren te zien.’ Het strekte Edwina en Bernard’s broers en zusters tot 
eer, aldus de minister – die uiteraard met geen woord repte over de onenigheden tussen zijn 
departement en de familie –  ‘dat zij met piëteit, met onbekrompen vrijgevigheid en met 
voortdurende persoonlijke toewijding en zorg zijn wensen ten uitvoer hebben gebracht’. 
Edwina en Jan van Heek ontvingen beiden van de minister een onderscheiding. Terpstra 
speldde Edwina de gouden museummedaille op en Jan werd benoemd tot ridder in de Orde 
van de Nederlandse Leeuw.  
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 Dat Oost-Nederland zich het museum waardig toonde, blijkt uit het jaarverslag van 
Jan van Heek over het tweede halve jaar van 1930. Op grond van de hoge bezoekcijfers en de 
waarderende geluiden die hij alom hoorde, durfde hij toen al te beweren dat het museum zich 
had verzekerd van een plaats in het oosten van het land, ‘waarvan op cultureel gebied enig 
goeds kan uitgaan’.22 Een half jaar later ontving Edwina van Heek een bijzonder geschenk. 
Namens tal van verenigingen, instellingen en corporaties werd haar als blijk van waardering 
de oorkonde van de overdracht van het museum aangeboden. De oorkonde en handtekeningen 
waren in twee lijvige, in zwaar leer gebonden boekdelen samengevat. ‘De oorkonde en 
verluchtingen in de geest die der Middeleeuwse handschriften zijn kunstwerkjes in zich zelf 
en uitgevoerd door de heer G. van Haeften’, schreef Jan van Heek op 3 december 1930 aan de 
redactie van het dagblad Tubantia. Omdat hij niet wist hoe hij ‘de zeer velen’ kon bereiken, 
‘die op eenigerlei wijze tot dit in zijn soort monumentaal huldeblijk het hunne hebben 
bijdragen of actueel medegewerkt’, deed hij dit via de krant. De oorkonde was enkele weken 
in het museum te bezichtigen.23 
 
Holbein, echt of niet? 
Ter gelegenheid van de overdracht wilde de familie Van Heek een groots cadeau schenken 
aan het museum. Gerrit Jan stelde voor een Rembrandt kopen, een publiekstrekker die het 
Twentse museum op de kaart moest zetten. Jan had echter via zijn Engelse relaties gehoord 
dat er in 1931 in het landhuis van een echtpaar in Belgravia, een stadsdeel van Londen, een 
Holbein was ontdekt. Twee Amsterdamse kunsthandelaren, E.J.M. Douwes en J.F. Minken, 
hadden het werk begin 1932 aangekocht. Het was vooral interessant omdat er in Nederland op 
dat moment maar twee authentieke werken van de schilder waren, in het Mauritshuis in Den 
Haag. Daarom betekende aanschaf van het werk niet alleen een belangrijke aanwinst voor het 
museum, ook zou het ons nationale kunstbezit verrijken.24 Een werk van deze zestiende-
eeuwse schilder sloot volgens Van Heek beter aan op de laatmiddeleeuwse collectie en het 
zou het beleid van het museum meer onderstrepen dan een schilderij van de Gouden Eeuwer 
Rembrandt.  
 Zoals vaak gaf ook nu de mening van Jan in de familieraad de doorslag, de Holbein 
werd gekocht voor het museum. Dit werk van Hans Holbein (de Jongere), geschilderd in 
1533, toont het portret van Richard Mabott, 48 jaar, master of St. Thomas Hospital in 
Southwark Londen.25 Het is een borstbeeld, driekwart naar links gewend, de man is in het 
zwart gekleed, op zijn hoofd heeft hij een zwarte bonnet. Hij draagt een ordeteken in de vorm 
van een Grieks kruis. Het schilderij kreeg een plaats in kabinet 12, bij de Vroege Portretten, 
die ‘behooren onder het beste, wat het museum heeft aan te bieden’, maar de Holbein vond 
Jan de mooiste. ‘De peinzende, ietwat melancholieke uitdrukking, die ligt in de fijne trekken 
van den met het teeken der Kruisheeren versierden geestelijke zal men niet licht vergeten.’26 
De aankoop – het schilderij kostte ongeveer twee ton – werd vooral mogelijk gemaakt door 
een aanzienlijke financiële bijdrage van Edwina van Heek.27 Kunsthandel Douwes had van 
twee buitenlandse deskundigen en van professor Vogelsang de bevestiging gekregen dat het 
werk kon worden toegeschreven aan Hans Holbein de Jongere. Latere onderzoekingen 
wierpen echter de vraag op of het werk een echte Holbein is of dat het is geschilderd door een 
kunstenaar uit zijn omgeving.28 Tot op dit moment is daarover geen zekerheid. 
 Het werk van Holbein kreeg een ereplaats in het boekje – paginagroot naast de 
titelpagina – dat vrienden van Jan van Heek maakten ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag 
op 20 oktober 1938. Het boekje bevat afbeeldingen van de schilderijen die op dat moment in 
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het museum waren geëxposeerd onder de titel Rijksmuseum Twenthe Enschede, de meesters 
der 15de en 16de eeuw. In een kort voorwoord werd benadrukt dat de ‘primitieven’ – de 
‘rechtvaardige trots’ van het museum – alle waren verworven op initiatief van de directeur. 
Ook het ministerie van OK&W was Van Heek’s 65ste verjaardag niet vergeten. Ze waren in 
Den Haag blij met deze ‘gratis directeur’. Minister mr. J.R. Slotemaker de Bruïne stuurde een 
felicitatietelegram. Op het concepttelegram had een ambtenaar – om de minister te informeren 
– geschreven dat Jan van Heek honorair directeur was van het door hem en zijn broers 
gestichte en geschonken Rijksmuseum Twenthe. ‘In zooverre heeft het 65ste levensjaar hier 
geen lugubere betekenis. Integendeel, het Rijk mag hopen, dat deze gratis bezetting van een 
Rijksfunctie nog lang moge voortduren.’ De ambtenaar meldde dat Van Heek ook op ander 
gebied ‘zoo toegewijd en offervaardig’ was dat er aanleiding was ook dat te vermelden.29  
  Jan van Heek kreeg uiteindelijk ‘zijn’ Rijksmuseum Twenthe, een museum dat niet 
alleen schilderkunst toonde met een sterk accent op laatmiddeleeuwse kunstwerken, maar de 
bezoekers ook terugvoerde in de geschiedenis van de streek die hem aan het hart was 
gebakken. ‘Vasthoudendheid aan eenmaal opgevatte voornemens’ is een karaktertrek van het 
Saksische ras, zoals Jan van Heek in zijn toespraak bij de overdracht van het museum maar 
weer eens vertelde. Dat hij de bedoeling had zijn koppigheid in het overleg met ‘Den Haag’ 
hiermee te verklaren, kunnen we slechts vermoeden. In elk geval heeft Van Heek een 
beslissende invloed gehad op het ontstaan en voortbestaan van het museum. In zijn dagboek 
onderschreef hij dat nog eens. ‘Bernards plan werd totaal geëlimineerd om van nieuwe ideeën, 
door mij aangegeven uit te gaan.’ Ook had hij beslist over de plaats van het museum. Een 
groot deel van de familie was van mening geweest dat het Van Heekshuis bijzonder geschikt 
was; het had Jan veel moeite gekost de familie van dat idee af te brengen. Ook de keuze van 
het terrein aan de Lasondersingel had veel tegenstand ontmoet. De overdracht van het 
museum aan de staat was voor Van Heek dan ook ‘de afsluiting voor mij zelf van een stuk 
levenswerk.’30 
 

 

Geschenken voor het Rijksmuseum 

In de jaren twintig schonk Jan van Heek het Rijksmuseum in Amsterdam drie belangrijke vroeg-

Italiaanse kunstwerken. Het waren Madonna met kind dat toegeschreven wordt aan de Master of 

the San Miniato Altarpiece, Maria met kind en heiligen van de Meester van Delft en Tobias en de 

engel met de H. Franciscus van Alesso di Baldovinetti. 

Van Heek was met enige andere Nederlandse industriëlen die kunst verzamelden – zoals Anton 

Philips en George van Beuningen – lid van de Vereeniging Rembrandt, opgericht ‘tot behoud van 

kunstschatten’. Hun namen komen voor op de lijst van ereleden.31 Binnen deze vereniging werd 

het zogenoemde Rembrandt-Syndicaat opgericht, een kleine groep ‘machtige, maar vooral 

gefortuneerde lieden’. Van Heek zal zeker gevraagd zijn voor deze eliteclub, maar niet zijn 

toegetreden, omdat hij zichzelf niet tot deze groep rijken rekende.  

In september 1922 kocht het syndicaat voor zes ton veertig schilderijen, die het ter gelegenheid 

van het zilveren jubileum van koningin Wilhelmina de staat wilde aanbieden voor het Rijksmuseum. 

Het waren vooral kunstwerken uit de Italiaanse Quattro- en Cinquecento, uit de collectie van de 

Groothertog Frederik August van Oldenburg (1852-1931), die was getrouwd met een zuster van 

prins Hendrik. Deze schilderijen zouden de kern vormen van een nog op te bouwen collectie over 

één periode, waaraan het op dat moment in Nederland ontbrak. Jan van Heek wilde zich niet 

onbetuigd laten. Hij kocht uit de Oldenburg-collectie het schilderij Madonna met kind van Pier 
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Francesco Fiorentino en bood het via de vereniging aan het Rijksmuseum aan.32 Inmiddels is 

gebleken dat het geen werk is van deze schilder, maar wordt toegeschreven aan de Master of the 

San Miniato Altarpiece. Het is nog steeds in het bezit van het Rijksmuseum. 

In 1926 vierde Frederik Schmidt Degene, hoofddirecteur van het Rijksmuseum, zijn zilveren 

dienstjubileum. Jan van Heek gaf bij die gelegenheid het museum het drieluik Maria met kind en 

heiligen in bruikleen, dat de Meester van Delft omstreeks 1510 schilderde. Op het middenpaneel is 

Maria afgebeeld met het Christuskind op schoot in een ommuurde hof van het kasteel. Op het 

linkerpaneel staat mogelijk David van Bourgondië, bisschop van Utrecht van 1456 tot 1496. Op de 

beide zijpanelen zien we de ‘donateurs’, in het zwart. In 1933 droeg Van Heek het kunstwerk over 

aan het museum. Schmidt Degener was uitermate blij met deze schenking. ‘Het stuk zelf heeft 

voor ons land zoowel door den zeldzamen meester die het schiep, als door het portret van den 

Bisschop David van Bourgondië [...] een groot belang: Onze collectie Nederlandsche Primitieven is 

daarmee verrijkt [...].’ Het werk is nog steeds in het bezit van het Rijksmuseum. In 2008 was het 

te zien in het Museum Boymans van Beuningen, op de tentoonstelling Het begin van de Hollandse 

schilderkunst.33 

In december 1928 gaf Van Heek weer een werk in bruikleen aan het museum: Tobias en de engel 

met de H. Franciscus. Waar het zich nu bevindt is een groot raadsel. Het Rijksmuseum weet dat 

het werk in 1984 is ‘teruggegaan naar de eigenaar en waarvan de huidige verblijfplaats bij ons niet 

bekend is’.34 In elk geval behoort het niet tot de collecties van Huis Bergh en het Rijksmuseum 

Twenthe. 
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HOOFDSTUK 21 
 

Stoefbelten en hagedisjes 
 
Frederik Willem van Eeden was één van de eerste auteurs die door zijn geschriften het 
Nederlandse volk enthousiast wilde maken voor de levende natuur in eigen land. Hij en enige 
anderen zaaiden en omstreeks 1900 kon Nederland oogsten, toen de Amsterdamse 
onderwijzers Eli Heimans (1861-1914) en Jac. P. Thijsse (1865-1945) het sluimerende 
‘biologische reveil’ nieuwe impulsen gaven.1 Samen stimuleerden zij op een originele manier 
de natuurstudie. In 1896 gaven ze samen met J. Jaspers jr. het tijdschrift De Levende Natuur 
uit. Twee jaar eerder hadden ze het eerste van een serie boekjes over de natuur gepubliceerd: 
Van vlinders, bloemen en vogels. Het was niet alleen het begin van de natuurstudie door 
amateurs, maar ook de start van de natuurbescherming in Nederland.2  
 Toen de gemeente Amsterdam in 1904 voorstelde het stadsafval in het Naardermeer – 
‘waardeloze, onvruchtbare plassen’ – te storten, kwamen natuurliefhebbers in actie. Weinigen 
kenden de schoonheid van het meer, de rijkdom aan watervogels. Het lukte Thijsse voldoende 
geld bijeen te krijgen. Gulle gevers waren onder anderen diverse Twentse textielfabrikanten. 
Op 3 september 1906 werd het Naardermeer overgedragen aan de op 22 april 1905 opgerichte 
Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, kortweg Natuurmonumenten. 
Bernard van Heek, eigenaar van het Buurserzand en Jan van Heek, ook een gedreven 
natuurbeschermer, behoorden tot de leden van het eerste uur. Later sloot ook Gerrit Jan jr. – 
die het Lankheet van zijn vader zou erven – zich aan en vervulde vele jaren lang een 
belangrijke rol in de natuurbescherming in ons land. Het was niet alleen de liefde voor de 
natuur die hen leidde, voor Jan was ook zijn vriendschap met Piet van Tienhoven een 
belangrijke reden, Oom Piet, ‘die ik bijna een halve eeuw heb gekend en op zijn levensweg 
heb gadegeslagen’. Mr. P.G. van Tienhoven, als financieel deskundige al betrokken bij de 
onderhandelingen over het Naardermeer, drukte bijna een halve eeuw zijn stempel op de 
activiteiten van Natuurmonumenten. 
  
Kwakelbussche en stoefbelten 
In het begin van de jaren twintig sprak Bernard van Heek, tobbend met zijn gezondheid, 
enkele keren met Van Tienhoven over de toekomst van het Buurserzand. Hij zag graag dat na 
zijn overlijden het Buurserzand overging naar Natuurmonumenten. Eind 1920 liet Van Heek 
hem weten dat hij nog wat tijd nodig had, want de notaris was druk bezet en wilde de zaak 
vooral niet overhaasten. Hij beloofde Van Tienhoven, dat hij hem zo spoedig mogelijk het 
concept van de schenkingsakte zou toesturen.3 Maar Bernard van Heek overleed begin 1923 
geheel onverwacht. Het Buurserzand bleef voorlopig in handen van erfgename Edwina. Een 
andere reden voor de vertraging was dat de Successiewet de kosten van een schenking van 
onroerende goederen voor Natuurmonumenten onnodig opschroefde. Toen mede onder druk 
van Natuurmonumenten de wet was gewijzigd, stond niets de schenking meer in de weg, 
althans wat de rechten betrof. Op 20 december 1929 werd op het kantoor van notaris Henry 
van Opstall in Enschede het Buurserzand overgedragen aan Natuurmonumenten. Het was, zo 
meldt de akte, een schenking van Edwina van Heek, overeenkomstig de wil van Bernard, die 
wilde dat dit aaneengesloten bezit van ruim driehonderd hectare met heide, dennen, 
zandverstuivingen en plassen voor de toekomst als ongerept natuurmonument en reservaat 
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behouden bleef. Van Deinse, vriend van Bernard, wees in een gedicht op de schoonheid van 
het Buurserzand, de ‘sands’, zoals Edwina het gebied placht te noemen:  

 
Woar wast zoo mooi en hoog ‘t heed 
Woar stoatt nog kwakelbussche, 
Woar liggt de stoefbelten bi-j een 
Met ’t wiede vèld doar tusschen, 
Woar zöt m’n nog gin gröss of laand? 
Woar aanders as in ’t Buursche zaand!4  

 
 

Misdaad tegen ’t beste bezit van ons volk 

In de zomer van 1933 stond de Buurserbeek landelijk in de belangstelling. Het Algemeen 

Handelsblad meldde op 22 juli onder de kop ‘In Twente dreigt gevaar’, dat één van de mooiste 

plekjes van ons land, ‘een hoekje met een kostelijken flora en fauna’, moest worden opgeofferd, 

want de Buurserbeek zou worden gekanaliseerd en genormaliseerd. Dat was nodig, omdat de beek 

al het water niet meer kon verwerken en om te voorkomen dat aanliggende gebieden zouden 

overstromen.5 Maar de plannen van Provinciale Waterstaat ontmoetten veel weerstand bij 

eigenaren van aanliggende gronden en natuurbeschermers.6 Grondeigenaren als Gerrit Jan van 

Heek jr., en ook Jan van Heek die optrad namens zijn schoonzuster Edwina – Zonnebeek ligt dicht 

bij de beek – en als bestuurslid van Natuurmonumenten, maakten ernstig bezwaar tegen de 

plannen, uit vrees dat de normalisering leidde tot ontwatering en hun gebied zou uitdrogen.  

‘Twente is er van doordrongen, het gewest staat pal, maar het heeft den moreelen steun noodig 

van het gehele land […]. Nederland waakt!’, riep het Algemeen Handelsblad in de laatste regels. In 

dezelfde maand bracht Heemschut in haar periodiek een pagina over de Buurserbeek, die begon 

met de boze vraag: ‘Met welk recht schendt de Overheid het natuurschoon?’ De plannen van de 

provincie Overijssel betekenden de vernietiging en het verlies van één van de belangrijkste 

recreatieterreinen voor de industriebevolking van Enschede, Lonneker, Hengelo en andere Twentse 

dorpen en steden.’7 

Op 19 juni 1933 stuurden alle eigenaren van gronden aan de bovenloop van de Buurserbeek en 

andere bij de zaak betrokkenen een brief aan de ministers van Waterstaat en van Binnenlandse 

Zaken, Jan van Heek had het concept opgesteld. Ze vroegen zich af of zo’n groot, kostbaar werk 

nodig was. Hun antwoord was in elk geval een ondubbelzinnig ‘nee’.8 Maar het resultaat van alle 

acties, brieven en besprekingen was dat de ingrijpende kanalisatie weliswaar enkele jaren werd 

uitgesteld, maar dat in 1937 en 1938 de beek toch grondig werd verbreed en er vele bochten 

werden uitgehaald. De plannen waren wel wat aangepast, maar uiteindelijk was de Buurserbeek 

toch in een soort kanaal veranderd.9 Het was ‘een misdaad tegen ’t beste bezit van ons volk’, 

volgens Van Deinse.10 

 

 

Uitzonderlijke vergezichten 
Jan van Heek hield van de natuur, van de weilanden en akkers in het Twentse 
coulisselandschap en de natuur rondom de Sallandse Sprengenberg, het landgoed van zijn 
schoonouders. 
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‘Wonderlijk mooie plekjes voor een wandelaar bieden al deze Overijsselsche heuvels en 
telkens zich voordoende verrassingen in den vorm van vergezichten over het lage land naar 
Oost en West. Bosschen en heidevelden, dennen en eikenslag en korenesschen wisselen elkaar 
af. Het is een genot hier boven het lage land en onder den zich welvenden hemel te dwalen en 
zijn gedachten in stilte den vrijen loop te laten. Men zoude niet vermoeden in het overbevolkte 
Nederland te zijn.’11 

 
Maar hij was wel wat ongerust over de toekomst, vooral omdat er van jaar tot jaar heide 
verdween. Daarom wilde hij bijdragen aan het behoud van de natuur, in zijn Bergherbosch en 
ook in Overijssel. Hij kocht in de tweede helft van de jaren twintig al natuurterreinen in de 
omgeving van Haarle, in totaal bijna veertig hectare. Deze gebieden grensden aan de 
Sprengenberg en De Koningsbelten, het landgoed van mr. Joan Maria baron van Voorst tot 
Voorst, directeur van de Onderlinge Brand-Waarborg-Maatschappij ‘Overijsselsche van 
1809’.12 De baron had in dezelfde tijd toen Annetje’s vader de Sprengenberg kocht, aan het 
eind van de negentiende eeuw, ongeveer vijfhonderd hectare ongerepte natuur, heidevelden en 
bossen verworven. Hij wilde dit deel van de Haarlerberg vooral geschikt maken voor de jacht. 
Jonge houtgewassen boden wild beschutting. De bossen werden – niet vakkundig, maar wel 
zo goedkoop mogelijk – ingeplant met grove den en inlandse eiken, met als gevolg ‘dat de 
bestanden zeer eenzijdig en matig van kwaliteit werden’.13 
 Jan van Heek kende het Sallandse land, waar hij regelmatig vanuit de Sprengenberg – 
waar zijn schoonfamilie woonde – op jacht ging en ook vaak wandelde. Het was hem een 
doorn in het oog dat Staatsbosbeheer in de crisisjaren in Salland diverse landgoederen 
aankocht, in totaal ruim negenhonderd hectare, die werden ingezet als 
werkverschaffingsprojecten. Maar Van Heek’s ideeën over het beheren en onderhouden van 
bossen verschilden sterk van de opvattingen van Staatsbosbeheer. Van Heek wilde het 
landschap ongeschonden bewaren, het zeker niet omplanten tot een productiebos. De aankoop 
van de veertig hectare op de Haarlerberg was dan ook een vorm van protest tegen de 
handelwijze van Staatsbosbeheer. Een andere reden was dat Van Heek zijn oog had laten 
vallen op het landgoed van de baron, met bijna zeshonderd hectare heide en bos. Hij 
verwachtte dat het in de toekomst in de aanbieding zou komen. Het Overijsselse 
verzekeringsbedrijf van Van Voorst tot Voorst was crisisgevoelig. Dat bleek in de jaren 
dertig, toen honderden verzekeringen moesten worden ‘geliquideerd’. De risico’s werden te 
groot, doordat in die moeilijke jaren dertig velen hun huis en goed in brand staken om 
verzekeringspenningen te kunnen innen.14 Van Voorst tot Voorst besloot daarom zijn 
landgoed te verkopen.  
 Jan van Heek had belangstelling, vooral omdat de met heide begroeide heuvels 
landschappelijk een zeldzaamheid in ons land waren en vooral door hun uitzonderlijk mooie 
vergezichten een grote bekoring hadden.15 Maar hij wilde niet dat bekend werd dat juist hij 
Koningsbelten aan zijn bezittingen wilde toevoegen. Daarom schakelde hij een stroman in om 
op het goed te bieden. Het was één van zijn vertrouwde procuratiehouders van Rigtersbleek, 
G. Dalenoord Fzn. Diens bod op het landgoed werd aanvaard: op 5 december 1935 kreeg 
Dalenoord van de Zwolse notaris Jan Windemuller het bericht dat hij de bezittingen kon 
kopen voor een totaalbedrag van bijna 63.000 gulden.16  
 Waarom schakelde Van Heek een tussenpersoon in? Baron Van Voorst tot Voorst gaf 
later in de familiekring zelf het antwoord: hij zou de prijs hebben verdubbeld, als hij had 
geweten dat Jan van Heek, de rijke textielfabrikant in Enschede, het wilde toevoegen aan zijn 
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grondbezet op de Haarlerberg. In beide families zingen ook andere verhalen rond. De baron 
zou zijn landgoed nooit aan nieuwe rijken hebben verkocht, want de adel koesterde een 
antipathie tegen de rijke textielfabrikanten uit Twente. Het was ook bekend dat de katholieke 
Van Voorst tot Voorst geen zaken wilde doen met de familie Van Heek, immers protestants.17 
Wat hiervan allemaal waar is, is onduidelijk. Feit is dat kort na de transactie Van Heek hem 
het jachthuis op het landgoed verhuurde, voor maar vijftig gulden per jaar, een koopje voor 
een huis op zo’n mooie plek. Twee jaar na de aankoop van het natuurgebied richtten Jan en 
Annetje de NV tot behoud van het Natuurmonument De Koningsbelten op. Doel was het ‘als 
natuurmonument in stand houden der zoogenaamde “Koningsbelten” in de gemeente 
Hellendoorn, met haar omgeving van bosschen en heide en met de natuurlijke flora en 
fauna’.18 Van Heek:  
 

‘Natuurvrienden, en zij die het noodig vinden dat er in ons sterk bevolkte land reservaten 
behouden blijven, waaraan het oorspronkelijke karakter niet geheel ontnomen wordt, zullen 
zich van harte verheugen over deze bestemming. Het ligt besloten tusschen enkele andere 
groote eigendommen, waarvan mag worden aangenomen, dat ook zij in stand zullen worden 
gehouden met soortgelijk doel, de liefde voor en de vereering van de Natuur.’19 

 
Na het overlijden van Annetje’s vader Arnold van Wulfften Palthe op 2 februari 1929 namen 
Jan en Annetje aandelen van de beheersmaatschappij van de Sprengenberg van de familie 
over. In september 1951 droegen ze alle aandelen over aan de na het overlijden van zijn 
schoonzuster opgerichte en naar haar genoemde opgerichte Stichting Edwina van Heek; de 
totale waarde was toen 95.000 gulden.20 
  
Buntgras en hagedisjes 
Jan van Heek’s activiteiten als natuurbeschermer bleven niet beperkt tot het Sallandse 
heuvelgebied en het Bergherbosch. Hij besloot ook – vaak met Gerrit Jan en soms met Arnold 
– bedrijfswinsten van Rigtersbleek voor een deel te bestemmen voor het behoud van 
natuurmonumenten. De eerste zet van de drie gebroeders samen was de aankoop van het 
natuurgebied Het Molenven bij Saasveld, op 12 juli 1921, voor ongeveer vijftienduizend 
gulden: enkele percelen heide, bos, riet, veen, en waterplassen, van ongeveer 42 hectare, aan 
de weg van Weerselo naar Borne.21 Twee jaar later schonken de broers het aan de vereniging 
Natura Docet, ontstaan uit een initiatief van één van de pioniers op het terrein van de 
natuurbescherming in Twente: Johannes Bernardus Bernink, Meester Bernink, want hij was 
hoofd van de openbare school in zijn geboorteplaats Denekamp. Voorzitter van de vereniging 
was de energieke Enschedese textielfabrikant Julius Scholten, een goede bekende uiteraard 
van de broers Van Heek.22 Jarenlang was Het Molenven in bezit geweest van de Duitse Graf 
Droste zu Vissering uit Darfeld, die zijn uitgestrekte bezittingen in de Eerste Wereldoorlog 
had moeten verkopen aan een Almeloër die het in 1921 verkocht aan de Van Heeks.23 
 Het Molenven was een schitterend plekje in het Twentse landschap. Bernink maakte in 
1923 met enige andere natuurliefhebbers een fietstocht naar het dorpje Saasveld en de 
omringende natuur. Wat zag hij daar?  
 

‘Ik noteer enkele planten: bloeiend wollegraskruipwilg, blauwe zegge, kranswier. Over een 
plank gaan wij naar den anderen kant, waar voor de dennenbosschen allerlei loofhout is 
aangeplant. Wijde rietvelden, buntgras, gagel, dwergberkjes en –wilgjes. Een hagedisje ritselt 
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door het droge gele gras. Een paar kieviten bolderen door de lucht, de roep van een grutto 
klinkt tot ons over. Wijd ligt het ven naar het zuid-oosten uitgestrekt, waar een paar 
boerenhuizen het einde aankondigen.’24 

 
Niet alleen Bernink viel voor de pracht van Het Molenven, ook Piet Mondriaan, die in 1906 
en 1907 diverse werken in de streek maakte. Hij schilderde hier, zittend aan de oever, zijn 
grote werk Ven bij Saasveld, dat in het Haags Gemeentemuseum is te zien. In zijn Twentse 
werk valt vooral het licht op. Hij koos vaak voor het wat bleke maanlicht, dat de kleur 
intoomt en daardoor de vorm zo sterk doet uitkomen. Hem trof ook het tegenlicht, het spel 
van de laagstaande winterzon door de bomen, zoals op Bos bij Oele, dat ook tot de collectie 
van het Haagse museum behoort.25 
 Jan van Heek was in die jaren een enthousiast lid van het bestuur van Natura Docet. 
Met Scholten en onder anderen twee aangetrouwde familieleden van Annetje ondernam hij in 
1920 actie voor een nieuw gebouw van het veel te klein geworden museum van Bernink. De 
natuurminnaar had in de loop der jaren een belangwekkende verzameling opgebouwd. Zijn 
eerste museum was de schoenmakerij van zijn vader, waar de verzameling temidden van 
schoenen, leesten en rollen leer veel bekijks trok. In 1910 telde zijn herbarium ongeveer 
twaalfhonderd soorten, meer dan achttienhonderd binnen- en buitenlandse insecten en een 
honderdtal vogels met nesten en eieren. Alles was uitgestald in de schoenkamer, de huiskamer 
en op zolder. Met veel medewerking van andere natuurvrienden kwam er voor deze 
uitgebreide verzameling in 1911 een klein museum aan de Brinkstraat in Denekamp, het 
eerste nog bestaande streekmuseum voor natuurlijke historie in Nederland.26  
 In 1920, toen het gebouwtje veel te klein was geworden, begon Scholten met zijn 
medebestuurders een bedeltocht langs ‘de groote Industriële Ondernemingen in Twenthe en 
belangstellende Particulieren’. Architect Karel Muller maakte een ontwerp voor een 
eenvoudig gebouw. Enkele jaren eerder had de vereniging al een terrein gekocht aan de weg 
naar Oldenzaal. De actie was een succes en op 27 mei 1922 was de feestelijke opening van 
het nieuwe gebouw, een museum met drie zalen en een woonhuis. Vijf jaar later moest het 
museum al weer worden uitgebreid met een nieuwe boven- en benedenzaal.  
 Als bestuurder van Natura Docet kreeg Jan van Heek zeer tegen zijn zin een rol in een 
onverkwikkelijk drama rond Bernink – in Twente vaak spottend ‘Vöggelkloas’ genoemd.27 
Bernink bood in een advertentie in een onderwijsblad opgezette dieren aan. Het goedkoopst 
waren merel, roodborst, spreeuw, geelgors, waterhoek, zwaluw en mol: slechts twee gulden 
per stuk. Een bonte specht kostte ƒ 3,50, een kemphaan ƒ 5,50. Wie thuis een opgezette 
korhaan wilde neerzetten, betaalde ƒ 6,50. Het duurst was een ‘groote trap’28, vijftien gulden 
per exemplaar. P. Hannema, hoofd van een Hengelose ULO, prees de dieren aan. De 
exemplaren die hij voor school had gekocht, verklaarde hij ‘zonder voorbehoud zeer goed en 
goedkoop’.29 De opgezette dieren waren aan te vragen bij het Museum Natura Docet in 
Denekamp. 
 Van Heek kreeg kort na het verschijnen van deze advertentie een tip van Van 
Tienhoven, die ook voorzitter was van de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van 
Vogels. Van Tienhoven was vertrouwelijk gewaarschuwd door een vogelhandelaar die een 
briefkaart van Bernink had ontvangen met de vraag tien kemphanen ‘in ’t vleesch’ te sturen; 
terloops meldde de hoofdonderwijzer, dat hij veel bonte spechten in voorraad had. Van 
Tienhoven kon de gedachte niet van zich afzetten, zo liet hij Van Heek weten, dat het 
museum handelde in opgezette dieren.30 Bernink, hiermee per brief van Jan van Heek namens 
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het bestuur geconfronteerd, benadrukte per omgaande zijn goede bedoelingen. Er was volgens 
hem niets tegen het opzetten van dieren voor musea en voor onderwijsdoeleinden, want hoe 
konden vogels worden beschermd als de mensen ze niet kenden? ‘Als u alle preparateurs 
mocht rangschikken onder de niet-vogelbeschermers, dan kan ik U verklaren, dat ik daar een 
uitzondering op maak, omdat ik ten allen tijde spreek en schrijf en preek en waarschuw 
“Spaart de Vogels”, ook al lijd ik daardoor een geldelijk verlies.’31 Het bestuur van Natura 
Docet was in een lastig parket gekomen. Aan de ene kant was het gekant tegen de handel in 
opgezette dieren onder de naam van het museum. Anderzijds hadden de bestuurders 
‘zoodanige achting voor den Heer Bernink en zijn levenswerk, dat wij hoogst ongaarne hem 
zouden willen kwetsen of onaangenaam zijn’.32 Dat nam niet weg dat ze lieten weten, dat 
Bernink hiermee moest stoppen, wat deze onmiddellijk deed.33 
 
Veluwezoom 
In 1930 verrichtten Jan en Gerrit Jan jr. ‘een vorstelijke daad’, die ‘de vele bezoekers die […] 
in alle jaargetijden genieten van het prachtige uitzicht van de Zijpenberg over het IJsseldal 
[…] wel dankbaar mogen gedenken’. De broers schonken 166.000 gulden aan 
Natuurmonumenten om de Rheder- en Worthrhederheide te kopen. Het natuurmonument De 
Veluwezoom, nu uitgebreid tot 1.420 hectare, was het eerste nationale park van Nederland.34 
Acht jaar later, in de zomer van 1938 moesten beide schenkers in het geweer komen, toen De 
Veluwezoom door het Rijk werd bedreigd. Ze hoorden dat bij Natuurmonumenten een 
aanvraag was binnengekomen het natuurreservaat te gebruiken als militair oefenterrein. Als 
bestuursleden maakten ze daartegen bezwaar.  

Ze herinnerden het bestuur van Natuurmonumenten er aan, dat zij hun geld hadden 
geschonken om te bereiken dat dit aan natuurschoon zo rijke bezit ongerept bleef. De staat 
diende zelf in haar oefenterreinen te voorzien, was de conclusie van de Van Heeks. Er waren 
betere plekken te bedenken voor oefenende soldaten, zoals de Hoge Veluwe die in 1935 was 
ondergebracht in een stichting maar feitelijk staatsbezit was geworden.35 Het bestuur van 
Natuurmonumenten stuurde na ontvangst van deze brief diezelfde dag nog een bericht aan 
minister J.J.C. van Dijk van Defensie. Om bezwaar te maken tegen de plannen voor de 
Veluwezoom en om de bewindsman te wijzen op de Hoge Veluwe, ‘waar zeer groote open 
vlakten worden gevonden, die, naar het ons voorkomt, zeer geschikt zijn als oefenterrein’.36 
Het Twentse protest had succes, want in de Veluwezoom werden nooit militaire oefeningen 
gehouden. 
 
Bestuurder 
Maar Jan van Heek was meer dan een mecenas, hij wilde zich ook op het bestuurlijke vlak 
inzetten, in de beide provincies die hem na aan het hart lagen. In Overijssel werd hij 
betrokken bij het welstandstoezicht, dat in 1925 was ondergebracht in het Genootschap Het 
Oversticht, dat tot had doel ‘de bevordering van en instandhouding van het landelijk en 
stedelijk schoon’ in deze provincie.37 Maar hij moest het volgende voorjaar al afhaken, omdat 
hij te weinig tijd had. Hij werd opgevolgd door zijn broer Gerrit Jan, die deze functie 
gedurende vele jaren met veel enthousiasme en toewijding uitoefende.38 Gerrit Jan was in 
deze functie ook bestuurder van Het Overijsselsch Landschap. Het eerste bezit van het schap 
was de top van de Friezenberg, een natuurgebied bij de buurtschap Elsen, een geschenk van 
Gerrit Jan.  
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Jan van Heek stond als Gelders grootgrondbezitter uiteraard ook op het lijstje van 
vooraanstaande Geldersmannen die van Commissaris der Koningin mr. S. baron van 
Heemstra een uitnodiging kregen op 22 november 1928 in het Provinciehuis overleg te voeren 
om een stichting op te richten, die ijverde voor het behoud van het natuurschoon in 
Gelderland.’39 Op 21 februari 1929 begon de stichting Het Geldersch Landschap haar 
activiteiten. Enkele maanden later al werd er een beroep gedaan op het schap, want de 
torenmolen in Zeddam liep gevaar. Jan van Heek liet de molen restaureren en die werd weer 
een ‘schoon en markerend beeld in het golvende landschap van Zeddam’.40  
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HOOFDSTUK 22 
 

Armoede en lediggang 
 

Eind jaren twintig nam Jan van Heek zich voor het wat rustiger aan te doen, om ook tijd te 
vinden voor zijn kinderen, zijn kunstwerken en zijn kasteel. Maar het bleven voornemens. De 
jaren dertig zou hij zich later herinneren als misschien wel het meest roerige decennium uit 
zijn leven. De beurskrach in New York op Zwarte Donderdag 24 oktober 1929 was het begin 
van een ongekende, wereldwijde economische crisis, die vrijwel meteen doorwerkte in de 
Oost-Nederlandse textielindustrie. Zagen de fabrikanten aan het eind van de jaren twintig de 
komende jaren nog met een gematigd optimisme tegemoet, al spoedig daarna dienden zich de 
eerste voorboden aan van slechtere tijden. Het grondstoffengebruik, het energieverbruik, de 
afzet en de productiecapaciteit waren regelmatig toegenomen.1 Tussen 1925 en 1929 
vermeerderde het aantal spoelen in de spinnerijen van 886.000 tot 1.190.000, het aantal 
weefgetouwen van 50.200 tot 55.300. In 1930 werkten er 37.857 mensen in de Twentse 
textiel, op een bevolking van 280.409.2 In dat jaar werd de crisis ook in Twente merkbaar. De 
achilleshiel van de textielindustrie was – zoals velen al lang voorzagen – de afhankelijkheid 
van de export naar Nederlands-Indië: bijna zestig procent van de totale uitvoer ging er naar 
toe.  

Jan van Heek, die de internationale ontwikkelingen in de wereld op de voet volgde, zo 
getuigen zijn dagboeken, signaleerde de problemen in de Twentse textielindustrie al vroeg. 
De bedrijfstak, die zich altijd zelf had kunnen redden, zou het nu niet langer kunnen stellen 
zonder hulp van buiten, was zijn vaste overtuiging. Van Heek, die als eerste firmant van 
Rigtersbleek en op grond van zijn financieel-economische kennis en interesse zich langzaam 
had ontwikkeld tot een invloedrijke Twentse textielfabrikant – hij trad in de voetsporen van 
zijn vader, die in zijn generatie dé voorman in Oost-Nederland was – maakte zich tot 
spreekbuis van de Twentse textiel. In het voorjaar van 1930 zocht hij de openbaarheid voor 
zijn inzichten. De problemen waren volgens hem vooral toe te schrijven aan de verhevigde 
concurrentie van Japan in Nederlands-Indië. De Japanse textielindustrie had een geweldige 
voorsprong op Twente, dankzij lagere lonen, langere werktijden en nauwelijks drukkende 
sociale lasten. De Twentse textiel kon onmogelijk op het prijsniveau van Japan produceren. 
Nederlands-Indië en kort daarna Brits-Indië verhoogden de invoerrechten tot vijftien à twintig 
procent, maar het was de vraag of dat voldoende was om de Japanse dumping op de 
Aziatische markten te voorkomen. In Tubantia, altijd op de bres voor textielbelangen, kreeg 
hij alle ruimte om zijn zorgen te uiten.3 Die zorgen namen sterk toe toen de Bank van 
Engeland en de Engelse regering in september 1931 het pond sterling devalueerden. Op slag 
werden de producten van de Twentse textielindustrie ongeveer twintig procent duurder dan 
die van de concurrenten in Lancashire. Een ontstellend bericht, vond Van Heek: 
  

‘Het is eene gebeurtenis van geweldige beteekening en mogelijk van eene verre strekking. 
Men had gehoopt en verwacht dat van het moedige ingrijpen van de nationale regeering in 
Engeland deze catastrophe vermeden had kunnen worden, en dat Londen zich als 
toonaangevend bankcentrum in de toekomst had kunnen handhaven. De stroom der dingen is 
niet te stuiten geweest, en de dam is bezweken.4 
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De grote vraag was nu of de Amerikaanse dollar haar waarde kon handhaven. Als de 
Amerikanen de dollar ook in waarde lieten dalen, moest volgens Van Heek de gulden wel 
volgen, anders bleef Nederland op te grote voet leven. Een beperkte ‘devalorisatie van den 
gulden, bijvoorbeeld tot ¾ der goudswaarde’ kon wel eens een godsgeschenk blijken. Maar in 
die opvatting stond Van Heek vrijwel alleen.5  

De dreiging vanuit Azië werd nog groter, toen Japan op 12 december 1931 de gouden 
standaard verliet, met als gevolg de val van de yen. Van Heek, die inmiddels in de afgelopen 
maanden zijn collega’s wel van de ernst van de situatie had weten te overtuigen, vond het nu 
tijd worden de regering rechtstreeks te benaderen. Namens zes grote Twentse textielbedrijven 
wees de Oldenzaalse textielfabrikant Herman P. Gelderman, voorzitter van VNW, op initiatief 
van Jan van Heek, minister-president Ruijs de Beerenbrouck6 op de consequenties van de 
ontwikkelingen op de financiële markten en de toenemende concurrentie op Twente’s 
belangrijkste afzetmarkt. Gelderman moest ruiterlijk erkennen dat Lancashire en Twente het 
tegenover de ‘sociaal-achterlijke landen’ nooit zonder protectie konden volhouden.7 Hij 
redeneerde dat het toestaan van goedkope Japanse producten op de Indische markt ten koste 
ging van de export van Nederlandse producten. Als gevolg hiervan verarmde Europa, 
waardoor er minder geld was om Indische landbouwproducten te kopen. Het zou dus zowel in 
het belang van moederland als kolonie zijn om zich onderling steviger aaneen te sluiten en 
gezamenlijk Japan buiten te sluiten. 

Op 16 december 1931 meldden de zes Twentse fabrikanten de minister dat de toch al 
zo zware concurrentie nu ‘hopeloos en onhoudbaar’ was geworden. Het was te verwachten 
dat de export naar Nederlands-Indië grotendeels moest worden stopgezet, tenzij de regering 
steunmaatregelen nam. Daarover wilden ze graag met de bewindsman overleggen.8 In het 
gesprek, enkele dagen later al, herhaalden de Twentse ondernemers dat de Japanse devaluatie 
de positie van de Nederlandse industrie ‘volstrekt hopeloos’ had gemaakt. Minister van 
Koloniën Simon de Graaff zag als enige steunmogelijkheid een tijdelijke contingentering van 
de invoer in Nederlands-Indië.9 De bedoeling daarvan was dat de invoer van textiel niet langer 
door de prijs werd bepaald, omdat de regering de invoer aan een maximaal volume per land 
bond. Deze maatregel garandeerde de Twentse textielindustrie op korte termijn een afzet door 
verhoging van de Japanse import onmogelijk te maken. De fabrikanten vroegen de minister 
met nadruk of hij de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië wilde verzoeken deze 
tijdelijke maatregel ‘bij ordonnantie’ af te kondigen.10  
 

‘In een tijd als deze is er meer dan ooit tevoren aanleiding den band tusschen moederland en 
overzeesche gewesten nauw aan te halen, omdat de economische ondergang van Nederland 
zijn terugslag op de Indische samenleving niet zal missen.’11   

 
Landelijk nieuws 
De zorgen van de Twentse textielfabrikanten werden landelijk nieuws. De Nieuwe 
Rotterdamsche Courant van 30 januari 1932 meldde – onder de kop ‘De nood in de 
Twentsche textielindustrie’ – dat inmiddels een werkcomité uit de economische commissie 
van de Tweede Kamer de mogelijkheid bestudeerde de invoer van manufacturen in 
Nederlands-Indië te contingenteren. Maar een half jaar later was er nog niets gebeurd. Van 
Heek, die er meer en meer van overtuigd raakte dat de fabrieken in deze onheilspellende 
situatie de steun van de overheid niet konden missen, wist dat er in het land aan de ernst van 
de toestand werd getwijfeld. Velen meenden dat Van Heek en zijn collega’s deze kwestie te 
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simplistisch en te beperkt zagen, ze zouden te veel vanuit het belang van Twente en 
persoonlijke belangen oordelen.12 Daarom besloot hij zijn autoriteit als vooraanstaande, 
invloedrijke Twents industrieel in te zetten. In juli 1932 informeerde hij minister Ruijs de 
Beerenbrouck.13 Van Heek mobiliseerde ook zijn politieke netwerk. Het Eerste Kamerlid 
J.Ch.L. van der Lande, directeur van Noury & Van der Lande in Deventer, stelde de minister 
vragen, die meldde dat een werkgroep aan de slag was.14 ‘De zaak is in overweging’, 
antwoordde Ruijs de Beerenbrouck op een telegram van drie Twentse middenstanders, die de 
noodklok luidden namens vijfduizend bedrijven met een geïnvesteerd vermogen van minstens 
vijftig miljoen gulden. Zij zagen hoe hun bloeiende en nijvere landstreek steeds meer 
verarmde en wilden dat de minister snel maatregelen trof om te voorkomen dat Twente ten 
onder zou gaan.15 Tubantia oordeelde in een driekolommer: ‘Abnormale omstandigheden 
eischen abnormale maatregelen.’ De krant, ingefluisterd door Jan van Heek, schetste de stand 
van zaken: 
   

‘Miljoenen guldens heeft de Twentsche katoenindustrie uit zelf gekweekte reserves opgeofferd 
om de consignatievoorraden op Java te laten verkoopen tegen prijzen zooals die door den 
verkoop van dumpingsaanvoeren uit Japan gedecreteerd worden. Aan aanvulling van die 
voorraden, wat werkgelegenheid voor Twente zou betekenen, heeft zij al lang niet meer 
kunnen denken, in verband met de ontzettend lage opbrengstprijzen door Japan op een niveau 
gebracht, dat aan doorverkoopen van de nog aanwezige belangrijke voorwaarden op die basis 
absoluut niet gedacht kan worden.’16 

 
Eindelijk, in het begin van 1934, leverde het onophoudelijke aandringen van Jan van Heek en 
zijn Twentse collega’s op maatregelen van regeringswege resultaat op. De Nederlandse 
overheid ging in Nederlands-Indië over tot een contingenteringspolitiek. Dat was de kurk 
waar de textielindustrie een tijdlang op dreef. De fabrikanten kregen de tijd om hun 
assortiment aan te passen en om hun productiekosten nog sterker te verlagen.17  
 
Pijnloze operatie 
Veel Europese landen probeerden hun schulden en rentebetalingen te beperken door 
waardevermindering van hun ruilmiddel, een maatregel die ingrijpende consequenties had 
voor de industrie in die landen die hun munt niet hadden gedevalueerd. De producten in de 
lage-valutalanden werden goedkoper, ten koste van de bedrijven in het land dat zijn 
ruilmiddel nog niet in waarde had laten dalen. Omdat de Nederlandse regering hardnekkig 
bleef vasthouden aan de harde gulden, speelde zij de Twentse concurrenten uit Engeland en 
Azië in de kaart. In de crisispolitiek van minister-president Hendrikus Colijn paste echter 
standvastigheid op het punt van de gouden standaard.18 In 1925 was onder zijn 
verantwoordelijkheid de Nederlandse gulden gekoppeld aan een bepaalde goudhoeveelheid. 
Veranderingen aanbrengen in de goudwaarde was volgens hem ‘geldbederf’. Hij verwees naar 
de Republiek van Weimar waar omstreeks 1923 de inflatie op hol was geslagen. Volgens 
Colijn was de gouden standaard voor de Nederlandse gulden een zaak van financiële en 
nationale waardigheid, die men nooit vrijwillig mocht opgeven.19 Colijn stond in deze 
opvatting niet alleen, want minister P.J. Oud van Financiën en de president van de 
Nederlandsche Bank mr. L.J.A. Trip steunden hem. Hun financiële beleid, overigens van veel 
kanten sterk aangevallen, wilde prijzen en kosten zoveel mogelijk aan elkaar aanpassen door 
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verlaging van het kostenpeil en met behoud van de muntpariteit. Dit betekende drastische 
bezuinigingen op de rijksuitgaven en verhoging van belastingen en heffingen.20 
 Bij Van Heek rees daarom na 21 september 1931, toen het Engelse pond in waarde 
daalde, de vraag of het voor de toekomst van het land niet noodzakelijk was de Nederlandse 
gulden even sterk als het Engelse pond in waarde te laten dalen, een ‘pijnloze operatie’ die 
Nederland weer ‘op beganen grond’ zou brengen. Toen ook de Scandinavische landen en de 
Britse dominions het Engelse voorbeeld volgden, werden ook hun exportproducten op de 
wereldmarkt goedkoper, wat voor de landen die niet devalueerden, dus ook voor Nederland, 
nadelige consequenties had.21  

 Van Heek zocht medestanders in zijn netwerk van Nederlandse ondernemers. Na de 
devaluatie in Engeland bracht hij op 27 oktober 1931 zijn visie naar voren in een brief aan de 
VNW, waar hij als oud-voorzitter zeker nog enig gezag genoot. Nederland moest snel de 
gulden devalueren.22 Naderhand, in de oorlogsjaren, terugkijkend op de jaren dertig, 
herinnerde Van Heek zich de achteruitgang en zelfs het stilleggen van bedrijven die het niet 
meer redden, de teruglopende resultaten in de scheepvaart en de landbouw, van het 
hotelwezen en het reizigersverkeer. Daarnaast trok de import aan, immers veel buitenlandse 
producten waren goedkoper, de werkloosheid liep zienderogen op. ‘Er werd naar 
werkobjecten gezocht, die slechts weinig nut hadden; er groeide een overheidsdienst van 
werkverschaffing in ons land, die ondragelijke kosten met zich bracht. Voor het moreel van 
ons land was dit alles fnuikend.’23 De verliezen in de textielindustrie waren schrikbarend, wel 
overkomelijk, maar de perspectieven voor de toekomst bleven door het hoge levenspeil, de 
lonen en de vaste lasten ‘te bezwarend om tegenover andere landen ons volksbestaan 
onverkort te handhaven’.24 
 
‘Landverraders en muntvervalsers’  
Er waren in Nederland maar weinig topondernemers die evenals Van Heek devaluatie van de 
gulden als een noodzakelijke eis zagen om het bedrijfsleven er bovenop te helpen. Slechts een 
enkeling voorzag vanaf het begin de problemen en wilde evenals de Scandinavische landen 
Engeland volgen. Van Heek: ‘Zij hebben zich aan veel verguizing blootgegeven, doch de loop 
der dingen heeft hen in het gelijk gesteld.’25 Eén van hen was Anton Kröller, directeur van 
Wm H. Müller & Co. in Rotterdam, een havenondernemer die in zijn uitgebreide netwerken 
pleidooien hield voor zijn standpunt. Sir Henry Deterding, al meer dan dertig jaar president 
van het Nederlands-Britse Koninklijke/Shell-concern, toonde zich ook een krachtig 
voorstander van het inruilen van de gouden standaard voor de zilveren standaard, waarmee hij 
de pleitbezorgers van het loslaten van de gouden standaard door Nederland krachtig steunde.26 
Deterding wees Colijn op de fatale gevolgen voor Nederlandse en Indische exporten als de 
regering de gouden gulden zou handhaven. Hij kende de textielindustrie goed, want hij had 
als leerling-boekhouder bij de Twentsche Bank in Amsterdam gewerkt en was daarna in 
dienst gekomen van de Nederlandsche Handel Maatschappij, waarvoor hij jaren in 
Nederlands-Indië werkte.  
 Op 10 december 1931 voerde Van Heek in De Witte Brug in Den Haag een uitvoerig 
gesprek met Deterding, waarin beiden het volledig eens bleken te zijn over de noodzaak van 
devaluatie. Ze spraken af dat Jan van Heek op korte termijn overleg zou voeren om 
vooraanstaande Twentse industriëlen daarvan te overtuigen. Op 14 december, twee dagen 
nadat Japan de yen had gedevalueerd, kwamen de Twentse ondernemers in Hengelo bijeen. 
Van Heek vertolkte de mening van Deterding en hemzelf dat zonder waardevermindering van 
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de gulden de uitvoermogelijkheden van exportindustrieën, en van de textielindustrie zeker, zo 
besnoeid zouden worden dat ‘ineenschrompeling’ onvermijdelijk was. Maar devaluatie leek in 
Nederland onbespreekbaar. Van Heek schreef later in zijn memoires:  
 

‘Wat mij en anderen echter bitter aandeed, was, dat voor devaluatie-voorstanders termen 
werden gebruikt als landverraders en muntvervalsers. Men kon niet inzien dat een wijziging 
van de munt evenzeer plaatsvond door een veel te hooge koopwaarde te blijven toekennen aan 
den goudgulden – en daardoor aan loonen en salarissen en vaste inkomsten – als door een 
metaalvermindering.’27 

 
 
 

Twentse bontweverij in Nederlands-Indië 

Jan van Heek sprak op 10 december 1931 in Den Haag met Sir Henry Deterding niet alleen over de 

devaluatie van de Nederlandse gulden. De Shell-president ontvouwde ook zijn plannen voor het 

vestigen van een textielfabriek in Perzië met steun van de overheid. Hij dacht daarbij aan Twente, 

om deze streek ‘als het ware “right of first refusal” te geven’. Zijn idee was een complete, 

bestaande textielfabriek over te plaatsen, om Twente te ontlasten en tegelijk een nieuwe bron van 

bestaan aan te boren. Maar Van Heek meende dat Deterding de zaak veel te eenvoudig voorstelde 

en somde een rits van vestigingseisen op, waaruit bleek dat van een ‘bodily’ overbrengen van een 

onderneming geen sprake kon zijn.28  

Van Heek hield de boot af, dat was duidelijk. Op Deterding’s vraag of de Twentse textielindustrie in 

het algemeen of een enkele onderneming interesse zou hebben voor zijn plan, moest Van Heek 

ontkennend antwoorden. De fabrikanten waren zo in beslag genomen door hun eigen problemen, 

dat ze geen tijd hadden voor andere zaken. Jan van Heek had zijn eigen agenda: hij was op dat 

moment betrokken bij plannen voor het stichten van een katoenfabriek in Indië. Het idee kwam 

van de Internationale Crediet- en Handels-Vereeniging Rotterdam (Internatio), die in Garut op Java 

de Preanger Bontweverij wilde starten, die belangrijke verbruiksgoederen voor de bevolking zou 

produceren, vooral sarongs. Internatio zocht steun bij oude Twentse relaties, waaronder Van Heek 

& Co. en Rigtersbleek.29  

Op 15 april 1932 bespraken vertegenwoordigers van deze twee bedrijven, de Hengelosche 

Bontweverij en de Koninklijke Stoomweverij in Nijverdal met managers van Internatio de opzet om 

tot een renderend bedrijf op Java te komen. Van Heek adviseerde voor de fabriek een terrein te 

zoeken van minstens dertigduizend vierkante meter, ook met het oog ook op latere uitbreiding. Het 

moest namelijk een proefbedrijf worden, dat mogelijk – bij tevredenstellende resultaten – kon 

worden vergroot.30  

Het plan slaagde en binnen korte tijd draaide de fabriek in Garut op volle toeren. Van Heek & Co., 

Rigtersbleek en de Boekelosche Stoombleekerij bezaten samen 35 procent van de aandelen van de 

nieuwe vennootschap.31 In het begin produceerde Preanger sarongs, maar al snel werd het weven 

van uniformstof voor het Koninklijk Nederland-Indische Leger (KNIL) en badhanddoeken voor het 

leger en de open markt belangrijk. Na de oorlog werden er uitsluitend sarongs, badhanddoeken en 

pyama-poplins geproduceerd. In april 1958 nam het Indonesische leger de bontweverij met 1.200 

getouwen en 1.500 arbeiders over.32  
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Van Heek en zijn medestanders bleven een aantal jaren roependen in de woestijn. Maar hij 
versaagde niet. Op 2 mei 1932 en op 1 juli 1933 kreeg hij in De Tijd alle ruimte om zijn visie 
uit te dragen. Op 8 december 1934 kwamen in de Groote Sociëteit in Enschede veel 
textielfabrikanten op Van Heek’s uitnodiging luisteren naar prof.ir. J. Goudriaan, werkzaam 
als bedrijfskundige bij Philips in Eindhoven, die in de jaren dertig behoorde tot de economen 
die het deflatoire monetaire beleid van de regering-Colijn bestreden en op devaluatie van de 
gulden aandrongen.33 In september 1934 was deze groep in de openbaarheid getreden als de 
Vereeniging voor Waardevast Geld. 
 Goudriaan waarschuwde de Twentse ondernemers om de devaluatie vooral niet te 
vereenzelvigen met inflatie. Aanpassing, dat wil zeggen versobering van het leven, betekende 
meer werkloosheid, omdat de consumptie afnam. Depreciatie van de gulden was volgens 
Goudriaan het enige middel dat direct zou werken. Sommige aanwezigen meenden echter dat 
devaluatie niet hielp, omdat iedereen overal contingenteerde. Anderen vreesden dat als 
iedereen devalueerde, de onderlinge concurrentie gelijk zou blijven. Goudriaan was 
daarentegen van mening, dat maar veertig procent van de nationale export door 
contingentering werd belemmerd en dat devaluatie de ondernemers wél zou helpen op de weg 
omhoog.34 Devaluatie was, zo bleek ook tijdens deze bijeenkomst, zeer omstreden; de 
traditionele vrijhandelskringen zagen er geen heil in. Tubantia besteedde er veel aandacht aan. 
De krant was mordicus tegen, de redactie beschouwde devaluatie als één van de grootste 
rampen die ons land kon overkomen.35 
 
De verlossing 
Toch klonk de boodschap van de voorstanders geleidelijk door in Den Haag. België 
devalueerde de franc in april 1935. Frankrijk besloot eind september de franc met dertig 
procent in waarde te verminderen. Zwitserland volgde. Zaterdag 26 september verklaarden 
regering en Nederlandsche Bank dat ze de waarde van de gulden wilden handhaven. Maar de 
zondag was nog geen tien minuten oud, toen de regering afkondigde dat de Nederlandsche 
Bank geen goud meer afgaf: de devaluatie was een feit.36 Jan van Heek vond de devaluatie 
van twintig procent nog aan de lage kant, maar niettemin was ‘de opluchting reeds geweldig 
en de herleving van het hele bedrijfsleven was van stonde af aan markant.’37 Bijna tien jaar 
later vertelde hij dat het vraagstuk van de gouden standaard hem al die jaren intens had bezig 
gehouden en dat het, omdat hij op bescheiden wijze had meegewerkt om de regering van 
mening te doen veranderen, een periode was waaraan hij met voldoening terugdacht. Na het 
loslaten van de gouden standaard verbeterden de resultaten van de Twentse textielindustrie 
enigszins. De productie, de afzet van de producten en het aantal werknemers groeiden in 
bescheiden mate, met een piek in het najaar van 1939, toen de oorlogsdreiging het publiek 
aanzette tot hamsteren en het rijk grote legerorders plaatste. Maar de goede jaren waren 
voorbij.38 
  

 
Wij willen heden allen vrolijk zijn 

 

In het voorjaar van 1936 nodigde ‘Meneer Jan’ de medewerkers van Rigtersbleek uit voor de 

filmavonden van het bedrijf op 2 en 3 april. Vertoond werd De Wereldreis van H.M.’s Onderzeeboot 

K XVIII, met voor de pauze ‘enkele grepen uit de Revue van de Sportvereeniging Rigtersbleek’. Het 

motto van het feest was kennelijk: zet de zorgen even opzij: ‘Uit ons land waar de depressie 
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heerscht, worden wij meegevoerd naar zonniger en welvarender streken.’ Gezamenlijk zongen de 

Bleekmensen een feestelijk lied, op de wijze van Daarbij die molen, die mooie Molen, het refrein 

zong iedereen gemakkelijk mee: 

 

Hebt nu geen zorgen, 

Denkt niet aan morgen, 

Wij willen heden 

Allen vrolijk zijn. 

Eendrachtig werken 

Dat zal ons sterken 

En kweken vriendschap 

En saâmhorigheid. 

 

Iedereen was enthousiast over de film over de K XVIII, de onderzeeboot die een reis had gemaakt 

langs vijf werelddelen, een afstand van 23.000 mijl. Op 14 november 1934 was het schip uit de 

haven van Den Helder vertrokken, op 11 juli 1935 meerde het aan in Soerabaja. Tijdens deze reis 

deed geofysicus F.A. Vening Meinesz wetenschappelijk onderzoek naar de zwaartekracht.39  

In de uitnodigingsbrief vertelde Van Heek waarover de film ging, alsof hij zelf één van de 

bemanningsleden van de onderzeeër was geweest: ‘…….voert ons van Den Helder naar het 

weelderige eiland Madeira en naar de Afrikaansche kunst. Wij zien de donkere bevolking in haar 

eigenaardigheden en later aan den overkant van de Atlantische Oceaan de daar op grootsche wijze 

opgebouwde Zuid-Amerikaanse wereldsteden. Tusschentijds verricht de Onderzeeër wachtersdienst 

voor de naar “de West” vliegende “Snip”. Kaapstad brengt ons in Van Riebeeck’s monument en den 

Kaapsch Nederlandschen bouwstijl de herinnering aan het roemrijke Nederlandsche verleden en als 

laatste etappe op den langen weg naar den Nederlandsch Indische Archipel wordt dat werelddeel, 

waaraan ook groote historische feiten Nederland verbinden, Australië, aangedaan. […] Wij volgen 

commandant en bemanning op reis, bij goed weer en bij hunne worstelingen met de geweldige 

elementen. Wij vieren Kerstmis mede en het passeeren van den evenaar [ …] en voelen ons 

aanwezig bij hun uiteindelijke glorieuse aankomst te Soerabaya.’ Jan besluit: ‘…wij zien en 

gevoelen dat er nog mannen gevonden worden die bereid zijn de beste tradities van ons volk hoog 

te houden en voort te zetten. […] Daaraan kunnen wij ouderen ons goed doen en daarvan kunnen 

alle jongeren leeren. – Moge het zoo in de komende dagen zijn.’ 40 

 

 
Automatisering 
De crisisjaren noopten de Twentse textielindustrie tot ingrijpende maatregelen. Het was de 
fabrikanten bekend dat in de Verenigde Staten in de textiel halfautomatische weefgetouwen 
waren ingevoerd, de belangrijkste uitvinding in de geschiedenis van de reductie van de arbeid 
in de textielindustrie.41 Na 1926 en in het bijzonder in de crisisjaren werden de Nederlandse 
weverijen geautomatiseerd. De nieuwe halfautomaten vereenvoudigden het werk van de 
wever wederom, want hij hoefde nu niet langer de spoelen te wisselen en te controleren of de 
kettingdraad was gebroken. Zijn taak werd nog verder uitgehold toen de fabrikanten het 
‘scientific management’ ontdekten. Arbeidsanalyse moest het werksysteem nog doelmatiger 
maken en de invoering van differentiële loontarieven maakte een verdergaande arbeidsdeling 
mogelijk. Uiteindelijk bestond het werk van de wever slechts uit weinig anders dan het 
aanlappen van gebroken draden. De winst voor de fabrikant was dat de wever meer getouwen 
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kon bedienen, voor sommige weefsels wel zestig getouwen, zodat er uiteindelijk minder 
arbeiders nodig waren en de productiekosten lager werden. 42  

Maar deze wetenschappelijke benadering van arbeidsprocessen en het menselijke 
functioneren had ook belangrijke schaduwzijden. Bij een harde toepassing werden mensen 
uitsluitend nog het verlengstuk van de machine.43 De prijsconcurrentie ging in de crisisjaren 
gepaard met tijd- en arbeidsanalyses, scherpere loonberekeningen, werktijdverkortingen, 
ontslagen.44 Voor de werknemers betekenden deze automatisering en rationalisatie naast een 
verhoging van de arbeidsintensiviteit een relatieve verlaging van de lonen. Bij Van Heek & 
Co. daalde binnen enkele jaren, bij gelijkblijvende bedrijfsbezetting, het aantal arbeiders met 
55 procent.45 De veranderende arbeidsomstandigheden leidden daarbij tot een explosief 
klimaat in stad en streek, elk moment kon de strijd tussen arbeiders en ondernemers 
uitbarsten. En dat gebeurde ook.  
 
Loonsverlaging 
De vakbonden hadden in de zomer van 1931 de messen al geslepen. Dat bleek uit een brief 
die St. Lambertus, Unitas en De Eendracht op 30 juni aan de firmanten van Rigtersbleek 
stuurden. Wie niet beter wist, zou volgens de firmanten van Rigtersbleek in hun antwoord van 
2 juli tot de conclusie moeten komen ‘dat er minderwaardige toestanden op velerlei gebied ten 
onzent overheerschen’. Als de bonden dat wilden geloven, zou Rigtersbleek niet proberen hen 
tot een ander inzicht te brengen. Als ze zich zouden realiseren wat de textielindustrie in die 
jaren moest doormaken, zouden ze anders oordelen. Inmenging in de interne bedrijfszaken 
vonden de firmanten wenselijk noch nuttig, ze hadden geen enkele behoefte met de 
vakbonden te overleggen. Ze verzekerden de bonden, dat zo gauw de economische situatie 
verbeterde, ze de arbeidstijd weer zouden verlengen en de lonen verhogen.46 

Het conflict barstte in het voorjaar van 1931 uit bij Gerh. Jannink & Zonen, het bedrijf 
van Jan’s zwager en vriend Gerhard Jannink. Daar was het arbeidstempo drastisch opgevoerd 
en het tarief met twintig tot dertig procent verlaagd. De vakbonden protesteerden en eisten 
zelfs een loonsverhoging van vijf procent. Het bestuur van de FVE steunde Jannink, door 
bekend te maken dat er een algemene loonsverlaging zou komen, de helft meteen, de andere 
helft in het voorjaar. Tenminste: als er niet gestaakt zou worden; in dat geval zou er direct tien 
procent worden ingehouden. De vakbonden gingen akkoord met de eerste vijf procent, maar 
hielden voet bij stuk in hun eisen met betrekking tot de wevers bij Jannink. 

Om het front gesloten te houden drong de FVE er op aan dat Rigtersbleek, geen lid 
meer sinds 1926, zich bij de actie aansloot. Maar Van Heek weigerde, hij kon de lijn van de 
FVE niet volgen. Ook Rigtersbleek had de laatste jaren rationalisatiemaatregelen 
doorgevoerd, met daaraan verbonden een verlaging van het stukloon. Om nu nog een 
algemene loonsverlaging in te voeren, zou niet uitvoerbaar en zeker niet tactisch zijn. De drie 
firmanten van de Bleek waren ook geïrriteerd, omdat de fabrikantenvereniging bij de staking 
weer het Twentse Stelsel wilde toepassen. Zij waren nog steeds voorstander van een beperkte 
uitsluiting. 

Ondanks het matigende beleid van de vakbonden kwamen radicale arbeiders vanaf 16 
november in actie; op 28 november liepen tal van fabrieken leeg. De vakbonden konden toen 
weinig anders doen dan zich achter de stakers opstellen. Dit was voor de FVE aanleiding hun 
dreigement om te zetten in daden: met onmiddellijke ingang werd de algemene 
loonsverlaging op tien procent gebracht. Daarop barstte op 14 december 1931 een algemene 
staking uit in de textiel, zowel in Twente als in de Achterhoek. Er waren in totaal 
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zestienduizend arbeiders bij het conflict betrokken, van wie er slechts tweeduizend niet bij 
een vakbond waren aangesloten. Rigtersbleek bleef uiteraard doorwerken; acht kleinere 
bedrijven die het moeilijk hadden en zich geen stilstaande machines konden permitteren, 
deden niet mee.47  
 
Onmenselijk optreden 
Het werd onrustig in de regio, samenscholingsverboden en verscherpte politiebevelen haalden 
weinig uit. Eind november breidde Enschede het plaatselijke politiekorps uit met zestig 
marechaussees en veldwachters, later kregen de korpsen van Enschede en Lonneker nog meer 
versterking. Enschedese raadsleden uitten in hun vergadering van 7 december felle kritiek op 
het politieoptreden. De Eendracht kritiseerde het ontactische en onmenselijke optreden van de 
politie bij relletjes.48 Enschedees burgemeester Edo Bergsma wilde opruiers uit de Randstad 
weren en kondigde op 12 januari 1932 aan dat niet-inwoners van de stad ‘die in dezen tijd 
hebben aangespoord of aansporen rechtstreeks of zijdelings tot wanorde in het openbaar of tot 
daden, die stoornis der openbare orde tot gevolg kunnen hebben’, niet in de stad mochten 
komen of verblijven.49   

Eind 1931 lag het grootste deel van de textielindustrie in Twente en de Achterhoek 
stil. Het was een periode, aldus het jaarverslag van de FVE, waarin de marktpositie slechter 
was dan ooit, hetgeen voor vele fabrikanten het stilstaan ‘haast gemakkelijker dan het draaien 
maakte’. Te verwachten was dat na de staking de werkloosheid zou groeien. Dat was te 
betreuren, maar het was het onontbeerlijke medicament tegen de ziekte waaraan de 
textielindustrie leed, namelijk een té hoog levenspeil. De fabrikanten waren blij dat het 
genezingsproces eindelijk was begonnen.50  
 Op 5 april 1932 was de staking voorbij, de bonden konden het verzet niet langer 
volhouden. De werkgevers gaven een duimbreed toe: de algemene verlaging met vijf procent 
bleef uiteraard gehandhaafd, maar er werden uitzonderingen gemaakt voor de tweede 
verlagingsronde. Deze zou niet gelden voor kostwinners die op uurloon werkten en achttien 
gulden of minder in een week verdienden. Een logisch gevolg van de staking was dat de 
bestaande kloof tussen fabrikanten en werknemers ‘bijna onherstelbaar [was] verbreed’.51 De 
sociaal-democraat Age Scheffer vond de staking ‘een opzettelijke provocatie van de 
werkgevers, die de hele boel wel een poos plat wilden hebben om hun achterlijk productie-
apparaat te kunnen rationaliseren.’52 Een oud-personeelschef van Jannink:  
 

‘De pakhuizen zaten afgeladen vol en het kwam de heren maar wat goed uit, dat zij het volk 
een tijd lang de straat op konden sturen.’53  
 

Deze opmerkingen moeten wel gezien moeten worden in het licht van de gebruikelijke 
rancune na een verloren staking, maar lijken niet geheel ongegrond te zijn.  
 
Zesduizend werklozen  
De nederlaag van de Twentse textielarbeiders kwam hard aan en de volgende jaren pakten de 
werkgevers hen nog steviger aan door beetje bij beetje de salarissen verder te verlagen. De 
sociale gevolgen waren ingrijpend. Het mislukken van de stakingen, de toch doorgevoerde 
vermindering van loon, de verhoging van de arbeidsdruk en de daarmee gepaard gaande 
afmatting en psychische spanningen, de ontwrichting van de gezinnen door het 
ploegensysteem en de massale werkloosheid, al deze factoren eisten hun tol.54 In 1936 lag het 



 226 

loon in de katoenindustrie gemiddeld 22 procent lager dan in 1928-1929. Het gemiddelde 
uurloon van een textielarbeider was het op één na laagste in de Nederlandse industrie. Zo was 
het gemiddelde (nominale) loon van een meerderjarige geschoolde metaalarbeider in 1935 
minstens dertig procent hoger dan dat van een collega in de textiel. Daalden de lonen in de 
metaal ten opzichte van 1930 met zestien procent, in de textiel was dat vijfentwintig procent. 
Het aantal werklozen in Enschede steeg in enkele jaren van vijftienhonderd naar zesduizend. 
Het werkloosheidspercentage in Enschede bedroeg in 1931 11,3 procent, in 1935 was het 
meer dan verdrievoudigd tot 37,2 procent.55 Eén op de drie inwoners – Enschede telde totaal 
87.500 inwoners – had geen werk en trok van de steun: een steuntrekker kreeg in 1938 
gemiddeld ƒ 10,88 in de week.56 Er heersten ‘armoede en lediggang’ in de vroeger zo 
welvarende en nijvere industriestad.57  
 Na de loonsverlaging van tien procent werden de lonen niet meer gekort, maar de 
rationalisatie maakte dat de meeste arbeiders hun vroegere loon niet meer konden halen. 
Vooral een wever had het slecht in deze jaren, de volleerde vakman van weleer was een soort 
onderbaas geworden die voor een veel grotere productie dan vroeger verantwoordelijk was. 
En hij was minder gaan verdienen. Een volwaardige wever die in 1928 23 tot 25 gulden in een 
week verdiende, kwam in 1937 niet verder dan 18 tot 21 gulden. Veel volwaardige arbeiders 
werden gedegradeerd tot hulpkrachten en verdienden minder dan tien gulden in een week.58  
 
Machtigste man  
De slechte resultaten in de crisisjaren leidden tot belangrijke veranderingen in de 
organisatiestructuur van diverse textielbedrijven. Op 1 januari 1935 werden de firma’s Van 
Heek & Co en G.J. van Heek & Zonen (Rigtersbleek) omgezet in een naamloze 
vennootschap.59 Altijd hadden beide bedrijven alles binnenshuis kunnen regelen, nooit hadden 
ze een beroep gedaan op externe financiers, grote investeringen waren steeds met eigen geld 
gefinancierd.60 Een belangrijke, misschien wel de belangrijkste overweging om de firma’s in 
een NV om te zetten, vormden de verliezen in de eerste helft van de jaren dertig, die volledig 
werden verhaald op het eigen vermogen van de firmanten. Jan van Heek begeleidde de 
ombouw van Van Heek & Co. Hij wilde de firmanten adviseren op grond van oude 
vriendschappelijke betrekkingen met en op grond van morele verplichtingen die hij meende te 
hebben ten opzichte van Edwina van Heek-Burr Erwing, de weduwe van Bernard van Heek, 
die jarenlang het bedrijf had geleid.61 Tegelijkertijd werkte hij aan de structuurverandering 
van zijn eigen bedrijf Rigtersbleek.  

Volgens Jan maakten de zware verliezen van de laatste jaren – na het overlijden van 
de firmanten Ludwig en Herman van Heek in 1931 – die grotendeels drukten op de jongere, 
nog weinig vermogende firmanten, deze structuurwijziging noodzakelijk. De omzetting van 
de firma’s in een naamloze vennootschap betekende het formele einde van het familisme.62 
Toch veranderde er aanvankelijk niet veel. De familiaire banden, hier en daar gekruist met 
zakelijke, bleven sterk, de zeggenschap verschoof nauwelijks. Bij Rigtersbleek vormden Jan’s 
jongere broers Gerrit Jan en Arnold voortaan de directie, samen met H. Zeggelt; het 
directieteam werd ondersteund door een onderdirecteur en drie procuratiehouders.63 
 Jan van Heek was vanaf 1 januari 1935 gedelegeerd commissaris van Rigtersbleek, 
commissaris van de Boekelosche Stoombleekerij en president-commissaris van Van Heek & 
Co.64 Hij was nu de machtigste man in de Twentse textielindustrie, dé textieltycoon zoals zijn 
vader dat in zijn tijd was. De komende twintig jaar zou Van Heek krachtig meeschrijven aan 
de geschiedenis van de textiel in Enschede en de regio. Vanaf het begin zette hij vooral bij 
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Van Heek & Co. zijn stempel, vooral op het organisatorische vlak. Direct na zijn aantreden 
probeerde hij de oligarchische clausule uit de statuten van de nieuwe vennootschap weg te 
strepen. De oprichters van de NV hadden namelijk voor zichzelf het recht gereserveerd na 
raadpleging van commissarissen de voordrachten op te maken voor benoemingen van 
commissarissen en directeuren. Deze procedure leidde meestal tot de benoeming van 
familieleden op de hogere posities in het bedrijf. Van Heek vond deze regeling funest, 
volgens hem moest het mogelijk blijven de ‘beste directie’ te benoemen. Bij de aanpassing 
van de statuten in 1938 verviel de clausule dan ook. ‘Toch bleven de hang naar het eigen nest 
en de angst voor de intocht der vreemden nog lange tijd bestaan’, meende Van Schelven.65 
Formeel was het familisme begraven, maar het duurde lang voordat de textielfabrikanten er 
afstand van konden doen. 
 Samen met zijn neef Ebs van Heek, directeur van de Boekelosche Stoombleekerij, 
sleutelde Van Heek ook aan de organisatie. Van Heek & Co. had diverse vestigingen in de 
stad, het hoofdkantoor zetelde aan de Markt, naast het Van Heekshuis. Ebs, in 1938 
opgenomen in de Raad van Commissarissen, was van mening dat een zo groot technisch 
bedrijf vanuit één centrum moest worden bestuurd, met een bedrijfsleider aan het hoofd die 
beschikte over goed personeel en een laboratorium. Men moest maar wennen aan het idee dat 
geleidelijk vanuit dit bedrijfskantoor de gehele onderneming werd geleid. Jan van Heek, 
vermoedelijk bevreesd dat de ideeën van Ebs als té revolutionair werden gezien binnen de nog 
sterke aloude familieverhoudingen, kon diens gedachten slechts gedeeltelijk volgen en stelde 
voor dat de directie zich meer omringde met specifieke deskundigen, met wie zij elke week 
vergaderde. In 1939 moest Jan van Heek als president-commissaris de directie erop wijzen dat 
de NV zich best wat ongerust mocht maken. Van Heek & Co was een grote, complexe 
onderneming met een uitgebreid productenscala. Een bestuur ‘op breederen basis’ achtte hij 
noodzakelijk. ‘Wellicht dat Uw college op gronden van traditie wat te veel aan zich heeft 
gehouden’, voegde hij er voorzichtig en wat verhullend aan toe. Maar er kwam wel een 
Bedrijfsraad die elke twee weken vergaderde.66 
 
‘Betrekkelijke welvaart’  
Toen Jan van Heek in de oorlogsjaren nog eens terugblikte op de voorbije jaren, stelde hij 
vast dat het karakter van Rigtersbleek in de laatste vijftien jaar dat hij directeur was, van 
omstreeks 1920 tot 1935, sterk was veranderd. De opzet was altijd geweest een betrekkelijk 
klein pakket van fijne goederen voor de exportmarkt te produceren en hierin de beste te zijn. 
Maar de omstandigheden dwongen Rigtersbleek een heel andere weg in te slaan. Het bedrijf 
ging voor de Nederlandse markt vele, zeer verschillende artikelen produceren, waarbij naast 
katoen de kunstzijde een belangrijke grondstof werd.67 Reorganisatie en rationalisatie vroegen 
in die jaren steeds meer tijd en aandacht. Een warm voorstander van rationalisatie was hij 
nooit geweest:  
 

 ‘De rationaliseering – naar Amerikaans voorbeeld doorgevoerd – leidt tot het maken van 
machines uit de werklieden. Het is een stap verder in de richting van degradatie van het 
handwerk, dat sedert vele jaren reeds een teruggang toonde, om nog niet te spreken van de 
hoogte, waarop het in de middeleeuwen stond. Een andere zijde is geweest, dat de toch reeds 
groote werkloosheid door de uitschakeling van menschelijke handen vermeerderd werd. 
Ziedaar de deprimeerende kringloop der dingen.’68 
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Desondanks kon Rigtersbleek zich in de jaren dertig niet alleen handhaven, maar zich zelfs 
verheugen in een ‘betrekkelijke welvaart’.69  

Jan van Heek beschouwde het als een voorrecht veertig jaar lang voor het bedrijf te 
hebben mogen werken, vanaf 31 december 1897 tot 31 december 1938; de laatste drie jaar na 
zijn vertrek als eerste firmant maakte hij nog de balansen op. De samenwerking met zijn 
broers was altijd goed verlopen, ook zij gaven in goede en slechte tijden hun beste krachten 
aan Rigtersbleek. Hij herinnerde zich in die jaren slechts één keer een meningsgeschil te 
hebben gehad, het was ergens in de jaren tien geweest. Jan wilde naar Engels voorbeeld de 
vrije zaterdagmiddag invoeren, maar zijn vader en broer Bernard waren tegen; ze meenden 
dat het niet in het belang van de arbeiders was. Dat was Jan tegengevallen. Een soortgelijk 
verschil van mening had Jan later met broer Gerrit Jan, toen hij het noodzakelijk achtte het 
personeel in de zomer vakantie te geven. Pas geleidelijk gingen de bedrijven in de textiel 
hiertoe over, totdat de overheid de verplichte fabrieksvakantie invoerde. Jan zou het mooier 
hebben gevonden, wanneer het een geheel vrijwillige maatregel van de ondernemers zou zijn 
geweest. Niet altijd waren de Twentse industriëlen in dit opzicht met hun tijd meegegaan, 
moest hij constateren.70 Jan van Heek toonde zich al vroeg de vooruitstrevende, sociaal 
voelende ondernemer die de platgetreden, door traditie overwoekerde paden wilde verlaten, 
om nieuwe nog moeilijk begaanbare wegen in te slaan. 
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HOOFDSTUK 23 
 

Man van buitengewoon kaliber 
 
Jan van Heek had, toen hij de zestig naderde, zijn politieke vijanden al jarenlang in het vizier. 
Het waren niet de vooruitstrevende liberalen, zij pasten nog binnen de grenzen die hij zichzelf 
als conservatief had gesteld. Als ze zich maar verre hielden van staatsbemoeienis met het 
bedrijfsleven. Het waren evenmin de confessionele partijen, waarbij hij overigens de 
behoudende stromingen meer waardeerde dan de progressievere groeperingen. Voor hem 
hoefden politiek en godsdienst niet geheel gescheiden te blijven, maar dat de bijbel een 
politiek handboek voor parlementariërs zou moeten zijn, was niet een opvatting waar hij zich 
met hart en ziel achter kon stellen.  
 Zijn gezworen tegenstanders waren de socialisten en de communisten, het ‘rode 
gevaar’, de vertegenwoordigers van de linkse kant van het politieke spectrum. Uit de verhalen 
van zijn vader kende hij de ‘opruiers’ die in de jaren tachtig van de negentiende eeuw Domela 
Nieuwenhuis volgden en door een onjuiste en overdreven voorstelling van zaken te geven ‘de 
vlijtige en vreedzame arbeiders’ overhaalden te gaan staken. Voor het eerst had hij zijn 
antipathie tegen de ‘rooien’ geuit, toen hij eind 1902 terugkeek op de grote textielstaking en 
schreef over ‘de plant gewassen uit het zaad door verkondigers van de niet te verwezenlijken 
socialistische en anarchistische theorieën uitgestrooid’, die uitgeroeid moest worden.1 Toen 
Troelstra in 1918 zijn historische vergissing beging, zag hij dat als een ‘crisis der zeer acute 
bolsjewistische ziekte’, die gelukkig snel voorbij was.2 Ook bij de textielstaking van 1924 
ging het volgens hem  om ‘het behoud van maatschappelijke orde’. 
 Wat Van Heek steeds meer angst inboezemde was de opmars van het communisme, 
vanuit Rusland, dat in het zwaar door de crisis getroffen Duitsland een voedingsbodem vond. 
In Nederland begon de marxistische stroming vooral links-intellectuele kringen te 
interesseren, die enthousiast waren over het vijfjarenplan van Stalin. Nederland werd 
geteisterd door werkloosheid en honger, terwijl de Unie van Socialistische Sovjet-
Republieken, in opbouw en groei, juist een gebrek aan werklieden had, zo geloofden de 
aanhangers.3 Jan van Heek en velen met hem waren doodsbenauwd voor het communisme en 
zagen de energieke Adolf Hitler als de man die een dam kon opwerpen tegen de 
communistische dreiging vanuit Rusland. Bovendien had Hitler, nauwelijks aan de macht 
gekomen, getoond hoe werkloosheid moest worden aangepakt, want in een minimum van tijd 
had hij het aantal werklozen van zes miljoen naar twee miljoen teruggebracht. 
 In de jaren dertig kreeg Jan van Heek ook steeds meer het idee dat de parlementaire 
democratie niet naar behoren functioneerde. Die mening waren trouwens velen in het land 
toegedaan. De achtereenvolgende regeringen hadden als enig antwoord op de economische 
crisis die ons land teisterde: bezuinigen, minder uitgeven, dan losten de problemen van 
werkloosheid, armoede en honger zich vanzelf op. Hoe lang had Van Heek niet moeten praten 
over contingentering van de invoer van katoenproducten in Nederlands-Indië om tenminste de 
textielindustrie weer enige hoop op overleven te schenken? Het bracht hem bij het aantreden 
van de nieuwe regering onder Colijn in 1933 tot de uitspraak dat het parlementaire stelsel 
zichzelf had overleefd. Het parlement was een ‘apparaat waarmee niet te regeren viel’ omdat 
het vooral de eigen partijbelangen bevorderde en de regering slechts verhinderde te regeren.4 
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Bezuinigen als remedie 
De economische crisis trof ons land zwaar. De Nederlanders waren in het algemeen gelaten. 
De Twentse staking in 1931-1932 en het Jordaanoproer in Amsterdam in 1934 vormden de 
enige uitbarstingen van onrust op grote schaal in Nederland.5 De invloed was echter niet te 
onderschatten. Angst, woede en onzekerheid overheersten, ook of misschien wel juist onder 
hen die relatief minder waren getroffen door de economische nood. In dit klimaat ontstond er 
ruimte voor nieuwe bewegingen. Op 14 december 1931 richtten waterstaatsingenieur Anton 
Mussert en ambtenaar Kees van Geelkerken de NSB (Nationaal Socialistische Beweging) op, 
die één simpele doelstelling had: het creëren van nationale eenheid. Het was de Nederlandse 
variant van de fascistische en nationaal-socialistische bewegingen in Italië en Duitsland, die 
succes oogstten met intens en consequent hameren op nationale eenheid, sterk politiek 
leiderschap en corporatieve ordening. Maar er waren ook verschillen. De NSB wekte de 
indruk van een nette, degelijke partij; het politieke concept was nog vaag, de vorm sprak aan, 
strak in stijl en organisatievorm, offensieve methodes en een eigen symboliek met vlaggen, 
insignes en uniformen.6 

Vooral in intellectuele kringen gaven velen, overigens geen fascisten of nationaal-
socialisten, deze bewegingen tot op zekere hoogte gelijk in hun kritiek op de democratie. De 
ontevredenheid over de slapheid van de regeringen in de crisisjaren, de afkeer van de 
socialisten en de angst voor het uit het oosten aanstormende communisme waren voor velen 
drijfveren om de ideeën van de nationaal-socialisten te omarmen. Ook Jan van Heek stond 
afwijzend tegenover ‘de anti-nationale richting die wij hier in de jaren 1918-1935 insloegen’. 
Daarom voelde ook hij, net als duizenden andere Nederlanders, voor ‘de nationaal-
socialistische ideeën in Nederland, die voor onze vaderlandsche waarden en tradities 
opkwamen’, zoals hij in de oorlogsjaren zou schrijven.7 Het was zijn verklaring  
voor de in hedendaagse ogen ‘onbegrijpelijk schijnende welwillendheid’ waarmee velen in 
het begin van de jaren dertig het nationaal-socialisme bekeken.8 Een rol speelde hierbij ook 
dat de crisis werd gezien als het bankroet van het economisch liberalisme, blijkens de ideeën 
van velen over protectionistische handelspolitiek, arbeidsdienstplicht en beperking van 
eigendomsrechten in het belang van de gemeenschap.9 
 De media speelden een belangrijke rol. Van Vree stelt dat de systematische 
beeldvorming door de pers in belangrijke mate bijdroeg aan de houding en opvatting van de 
lezers.  
 

‘Van de uniformiteit en voortdurende herhaling van waarde-geladen uitspraken over een 
fenomeen dat buiten de directe levenssfeer van de lezers ligt, door een medium dat vrijwel een 
monopoliepositie bezit en waarmee het publiek zich politiek of levensbeschouwelijk gezien 
kan identificeren, gaat in potentie een krachtige invloed uit op het denken en gedrag van dat 
publiek, zeker in tijden van spanning en crisis.10 

 
Toen Hitler op 14 september 1930 bij de verkiezingen voor de Rijksdag 6,4 miljoen stemmen 
kreeg en zijn NSDAP met 107 van de 577 zetels de tweede partij in Duitsland werd, was het 
katholieke dagblad De Tijd het eens met Hitler, toen hij verklaarde dat de ingezette strijd 
tegen het marxisme een strijd was op leven en dood. De antirevolutionaire Standaard vond 
het begrijpelijk dat in een land als Duitsland, waar ‘dit verfoeilijk communisme’ al miljoenen 
in de macht had, van de overheid krachtig optreden werd geëist. De Nieuwe Rotterdamse 
Courant en het Algemeen Handelsblad waren ervan overtuigd dat de ministers Papen en 
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Hugenberg de Führer in toom zouden houden. Volgens de NRC had Hitler tot nu toe weinig 
doortastendheid getoond.11 Toen Hitler er in slaagde binnen korte tijd het aantal werklozen 
sterk terug te dringen en de levensstandaard weer op het peil van vóór de crisis van 1929 te 
brengen, groeide ook in Nederland de sympathie voor de daadkracht van de nieuwe orde in  
Duitsland. 
 
Onrechtvaardige verdragen 
Jan van Heek had de ontwikkelingen in Duitsland voelen aankomen. De jaren na de 
ineenstorting van het Duitse Rijk in 1918 waren volgens hem verschrikkelijker geweest dan 
de oorlog zelf. ‘Alles scheen figuurlijk gesproken in puin te zijn gevallen, van de vroeger 
voorbeeldige orde en regelmaat was niets over.’ De oorzaak van de grote ellende was in zijn 
ogen het Verdrag van Versailles. ‘Verzoening was een beter einde geweest dan knechting.’12  
Van Heek volgde in zijn dagboek de ontwikkelingen in Duitsland op de voet. Hitler’s naam 
komt het eerst voor op 29 februari 1932, wanneer hij vooruitblikt naar de Duitse 
presidentsverkiezingen op 13 maart. Van Heek verwachtte dat de strijd ging tussen Hitler en 
de 84-jarige Paul von Hindenburg, die volgens velen een hartgrondige hekel had aan Hitler  
en die ‘de gematigde elementen’ wel achter zich zou scharen. Van Heek kreeg gelijk, Von 
Hindenburg behaalde in de eerste ronde nét geen meerderheid: ruim achttien miljoen 
stemmen, bijna vijftig procent, Hitler elf miljoen. In de tweede ronde won het 
monsterverbond van sociaal-democraten en middenpartijen het van Hitler, maar dat stopte het 
proces van radicalisering niet.13 Op 10 september 1932 schreef Van Heek: 
 

‘De wereld zal m.i. moeten rekening houden met een in de toekomst weder sterk Duitschland 
hetwelk zich ontworsteld heeft aan jarenlange ellende en verdrukking (want daarvoor waren 
het sociaal-democraten die de dienst uitmaakten). Het zal een zegen zijn wanneer dit volk als 
een dam en beveiliging staat tusschen Rusland en het moreel en actueel verzwakte West-
Europa.’14   

 
Op 30 januari 1933 benoemde president Hindenburg Hitler tot rijkskanselier. Deze 
gebeurtenis moest wel als een historisch moment in Duitsland worden beschouwd, meende 
Van Heek, evenals vele andere Nederlanders. Hitler streed immers tegen het communisme dat 
zo’n grote bedreiging vormde voor het westen. Van Heek verwachtte dat Hitler wel zou 
intomen, wanneer hij regeringsmacht had. De dictatuur wezen de meeste Duitsers af, terwijl 
confessionele kringen zich keerden tegen Hitler’s kerkelijke politiek. Als de nationale 
stroming in Duitsland in goede banen was te leiden, zou dat niet alleen voor dat land een 
zegen zijn, maar voor Europa en de hele wereld. Dat zou kunnen wanneer de nationaal-
socialisten er tevreden mee zouden zijn dat niet alles wat ze wilden gerealiseerd kon worden. 
Toen op 1 februari de Rijksdag werd ontbonden, vond Jan dat een gedurfd besluit omdat nu 
de dictatuur dreigde. Maar als de nationale partijen, waaronder de nationaal-socialisten, de 
verkiezingen nu of later zouden verliezen, zag het er voor Europa donker uit.  
 
Geheime vergaderingen 
Jan van Heek had in Enschede een goede vriend, de bijna tien jaar jongere mr.dr. G.A. 
(Gerrit-Albertus) Lasonder, die een verwoed aanhanger was van het nationaal-socialisme. Ze 
kenden elkaar onder meer van de Oudheidkamer Twente. Lasonder was van 1928 tot 1940 lid 
van het bestuur en tussen 1930 en 1932 secretaris. Hij was de zoon en enig kind van een zeer 
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vermogende grootgrondbezitter, opgeleid tot jurist en gepromoveerd tot doctor in de 
Staatswetenschappen. Tussen 1913 en 1919 was hij lid geweest van Provinciale Staten van 
Overijssel en ook wethouder van Enschede voor de Liberale Staatspartij, een deftige 
conservatief-liberale partij. In Usselo bezat hij tien boerderijen die hij aan de boeren 
verpachtte. Lasonder zag het communisme als hét grote gevaar voor de beschaving; alleen 
Hitler kon dat gevaar keren.15 Huishoudster Jenny van de familie Lasonder vertelde in 1986 
aan Elma Verhey, redactrice van Vrij Nederland: 
 

‘Meneer Lasonder kreeg bezoek van Jan van Heek, de textielbaron. Gerrit-Albertus, zei die, 
we moeten ons voor de zaak van Mussert gaan interesseren. Meneer vond dat rijken zich 
helemaal niet met politiek moesten bezighouden. We hadden zelfs geen radio in huis. Maar 
meneer Van Heek wist meneer Lasonder te overtuigen dat het gevaar van het communisme 
dreigde.’  
 

Er kwamen in de eerste jaren dertig buiten Jan van Heek meer Twentse textielfabrikanten bij 
Lasonder thuis. Allen vreesden ze het naderende communisme. De huishoudster: ‘Er kwamen 
ook steeds meer NSB-kopstukken bij ons over de vloer. In de villa werden geheime 
vergaderingen gehouden. Al vanaf 1934 zat Mussert bij ons in de salon. […] Ik hoor het Van 
Geelkerken nog zeggen: heren, als u de hak van het communisme op uw strot voelt, dan zult u 
smeken en bidden om het nationaal-socialisme. Meneer was daar zo bang voor, voor de 
communisten: als die komen, nemen ze m’n geld en m’n leven. Komen de nationaal-
socialisten, behoud ik het leven, Jenny.’16 In de stad bleken velen de NSB te steunen. 
In mei 1933 kreeg Enschede een afdeling van de NSB. Op 12 februari 1935 hield de 
beweging een propagandavergadering in Café Lippinkhof aan de Haaksbergerstraat, 
negenhonderd stadgenoten kwamen luisteren. Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in 
1935 behaalde de NSB landelijk 7,9 procent van de stemmen, in Enschede was dat zelfs 11,34 
procent: 4.465 stemmen. Maar geleidelijk liep de interesse voor het nationaal-socialisme in de 
stad terug: bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1939 kreeg de NSB 2.014 stemmen.17 
 
Bom op De Zeven Provinciën 
‘Wij leven in een bewogen wereld’, schreef Jan van Heek op 5 maart 1933 aan zijn dochter 
Aurelia, die in Lausanne studeerde.18 Diezelfde dag werden in Duitsland verkiezingen 
gehouden. Jan hoopte dat de nationale partijen (de nationaal-socialisten en de nationalisten) 
zouden winnen, want zij vochten ook voor Nederland tegen het communisme. De nationaal-
socialisten wonnen inderdaad de verkiezingen. Tubantia meldde de volgende dag dat zij met 
de Duitsch-Nationalen de meerderheid hadden. In de uitslag, die de krant in een extra bulletin 
presenteerde, maakte  Jan met potlood een staatje, waaruit bleek dat de sociaal-democraten en 
de communisten samen 22 zetels hadden verloren. In de nieuwe Rijksdag kregen de nationaal-
socialisten en de Duitsch-Nationalen samen 340 van de 648 zetels.19 
 Van Heek dacht – zo schreef hij ook aan zijn dochter – dat de handhaving van het 
gezag en de strijd tegen het marxisme ook een belangrijke rol zouden spelen bij de 
verkiezingen in april in Nederland. Het gebeuren met De Zeven Provinciën had een omslag in 
de publieke opinie tot gevolg en dat was in deze tijd nodig. In de eerste week van februari was 
een deel van de bemanning van het pantserschip, dat in die tijd dienst deed als oefenschip 
voor de marine, aan het muiten geslagen, tijdens een oponthoud voor de kust van Atjeh. Het 
schip was overgenomen uit protest tegen de kortingen op de salarissen van het 
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marinepersoneel.  Colijn, fractievoorzitter van de ARP, vond dat deze insubordinatie de kop 
moest worden ingedrukt. In een vraaggesprek met de liberale krant Het Vaderland verklaarde 
hij dat die muiterij moest worden onderdrukt, desnoods door het schip ‘met een torpedo naar 
den bodem van den Oceaan te zenden’.20 Enkele dagen later werd de actie met geweld 
beëindigd; een bom uit een vliegtuig trof het schip, eigenlijk per ongeluk, want de bedoeling 
was de bom vóór de boeg van het schip te gooien. Er kwamen 23 bemanningsleden om, de 
overige opvarenden gaven zich over. Van Heek meldde de ontknoping in zijn dagboek.  
 

‘Het goed voorbereide en gedecideerde ingrijpen der Regeering in deze moet van 
vérstrekkende gevolgen zijn. Het gezag is gehandhaafd, en voor Nederland en zijne koloniën 
is dat van onberekenbaar nut. Een daad was noodig, en die is ten uitvoer gebracht. De muiterij 
op de Zeven Provinciën is een “blessing in disguise” geworden.’21 
 

Colijn zette tijdens de kort hierna gehouden verkiezingen het thema gezagshandhaving 
centraal.22 Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in het voorjaar van 1933 won de ARP 
twee zetels, vooral omdat lijstaanvoerder Colijn werd gezien als de man van orde en gezag.23 
De NSB nam niet aan de verkiezingen deel, maar groeide langzamerhand in Nederland wel uit 
tot een grote beweging. Woonden duizend leden de eerste landdag in 1933 bij, een jaar later 
waren het er twintigduizend.24 De NSB vond haar aanhang niet alleen onder de traditioneel 
zwevende groepen als de vrijzinnige burgerij en de middenstand, maar ook onder katholieken, 
orthodox protestanten en zelfs in geringe mate onder socialisten en communisten.25 Van Heek 
verwachtte veel van de nieuwe regering onder leiding van Colijn. Het was hoog tijd dat er in 
Nederland weer eens werd geregeerd.26 
 
Afgrijzenwekkend antisemitisme 
Ondanks zijn aanvankelijke waardering voor het nationaal-socialisme kwam bij Van Heek 
geleidelijk een zekere afkeer naar voren, niet eens zozeer tegen het nationaal-socialisme als 
beweging, maar tegen de nazi’s die hun macht misbruikten, vooral tegenover de joden. Dat ze 
de communisten stevig aanpakten, vond hij begrijpelijk. Het was immers een strijd op leven 
en dood. Maar met name het optreden tegen de joden keurde Van Heek af. ‘Daarin gaat men 
veel te ver, of liever: daarin wordt te veel toegelaten’, schreef hij op 12 maart 1933 in zijn 
dagboek. Twee weken later nuanceerde hij zijn mening, omdat hij sterk het gevoel had dat de 
kritiek over het optreden van de Duitsers tegen de joden sterk overdreven was en dat de nazi’s 
– na enkele afschuwelijke excessen – gematigder werden. Maar dat ze de communisten stevig 
aanpakten en opruimden, was zeker verdedigbaar en terecht. Van Heek bleef vertrouwen 
houden in Hitler. Hij had gelezen wat de Reichskanzler had gezegd bij de opening van de 
Rijksdag, die bijeenkwam in de Garnisonskirche in Potzdam – het Rijksdaggebouw was 
zwaar beschadigd, nadat Marinus van der Lubbe het op 27 februari in brand had gestoken. 
Duitsland stond inderdaad aan een nieuw begin: ‘Het volk heeft eene verjonging ondergaan.’ 
Maar hij vroeg zich wel af of het grote enthousiasme en het vertrouwen in de jeugd waren 
opgewassen tegen de ontzaglijke moeilijkheden waartegenover land en volk zich zagen 
geplaatst. De tijd zou het moeten uitwijzen.  
 Hitler begon vrijwel meteen na zijn verkiezingszege met zijn antisemitisch beleid. In 
1933 al kondigde hij een economische boycot af tegen de joden, een maatregel die allerwegen 
in het buitenland afgrijzen opriep. De weerstand in Duitsland en daarbuiten was zo fel dat hij 
de volgende dag de maatregel ongedaan maakte. Maar de invloed van de joden in de 
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bankwereld, in de rechtspraak, de gezondheidsdiensten en de openbare betrekkingen was 
inmiddels al sterk teruggebracht.27 Ondanks de excessen in Duitsland bleef Van Heek in 
Hitler geloven. Hij vermoedde dat alle extreme uitingen van het nationaal-socialisme 
indruisten tegen Hitler’s wil en geloofde dat wanneer de Duitsers hem zouden gehoorzamen 
er een periode van grotere rust zou komen. Daarvoor stond de ‘groote ordelievendheid van het 
Duitsche volk’ garant.28 Hij vond het verheugend dat de nazi’s in Duitsland aan het marxisme 
‘een doodelijken slag’ hadden toegebracht en het falen van het internationalisme deed hem 
evenveel deugd.  
 

‘Internationalisme moet wortelen in nationalisme, in nationaal voelen en denken, en den wil 
tot instandhouding van het eigen erf, land en historisch bezit. […] Doch het naar een model 
willen vormen der samenleving naar Marxistischen geest, dat internationalisme kan slechts 
verder gelijk zijn en tot teleurstelling leiden. Ieder volk is een voortbrengsel van eigen bodem, 
klimaat en historie, waaraan geen geweld aangedaan mag worden.’29  

 
In de eerste helft van 1934 begonnen Van Heek’s vertrouwen en geloof in de beloofde 
heilstaat van Hitler te wankelen. Op 3 februari meldde hij nog dat het regiem van Hitler in het 
eerste jaar van zijn bestaan in Duitsland sterk aan prestige had gewonnen. Duidelijk was voor 
hem dat ‘een man van buitengewoon kaliber’ Duitsland leidde en belangrijke 
maatschappelijke vernieuwingen doorvoerde. Maar de brute ‘Nacht van de lange messen’, 30 
juni 1934, bracht Van Heek tot andere ideeën. In die nacht werden de topmannen van de 
Sturmabteiling (SA) op bevel van Hitler gedood, zogenaamd omdat ze een staatsgreep wilden 
plegen. Van Heek deelde de kritiek op de SA, die volgens hem geleid werd door 
‘bolsjewistisch georiënteerde individuen. […] Hun beweging was veldwinnend. Zij werd 
aanmatigend en terroriserend en een plaag voor het land.’ Maar het zat hem dwars dat er bij 
de staatsgreep zonder enige vorm van proces veel mensen werden doorgeschoten.30 Het 
bleken voorlopig de laatste woorden die hij in zijn dagboek aan Hitler en zijn beweging 
wijdde.  
 
Een despotische staat 
Het barbarisme en het zich sterk ontwikkelende antisemitisme van Duitslands Führer zullen 
Van Heek tot andere gedachten hebben gebracht. Maar hij las nog wel Volk en Vaderland, het 
weekblad van de NSB, evenals andere nazistische publicaties; een deel er van is in het najaar 
van 2006 op de zolder in Huis Bergh aangetroffen.31 In het persoonlijke archief van Jan van 
Heek bevindt zich een brochure met het strijdlied van de NSB: ‘Trekt op ten strijd, schaart U 
in onze rijen, de vanen hoog voor vrijheid en voor recht.’32 In de zomer van 1934 zond Van 
Heek een exemplaar van Volk en Vaderland aan zijn zoon Jan jr., die met vakantie was in het 
huis Duinroos van tante Bertha Jordaan in Bergen. Jan jr. bedankte zijn vader in een brief van 
24 juli 1934 hartelijk en meldde dat hij samen met broer Arnold een week op kamp ging, een 
jongenskamp van de NCSV (Nederlandsche Christelijke Studenten Vereeniging). Op de 
achterzijde van de enveloppe was een sluitzegel geplakt, met in rood-wit-zwart de aansporing: 
Hou Zee NSB.33 
 Op 3 februari 1934 had Van Heek geconstateerd dat in Nederland het nationaal-
socialisme sterk groeiende was. Die dag bestond het Hitlerbewind in Duitsland een jaar:  
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‘….dit bewind dat een reusachtige ommekeer in Duitschland heeft gebracht, waarvan de 
gevolgen zich door de geheele wereld doen gevoelen. Vanwaar zou men in ons land de durf 
hebben verkregen van een vaste lijn tegenover het Marxisme? Het is alleen mogelijk 
geworden door een na den in Duitschland geleverden veldslag tegen datzelfde Marxisme. […] 
Niet alleen dat de roodgetinte partijen sterk in aanhang hebben verloren, hun tegenstanders 
hebben moed gevat en durven zich te uiten.’34 

 
Het is opmerkelijk dat deze notitie in zijn dagboek voorlopig de laatste was over de 
ontwikkelingen in Duitsland. Kennelijk vroegen de problemen in de textielindustrie alle tijd 
en aandacht. In de zomer van 1935 constateerde hij wel dat er in Duitsland grote economische 
en interne problemen waren en dat het optreden tegen de joden het land ‘naar binnen en naar 
buiten groot nadeel’ berokkende.35 Pas in het begin van 1938 vormde Duitsland weer een 
belangrijk onderwerp in zijn dagboek. Op 2 februari 1938 meldde hij de Anschluss van 
Oostenrijk. Duidelijk was dat alleen het antisemitisme van de nationaal-socialisten zijn 
waardering voor het anticommunisme inperkte.36   

Op 28 september 1938 geloofde Van Heek nog niet ‘in een grooten oorlog’ en zocht 
nog steeds rechtvaardiging voor het optreden van Duitsland in het vredesverdrag van 
Versailles.37 Vrijdagmorgen 30 september kon Van Heek zijn vreugde nauwelijks bedwingen. 
In zijn dagboek noteerde hij dat het gisteren – bij bedoelde de afgelopen nacht – een ‘groote 
historische dag’ was geweest. Die nacht was namelijk het Verdrag van München getekend. 
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië besloten de agressieve annexatie van 
het Tsjechische Sudetenland door de Duitsers te accepteren: ‘Zoo kan er uit deze angstige 
dagen, waarin Europa aan den rand van den afgrond heeft gestaan, veel goeds voortkomen.’  
 Maar ruim een maand later kwam de ommekeer. Vol afschuw schrijft hij in zijn 
dagboek over de  Reichskristallnacht van 9 op 10 november 1938. In heel Duitsland vond een 
progrom, een jodenmoord plaats, waarbij nazi’s 236 mensen vermoordden, 177 synagogen in 
brand staken, 7.500 winkels van joodse eigenaren plunderden en verwoestten, en huizen, 
ziekenhuizen, scholen en begraafplaatsen bekladden. Het nationaal-socialisme had zich 
volgens Van Heek van zijn slechtste kant doen zien. En dat niet alleen: de uitlatingen van 
Hitler ‘moeten iedereen tegen de borst stuiten, zij beloven weinig goeds voor de toekomst’. 
Het ooit zo gedisciplineerde Duitsland was veranderd in een despotische staat.38 De 
jodenmoord had Jan van Heek de ogen geopend.  
 
Ernstige rust 
Pas een jaar later kwamen in het dagboek de eerste verhalen weer op papier, over de 
naderende en kennelijk onontkoombare oorlog. De avond vóór de oorlog uitbrak, op 1 
september 1939 toen de Duitsers Polen binnenvielen, luidden de berichten al verontrustend, 
de meldingen in de ochtenduren lieten geen ruimte meer voor twijfel: de oorlog was 
begonnen. Rondom Huis Bergh was het stil geworden, het drukke zomerbezoek was voorbij, 
voetgangers, wielrijders, kampeerders, bussen, auto’s waren verdwenen. Herinneringen aan 
de eerste augustusdagen 1914 kwamen boven. Militairen hadden alle bruggen en wegen in het 
oosten afgezet. ‘Ernstige rust heerscht in Nederland. In Duitschland is die ernst nog grooter. 
Te velen herinneren zich de jaren 1914-1918.’  
 Maar op die eerste septemberdag in 1939 zag Jan van Heek ondanks de 
oorlogsdreiging gelukkig nog de schoonheid van zijn omgeving. Zoals Johan Huizinga, die 
aan de vooravond van de oorlog zou schrijven, ‘dat het zingen van die merel, of die boschrand 
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in de verte, belangrijker zijn dan het donderende en krijschende geweld van de 
wereldpolitiek’.39  

 
‘Prachtig in een lichten nevel waarboven de zon scheen, lag gisteren en ligt heden het 
Betuwsche en Geldersche landschap in serene rust uitgestrekt. De zomeroogsten zijn prachtig 
binnengekomen, maar nog ligt een gouden glans over heuvels en landerijen. Elders zullen 
reeds de kanonnen dreunen en de bommenwerpers hun werk verrichten. Een heerlijke 
Augustusmaand ligt ondanks alle spanningen achter ons. Het lot van Europa en van de geheele 
toekomst hangt nu in de weegschaal’40  

 
Op 3 september 1939 legde Van Heek in zijn dagboek vast, dat Engeland sinds elf uur die 
morgen in oorlog was  met de Duitsers. Het bericht bereikte hem, toen hij met zijn broers en 
zussen in het Van Heekshuis in Enschede was. De volgende dag kwam de oorlogsverklaring 
van de Fransen. De eerste berichten luidden ’s ochtends dat een vliegtuigeskader in de 
afgelopen nacht over Enschede naar Groningen was gevlogen, de nationaliteit was onbekend. 
Op 5 september bracht Van Heek ‘bij wijze van afscheid’ een bezoek aan familieleden en 
bekenden in Ahaus en Gronau. De stemming was gedeprimeerd, niemand verlangde naar een 
herhaling van 1914-1918. Het Westfaalse platteland bood ook een wat onwezenlijke aanblik, 
het was alom stil, op de uitgestrekte essen was niemand aan het werk.41 Honderden kilometers 
oostwaarts werd Polen in zes weken onder de voet gelopen en vernietigd.42 Op 10 mei 1940 
vielen  de Duitsers Nederland, België en Luxemburg binnen. 
 In november 1942, toen Jan van Heek ‘eenige herinneringen uit het wereldgebeuren 
van onzen tijd’ opschreef, tekende hij Hitler als de man, die veel had kunnen betekenen, maar 
eigen successen had afgebroken. ‘Hij heeft alle elementen in het Duitsche volk die zich 
vernederd voelden, alle desperado’s en mislukkelingen tot zich weten te trekken en deze 
uiteenloopende elementen weten te vereenigen.’ Hitler en de zijnen bleken in staat een dam 
op te werpen tegen het bolsjewistische gevaar, dat heel Europa bedreigde. Had hij het daarbij 
gelaten, dan was hij volgens Van Heek een zegen voor zijn land en misschien voor Europa 
geworden. Hitler was echter een geheel andere man gebleken dan hij zich had voorgedaan.  
Hij had het land in de oorlog gevoerd, andersdenkenden opgesloten, de joden uitgemoord in 
zich tegen de godsdienst gekeerd. Zijn regime was ontaard door leugens, bedrog, diefstal en 
terreur. ‘Ik ben overtuigd dat hij zijn land te gronde zal richten.’43 
  

 
Brüggen bauen tüsken Ju en uns 

In 1932 kwam het eerste nummer uit van het Twents-Münsterlandse tijdschrift Noaberschopp. Het 

was een uitgave van de Duits-Nederlandse Vereniging, die als doel had: ‘de vriendschappelijke en 

nabuurschappelijke betrekkingen aan beide zijden der grenzen versterken, gemeenschappelijk 

cultuurgoed in stand houden en verdiepen, de waardevolle karakteristieke eigenaardigheden van 

de ene streek aan de andere bekend maken en den blik over den grenzen verruimen’. Ook wilde de 

vereniging de contacten tussen de inwoners van Westfalen en Twente intensiveren. Veel artikelen 

bezongen de schoonheid en charme van de steden, dorpen en regio’s en lokten streekbewoners.  

Blad en vereniging wilden een brug slaan: ‘Dütt Blatt, de Noaberschopp, sall Brüggen bauen tüsken 

Ju en uns’, tussen volken die in wezen niet verschilden, maar die door de grens waren gescheiden. 

De artikelen waren geschreven in het Nederlands, het Duits, en de beide streektalen. Jan van Heek 

was één van de Twentse bestuurders, in zijn kwaliteit als directeur van het Rijksmuseum Twente, 
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evenals zijn conservator Ko van Deinse, die voorzitter werd van de Nederlandse afdeling van de 

DNV.44  

Vanaf 1936 schreef Noaberschopp waarderend over het nationaal-socialisme en Der Führer: 

‘Grosse Einsicht, idealer Opfergeist, unentwegter Glaube an den Führer und sein Volk sowie der 

sprichwörtlich feste Lebens- un Arbeitswille geben dem schaffenden Menschen an der Grenze hier 

die Kraft, die Verhältnisse zu beherrschen und dem Fortschritt unermüdlich weitere Wege zu 

bahnen.’ Maar geleidelijk gingen de Nederlanders de ogen open. In het juninummer van 1938 was 

voor het eerst een hakenkruis te zien. De Nederlanders hadden nog weinig interesse om in het blad 

te publiceren. In 1939 verscheen het laatste nummer.45 
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HOOFDSTUK 24 
 

Vriend van Enschede 
 
In één van de eerste weken van 1925 herinnerde Jan de gemeente Enschede er aan dat het aan 
het einde van het jaar, op 15 december, zeshonderd jaar was geleden dat de stad stadsrechten 
had gekregen. Omdat het in december veel te koud is om een klinkend buitenfeest te vieren, 
stelde hij voor deze historische gebeurtenis in de nazomer te herdenken.1 Onder leiding van 
Van Deinse, voorzitter van het feestcomité, vierde de stad het feest. Op 28 augustus gingen de 
festiviteiten van start met een ‘Groote Historische Optocht’, het slot was een grandioos 
vuurwerk.2  

Bijna een jaar na de viering van het eeuwfeest lanceerde de gemeente Enschede het 
plan om een deel van de gemeente Lonneker in te lijven, waar overigens veel 
fabrikantenfamilies woonden. De burgemeester van Lonneker Meinardus A.H.M. Stroink, 
verzette zich. In 1906 was hij op zijn post gekomen, mede op voorspraak van Jan van Heek. 
Stroink: 
 

‘Wanneer wij in een der uithoeken van onze gemeente staan en aan de gezichtseinder de 
fabrieksschoorstenen zien verrijzen, dringt zich de vraag aan ons op hoe het toch mogelijk zou 
zijn, dat Enschede bij de groote taak, welke het in eigen centrum heeft te verrichten, een 
dergelijk groot gebied kan verlangen […].’3  

 
Enschede, dat in 1884 al 622 hectare van Lonneker had gekregen, vroeg nu om een gebied 
van minstens vijfduizend hectare, voor stationsuitbreiding, de aanleg van een haven aan het 
Twente-Rijnkanaal en het bouwen van woningen. Volgens de bedreigde buurgemeente leed 
Enschede aan annexatiedrift en imperialistisch streven.4  

Politieke schermutselingen tussen beide gemeenten en binnen het provinciebestuur 
brachten aanvankelijk geen oplossing. Maar op 6 mei 1930 daagde er licht. Provincie en beide 
gemeentebesturen vergaderden in Zwolle. Lonneker bleek twaalfhonderd hectare te willen 
afstaan: tweehonderd voor de aanleg van de haven en omringende terreinen, en duizend 
hectare plattelandsgebied, met onder meer de buitenplaatsen ‘t Roessingh van Jan van Heek 
en De Kotten van zijn broer Ludwig. Maar burgemeester en wethouders van Enschede 
besloten in een niet-openbare vergadering dit voorstel niet te accepteren, het college wilde de 
hele gemeente Lonneker inlijven.5 Het volgende jaar werd de nieuwe Gemeentewet van 
kracht. De bepalingen over grenswijziging en samenvoegen van gemeenten waren op één 
belangrijk punt gewijzigd: alleen bij dwingende noodzaak kon een gemeente worden 
opgeheven. In het afgelopen decennium was het inzicht gerijpt dat ook kleine 
gemeenschappen, zoals Lonneker, als dragers van gemeenschapszin en culturele en 
maatschappelijke waarden, zelfstandig moesten kunnen voortbestaan. De annexatie van 
Lonneker was minder haalbaar geworden.6 
 In die tijd kende de Gemeentewet het instituut van de zogenoemde ‘dubbele raad’, een 
commissie van ingezetenen die speciaal met het oog op een voorgenomen grenswijziging 
door de stemgerechtigde ingezetenen werd gekozen.7 Deze commissie dacht en praatte mee 
over de grenswijzigingsplannen; provincie en ministerie wogen haar mening mee. De 
gemeente Lonneker had haar ingezetene Jan van Heek gevraagd zich verkiesbaar te stellen 
voor de dubbele raad. Van Heek woonde en werkte in Lonneker. Zijn landgoed ‘t Roessingh 
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lag, evenals de fabriek van Rigtersbleek, net even buiten de stadsgrens van Enschede.Van 
Heek had nooit enige interesse gehad in een politieke functie. Hij heeft zich altijd buiten de 
gemeentelijke politiek gehouden, zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau.8 Het viel hem 
dan ook moeilijk zich beschikbaar te stellen voor deze functie. Maar hij verklaarde ‘een 
vriend van én Enschede en van Lonneker’ te zijn, waarmee hij zich boven de politiek plaatste. 
Bij de bepaling van zijn standpunt had hij zich dan ook uitsluitend laten leiden door nobele 
motieven.  
 

‘Ik stel mij op het standpunt de rechtvaardigheid. […] Is het eerlijk ‘de geheele landbouwende 
gemeente Lonneker tegen den uitgesproken wensch van hare landbouwende bevolking te 
voegen bij eene Gemeente, wier denken en handelen overwegend stedelijk is, dus geheel 
anders is ingesteld dan in den landbouw.’9  

 
Jan van Heek’s zorg was dat bij het volledig samengaan van beide gemeenten de stem van de 
Lonneker landbouwers niet meer werd gehoord, gezien de opvattingen en de geest van de 
gemeenteraad van Enschede. Dat was volgens hem in strijd met elk gevoel van billijkheid, 
temeer daar Lonneker op het gebied van het bevorderen van de landbouw een eervolle en 
leidende plaats in Nederland had verworven en ook daarom recht had op een zelfstandig 
voortbestaan. In dit pleidooi van Van Heek ging heemkunde boven politiek: Lonneker moest 
een openluchtmuseum blijven, een landelijk dorpje waar de stad ver weg was. Daarom wilde 
hij dat Enschede alleen dat deel van het dorp overnam dat grensde aan het bebouwde deel van 
Enschede, waardoor Lonneker nog meer een agrarische gemeenschap zou worden en blijven. 
Opmerkelijk was overigens dat broer Arnold van Heek, die op ’t Stroot in Twekkelo 
(gemeente Lonneker) woonde en ook lid was van de dubbele raad van Lonneker, een 
uitgesproken voorstander was van totale annexatie van Lonneker door de gemeente Enschede. 
In de discussies tijdens de twee vergaderingen van de commissie uit de ingezetenen stonden 
beide broers lijnrecht tegenover elkaar.10 Arnold vond dat Enschede, dat praktisch was 
volgebouwd en ‘uit haar knellende banden’ moest worden bevrijd. De beide gemeenten 
vormden één economisch geheel, daarom zou het onlogisch en onnatuurlijk zijn de 
samensmelting tegen te houden. 
 
Wenselijk noch rechtvaardig 
Jan van Heek sprak tegen dat Enschede in de toekomst behoefte zou hebben aan een grote 
uitbreiding. Hij grondde zijn mening op de economische omstandigheden: de toekomst was 
ongewis, er waren de laatste jaren ‘geheel andere levensvoorwaarden voor de Twentsche 
industrie’ ontstaan. Belangrijke afzetmarkten waren weggevallen en de kans dat deze werden 
teruggewonnen was uitermate klein. In de zomer van 1930 had Van Heek ‘als vriend der stad’ 
burgemeester Edo Bergsma van Enschede al gewaarschuwd voor de consequenties van de 
economische achteruitgang. Enschede zou in de toekomst niet zoveel behoefte hebben aan 
expansie als ooit, in rooskleurigere tijden, was gehoopt. De gemeente moest met de grootst 
mogelijke voorzichtigheid en beperking verdere uitbreiding van de stad overwegen. Daarom 
leek het hem voldoende dat Enschede zich tevreden stelde met een kring rondom de stad en 
een ruim terrein rondom de nieuwe haven.  
 Bovendien, wist Jan van Heek, voelden de ingezetenen van Lonneker die tegen de stad 
aanwoonden, zich beter thuis bij Enschede. De landbouwgemeente Lonneker kon dan blijven 
bestaan en eigen bestuursrecht houden. Het was Van Heek menens, hij wilde met alle kracht 
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vechten tegen de plannen van Enschede. In de zomer van 1931 had hij al geprobeerd in 
gesprek te komen met Ruijs de Beerenbrouck, minister van Binnenlandse Zaken, maar die had 
hem afgehouden met de mededeling dat een onderhoud op dat moment weinig zin had.11 Op 
14 september 1933 zette Van Heek Colijn, de nieuwe premier, in het kort zijn bezwaren 
uiteen. De voorgenomen annexatie van Lonneker druiste in tegen de tijdsomstandigheden, 
want meer dan vroeger was het noodzakelijk het platteland in haar waarde te laten, als 
tegenwicht tegen de eenzijdigheid van een industriestad met haar eigen aspiraties. Bovendien 
waren de perspectieven van de textielindustrie niet zo hoopgevend dat Enschede het 
grondgebied van Lonneker nodig had voor stadsuitbreiding.12 Maar Van Heek’s pleidooien en 
mogelijke oplossingen haalden uiteindelijk niets uit. Op 30 april 1934 kwam de gemeenteraad 
van Lonneker voor het laatst bijeen. De burgemeester van Lonneker, J.C. Manssen, 
aangetreden na het overlijden van Stroink, kreeg eervol ontslag. J.J.E.G. Rückert volgde 
Bergsma op als burgemeester van het vergrote Enschede.13 Het in 1933 geopende nieuwe 
stadhuis van de gemeente Enschede werd de zetel van de nieuwe gemeente.14 
 
Tekenaars in Twente 
Tijd om te tekenen was er de jaren twintig nauwelijks geweest. Jan, de zestig naderend, had 
zijn schetsboeken zelden opengeslagen, andere zaken vroegen eerder aandacht. Het lijkt alsof 
hij vanaf 1930 de schade wilde inhalen, want in de jaren tot de oorlog vulde hij veertien 
schetsboeken, met vooral tekeningen die hij op zijn reizen maakte. Regelmatig ging hij met 
zijn tekenkoffertje op stap om in Twente, de Achterhoek en in de Duitse grensgebieden tussen 
Bentheim en Kleef landschappen en uiteraard vooral middeleeuwse monumenten te tekenen.  
Jan van Heek behoorde in die jaren tot de vooraanstaande kunstenaars in Twente, een groep 
van voornamelijk leeftijdsgenoten die op streekniveau schilderden, tekenden en etsten. Geen 
namen die expositiezalen van musea haalden, eerder liefhebbers die in Twente landschappen, 
gebouwen en mensen vereeuwigden: Gerard Krol, Jan Harm Weyns, Jaap en Fedor van 
Kregten, Bart Henri Bolink en Wils Broggen. Twee jongeren traden later op de voorgrond, de 
Almelose architect en tekenaar Jan Jans en de Enschedeër Gerard van Haeften.15 
 Jan Jans (1893-1963) vestigde zich na studies in Zwolle en Amsterdam als architect in 
zijn geboortestad Almelo. Opgeleid bij onder anderen H.P. Berlage, modernist, maar met een 
uitgesproken interesse in de regionale bouwkunst in het Saksische land, voelde hij zich 
geroepen – uit nostalgische overwegingen maar ook om ideeën te bewaren voor zijn eigen 
werk – met zijn tekenpen het verleden van de streek vast te leggen. Het waren de jaren waarin 
industrialisatie en modernisering niet alleen voor het platteland in Twente en Westfalen een 
bedreiging vormden, maar velen vreesden ook voor de regionale cultuur.16 Jan van Heek had 
Jans goed leren kennen tijdens hun samenwerking bij de opbouw van de boerderij Groot 
Bavel bij het Rijksmuseum, waar Jans de leiding had. Van Heek was een groot bewonderaar 
van zijn werk. 
 

Tekeningen met dubbele waarde 

 

Jan Jans (1893-1963), de Almelose architect, en Jan van Heek kenden elkaar goed, beiden waren 

vaardige tekenaars. Jans, die vooral oude boerderijen in Oost-Nederland tekende, was één van de 

inzenders voor de tentoonstelling van Twentse schilderkunst, die van 18 november tot en met 10 

december 1933 in het Rijksmuseum Twenthe werd gehouden. Twee zusters van Jan van Heek, 
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Bertha en Auguste, hadden ook werk ingezonden. Opvallend afwezige was Van Heek zelf, die zijn 

tekeningen nooit in het openbaar toonde.  

In 1934 exposeerde Jans op de Heemkundetentoonstelling in Amsterdam honderd tekeningen. In 

hetzelfde jaar had hij ook een tentoonstelling in het Rijksmuseum Twenthe, waar vierhonderd van 

zijn totaal van zeshonderd tekeningen waren te zien. Jan van Heek sprak bij de vernissage zijn 

warme waardering uit voor het werk van zijn streekgenoot. Toen Van Heek hoorde dat de Almeloër 

in financiële problemen was gekomen door de crisis en zijn wat slordige boekhouding, kocht hij 350 

tekeningen, die hij permanent in het museum wilde exposeren.17 In 1936 schonk Van Heek de 

collectie aan de Oudheidkamer Twente. ‘Het is niet slechts het pittoreske, dat het oog van den 

teekenaar vasthield, het zijn ook de constructieve vormen, die hem als architect boeiden. De 

teekeningen toonen zoowel de eigenschappen van den kunstenaar als van den bouwkundige en 

bezitten daardoor dubbele waarde. De zich zoo zeer bij het landschap van Twenthe aanpassende 

boerderijen en schuren, de vroegere schaapskooien, de dorpsgezichten, gevels, torens en 

havezathen, zij spreken vooral tot de ouderen onzer. Heel veel van het door potloodstift 

vastgelegde is reeds verdwenen of verdwijnt nog dagelijks.’  

 

 
De Almelose kunstenaar had grote invloed op de Enschedese grafische ontwerper en tekenaar 
Gerard P.J. van Haeften (1895-1951), die zijn kunstzinnige loopbaan te danken had aan Jan 
van Heek. Van Haeften was geen Twent van geboorte; toen hij negen was, waren zijn ouders 
vanuit Nieuwerkerk aan de IJssel naar Lonneker verhuisd. Na zijn schooljaren kreeg Gerard, 
al een verwoed tekenaar, een baan als leerling-wever bij Rigtersbleek. Toen hij zeventien was, 
overkwam hem een ongeluk in de fabriek, waardoor hij drie vingers van de rechterhand moest 
missen. In het ziekenhuis Ziekenzorg, waar hij behandeld werd door de chirurg dr. B. 
Nierstrasz, tekende hij het gebouw. De arts mocht de tekening meenemen, die hij Jan van 
Heek liet zien. Hij vroeg Jan of hij zijn jonge werknemer niet kon helpen. Gerard wilde graag 
in Amsterdam een tekenopleiding volgen, maar zijn vooropleiding was te gering  – een hbs-
diploma was vereist. Van Heek wendde zijn invloed aan bij de directeur van de 
Rijksnormaalleerschool, die Gerard ontheffing verleende. In de avonduren volgde de 
jongeman de hbs-opleiding en overdag kreeg hij tekenlessen, waarbij hij zich specialiseerde in 
heraldisch tekenen. Na vier jaar keerde Gerard met twee diploma’s en de bevoegdheid 
anderen op te leiden voor de l.o.-acte tekenen uit Amsterdam terug naar Enschede, op zoek 
naar werk en een toekomst. 
 Van Haeften ontwikkelde zich tot één van de betere grafische ontwerpers in Twente. 
Via Jan van Heek en diens collega’s kreeg hij tal van opdrachten. In het Natuurhistorisch 
Museum ontwierp en vervaardigde hij een geologische tijdtafel, een lange tekening op een 
zaalwand, die later bij verbouwingen verloren is gegaan. In het Rijksmuseum Twenthe werkte 
hij vooral voor de Oudheidkamer Twente. Al was hij dan geen Tukker van origine, de 
archeologie en historie van de streek boeiden hem. Met enige leerlingen maakte hij een 
maquette van een grafheuvel uit Mander en vaak werd hij betrokken bij opgravingen om 
plattegronden en doorsneden te tekenen. Af en toe ging hij op stap met Jan Jans, vooral om 
oude boerderijen te tekenen. Hun liefde voor het platteland en de bouwkunst brachten hen 
samen. Enschedeërs kenden Van Haeften vooral van de diploma’s, getuigschriften en 
jubileumoorkonden die hij voor veel fabrikanten tekende, om uit te reiken aan jubilerende, 
verdienstelijke of vertrekkende werknemers.  
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Tekenles 
Van Haeften was ook een gewaardeerde en geliefde tekenleraar voor veel jongeren. Oud-
leerlingen vonden hem charmant, sympathiek, rustig, gemakkelijk in de omgang, onderscheid 
tussen rangen en standen was hem vreemd. Als een directeur van een textielfabriek onder zijn 
werknemers een tekentalent ontdekte, stuurde hij hem of haar door naar Gerard van Haeften. 
Bij hem volgden ze een opleiding tot dessinateur: iemand die patronen voor textielstoffen 
ontwerpt en tekent. Van Haeften gaf ook les aan de Fabrieksschool, waar hij de jonge 
textielarbeiders aan het tekenen zette. In het begin van de jaren dertig begon hij tekenlessen te 
geven aan particulieren, vooral kinderen met aanleg uit de betere kringen. Veel 
fabrikantenkinderen kwamen bij Van Haeften op les, in het Rijksmuseum Twenthe of op 
locatie in Enschede en de Twentse en Duitse omgeving, om een oude molen, een kasteel, een 
kerk of een landschap te tekenen.18 
 Jan van Heek hoopte dat zijn kinderen iets van zijn eigen tekentalent hadden 
meegekregen. Zijn zoons Goderd en Jan volgden vanaf eind 1932 lessen bij Van Haeften. In 
hun klasje zat Herman Mos, de zoon van directeur ir. H.G. Mos van Gemeentewerken in 
Enschede.19 Regelmatig trok Van Haeften met zijn leerlingen naar buiten. Zo ging in 
november 1933, op een gure zaterdag, de volledige tekenklas op stap met de vader van 
Goderd en Jan. Hun reisdoel was Haus Welbergen, tussen Ochtrup en Burgsteinfurt, een klein 
kasteel, een zogenoemde Wasserburg, waarvan er vele zijn in het Münsterland. Het was 
eigendom van Jan van Heek’s zuster Bertha. ‘We waren er enkele malen geweest, maar ’t 
geheel vertoonde zich verrassend nieuw, want de grote, bouwvallige schuur, die midden op ’t 
buitenplein stond, was kort geleden afgebroken’, herinnerde Herman Mos zich.20 Toen in 
1934 de grote vakantie net was begonnen, op 14 juli, nam Van Heek het klasje mee naar het 
Duitse grensgebied, achter Oldenzaal en Denekamp, de omgeving van Nordhorn. In Ülsen 
bekeken ze de Gölenkamp, bekend door de koepelgraven van volksstammen die lang vóór de 
Germanen ons land bewoonden, vertelde Jan de kinderen, die met open mond luisterden. 
Gerard van Haeften hielp de klas met de moeilijke tekening eerst wat op streek en maakte 
daarna zelf gauw nog een paar schetsen.  
 Een bijzondere dag beleefde de tekenles en bijna de hele familie Van Heek op 20 
september 1934. Van Heek, Van Haeften en de jongens van de tekenles gingen vooruit met de 
open Hudson van Jan, via Oldenzaal en Ootmarsum naar het Duitse dorp Lage. Op het 
landgoed, nog steeds eigendom van de Stichting Twickel, staat tegenwoordig een dubbele 
watermolen die zowel graan als olie kan malen; het is een oude molen die in de dertiende 
eeuw al in geschriften werd genoemd. De jongens hadden vanaf de brug een schilderachtig 
gezicht op de molenkolk en de oude watermolen. Terwijl ze aan het tekenen waren, arriveerde 
Annetje met de andere kinderen. Samen genoten ze van een gezellige picknick. De jongens 
ploeterden wat in het water en Van Haeften roeide met Goderd en Arnoldje in de vijver 
rond.21  
 Op Hemelvaartsdag 1935 maakten Goderd, Jan en Herman een kampeertocht door de 
omgeving, met twee skeltertentjes en wat kookgerei. Ze bezochten de ruïne van het Huis 
Brecklenkamp, een havezate die volgens Herman Mos nog wel gerestaureerd kon worden, 
maar dan moest het wel snel gebeuren. Brecklenkamp, ook eigendom van de baron van 
Twickel, evenals het nabijgelegen Lage, was ‘een troosteloos gebouw, al een eeuw 
onbewoond en hopeloos verwaarloosd’. De jongens sprongen over de uitgedroogde gracht en 
namen binnen een kijkje. De muren waren in slechte staat, de plafonds ingezakt, 
raamkozijnen met ruwe planken bespijkerd, op verscheidene plaatsen zagen ze de pannen van 
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het dak. Twee grafzerken uit het begin der veertiende eeuw ‘waren zo slecht verzorgd, dat we 
door een spleet de geraamten zagen liggen’, aldus Herman Mos. Na deze lugubere ontdekking 
verlieten de jongens de Brecklenkamp.22  
 In de nazomer van 1936, bij het begin van het nieuwe schooljaar, moest Jan van Heek 
Gerard van Haeften laten weten, dat zijn zoons stopten met de tekenlessen. Hun middelbare 
school vergde zoveel van de jongens, dat Jan het niet verantwoord achtte ze ‘van den vrijen 
Zaterdagmiddag te berooven. […] Zij hebben van Uw onderwijs geprofiteerd en hoe dikwijls 
is – wanneer ik de lessen kan bijwonen – dit een genoegen ook voor mij geweest.’23  
 
Textiel trouwt textiel 
De zes kinderen van Jan en Annetje groeiden in de jaren dertig voorspoedig op. Twee 
dochters traden in het huwelijk, de overige vier zetten hun beste beentje voor op school. De 
oudste, Aurelia, trouwde op 14 mei 1937, keurig volgens de traditie van ‘trouwen binnen de 
textiel’, met Ben J. ter Kuile, lid van de bekende fabrikantenfamilie. Hij was vennoot in Nico 
ter Kuile & Zonen en leidde de fabriek aan de Parkweg in Enschede. Het jonge paar ging 
wonen in ’t Hoveke in Driene, een buurtschap tussen Enschede en Hengelo, waar negen 
maanden later hun zoon Nico werd geboren. Enkele maanden later al, op 22 september, trad 
de tweede dochter in het huwelijk, Christientje voor haar vader, Loekie voor anderen, ook met 
een textielfabrikant, ir. Gijs van Heek, familie want een Van Heek van de Schuttersveld-tak. 
Jan: ‘Het kleine kindje met blonde haren en in de verte staarenden blik is volwassen en verlaat 
het ouderlijke huis. Een mijlpaal in het leven niet slechts der dochters maar ook van harer 
ouders.’24  

Als klein meisje al had Loekie een warme band met haar vader. Ze ging vaak met hem het 
Bergherbosch in, om te helpen bij het aanblessen, het merken van de bomen die moesten worden 
gekapt, met een klein hiepje, een kapmes. Ze waren dan bijna een hele dag op pad, met een 
thermoskan thee en een stapel boterhammen. Al vroeg toonde ze belangstelling voor muziek, ze 
tekende graag en veel en maakte gedichten voor feestjes en partijen. Naast haar interesse in kunst – 
waarvoor ze net als haar vader vroeger – veel steden en musea in het buitenland bezocht, had Loekie 
een diepgaande belangstelling voor archeologie en het Nabije Oosten, waar ze ondermeer Afghanistan 
doorkruiste. Jarenlang was ze secretaresse van de afdeling Enschede van Ex Oriente Lux, waarvan 
vader Jan ook lid was. Jan van Heek was begin jaren vijftig één van de oprichters van het NINO, het 
Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, dat onder meer tot taak heeft het bevorderen van die 
takken van wetenschap die betrekking hebben op de beschaving van het Nabije Oosten, in het 
bijzonder de archeologie, de geschiedenis van de talen en culturen. Loekie is vele jaren curator van 
het NINO geweest. Dochter Angelica is in die functie nog steeds actief voor het NINO.25  

Dochter Anneke was de enige van de kinderen die een dagboek bijhield. Ze beschreef 
hierin vanaf de eerste tienerjaren vooral haar vele kalverliefdes. Op haar dertiende was ze 
verliefd op Jacques Zonne. Ze had een foto mee naar school genomen en aan klasgenote Riek 
laten zien. ‘Die stoute Riek heeft hem toen doorgegeven naar Empie Gijsberts en die gaf hem 
door naar Zonne. Die stak hem in zijn zak en ik kreeg ’t ding niet terug. Nu heeft hij hem 
nog.’ Een paar maanden later was ze ineens smoorverliefd op ene Ockinga, niet voor een 
blauwe maandag, want enkele maanden later noteerde ze enthousiast dat ze de hele avond met 
hem had gedanst. Daarna kwam een nieuwe ster haar wereldje binnen, Wim, die haar vaak 
van school naar ‘t Roessingh bracht. ‘We gaan dan in plaats van onder de tunnel bij ’t 
Volkspark door te gaan, rechtdoor en komen dan langs Richtersbleek en zoo weer op de 
Hengeloschestraat’, het was een omweg, maar: ‘Zo’n tochtje is altijd heel prettig.’ In het 
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volgende voorjaar had de liefde nog steeds standgehouden, midden maart schreef ze, dik 
onderstreept: ‘O, Wim, I’m in love with you!’26  
 Zoals zoveel meisjes uit de Enschedese elite en haar beide zussen bezocht Anneke de 
meisjesschool ‘t Kopje in Bloemendaal waar ze haar mms-diploma haalde.27 Daarna volgde 
ze in Graubünden in Zwitserland de opleiding voor het Diplom der Haushaltungsschule, 
waarvoor ze met uitstekende waarderingen slaagde: koken = goed, huishouden = goed tot zeer 
goed, wassen, strijken, orde, naaien, voedingsleer, hygiëne = goed. In Genève kreeg Anneke 
daarna een opleiding tot kraamverpleegster aan het instituut Bon Secours. Het diploma gaf 
haar echter geen bevoegdheden in Nederland, daarom volgde ze nog anderhalf jaar de 
kraamverzorgsteropleiding in Den Haag, waarna ze veel particuliere ‘kramen’ deed. Vader 
Jan bewonderde haar ijver en plichtsbetrachting, die Anneke ook in haar verdere leven 
sierden, maar haar ook wel eens parten speelden, omdat ze te veel van haar krachten vergde.28  
 
 

Bijzonder boek en de Berghse Kei 

De jaren dertig waren rijk aan feesten. Naast de huwelijken van de twee oudste dochters Aurelia 

en Loekie waren dat vooral het 25-jarige huwelijksfeest van Jan en Annetje, het zilveren jubileum 

van Jan als kasteelheer, en de 60ste en 65ste  verjaardag van Jan.  

Ter gelegenheid van Jan’s zestigste verjaardag op 20 oktober 1933 bood de Oudheidkamer Twente 

hem een bijzonder boek aan, een feestbundel, waarvoor twintig leden een bijdrage hadden 

geleverd. Ieder van hen had een onderwerp gekozen, samen gaven de verhalen een ‘beeld van het 

uitgestrekte gebied van geschiedenis, kunst en wetenschap, waarop zich de Jubilaris beweegt’, 

zoals het bestuur in het voorwoord zei. Auteurs waren onder anderen Ko van Deinse, Ludwig A. 

Stroink, Cato Elderink, W.H. Dingeldein, J.B. Bernink en A.K. Beudt. Ze schreven over de 

geschiedenis van de textiel, het ontstaan van Enschede, het Molenven in Saasveld, burgers van 

Oud-Enschede, over het Rijksmuseum. Op de perkamenten band van het op kunstdrukpapier 

gedrukte boek had Gerard van Haeften het wapen van de familie Van Heek gekalligrafeerd. 29  

Op zondagmorgen 15 augustus 1937 sijpelde de regen gestaag neer op ’s Heerenberg. Een 

vriendelijk zonnetje – voor kleur en luister – bleef weg, toen de Harmonie Bergh haar 

beschermheer Jan van Heek een aubade kwam brengen. De kasteelheer was vijfentwintig jaar 

eigenaar van Huis Bergh en de omringende bezittingen, voor de Vereeniging voor 

Vreemdelingenverkeer ‘Bergh’ aanleiding voor een grootse huldiging. De harmonie speelde een 

feestmars. ‘Jammer was dat het concert tengevolge van een stroomende regen een ontijdig einde 

moest nemen’, berichtte de Gelderlander de volgende dag.30 Om vier uur verzamelden zich de 

zeven schutterijen uit de gemeente Bergh op de Molenbult, vandaar trokken ze in hun kleurrijke 

ornaat naar de Gasthuisweide naast het kasteel. ‘Hier had zich intusschen een eminent gezelschap 

verzameld’ rond de familie Van Heek, onder wie de verslaggever het college van B&W opmerkte en 

ook topambtenaren van de gemeente, de predikanten van ’s Heerenberg en Zeddam, twee 

doktoren, zes Witte Paters, gemeenteraadsleden, verenigingsbestuurders en vele genodigden. De 

schutterijen, in carré opgesteld voor de eretribune, begonnen te vendelen. In de grote finale 

‘traden allen tegelijk voor het front der troepen en was het een gezwaai van kleurige vaandels, 

waaraan een zonnetje ongetwijfeld meer glans zou hebben gegeven’, aldus de krant. Na afloop 

wandelden de familie Van Heek en de genodigden naar de laan van eeuwenoude linden voor het 

kasteel. Onder één van de bomen lag de Berghse Kei, daarnaast stond de radioreportagewagen 

van de AVRO die haar luisteraars in den lande dit feestelijke gebeuren wilde laten meebeleven. 

Burgemeester A.J.M. Nederveen hield een gloedvolle toespraak, vol eerbetoon en loftuitingen. ‘In 
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onvergankelijk graniet hebben wij U onze waardeering gegrift; het graniet is gedolven uit den 

grond van onze gemeente; teere harten en harde handen uit onze gemeente hebben het 

eenvoudige monument […] opgericht.’ Het geschenk was de bijna 25 ton zware zwerfsteen die 

twintig jaar geleden langs de weg naar Stokkum was gevonden. De steen was, zo meldde 

Tubantia, zwaarder dan de bekende Amersfoortse kei, die maar zes ton weegt.31  

Op 20 oktober 1938 vierde Jan zijn 65ste verjaardag. Een groep vrienden had hem uitgenodigd naar 

het Rijksmuseum Twenthe te komen. Hij ontving er een boekje dat ze hadden gemaakt, met 

afbeeldingen van alle vijftiende- en zestiende-eeuwse schilderijen die op dat moment in het 

museum waren geëxposeerd.  

  

 
Cricket op school 
Volgden de drie meisjes de lagere school op de Hengelosche Schoolvereeniging, de jongens 
gingen naar de Enschedesche Schoolvereenging, die in 1927 was opgericht naar het voorbeeld 
van Engelse elitescholen, met veel aandacht voor sport, talen, handenarbeid en zang.32 De drie 
jongens Van Heek kregen zelfs les in cricket, de lievelingssport van vader Jan. Waarom deze 
school? Jan wilde zijn kinderen een ‘nationale opvoeding’ geven. Op vele openbare scholen 
mochten geen nationale liederen meer worden gezongen en werd de verjaardag van de 
koningin op 31 augustus niet meer gevierd. Van huis uit was Jan altijd een voorstander van 
het openbaar onderwijs geweest, dat hij hoger aansloeg dan particuliere scholen of ‘scholen 
voor meer gegoeden. Doch het feit bleef, dat men in die jaren gedreven werd in die m.i. 
minder gewenschte richting’.33  
 Zoon Jan toonde zich al vroeg een dierenliefhebber. Als twaalfjarige gaf hij 
handgeschreven kranten uit, waarin hij zich zeer begaan toonde met het lot van dieren. Hij 
was dan ook zijn hele leven vegetariër. Toen het na zijn ESV-jaren op Het Enschedees 
Lyceum niet wilde vlotten, bewerkstelligde vader Jan dat zijn oudste zoon aan het Chr. 
Lyceum in Zeist in een interne opleiding zijn hbs-a-diploma kon halen.34 Van Heek wilde dat 
zijn oudste zoon later verantwoordelijk werd voor het bosbedrijf van Huis Bergh. Maar met 
dit schooldiploma kwam Jan jr. niet in aanmerking voor een studie aan de 
Landbouwhogeschool in Wageningen.35 Het alternatief was de tweejarige cursus voor 
middelbaar technisch personeel van de Heidemij, waarvan de afgestudeerden niet alleen bij de 
Heidemij een baan kregen, maar ook elders konden gaan werken als adjunct-opzichter, 
opzichter en hoofdopzichter, soms als rentmeester. Na een praktijkstage op een boerenbedrijf 
in Midwolde in Groningen en theorielessen van het hoofd van de landbouwschool in 
Slochteren werd Jan jr. tot deze cursus toegelaten en na twee jaar behaalde hij het diploma. 
Daarna volgde hij nog een vakopleiding tot bosbeheerder.  
 Goderd had het na zijn lagere schooljaren op de ESV op de hbs-b van het Enschedees 
Lyceum niet gemakkelijk. Hij werd voorwaardelijk toegelaten tot de vierde klas, maar met 
onvoldoendes voor scheikunde en wiskunde, voor andere vakken stond hij ‘zwak’. De 
directeur berichtte vader Jan, dat Goderd tijdens de lessen niet goed oplette en dat het 
huiswerk dikwijls ‘niet goed verzorgd’ was. Maar het volgende jaar haalde Goderd zijn 
diploma en koos voor de Hogere Textielschool, waar zijn studie net voor het begin van de 
Tweede Wereldoorlog werd onderbroken. ‘Hij was een harde werker met groot 
plichtsgevoel’, meende vader Jan.36 De jongste van het sextet, Arnold, die ook de lagere 
school van de ESV bezocht, was bij het begin van de oorlog – hij was dertien – ‘nog als een 
veulen in de weide, pakt alles aan en laat veel daarvan weer varen. Ik verwacht’, aldus Jan, 
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‘dat met de jaren ook de ernst en doorzetting zal komen. Aan gaven en liefhebberijen 
ontbreekt het hem niet.’37 
 
 

‘Die avonden in Middeleeuwsche steden’ 

Jan en Annetje maakten in het late voorjaar van 1937 samen met Mia en Jan van Wulfften Palthe 

een reis naar Toscane en Umbrië. Jan werd weer gegrepen door de middeleeuwse schoonheid van 

dit gebied. ‘Het sterkst wellicht ben ik onder de indruk geweest […] met tekenen in het Romeinsch 

theater te Fresole en in het daarboven gelegen Franciscaner klooster’, schreef hij in zijn dagboek. 

In veertien dagen tijd maakte hij bijna vijfentwintig tekeningen. ‘Die avonden in de 

Middeleeuwsche steden met hun groot verleden, gelegen op de hellingen der bergen, met het 

uitzicht over de dalen tot de omringende heuvel en bergkammen zijn van onvergetelijke 

schoonheid geweest. In het felle daglicht vloeiden tinten en contouren langzaam ineen en een 

volkomen stilte legde zich over het landschap. De nachtegalen zongen nog haar volle voorjaarslied. 

De oude steden met haar nauwe straten en stegen, haar ommuringen en torens, haar grootendeels 

verlaten paleizen, haar kerken en kunstschatten, zij hebben opnieuw een diepe impressie op mij – 

op ons – achtergelaten.’38 

 

 
‘Hupsche jongeman’ 
Loekie vormde met haar oudere zus Aurelia een span in het gezin, zoals Jan en Annetje een span 
waren, en ook de twee jongsten, Goderd en Arnold. Samen studeerden Aurelia en Loekie 
kunstgeschiedenis in München en Parijs, waar ze volgens broer Goderd onstuimige studentenjaren 
beleefden.39 ‘Het waren dames die van een verzetje hielden, bon vivants, gek op uitgaan, gek op 
mensen’, vertelt Loekie’s oudste dochter Angelica. Ze hadden dat waarschijnlijk van hun moeder, 
want ‘de familie Van Wulfften Palthe was een vrolijke familie, altijd plezier samen.’40 Loekie en 
Aurelia brachten – voor hun algemene ontwikkeling volgens vader Jan – de winter van 1935-1936 
door in Parijs.41 Daar ontmoetten ze Bernhard von Lippe-Biesterfeld, 24 jaar, werkzaam bij de Parijse 
vertegenwoordiging van het grootste Duitse chemieconcern IG Farbenindustrie AG. Bernhard zag er 
veel oude vrienden uit Berlijn terug die een baan hadden bij internationale bedrijven en diverse 
ambassades. Hij was een opgewekt mens met een brede interesse en werd geregeld uitgenodigd voor 
diners en lunches, recepties en soirees, waar hij nieuwe kennissen maakte, onder wie de twee 
Enschedese meisjes Van Heek.42 In zijn dagboek meldt Jan van Heek de verloving van Bernhard met 
prinses Juliana, op 8 september 1936. Op 26 september bracht Bernhard op uitnodiging van de twee 
Van Heekmeisjes een bezoek aan Rigtersbleek. Jan van Heek ontving hem op ‘t Roessingh.  
 

‘Hij was een hupsche jongeman, levendig van geest en sportief […]. Hij liet een 
allerprettigsten indruk bij ons achter. Een figuur wars van formaliteit en zich gemakkelijk 
bewegend, zooals ons land die noodig had.’43  

 
Aurelia en Loekie begeleidden Bernhard naar Rigtersbleek. Van Heek zelf kon niet mee, 
omdat hij zich niet lekker voelde en thuis wilde blijven. Niemand in de fabriek was op de 
hoogte van het bezoek en iedereen was dan ook verrast toen Bernhard met de dochters van 
Meneer Jan een rondgang maakte langs de spillen en weefgetouwen. ‘Hij legde een grote 
belangstelling voor verschillende afdeelingen aan den dag’, aldus het Algemeen Handelsblad 
de volgende dag. Kort voor het huwelijk van Bernhard en Juliana stuurde Jan het paar een 
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brief: ‘Ik hoop van harte dat er uit den band die in deze dagen tussen Haar en U wordt gelegd, 
een bron van geluk moge voortkomen voor Haar en voor U en voor het Nederlandsche 
volk.’44 Aurelia woonde op 7 januari 1937 het huwelijk in Den Haag bij. 

Jan van Heek ontmoette meer leden van het Huis van Oranje. ‘Ik heb in mijn leven 
niemand gekend, die zoozeer de harten van het critische Nederlandse volk had gewonnen als 
Koningin Emma.’45 Bijzonder getroffen was Van Heek door het bericht dat prins Hendrik op 
3 juli 1934 op 58-jarige leeftijd in zijn kantoor aan een hartverlamming was overleden. ‘Als 
jonge, knappe man in Nederland gekomen uit goed milieu en met de beste bedoelingen, heeft 
er in den loop van veele jaren een neergang in dit leven plaatsgehad. Zijn moeilijke positie 
hier te lande, het zich kunnen thuisgevoelen op de plaats en in de omgeving waarop hij was 
gesteld, hebben hem gebracht tot dingen die niet moesten geschieden’, schreef Jan in zijn 
dagboek. Persoonlijk had hij van de prins alleen maar vriendelijkheid en voorkomendheid 
ondervonden. Eigenlijk had hij veel medelijden gehad met de prins ‘in deze jaren van verval’. 
Van Heek was op maandag 11 juli aanwezig bij de bijzetting van de overledene in de Nieuwe 
Kerk in Delft.46 Aan Hendrik’s bezoeken aan Bergh bewaarde hij de beste herinneringen, 
vooral omdat ze altijd zo ongedwongen waren. Jan had altijd het idee, dat de prins zich in het 
oosten van het land altijd meer thuis voelde dan in het westen, waar hij meer aan vormen 
gehouden was.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
NOTEN 
1 Brief van J.H. van Heek aan het gemeentebestuur van Enschede, d.d. 19 januari 1925. AJH, 50. 
2 AJH, 50. L.A. Stroink, Stad en land van Twente, Enschede, 1966 (tweede druk), 633, 634. 
3 J.W. Keiser, De strijd rond de samenvoeging van Enschede en Lonneker, in: Jaarboek Twente 1988, 110.  
4 De gemeente Lonneker, ontstaan in 1811, kreeg pas in 1861 een eigen gemeentehuis, tegenover de 
uitspanning Het Fortuin aan de 1e Hengelosedwarsstraat (nu Raiffeisenstraat). In 1919 kocht de gemeente het 
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huis van Ludwig van Heek aan de Hengelosesestraat 40, dat in 1903 was gebouwd door de architect Karel 
Muller. In het huis is nu een zorginstelling gevestigd.  
5 Stroink, Stad en land, 666.  
6 Keiser, Strijd samenvoeging, 108, 109.  
7 Eerste lid artikel 158 van Gemeentewet. Deze regeling is opgeheven bij de wijziging van de Gemeentewet in 
1946. 
8 Vader Gerrit Jan van Heek (1837-1915) was van 1869 tot 1895 lid van de Staten van Overijssel voor het 
district Enschede. Van 1893-1895 was hij buitengewoon Gedeputeerde, waarna hij van 1895-1903 lid was van 
de Eerste Kamer voor de provincie Overijssel. Hendrik Jan Engelbert (Henny) van Heek (1864-1930) is van 
1908 tot 1910 Statenlid geweest voor het district Enschede. Opgave provinciaal inspecteur van de archieven in 
Overijssel, mr. Caspar van Heel.  
9 Tekst door J.H. van Heek uitgesproken tijdens de vergadering van de Commissie van ingezetenen, ingesteld 
naar aanleiding van de plannen om de gemeenten Enschede en Lonneker samen te voegen, op 16 juli 1931 en 
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HOOFDSTUK 25 
 

Al het aardse is vergankelijk 
  
Jan en Annetje van Heek hadden in februari 1939 een gezelschapsreis naar Egypte geboekt. 
Het plan kwam van Jan’s zuster Bertha, die wilde dat Anneke meeging, als beloning voor het 
behalen van haar diploma als kraamverpleegster, en zus Tini, om haar te troosten na het 
overlijden van haar echtgenoot Gerhard Jannink.1 Tot het laatste moment bleef het echter 
onzeker of de reis wel kon doorgaan. De Spaanse Burgeroorlog was nog niet afgelopen en 
Hitler en Mussolini konden elk moment de gewapende vrede verbreken. Maar de familie 
waagde het er op. Jan van Heek zag wel wat op tegen deze vakantie, want hij hield niet van 
georganiseerde groepsreizen. Veelal was er dan te weinig rust om alles goed in je op te 
nemen, maar gezien de omstandigheden vond iedereen het aan te bevelen alles door een 
reisbureau te laten regelen.2 
 Het kledingadvies van de reisorganisatie was duidelijk. Denkt u maar dat u een 
voorjaarsreis in Europa maakt, aldus de organisatie in haar informatiebrochure. In Egypte kan 
de temperatuur na zonsondergang snel stel dalen en daarom dienden de reizigers in elk geval 
een stevige warme overjas en warm ondergoed mee te nemen. Het was een reis voor de fine 
fleur, voor overnachtingen en diners waren uitsluitend tophotels gereserveerd. Avondkleding 
meenemen was gewenst, maar niet strikt noodzakelijk. 
 Het was voor Jan van Heek overigens niet de eerste keer dat hij Egypte bezocht, de 
beschreven temperatuurwisselingen en veel programmapunten kwamen hem bekend voor. 
Maar de omstandigheden waren wel anders dan ruim dertig jaar geleden, in mei 1904, toen er 
nog rust in de wereld was. De familiereis van 1938 kon voor Jan dan ook niet in de schaduw 
staan van die van 1904. Om twee redenen: ze hadden slecht weer en hijzelf zag alles door een 
andere bril. Caïro was in 1938 een grote stad met westerse allure, die veel van het Oosterse 
karakter dat Jan in 1904 zo boeide, had verloren. Hij miste nu ook de waardige sfeer van het 
Shepherds Hotel van die dagen en de landelijke weg naar de piramiden was nu ‘een breede 
pompeuse boulevard’.3  
 

 

‘Onuitwischbare indrukken’ 

Jan van Heek, die zich sterk voelde aangetrokken tot Egypte, nam van zijn reizen in 1904 en 1938 

diverse oud-Egyptische kunstwerken mee.4 Deze exposeerde hij in januari 1942 in het 

Rijksmuseum Twenthe. De tentoonstelling was bescheiden van omvang en beperkte zich tot vooral 

klein-plastiek. Eén van de hoogtepunten was de verzameling van vuursteenwerktuigen, 

vermoedelijk uit de tijd, toen de Afrikaanse woestijnen nog begroeid waren. De verzameling 

muntte volgens Jan van Heek uit door prachtige specimina van vuistbijlen, die wel tienduizenden 

jaren oud konden zijn. In de catalogus beschreef hij zijn ‘onuitwischbare indrukken’ van zijn 

Egyptereizen, die een bezoeker niet krijgt wanneer hij vluchtig de toeristische trekpleisters 

bezoekt. Men moest zoals hij ‘in stilte hebben vertoefd in de grandioze tempelruimten, in de 

doodensteden en rotsgraven, in het binnenste der grootste van alle grafmonumenten ter wereld, 

de pyramide van Cheops of op den top ervan’.5  
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‘Zal trachten herstellen’  
De Egyptereis eindigde voor Jan onplezierig. Op de terugreis liep hij een zware verkoudheid 
op, die ontaardde in een ernstige aanval van bronchitis. Jan, Annetje en Anneke besloten 
voorlopig in het St. Gotthard Hotel in Lugano te blijven tot Jan weer in staat was te reizen. Op 
14 maart noteerde Anneke in haar dagboek: ’38,3 koorts. Niet best. Hoest veel en spuugt nog 
meer. We zullen blijven tot hij opknapt.’ De volgende dag werd Anneke gewekt door haar 
moeder, die haar vertelde dat ze zojuist een telegram uit Nederland had ontvangen: Huis 
Bergh was ’s nachts afgebrand. Beiden konden ze het niet vatten, en ze wisten niet hoe ze het 
Jan zouden moeten meedelen. Maar toen Annetje het hem in voorzichtige bewoordingen 
vertelde, ging hij rechtop zitten in bed en bleef heel kalm onder deze rampzalige tijding, die 
hem toch een geweldige schok moest geven. Zijn werk ‘van 27 jaar toewijding en liefde, 
overleg en verstand’ was in één nacht door het vuur vernield. Het eerste wat Jan zei was: ‘Wij 
moeten trachten er zonder bitterheid in te berusten. Weest niet terneergeslagen. Al het aardse 
is vergankelijk.’6  
 Hoe kon deze ramp gebeuren? Terwijl de familie Van Heek op reis was, voerden 
bouwvakkers werkzaamheden uit in het kasteel. Vermoedelijk was een nieuwe 
verwarmingsketel te fel opgestookt. Een bange droom werd werkelijkheid. Jan van Heek had 
vaak met angst gedacht aan het ontstaan van een brand in Huis Bergh, wetende dat blussen 
een onbegonnen zaak was. Via de zware balklagen in het huis, de vloeren en de brandbare 
tussenwanden zou het vuur zich snel een weg banen door het hele kasteel. En zo gebeurde het 
ook in de nacht van 14 op 15 maart 1939.7  
 ’s Avonds om acht uur belde Loekie uit Enschede op, ongerust over de toestand van 
haar vader. Over de gevolgen van de catastrofe kon ze geruststellende berichten melden. Het 
schilderij van Hans Dürer, de Heilige Maagdschap uit 1515, volgens Jan van Heek het 
grootste en mooiste uit zijn verzameling, was gered, evenals de primitieven en de 
handschriften. De brandkast in Jan’s werkkamer had nauwelijks schade opgelopen. Een paar 
kisten uit de zijzaal, een boekenkastje uit de blauwe kamer, een paar oude stoelen en een tafel 
waren er met waterschade afgekomen, evenals de grote zaal, wat waarschijnlijk te danken was 
aan het zojuist aangebrachte asbestplafond. De meer dan zestig helpers, inwoners uit  
’s Heerenberg die in allerijl het huis ontruimden terwijl boven en rondom hen de vlammen 
oplaaiden, hadden uit de eetkamers ook nog veel schilderijen en meubels kunnen weghalen. 
Op de bovenverdieping was echter vrijwel alles verbrand. De predella uit de collectie van Van 
Stolk lag beschadigd tussen het puin.8  

 
 

Heilige Martelares van Duccio verbrand  

In zijn boek over Huis Bergh heeft Jan van Heek een lijst opgenomen van de belangrijkste objecten 

die waren verbrand: handschriften, sculpturen, kunstsmeedwerk, meubels, heraldiek, meer dan 

twintig schilderijen en tien historische portretten. Een paneel van Duccio, de Heilige Martelares, dat 

in 1934 op de tentoonstelling van vroege Italianen in het Stedelijk Museum één van de topstukken 

was, voerde de lijst aan van schilderwerken die verloren waren gegaan. Maar ook een serie van zes 

panelen van de school van Antoniazzo Romano uit het eind van de vijftiende eeuw, diverse 

altaarvleugels uit onder meer de collectie-Mengelberg en een madonna met kind van Cornelis 

Matsijs, waren verbrand, evenals twee Italiaanse antifonaria9 uit de veertiende en uit de vijftiende 

eeuw en verscheidene handschriftbladen van perkament. De meeste handschriften waren gespaard 

gebleven.10  
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Diezelfde dag nog stuurde Jan van Heek een telegram aan burgemeester Nederveen van ‘s 
Heerenberg, waarin hij hem en de inwoners van ‘s Heerenberg bedankte voor hun 
inspanningen om het kasteel te behouden. Hij eindigde met de belofte: ‘Zal trachten 
herstellen’. De volgende morgen zagen de Van Heeks in het Algemeen Handelsblad van de 
vorige dag een grote foto van het in lichter laaie staande kasteel, die aantoonde ‘tot welke 
droeve ruïne ons oude huis was geworden’. Anneke concludeerde uit de krant dat heel 
Gelderland en Overijssel meeleefde.   

Jan’s gezondheid verbeterde langzaam maar zeker, al zag hij volgens zijn dochter nog 
wel ‘smalletjes als hij opstaat’, maar hij was verder zeer rustig. Anneke:  
 

‘Hij beschouwde het gebeurde met filosofische gelatenheid. […] Toch geeft hij de moed niet 
op en put kracht uit de mededelingen, dat een deel van de muren nog overeind staat. Zelfs 
denkt hij op zijn leeftijd aan wederopbouw, voelt zich te veel Sakser om verslagen te zijn.’  

 
Toen de koorts was verdwenen, besloten de Van Heeks terug te keren naar Nederland. Op 18 
maart kwamen ze aan in Emmerich en vandaar brachten Loekie en Gijs hen naar Huis Bergh. 
De aanblik van het verbrande kasteel was aangrijpend. Jan bleef beheerst en rustig en ook 
Annetje slaagde erin zich flink te houden. Ze liepen beduusd en zwijgend door de 
overblijfselen van de kamers en de zalen. De verwoesting was totaal, alleen de toren, de grote 
zaal, de kapel, de zitkamer, het kleine torentje en de kinderkamer waren nauwelijks 
geschonden. ‘Vader ziet alles moedig onder ogen, ook de overgebleven meubels en 
schilderijen in het Rentmeestershuis. Maar als hij in de auto zit, is hij en Moeder ook, 
doodmoe’, schreef Anneke in haar dagboek.11 

  
Drie ‘besliste wenschen’  
Geleidelijk keerden Jan’s krachten terug. Begin mei begon hij voorzichtig weer aan zijn 
werkzaamheden te denken, al was het hem nog aan te zien wat hij geestelijk en lichamelijk 
achter de rug had. Hij toonde mager en slap, maar was vol goede moed. Geschokt was hij toen 
die maand zijn rentmeester Gerrit Vriezen overleed, 55 jaar oud. Toen Jan zich weer wat 
sterker voelde, begon hij met de voorbereidingen voor de restauratie. Als architect trok hij  
H.H. (Hendrik) van Heeswijk (1872-1947) aan, die niet alleen aan het einde van de Eerste 
Wereldoorlog kasteel Nijenrode had gerestaureerd, maar ook de St. Janskathedraal in Den 
Bosch. Volgens hem was Van Heeswijk de beste Nederlandse deskundige op het gebied van 
de middeleeuwse bouwkunst; met zijn opzichter M.J.J. van Beveren vormde hij een duo dat 
ervaring had met ingrijpende restauraties.  

De belangrijkste vraag was: in welke stijl gaan we het kasteel opbouwen? Voor Jan 
van Heek was het antwoord simpel: breken met de vormen van de achttiende eeuw; die 
hebben het interieur weliswaar ‘beschouwd in het kader van de tijd, aantrekkelijk gemaakt’, 
maar het exterieur gezien vanaf de stadskant ‘tot een plomp geheel vervormd’. Van Heek was 
vastberaden, hij wilde zijn eigen ideeën bij de restauratie realiseren. Hij dook nog eens in de 
geschiedenis van Huis Bergh. Het middeleeuwse kasteel was in de nacht van 14 op 15 oktober 
1735 ook door brand zwaar beschadigd. De Grafelijke familie besloot het eeuwenoude 
familiebezit te restaureren, gelet op de waardevolle fundamenten en het overgebleven 
muurwerk.12 Twee eeuwen later was Jan van Heek zeer kritisch over deze restauratie. De 
schilderachtige afwisseling van gevels en daken, door de eeuwen heen ontstaan in 
verschillende bouwperioden, was immers verdwenen. De achttiende eeuw drukte een 



 258 

onmiskenbaar stempel op de herbouw, ‘een stempel van regelmaat en strakke eentonigheid. 
[…] Op een middeleeuwse burcht laten die vormen zich moeilijk overplanten.’13  
 Van Heek stond echter alleen in zijn opvatting dat het middeleeuwse karakter van het 
kasteel moest terugkeren. Zijn familie wilde de achttiende-eeuwse vormen laten terugkomen, 
een mening die Van Heeswijk en archivaris Van Schilfgaarde deelden.14 Maar Van Heek zette 
door, volgde zoals vaker zijn eigen weg. Hij zocht en kreeg bijval uit onverdachte hoek, van 
jhr.dr. E. van Nispen tot Sevenaer, de net aangetreden directeur van het Rijksbureau voor 
Monumentenzorg. Drie ‘besliste wenschen’ van Van Heek zouden worden uitgevoerd. Het 
kasteel werd grotendeels herbouwd in de laatmiddeleeuwse vorm, buiten en binnen. De dam 
naar de Plantage, opgeworpen in 1760, verdween, zodat het kasteel weer als vanouds het 
karakter van een waterburg zou hebben. Het poortgebouw met een deel van de hoge weergang 
werd opgetrokken op de oude fundamenten en zou zo bijdragen aan het middeleeuwse 
karakter.15 Het was inmiddels voorjaar 1939 geworden en de legers van Adolf Hitler hadden 
Tsjechoslowakije bezet. Gezien de oorlogsdreiging plaatste Van Heek direct alle bestellingen 
voor de materialen die voor de restauratie nodig waren en sloot hij snel contracten af voor de 
betonwerken, installaties, kozijnen, deuren, ramen, hout, stenen en andere bouwmaterialen. 
Toen Duitsland Polen binnenviel en Engeland en Frankrijk twee dagen later, op 3 september 
1939, Duitsland de oorlog verklaarden, lagen de meeste bestellingen vast.  
 
‘Een zwarten dag’ 
Enschede, ’t Roessingh, vrijdag 10 mei 1940, Moederdag, vlak voor Pinksteren. Jan van Heek 
stond vroeg op, gewekt door overvliegende Duitse eskaders, bommenwerpers en 
parachutetroepen. De eerste radioberichten kwamen door: bruggen over de Maas en de IJssel 
werden opgeblazen, om de vijand tegen te houden. Om half zeven schrijft Van Heek in zijn 
dagboek, zijn eerste zin is dik onderstreept.16  
 

‘Ook voor Nederland is de oorlog begonnen. Hedenmorgen 3.50 uur donderde een groot vlieg-
eskader over Enschede. Iedereen meende dat het Engelsche vliegtuigen waren die een 
nachtraid over Duitschland hadden ondernomen of een groote Duitsche nachtpatrouille. 
Spoedig daarna volgden doffe slagen elkander op die huizen deden trillen en ramen rinkelen. 
Iedereen was opgevlogen en weldra verkondigde de radio dat groote getalen Duitsche vliegers 
onze grenzen waren gepasseerd.’  

 
Van Heek overlegde in alle vroegte op zijn kantoor in het museum met burgemeester Rückert 
en de Twentsche Bank over te treffen voorzieningen. Ook moest hij maatregelen laten nemen 
op Rigtersbleek, want over enkele uren zouden anderen het wel eens voor het zeggen kunnen 
hebben, was zijn verwachting. In het museum had Van Heek de meest waardevolle stukken al 
laten opbergen. Zoon Jan was ’s ochtends vroeg vertrokken, met zijn vriend Jim de 
Kempenaer, om als vrijwilliger dienst te nemen in het Nederlandse leger. In de middaguren 
bezocht Van Heek zijn schoonzuster Edwina, die alleen op Zonnebeek was. De tegenstelling 
had niet merkwaardiger en groter kunnen zijn, ‘tusschen den ideaal mooien zomerdag, de 
bloeiende bomen en den zonneschijn’ en anderzijds de oorlogssituatie.17 Zaterdagmorgen 
bezetten de Duitsers Enschede. Een toeschouwer zag twee mannen op een motor met zijspan, 
in uniform, ze reden langzaam over de uitgestorven Gronausestraat Enschede binnen. 
Ongehinderd kwamen ze de stad in.18 Het waren verkenners voor de enkele honderden Duitse 
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manschappen die Enschede innamen. In de Grote Kerk werd Eerste Pinksterdag een korte 
indrukwekkende dienst gehouden. De Duitsers vierden hun Pfingsten in het Volkspark.19 
 Na het bombardement op Rotterdam capituleerde Nederland op dinsdag 14 mei. Jan 
van Heek luisterde ’s avonds om half tien naar de radiotoespraak van generaal H.G. 
Winkelman. Deze gaf bevel het verzet tegen de Duitse legermacht te staken, om te 
voorkomen dat nog meer steden in het westen zouden worden gebombardeerd. Enkele uren 
eerder waren daarom Rotterdam en Utrecht al aan de Duitsers overgeleverd. Nederlands 
hoogste militair moest toegeven dat we niet waren opgewassen ‘tegen de modernste 
technische middelen van onzen tegenstander’. Van Heek noemde 14 mei in zijn dagboek een 
zwarte dag voor Nederland en de Nederlanders, ‘de donkerste wellicht sedert het ineenzakken 
der Republiek der Ver. Nederlanden onder het Stadhouderschap aan het eind der 18e eeuw’ .  

In de eerste oorlogsmaanden schreef Jan nauwelijks in zijn (vijftiende) dagboek. Pas 
weer op donderdag 13 maart 1941, nadat na enkele weken van betrekkelijke stilte veel 
vliegtuigeskaders over Twente waren gevlogen. Van Heek had horen verluiden dat de 
geallieerden heftige aanvallen hadden gedaan op Bremen, Hamburg en Berlijn. Een 
soortgelijke mededeling noteerde hij op zondag 4 mei 1941. Het was weliswaar de laatste tijd 
zowel boven Twente als boven ’s Heerenberg rustig geweest in de lucht, maar nu vonden felle 
aanvallen op verder verwijderde doelen plaats. Kiel, Hamburg, Emden, Mannheim, de 
Rijnstreek en industriecentra in Engeland als Manchester en de Mersey-side waren zwaar 
getroffen. Maar ondanks de oorlogsellende bleef Jan de mooie kanten van het leven zien, de 
natuur ging haar eigen gang, trok zich van het oorlogsgeweld niets aan. De beide 
Pinksterdagen, die Jan met zijn gezin doorbracht op de Sprengenberg in Haarle, waren 
prachtig. Ze genoten van de natuur, die op haar hoogtepunt was: ‘Alles bloeide en jubileerde, 
in schrille tegenstelling met de verschrikkelijke worsteling der volken die onverminderd 
doorgaat.’  
 

 
‘Buitengewoon interessant geval’  

In het begin van de oorlog hoorde  Jan van Heek dat de Mallumsche Molen in verval raakte. De 

molen ligt aan een oude arm van de Berkel, tussen Haaksbergen en Eibergen, niet ver van het 

landgoed Lankheet dat na het overlijden van vader Gerrit Jan van Heek het bezit werd van Jan’s 

broer Gerrit Jan jr.20 Hij had er in het voorjaar van 1941 in de Monumentencommissie van de 

provincie Gelderland kennelijk over gesproken en wellicht geopperd dat hij de molen wel wilde 

kopen. ‘Voor mijn part kan hij den molen cadeau krijgen’, was volgens de secretaris van de 

commissie het antwoord van de watergraaf van het waterschap De Berkel.21 Jan wilde zich inzetten 

om de molen te behouden. Hij had geprobeerd Gerrit Jan te interesseren voor restauratie, die de 

eigenaar was van de oude kasteelplaats ‘en als zoodanig Heer van Mallum’, maar zijn broer voelde 

er niets voor, want het werd volgens hem een te kostbare onderneming.22 Kort daarna liet Van 

Heek een offerte voor de restauratie maken.23 Hij wilde de molen, waarvan de geschiedenis tot diep 

in de middeleeuwen teruggaat, herstellen en behouden.24 Maar wie kocht de molen, wie zou de 

restauratie betalen? Het werd  een zaak van lange adem. Zijn Haagse relatie mr. J.K. van der 

Haagen van het ministerie van OK&W bezocht de molen, op uitnodiging van Van Heek. Van der 

Haagen schreef in oktober 1942 dat hij de molen ‘een buitengewoon interessant geval’ vond en de 

molen lag ook op een aantrekkelijk punt. Hij wilde bij eventueel herstel toekenning van een 

rijkssubsidie overwegen.25 Van Heek had inmiddels al voorgesteld, dat het verstandig zou zijn een 

stichting op te richten. Maar de Tweede Oorlog zette een rem op alles en het duurde tot augustus 
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1948 voor de Stichting de Mallumsche Molen een actie kon starten om gelden bijeen te brengen 

voor de restauratie. In het comité van aanbeveling komen we twee keer de naam Van Heek tegen: 

Gerrit Jan is kennelijk van mening veranderd en J.H.A. van Heek J.Hzn vertegenwoordigde zijn 

vader.26 Architect Jan Jans uit Almelo maakte het restauratieplan. Op 2 juli 1949 was het werk 

klaar, de Mallumsche Molen bleef behouden. 

 

 

Een vergissing 
De oorlogswinters waren streng. In 1940 was er een Elfstedentocht verreden, evenals in 1941. 
De eerste maanden van 1942 vroor het nog strenger dan de vorige winters en werd de tocht 
weer verreden. Op 22 januari vertrokken 970 wedstrijdrijders en 3.862 toertochtschaatsers van 
de Zwette in Leeuwarden. Goderd van Heek, negentien jaar, was één van hen. Na iets meer 
dan dertien uur schaatsen zag hij om kwart voor acht ’s avonds Leeuwarden terug. Jan was 
trots op zijn zoon. ‘Hij heeft den ganschen tijd alleen gereden. Een flinke prestatie.’ 
Nauwelijks was Goderd die avond terug in Enschede, toen om acht uur Engelse vliegtuigen 
boven de stad cirkelden. Anderhalf uur later waren veertien brisantbommen boven de stad 
afgeworpen, tien in de bebouwde kom , vier in een aangrenzend weiland. Het was een 
vergissing. De piloot van de Stirling dacht dat hij boven Münster vloog. Er vielen 
achtentwintig doden.  
 De oorlog eiste ook slachtoffers in Van Heek’s directe omgeving. In de dagbladen van 
13 juli 1942 had de Duitse opperbevelhebber in Nederland Fr. Christiansen bekend gemaakt, 
dat sabotagedaden zwaar zouden worden bestraft. Hij liet als waarschuwing een vrij groot 
aantal Nederlanders als gijzelaar gevangen zetten. Wanneer ergens sabotage werd gepleegd, 
zouden ze worden aangepakt: ‘Zij staan borg met hun leven.’27 In Enschede nam de Gestapo 
een aantal vooraanstaande stadgenoten gevangen, onder wie twee predikanten, enige 
kapelaans, advocaten en textielfabrikanten. ‘Waar houdt de terreur op’, vroeg Jan zich af. 
Twee van deze gijzelaars, Jan Haantjes en Jacobus van Veen, werden met een aantal andere 
Nederlanders verantwoordelijk gesteld voor sabotagedaden en op 16 oktober in Woudenberg 
gefusilleerd. Van Veen was een wever, tot de opheffing van de raad in september 1941 lid van 
de gemeenteraad voor de Communistische Partij. Jan Haantjes was sinds 1939 voor de SDAP 
wethouder van Sociale Zaken.  
 
Gerrit Jan in gevang 
Op maandag 26 juli 1943 ontbood de Sicherheitspolizei Gerrit Jan van Heek. Vooraf was hij 
al enkele keren ondervraagd, omdat de Duitsers hem verdachten van activiteiten die tegen de 
bezettende macht waren gericht, zoals achteraf bleek. Hij keerde niet terug naar de Wigwam, 
zijn villa aan de Boddenkampsingel in Enschede, maar werd direct gevangen genomen en de 
volgende dag opgesloten in het Huis van Bewaring in Den Bosch. Raadsman mr. A.J. Ellens 
had na overleg met Jan van Heek diezelfde dag nog contact met het hoofd van de 
Sicherheitspolizei in Enschede, E.K.A. Schöber, om het transport naar Den Bosch te 
verhinderen, maar vergeefs.  
 Jan en broer Arnold overlegden donderdag 29 juli wat er moest gebeuren. Twee dagen 
eerder had op verzoek van hen beiden hun neef dr.ir. Willy van Delden, zoon van zuster Julia, 
een gesprek gevoerd met Schöber, die hem met alle égards had ontvangen en verzekerde dat 
Gerrit Jan van Heek fatsoenlijk zou worden behandeld. Rustig afwachten, was het advies. 
Informatie uit Den Bosch leerde dat Gerrit Jan nog steeds niet was verhoord. De reden 
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waarom hij gevangen was gezet, kon niet worden meegedeeld. Zijn zaak zou op 4 augustus in 
behandeling worden genomen. Zorgen behoefden ze zich niet te maken, ‘Herr Van Heek ist 
gut aufgehoben’. Mr. Ellens had wel de indruk dat Gerrit Jan ‘met grootere consideratie dan 
anderen’ werd behandeld. Hij had daar ook op aangedrongen, gezien de zwakke gezondheid 
en de leeftijd van de gevangene, hij was 63. 28 
 Om de zaak te versnellen schreef Jan van Heek een brief naar dr. H. Piesbergen, 
kabinetschef van Reichskommissar Seyss-Inquart in Den Haag. ‘Was ihm zu Lasten gelegt 
wird, ist uns und so weit ich weiss, ihm auch selbst unbekannt. Ich halte mich überzeugt, dass 
er nichts getan hat was er nicht verantworten kann.’ Van Heek vroeg de hoge Duitse 
ambtenaar of de zaak zo snel mogelijk kon worden afgerond. Daarop kreeg hij te horen, dat 
de zaak in behandeling was bij de SS en dat hij bericht kreeg wanneer er nader was besloten.29 
 Gerrit Jan mocht elke veertien dagen vanuit zijn cel zijn familie een brief schrijven, 
die uiteraard wel werd gecensureerd, evenals de brieven die hij van thuis, van Coob en de 
twee dochters, ontving. Hij was opgesloten in een cel met weinig licht en ventilatie. Veel 
aanspraak had hij niet, ook niet bij het luchten, dat trouwens wel eens een dag werd 
overgeslagen. Hij kreeg een correcte behandeling. Eten was er voldoende, hij kreeg zelfs meer 
dan zijn twee medegevangenen, had hij gemerkt. Horloge, pen en kranten waren verboden, 
roken ook. Deze persoonlijke belevenissen schreef hij aan Coob en de kinderen, zijn 
medewerkers van Rigtersbleek stuurde hij nog wat adviezen. ‘Wilt Dalenoord zeggen, dat hij 
niet meer mijnhout verkoopen moet dan strikt noodzakelijk! In contract termijn van weghalen 
vastleggen met boetebepaling, als in contract termijn zand. In overleg treden met Jan en Atje.’  
 Twee weken later adviseerde hij Coob paddestoelen te gaan zoeken, het was er nu de 
tijd voor. Hij wist een goede plek: ‘Verleden jaar vond ik een massa in het groote bosch bij 
Delden. Wanneer je naar het kleine meer wandelt en dan het fietspaadje neemt in n.w. richting 
naar Hanna en Gerrit, kom je rechts aan een hol, even verder is het kasteel. Als je nu onder 
het hooge hout zoekt, vind je schitterende stukjes.’ Op 8 september – ‘Overmorgen is het zes 
weken dat ik verhoord ben’ – kon hij het thuisfront blij meedelen dat hij afgelopen zondag 
weer naar de kerk was geweest. ‘We zongen Ps. 42, Gez. 232:1 Gez. 300 A:1. Erg plechtig.’30  
 Jan van Heek had inmiddels een antwoord gekregen van Piesbergen, die hem 
meedeelde waarom Gerrit Jan was opgepakt.’  
 

’.........weil er laufend Geld für Widerstandsorganisationen gezahlt hat. Er ist überführt, an 2 
untergetauchte Marechausseebeamte in diesem Zusammenhang Geldbeträge von ƒ 800,- und ƒ 
1.000,- sowie Bekleidungsstücke gegeben zu haben. Ausserdem waren in seinem Jachthaus 
Juden untergebracht. Von dieser Unterbringung will Ihr Bruder allerdings nichts wissen, 
sondern schiesst die Schuld auf seinen jetzt flüchtig gewordenen Jagdaufseher. Eine 
Entlassung aus der Haft ist, wie mir mitgeteilt wird, zur Zeit nicht möglich, da die 
Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind.’31  
 
 

Een maand later, op 1 oktober was Gerrit Jan weer vrij man. Over de verdenkingen van de 
Duitsers werd nooit meer iets vernomen. Wel lijkt het zeker dat er in Gerrit Jan’s Noorse 
chalet Lillesjoën op het Lankheet in de eerste oorlogsjaren joden waren ondergedoken, zonder 
zijn medeweten.  
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Herfstzondag vol rouw 
Jan van Heek onttrok zich af en toe aan het oorlogsgebeuren en zwierf dan in de omgeving 
van de stad met zijn tekenboek rond. De Duitse grensstreek was helaas Sperrgebiet. Hij koos 
daarom pittoreske plekjes in Twente: kerken, middeleeuwse kastelen en burchten, een 
boerenhoeve, de Buurserbeek in het landschap, paarden in een weiland, een straatgezicht, het 
dorp Ootmarsum op zondag, de Bergvennen bij Lattrop. Pas toen de oorlog voorbij was, 
schetste hij de ellende. Eén uitzondering: vier dagen na het bombardement op Rotterdam 
tekende hij de ruïne en het verbrande middenschip van de Sint Laurenskerk in Rotterdam. 
Vermoedelijk had deze ramp hem zo aangegrepen, dat hij – terwijl de puinhopen nog rookten 
– dit restant van het enige middeleeuwse monument in de havenstad wilde vastleggen, want 
hij reisde er speciaal voor naar Rotterdam. De binnenstad was één gigantische ruïne.  

In zijn dagboek beschreef Jan van Heek één dag uitvoerig: 10 oktober 1943, een 
prachtige herfstzondag die diepe rouw over Enschede zou brengen. Terwijl hij aan het 
tekenen was bij de oude watermolen Oldemeule in Oele, een buurtschap ten westen van 
Hengelo, hoorde hij rond de klok van drieën de eerste dreunen van bommen of geschut. Het 
was ver weg, aan het geluid te oordelen. Ze gingen over in een aanhoudende roffel van 
bommen, die naar Jan’s schatting een kwartier tot een half uur duurde. Hij dacht dat er ergens 
een zware luchtaanval plaatsvond. Jan pakte zijn tekengerei in en fietste terug naar de stad, 
die inderdaad zwaar was gebombardeerd.32 De Amerikanen, sinds 1942 betrokken bij de 
luchtoorlog, waren die ochtend met 274 vliegende forten en 39 Liberators richting Duitsland 
gevlogen, waar de Westfaalse steden Münster, Coesfeld en Rheine hun doelwit waren. Maar 
ze vergisten zich en losten hun bommen op Enschede, op enkele fabriekscomplexen in de 
buurt van het station en de spoorlijnen.33 In totaal raakten die dag meer dan tweeduizend 
mensen licht of ernstiger gewond, meer dan honderdvijftig mensen kwamen om.34 Acht 
fabrieken liepen schade op. De spinnerij Oosterveld, die grenst aan het fabriekscomplex van 
Rigtersbleek, kreeg drie voltreffers te verwerken. De ruwerij van Schuttersveld, ook in de 
directe omgeving van Rigtersbleek, was weggevaagd. ‘De schade in de fabrieken is moeilijk 
te herstellen. Zolderverdiepingen van beton hangen als een lint omlaag. Vele kolommen zijn 
weggeslagen’, schreef Gerrit Jan van Heek in zijn dagboek.35 Rigtersbleek was gespaard. 
 Op 22 februari 1944 maakten de Amerikanen weer een rampzalige vergissing. Vijftig 
vliegers dachten hun bommenlast op Münster te gooien, maar het was opnieuw Enschede. De 
grootste verwoesting werd op ‘t Pathmos, de Janninksbleek en Veldkamp aangericht: 582 
huizen brandden uit. In de binnenstad waren 302 percelen totaal verwoest. Veertig doden 
waren er te betreuren.36 `Zes fabrieken waren zwaar beschadigd.37 Rigtersbleek bleef weer 
ongedeerd.38  
 Op 5 september speelden zich in ons land emotionele taferelen af, nadat Radio Oranje 
het bericht had verspreid dat de bevrijders in aantocht waren. De geallieerden hadden 
namelijk de laatste dagen in hoog tempo terrein gewonnen op de Duitse vijanden. Op die 
Dolle Dinsdag circuleerden ook in Enschede allerlei oncontroleerbare geruchten over 
geallieerde legers die Nijmegen, Arnhem en zelfs Zutphen al zouden zijn gepasseerd. De 
bevrijding zou nu niet lang meer op zich laten wachten. Enigszins geloofwaardig waren de in 
Enschede rondzingende verhalen wel, want voortdurend trokken Duitse vrachtwagens met 
militairen en manschappen richting Duitsland door de stad. Maar de rust keerde terug en toen 
bleek dat de geruchten onwaar waren geweest. Angstiger werd het toen de Duitsers 
halsoverkop de fabriek van Rigtersbleek ontruimden, voorraden worden weggevoerd, 
machines afgebroken en naar elders getransporteerd, het personeel kreeg ontslag. Het verhaal 
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wilde dat de fabriek zou worden opgeblazen. De Duitsers troffen al voorbereidingen, er werd 
in de kolommen geboord, misschien wel om er dynamiet in te brengen. Maar Oberstleutn. 
Student stelde de staf van Rigtersbleek gerust. De Duitsers hadden geen moment de bedoeling 
gehad de fabriek op te blazen, er werden alleen wat voorraden overgeplaatst en reparaties 
uitgevoerd.39 
 
Wasserburg  
In ’s Heerenberg ging de restauratie van het kasteel zonder al te veel problemen of oponthoud 
door. Toen er gegraven moest worden, vroeg Jan van Heek de resultaten op te meten en in 
tekening te brengen. Het waren ‘ontgravingen van den oudsten Kasteelaanleg’, zoals hij op 10 
januari 1940 de Rijksdienst voor Monumentenzorg meldde. Van Heek dacht dat de 
blootgelegde fundamentblokken overblijfselen waren van een zware, ronde woon- en 
verdedigingstoren, die het centrale punt had gevormd van een walburg of motte. De ouderdom 
van de fundamentblokken, van tufsteen en tufsteenbeton, was moeilijk vast te stellen. Van 
Heek dacht aan de twaalfde of misschien de elfde eeuw, mogelijk zelfs de tiende. Het leek 
hem waarschijnlijk dat de tufsteen direct per schip over de Midden-Rijn was aangevoerd. Een 
arm van de Rijn stroomde vroeger vlak langs het kasteel, aan de zuidkant van de Berghse 
heuvels. Bij een hoge waterstand kon de walburg zelfs aan het water of een moeras hebben 
gelegen. Het middeleeuwse kasteel Bergh was dan ook wat zijn ontstaan betreft te vergelijken 
met die van de oudste Westfaalse Wasserburgen, die alle rond of ovaal van vorm zijn, ‘water 
en moeras waren hun verdediging’. Jan veronderstelde ‘een Saksischen of Germaanschen 
oorsprong’.40 Hij dacht hierbij aan de tijd van Karel de Grote (742-814).41 
 De restauratie verliep naar wens, het kasteel stond al grotendeels onder de kap, toen 
Duitsers de gemeente Bergh bezetten.42 In het kasteel kon voorlopig worden doorgewerkt.43 
Eind januari 1941 waren de werkzaamheden aan het kasteel zover gevorderd, dat het tijd werd 
over te gaan tot afwerking en inrichting. Maar Van Heek aarzelde, de oorlogsomstandigheden 
maakten hem huiverig. Hij legde zijn probleem voor aan mr. J.K. van der Haagen, 
topambtenaar van het departement voor Opvoeding, Wetenschappen en Cultuurbescherming, 
zoals de Duitsers het vroegere OK&W hadden omgedoopt. De normale oorlogsrisico’s wilde 
hij wel dragen, maar de risico’s die waren verbonden aan een bezetting door de Duitsers niet. 
Hij vreesde inbeslagneming en dat zou betekenen dat het kasteel werd uitgewoond en dat het 
risico van een luchtaanval groter was. In de zomer van 1940 was de grote kasteeltoren al eens 
bezet geweest, als centraal punt van de Duitse luchtafweerdienst. ‘Aan het gebeurde durf ik 
Huis Bergh niet meer bloot te stellen’, schreef hij Van der Haagen. Hij wilde het kasteel weer 
zoveel mogelijk in zijn oude glorie herstellen, maar zonder redelijke waarborgen vond hij het 
onverantwoord door te gaan.44  
 Het is niet bekend of Van Heek een positief antwoord heeft gekregen. In elk geval 
begon hij met de afwerking en de inrichting van zijn kasteel en in augustus 1941 was de 
schade die door de brand was veroorzaakt voor het grootste deel hersteld. Het was ook bekend 
hoe groot de financiële schade was, namelijk ƒ 369.996,--. Aan het gebouw was voor bijna  
ƒ 230.000,-- vernield, aan de inhoud ruim ƒ 140.000,--. Gelukkig was het pand voor ruim 
anderhalf miljoen gulden verzekerd.45 Er werd ƒ 355.000.-- vergoed. Maar de vele 
kunstwerken door de ramp verloren gegaan, waren onvervangbaar; hun waarde was vele 
malen hoger dan de hiervoor uitgekeerde ƒ 53.000,--.46 
 Jan en Annetje besloten het moment dat de restauratiewerken voor het grootste deel 
achter de rug waren, niet ongemerkt te laten voorbijgaan. Op 26 oktober en 30 november 
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1941 hielden ze in de hal van het kasteel samenkomsten van telkens driehonderd personen, 
mensen die aan het herstel hadden meegewerkt, en anderen die tijdens of na de brand van hun 
meeleven en belangstelling hadden blijk gegeven.47 ‘Geen uitbundige feestelijkheden’, aldus  
Jan in zijn dagboek, ‘want daarvoor was de wereld te rumoerig’. Hij kon er zelf niet bij zijn, 
wegens een aanval van bronchitis moest hij enkele dagen in ‘t Roessingh het bed houden. 
Annetje hield zijn toespraak. Er was thee en taart, de gasten maakten een rondgang door het 
kasteel en keken in de herbouwde Antoniuszaal naar lichtbeelden van de brand en de ruïnes. 
Ze dronken een glas ‘van de dranken die nog verkrijgbaar waren’.48 Het duurde daarna nog 
meer dan anderhalf jaar voor de restauratie geheel was voltooid.49 
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HOOFDSTUK 26 
 

Voor de joodse medemensen 
 
In Enschede waren de deuren van de Groote Sociëteit aan de Langestraat jarenlang gesloten 
gebleven voor joodse ondernemers. Uitsluitend hervormde en doopsgezinde fabrikanten en 
notabelen konden elkaar hier ontmoeten. De joden waren wel lid van de Fabrikanten 
Vereeniging Enschede, die vergaderde in de kegelzaal van de sociëteit. Maar niet iedereen 
kon lid worden van de ‘Grote Soos’. Soms was er ‘een keerl dee ze er nich bi’j wollen 
hebb’n’, maar zo lang het om ‘nette vromme leu’ ging, was er weinig aan de hand. Voor 
joden en katholieken bleef de deur echter dicht.1 Toen Marc van Gelderen, de joodse directeur 
van de textielfabriek De Nijverheid, zich eind 1890 kandidaat stelde voor het lidmaatschap, 
verwachtte hij niet te worden afgewezen. Als lid van de FVE vergaderde hij regelmatig met 
zijn collega-fabrikanten in het gebouw van de Sociëteit, weliswaar in een bijzaal en niet in de 
soos zelf, maar toch…. Van Gelderen kreeg echter een handgeschreven brief, waarin hem 
zonder enige verklaring werd meegedeeld dat hij geen lid kon worden. Hij werd kwaad toen 
hij hoorde dat zijn joodse afkomst de reden was.2  

Vele decennia lang leefden de elites van de gevestigde fabrikanten en van de nieuwe 
joodse industriëlen in vrijwel gesloten circuits naast elkaar. In de pauze van de voorstellingen 
in de grote zaal van de Sociëteit dronken de joodse bezoekers hun koffie in de koffiekamer, de 
leden van de Sociëteit namen hun vrouwen mee naar een sociëteitszaaltje. Het modehuis voor 
beide elites, Trautmann Menko, kon gerust twee dezelfde chique kledingstukken verkopen, 
want de kans dat de dames elkaar zouden treffen in hun robe, was uitermate klein.3 Deze 
sociale scheiding tussen de twee elites bleef jarenlang gehandhaafd. Een onaanvaardbare 
toestand, vond Jan van Heek. Hij was niet, zoals Herman van Heek (1876-1930), de kleinzoon 
van Jan’s oom Herman, en zijn broer Ludwig (1871-1931) een overtuigde antisemiet. Hij en 
zijn broers Gerrit Jan en Arnold hadden – hoewel van dezelfde generatie – liberalere ideeën 
over de plaats van joden in de Nederlandse en zeker ook de Enschedese samenleving. Zo 
bezocht Jan samen met zijn broer Gerrit Jan op 13 december 1928 de officiële opening van de 
nieuwe synagoge.4 Enschede telde op dat moment zo’n duizend joodse inwoners. De 
synagoge, vanwege zijn omvang, exotische schoonheid en uitstraling direct tot de mooiste van 
West-Europa gerekend, was zoals onder meer de Telegraaf schreef, de ‘voor iedereen 
zichtbare getuigenis van de welvaart, het zelfbewustzijn en de kracht van de joodse 
gemeenschap van Enschede’. Dit groeiende zelfbewustzijn betekende een keerpunt in de 
sociale verhoudingen tussen de protestantse en joodse ondernemers. Dat Jan en Gerrit Jan van 
Heek de opening van de synagoge hadden bijgewoond, was tekenend voor de veranderende 
verhoudingen.5 
 Kort daarna begonnen gesprekken om joodse fabrikanten opgenomen te krijgen in de 
sociëteit. Besloten werd de twaalf joden die zich hadden aangemeld, te balloteren. De 
kandidaten hadden de steun van de meest vooraanstaande liberaal denkende soosleden,  
‘eigenlijk iedereen van naam behalve Herman en Ludwig van Heek, die voor de drijvers in 
antieke richting worden gezien.’6 Op 16 juni 1929 vergaderde het bestuur over de mogelijke 
toelating. Jan van Heek kreeg maar een kleine meerderheid mee, maar een maand later waren 
de twaalf joodse ondernemers lid van de Groote Sociëteit.7 Deze stap op weg naar een betere 
verstandhouding betekende overigens niet het einde van de anti-joodse gevoelens die er in 
Enschede leefden. Begin jaren dertig hadden diverse protestantse ouders van kinderen die 
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hockeyden bij Prinses Wilhelmina, er bezwaar tegen dat enkele ‘meisjes van Menko’ lid 
werden.8  
 
Arisering van bedrijfsleven 
Het is waarschijnlijk Jan van Heek’s instelling tegenover de joden geweest die hem het 
vertrouwen opleverden van zijn collega Sig Menko. Deze was directeur van N.J. Menko en de 
spinnerij Roombeek, florerende bedrijven waar eind jaren dertig ruim tweeduizend 
weefgetouwen draaiden. Ongeveer vijftienhonderd mannen en vrouwen werkten er.9 Menko 
had van begin af aan geen enkel vertrouwen in de Duitse plannen. Met name de extreem 
antisemitische maatregelen, die tot doel hadden de joden in Europa te isoleren en te laten 
verpauperen, boezemden hem angst in.10 Daarom droeg hij al in september 1940 zijn 
bedrijven over aan enige mensen die hij vertrouwde. Daartoe behoorde Jan van Heek, die 
president werd van de raad van commissarissen. Een maand later gaven de Duitsers een eerste 
aanzet tot de zogeheten ‘arisering’ van het bedrijfsleven. Ze maakten bekend dat alle joodse 
bedrijven, alle bedrijven met een joodse directie, joodse eigenaren of een aanzienlijk belang in 
joodse handen, zich moesten melden bij de Wirtschaftsprüfstelle.11 Eind 1942 werd Menko 
geheel overgenomen door de Wirtschafsprüfstelle, nadat in mei 1941 een Verwalter was 
aangesteld.12 Sig Menko was tevreden, al was zijn bedrijf volkomen geariseerd, het was bij 
Jan van Heek in goede handen. ‘Pips van Heek is […] een uiterst vertrouwde president-
commissaris, ook van Roombeek […], een allround textielman’, zei hij over Van Heek die hij 
aanduidde met diens bijnaam Pips, die vooral in familiekringen werd gebruikt.13 
 

Davidster van De Nijverheid in Enschede 

 

In Enschede woonden in 1942 1.310 joden.14 Ze droegen allen de Davidster, een zespuntige ster, 

geel, met een diameter van ongeveer negen centimeter, waarop in zwarte Hebreeuws aandoende 

letters JOOD was geborduurd. Iedere jood moest vier sterren kopen, want op elk bovenkleed dat 

men droeg, moest er één worden genaaid. De joden waren verplicht de sterren zelf te betalen en 

voor elke ster een textielpunt van hun distributiekaart in te leveren. Geen jood mocht zich zonder 

ster op straat vertonen, zelfs niet voor het raam staan of in zijn tuin lopen.15 Navrant was dat de 

ster was gemaakt in Enschede, door de NV Stoomweverij Nijverheid, een door de joodse 

ondernemers Van Gelderen geleide textielfabriek, die op dat moment een Duitse beheerder had.16 

 

 
Geld voor onderduikers 
Maar de contacten gingen verder. Menko was voorzitter van de Joodse Raad in Enschede. 
Met zijn medebestuurders Isidoor van Dam en Gerard Sanders probeerde hij de joden te 
overreden onder te duiken. Ze kregen daarbij hulp van ds. Leendert Overduin, van de 
Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband in Enschede, die onderduikadressen zocht en valse 
papieren en bonkaarten regelde. Vanaf 1942 kwam dit goed op gang. Er werd contact gelegd 
met de Amsterdamse bankier Walraven (Wally) van Hall.17 Deze stuurde geld en steunde dit 
werk op veel verschillende manieren, maar het was niet genoeg. Daarop sprong een aantal 
Twentse fabrikanten bij. Op 28 januari 1943 nodigde Van Heek fabrikanten van de grotere 
Enschedese ondernemingen uit voor een vertrouwelijke bespreking op 3 februari ’s middags 
om half drie in de vergaderzaal van de Twentsche Bank in Enschede. Het doel was de 
fabrikanten over te halen een fors bedrag te storten, om daarmee joodse onderduikers te 
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steunen.18 De actie werd een groot succes. De volgende dag al stelde Nico ter Kuile & Zonen 
NV duizend gulden beschikbaar, daarna reageerden de anderen.19 Uiteindelijk brachten de 
fabrikanten samen ƒ 233.850,-- bijeen, waarmee joden en hun gezinnen die moesten 
onderduiken, werden geholpen. Het waren voornamelijk joden uit Enschede, maar ook uit 
andere Twentse gemeenten. De hoogste bijdragen kwamen, zoals in Enschedese 
fabrikantenkringen gebruikelijk was wanneer er geld werd ingezameld, van Van Heek & Co. 
en Rigtersbleek, die elk bijna veertigduizend gulden gaven. Ook enige particulieren uit de 
directe omgeving van Jan van Heek tastten diep in de beurs. Edwina van Heek schonk  
ƒ 7.800, -- , Bertha Jordaan-van Heek, Jan’s zuster zevenduizend gulden.  
 Toen Jan van Heek in de zomer van 1946 verslag uitbracht aan de gulle gevers, moest 
hij zich verontschuldigen dat het slechts een summiere rapportage kon zijn, omdat uit 
veiligheidsoverwegingen ‘ten opzichte van het alspeurend oog van den bezetter’ uiterste 
voorzichtigheid noodzakelijk was geweest. Bovendien had hij de spannende septemberdagen 
van 1944, toen veel Nederlanders dachten dat de bevrijders in aantocht waren, een deel van 
zijn aantekeningen vernietigd; daarom berustte het verslag ten dele ‘op geheugenwerk’. Van 
Heek dankte iedereen op wie hij in de periode tussen november 1942 en maart 1945 een 
beroep had mogen doen, voor hun bijdrage, die was besteed ‘voor de redding van Joodsche 
medemensen’.20 Mede door de geldelijke steun van de fabrikanten overleefden 550 van de 
ongeveer 1.300 joden in Enschede de oorlog, landelijk gezien een hoog percentage (veertig 
procent).21 Toen de oorlog voorbij was, had het steunfonds voor de joden nog zevenhonderd 
gulden in kas. Dat bedrag kreeg de Stichting 1940-1945.22 
 

Weerselose miskelk bleef in Amsterdam 

 

Op 20 oktober 1943 vierde Jan van Heek zijn zeventigste verjaardag. Een stel vrienden had het 

idee hem te verrassen. Het Rijksmuseum in Amsterdam was in het trotse bezit van een 

middeleeuwse avondmaalsbeker die tweehonderdvijftig jaar was gebruikt in het Stiftskerkje in 

Weerselo. Jan had een bijzondere band met dit kerkje, vele keren tekende hij het, ook samen met 

zijn kinderen en hun vriendjes van de tekenklas van Gerard van Haeften. En mede door zijn inzet 

en steun was het kerkje in de jaren 1932-1935 grondig gerestaureerd. 

De verguld zilveren miskelk is een pronkstuk van middeleeuwse goudsmeedkunst, met gedreven 

voet, stam en nodus, waarboven een gladde cuppa uit de zestiende eeuw.23 De kelk, uit de eerste 

helft van de dertiende eeuw, was in de Reformatietijd aan de Gereformeerden overgegaan en 

gebruikt als avondmaalsbeker. De voet vertoont voorstellingen uit het Nieuwe Testament: Christus 

aan het kruis met aan weerszijden de figuren van Maria en Johannes, en vier apostelfiguren. In 

1888 zag de Hervormde Gemeente zich genoodzaakt de kelk voor vijftienhonderd gulden aan het 

Rijk te verkopen, om de restauratie van het kerkje te kunnen betalen.24 

Namens de vrienden verzocht dr. C.C.W.J. Hijszeler, conservator van het Rijksmuseum Twenthe, in 

mei 1943 Van der Haagen, een vriendschappelijke relatie van Van Heek, chef van de op dat 

moment in Apeldoorn gevestigde afdeling Cultuurbescherming en Wetenschap van het ministerie 

van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, of hij kon bewerkstelligen dat het Enschedese 

museum de kelk in bruikleen kreeg. Het zou een verrassingsgeschenk zijn voor Jan van Heek.  

Eind mei bracht de waarnemend hoofddirecteur van het Rijksmuseum C.M.A.A. Lindeman advies 

uit aan het departement. Er was veel waardering voor wat Van Heek op museaal gebied had 

gedaan, maar ‘dat deze erkentelijkheid zou moeten gaan ten koste van de Zilververzameling van 

het Rijksmuseum te Amsterdam, komt mij minder juist voor’. De kelk was een uniek stuk en een 
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van de vroegste voorbeelden van de in het museum aanwezige zilverkunst, ‘dat in het ensemble 

van onze verzameling niet mag ontbreken’. Bovendien achtte Lindeman het een ‘bedenkelijk 

praecedent’. Zulke jubilea kwamen vaker voor en zouden dan met dit precedent een ‘bedenkelijke 

frequente verarming’ betekenen voor het museum. Bovendien hadden ook andere provinciale 

musea dergelijke verzoeken gedaan. ‘Hoe zou op deze wijze het Rijksmuseum zijn taak om de 

grote representatieve verzameling des Rijks te zijn, kunnen blijven vervullen.’25 Van der Haagen 

moest Hijszeler dan ook per brief van 5 juli 1943 berichten, dat het plan niet kon doorgaan.26 

 

 
Van Heek kwam ook Menko persoonlijk te hulp, toen in de loop van 1942 de razzia’s 
toenamen en het risico groot werd dat ook Menko zou worden opgepakt. Isidoor van Dam 
was dat op 18 september overkomen. Menko was bang dat hij de volgende zou zijn en vroeg 
Jan of die niet beschikte over relaties die hem hiervoor zouden weten te beschermen. Hij had 
gehoord dat Albert Spanjaard, van de gelijknamige joodse textielfabriek in Borne, een 
bescherming van zichzelf en zijn huisgenoten had geregeld en vrijgesteld was van elke 
Arbeitseinsatz. Menko had wel een zogenoemd Sperrstempel, waarin stond dat hij was 
vrijgesteld van Arbeitseinsatz, maar de waarde ervan was betrekkelijk, hadden anderen al 
ondervonden.27 Op advies van de Haags bankier mr. E.E. Menten, die commissaris was bij 
Menko, en de oud-burgemeester van Enschede, Edo Bergsma, diende Jan een verzoekschrift 
in bij de secretaris-general van Binnenlandse Zaken, K.J. Frederiks. Hij loofde de verdiensten 
van Menko, wees op zijn leeftijd – 66 jaar – en verzocht vrijstelling van deportatie.28 Dat 
werd enkele dagen later kortaf geweigerd.29 Daarop dook Menko in mei 1943 onder, met zijn 
vrouw Emmy Menko-van Dam. Een jaar later werden ze verraden. Van 11 mei tot 14 
september verbleven ze in Westerbork, daarna werden ze overgeplaatst naar Theresienstadt. 
Daar werden ze op 8 mei 1945 door de Russen bevrijd.30 Begin 1946 bedankte Sig Menko 
Van Heek voor alles wat hij gedaan had. Hij vroeg instemming voor zijn plan om op de een of 
andere manier – een gedenkteken bijvoorbeeld, of een schilderij – de herinnering aan de 
gebeurtenissen vast te houden. Maar Van Heek bedankte. ‘De pogingen door mij en anderen 
gedaan om in de afgeloopen jaren vele Uwer geloofsgenooten in het leven te behouden en de 
industrieele ondernemingen aan wier hoofd U staat, te redden, zijn voortgevloeid uit den 
drang om in tijden van bitteren nood de last van anderen te helpen dragen. De belooning 
daarvan ligt in de daad zelve.’31 
 
‘Als een vaderlijke vrind’  
Van Heek kreeg nog op een heel andere manier te maken met het verzet. Zijn dochter Anneke 
– in 1942 geslaagd voor haar verpleegstersexamen – leerde het volgende jaar, tijdens de 
paasdagen, Jan Kessler kennen. Anneke, het meisje dat in haar schooljaren de ene na de 
andere kalverliefde had beleefd, was nu echt verliefd. Er werden plannen gemaakt voor de 
verloving. Op 29 maart 1944 kwamen de ouders van Jan naar ’s Heerenberg, om kennis te 
maken, om over een verlovingsdatum te spreken en een datum te bepalen voor een 
bijeenkomst van de twee families, in Huis Bergh of op ‘t Roessingh.32 Op Tweede Paasdag, 
10 april 1944, verloofden Anneke en Jan zich. Jan van Heek was bijzonder verheugd dat zijn 
jongste dochter een levenspartner had gevonden. Hij had de indruk dat Anneke een goede 
keuze had gemaakt.33  

Jan Kessler was een verzetsman, hoofd van een inlichtingengroep van de CID, sinds 
het begin van 1944 verantwoordelijk voor de organisatie van alle inlichtingenactiviteiten in 
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het gebied ten oosten van de IJssel. Maar de relatie hield geen stand: Anneke kreeg twijfels en 
schrok voor het huwelijk terug. Ze verbrak vervolgens de verloving.34 Dat hield niet het einde 
in van de contacten tussen Kessler en de familie Van Heek. Maar daaraan kwam een abrupt 
einde. Op 15 november 1944 werd Kessler door de Gestapo gegrepen, gemarteld en 
vermoord.  

De laatste avond van zijn leven bracht Jan Kessler door bij Aurelia en Ben ter Kuile, 
op ’t Hoveke in Enschede. ‘We zullen Jan’s geheimzinnige bezoeken en zijn stille, bescheiden 
persoonlijkheid niet licht vergeten’, schreef Ben ter Kuile, de echtgenoot van Aurelia van 
Heek, in zijn herinneringen aan de laatste acht maanden van de Duitse bezetting. Ter Kuile 
was plaatselijk commandant van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, waarbij 
Aurelia hem ondersteunde. ‘Hij was een taaie en fanatieke ondergrondsche strijder, een 
lichtend voorbeeld voor het nageslacht.’35 Jan van Heek vertelde in zijn dagboek op 30 juni 
1945, toen Jan Kessler al meer dan een half jaar geleden was vermoord, dat diens stoffelijke 
resten met de lichamen van andere slachtoffers in de buurt van Lochem waren 
teruggevonden.36 Tien dagen eerder had vader Kessler Van Heek meegedeeld dat er een 
officieel bericht was gekomen van het overlijden van zijn zoon. ‘Hij was trouw tot in den 
dood. Tijdens zijn leven heeft hij zijn ouders geen dag verdriet gedaan. Hij was een 
voorbeeldig kind. Nu is zijn dood een voorbeeld voor ons allen; wij zijn hem hoogen dank 
verschuldigd. U schrijft over Jan als een vaderlijke vrind.’37 Jan Kessler werd op 7 september 
1945 in Barchem begraven.38 Voor Jan van Heek was hij ‘een der helden uit dezen oorlog’.39  
 

 

Aurelia in het verzet 

Aurelia van Heek was actief in het verzet. In oktober en november 1944 werkte ze met één van de 

medewerkers van Jan Kessler bij de C.I.D., Harry ter Kuile, een broer van haar man Ben, voor de Intelligence 

Service, de Engelse inlichtingendienst, die volgens Ben ‘verreweg het beste de geallieerde zaak diende’. Ben 

had in zijn werk voor de NBS geruime tijd van hun werk geprofiteerd, vooral van hun uitstekend functionerende 

waarschuwingssysteem. Thuis op ‘t Hoveke, aan de Drienerbrakenweg, hielden Ben en Aurelia hun 

verzetswerkzaamheden goed gescheiden. Ze beseften dat wanneer verzetsgroepen te veel contact hadden, het 

gevaar voor ontdekking groot was. Bovendien moest je dan vrezen, dat wanneer iemand van één van de 

groepen werd gegrepen, de Duitsers hem of haar door martelingen tot bekentenissen zouden dwingen, 

waardoor de groepen in gevaar kwamen. Ook Jan van Heek, Annetje en de andere kinderen wisten nauwelijks 

waarmee ze bezig was. 

Het huis van Aurelia en Ben was een centrum van illegale activiteiten. Op de slaapkamer boven was een 

onvindbare aftap gemaakt. Terwijl de Duitsers beneden in de eetkamer werkten en uniformen van de Luftwaffe 

repareerden, luisterden Aurelia en Ben om de beurt de telefoongesprekken af die Oberst von Alten van het 

Transport- en Räumungskommando en zijn staf in de nabijgelegen villa De Tol voerden met hun 

onderafdelingen overal in Nederland en Duitsland. De belangrijkste gesprekken werden uitgetikt, waarna 

Aurelia ze op de fiets – door weer en wind, de winter was in aantocht – naar de zendgroep in Hengelo bracht, 

die ze doorseinde naar Londen. Als vrouw kon ze zich op straat vertonen, want mannen en jongens werden 

regelmatig aangehouden bij de vele Ausweis-controles. Maar de dood van Jan Kessler, het oprollen door de 

Duitsers van de Hengelose zendgroep en de ontdekking van vele zendadressen in Twente, brachten Ben tot 

inkeer, het werd hem ‘te machtig’ en hij overreedde Aurelia te stoppen met haar gevaarlijke werk. Zij werd 

Ben’s medewerkster-secretaresse en koerierster in de NBS, Harry zijn toegevoegde officier.40 
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HOOFDSTUK 27 
 

Gevoel van ongekende weelde 
 
Net als alle andere Twentse textielfabrikanten probeerden Gerrit Jan en Arnold, samen met 
gedelegeerd commissaris Jan van Heek, Rigtersbleek zo goed en kwaad als het ging door de 
oorlog te leiden. Direct na 10 mei 1940 kondigde de bezetter landelijke maatregelen af.1 Op 1 
juli 1940, vijftig dagen na de inval, moesten de Nederlandse katoenspinnerijen vierduizend 
ton Amerikaanse en zevenhonderd ton Egyptische katoen aan Duitsland leveren, bijna een 
kwart van de aanwezige voorraden.2 Het daaropvolgende halfjaar rekenden de bezetters elke 
maand op 2.400 ton garens. Daardoor liep aan het eind van 1940 de grondstoffenvoorziening 
van de katoenindustrie helemaal vast, al kwam er in 1941 af en toe nog wat Amerikaanse en 
Russische katoen binnen. Enschedese fabrieken als Rigtersbleek en Van Heek & Co. 
begonnen in hun spinnerijen celvezels, afval van vlas en zelfs papier te gebruiken voor allerlei 
soorten garens. De weefgetouwen verwerkten papier en lompen, vooral voor de verplichte, 
maar overigens wel betaalde leveringen aan Duitsland.3 

De eerste dagen van de oorlog was het wennen voor de werknemers van Rigtersbleek. 
Er werd meer gepraat dan gewerkt, schreef een medewerker van de afdeling Binnenland in 
zijn memoires. ‘Men voelde zoo echt, dat je, indien je werkte, dit niet voor de zaak deed, 
maar voor een ander. In één woord: de liefhebberij was er af.’ Jan van Heek was somber 
gestemd, hij verwachtte dat door gebrek aan grondstoffen het bedrijf binnen enkele maanden 
voor een groot deel stil zou komen te staan.4 Maar vrij spoedig veranderde het beeld, er kon 
weer worden gefabriceerd en afgeleverd.  
 

‘Maar ’t zakendoen ging echter in omgekeerde lijn. Waar we vroeger groote posten boekten, 
daar waren ons nu de kleinste het aangenaamst, zoodat wij telkens den verkoop moesten 
remmen. Nieuwe koopers kwamen als paddestoelen uit den grond en het was ons dikwijls 
moeilijk een beslissing te nemen of we dergelijke klanten al of niet, met het oog op de relatie 
na den oorlog, zouden bedienen.’5 

 
Alle textielfabrieken kregen verplichte leveringen aan Duitsland opgelegd. Een bedrijf als 
Van Heek & Co. werkte hiervoor zelfs vier maanden achtereen in drie ploegen.6 Dat 
textielbedrijven in deze jaren opdrachten voor de Duitsers uitvoerden, was vaak onderwerp 
van discussie. De achtergronden waren begrijpelijk: de bedrijven wilden zoveel mogelijk 
werkgelegenheid behouden.7 Want werk betekende niet alleen actuele winst voor de 
bedrijven, zo bleef ook het in de outillage geïnvesteerde kapitaal behouden en werd deportatie 
van arbeiders voorkomen.8 Te weinig productie zette de continuïteit van de onderneming op 
het spel. Op de achtergrond speelde de permanente dreiging van het wegvoeren van spindels 
en weefgetouwen.9  
 Eind december 1942 vorderde het Luftwaffe Beschaffungsamt10 de fabrieken van 
Rigtersbleek en Oosterveld. Op 2 januari 1943 begon de ontruiming.11 Ruim een maand later 
moest Jan van Heek zijn kantoor verlaten. Het stemde hem niet vrolijk. Hier had hij 45 jaar 
lang gewerkt, ook nadat hij midden jaren dertig uit de directie was getreden. Op dat moment 
waren ongeveer 9.000 m3 van de ruimten van Rigtersbleek in gebruik genomen door het uit 
Brussel verplaatste Beschaffungsamt, het was nog maar een klein deel van wat nog volgen 
zou. 
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 Rigtersbleek kreeg steun van fabrikanten in Twente en de Achterhoek. Spinmachines 
en weefgetouwen vonden een plaats in zestig verschillende textielfabrieken in Twente en de 
Achterhoek.12 Vanaf medio februari 1944 lieten de Duitsers niemand meer toe op het 
fabriekscomplex. Het kantoor, begin 1943 verplaatst naar de school aan de Goolkatenweg, 
werd ondergebracht in het paviljoen van de sportvereniging. Nauwelijks had iedereen zich 
hier geïnstalleerd of er kwam op 31 maart 1944 al weer een ontruimingsbevel. Waarheen nu, 
vroeg Jan van Heek zich af, mogelijk naar de school aan de Emmastraat? Maar hoe 
dramatisch alles ook was, hij zag toch wel een lichtpuntje, want alle gebeurtenissen wezen op 
‘een komend einde, hoe het dan ook zijn moge’.13 
 
April-Mei-staking 
Donderdagmiddag 29 april 1943 spoelde een stakingsgolf over Twente. Meer dan 
twintigduizend mannen en vrouwen, werknemers van 28 fabrieken, legden het werk neer.14 
Ook de 567 arbeiders van Rigtersbleek besloten mee te doen, uit protest tegen door de 
Duitsers aangekondigde maatregelen. In de loop van de middag gingen in Enschede ruim 
vijfduizend textielarbeiders in staking, de ambtenaren van gemeentelijke diensten en 
bedrijven volgden. De stakers hoopten dat de spoorwegen zich zouden aansluiten, maar de 
treinen bleven gewoon lopen, zoals elke oorlogsdag.15 Na Twente kwam ook de rest van 
Nederland massaal in opstand. Het doel was niet meer loon, korter werken of betere 
werkomstandigheden, het was puur verzet dat zich richtte tegen het besluit van de Duitse 
bezetters om de krijgsgevangen leden van het voormalige Nederlandse leger die in mei 1940 
bij de capitulatie waren vrijgelaten, opnieuw in krijgsgevangenschap te nemen. Betrokkenen 
zouden via advertenties in de dagbladen worden oproepen en wie zich niet meldde, diende 
met het ergste rekening houden.16  
 De Duitsers traden hard op, ze wilden de staking zo snel mogelijk breken. De Höhere 
SS- und Polizeiführer Rauter kondigde het politiestandrecht af: tussen acht uur ’s avonds en 
zes uur ’s morgens mocht niemand zich op straat vertonen, bij overtreding werd direct 
geschoten. Samenscholingen van meer dan vijf mensen waren verboden. De stakers mochten 
geen loon uitbetaald krijgen. Op zaterdag 1 mei lag vrijwel overal het werk stil. De Duitsers 
dreigden degenen die niet aan het werk gingen, dood te schieten.17 Maar Enschede maakte 
zich niet zo ongerust. Op ‘t Pathmos, Stevenfenne en De Brakel, waar de Duitsers nog niet 
waren verschenen, stonden de mensen gezellig op straat te praten. Hoofdinspecteur van politie 
A.T. Bruining maakte een rondrit door de wijken en raadde iedereen aan toch vooral naar 
binnen te gaan. ‘Jullie beschouwen het als een grapje, maar er zijn al doden gevallen, want de 
Duitsers schieten maar raak.’ Directeuren van fabrieken adviseerden hun arbeiders weer aan 
de slag te gaan. Maandagmorgen was overal het werk hervat.18 
 

 
Geen stadsparkje maar de bibliotheek 

Op woensdag 22 januari 1941 vorderden de Duitsers Jan’s ouderlijke huis in Enschede, het Van 

Heekshuis aan de Markt. Het werd bestemd als Ortskommandantur. ‘De geheele familie is daardoor 

overvallen en ten zeerste getroffen.’ Het huis werd direct ontruimd. In de familievergadering van 

11 februari 1941 kwam de vraag aan de orde: wat gebeurt er met het Van Heekshuis in de 

toekomst?  

Het was niet voor het eerst dat deze vraag werd gesteld. Eind jaren twintig had Ludwig van Heek al 

geschreven dat het ‘geen sinecure’ meer was in de binnenstad te wonen. Velen die geslachten lang 
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hun domicilie hadden in de binnenstad, verlieten Enschede, vanwege de onrust en het rumoer. Het 

centrum was de laatste twintig tot dertig jaar sterk veranderd. Veel oude patriciërshuizen waren 

kantoren geworden. ‘Alles zoekt meer de natuur.’ 19 

De toekomst van het Van Heekshuis was na de ontruiming actueel. Jan van Heek vond dat het Van 

Heekshuis straks – wanneer de Duitsers het hadden verlaten – moest worden afgebroken, het 

mocht ‘geen voorwerp worden van speculatie of van een onwaardige bestemming’. Er kon een 

parkje worden aangelegd, een rustige plek in het midden van de stad waar de mensen konden 

wandelen. Jan’s idee was er een gedenksteen te plaatsen, met een inscriptie: ‘Nabij deze plek 

stond, zooals de oude grachtenloop aantoonde, in de vroege Middeleeuwen de burcht van 

Enschede (mogelijk een walborg).’ Hij wilde de namen van de bewoners ook vermelden, vanaf het 

eind van de achttiende eeuw, en de passanten laten weten dat de familie Van Heek deze 

‘historische plaats’ aan de gemeente had geschonken.20  

Gerrit Jan, Arnold en Tini waren het niet met Jan eens, die wel steun kreeg van Bertha. Auguste 

kon de familievergadering niet bijwonen. Arnold had het plan het huis na de oorlog aan te bieden 

aan de Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Want op 22 februari was de villa van Blijdenstein aan de 

Langestraat 9, waarin de bibliotheek sinds 1925 was gehuisvest, door brand verwoest. Een ander 

voorstel was een deel van het terrein aan Van Heek & Co. aan te bieden, voor uitbreiding van het 

hoofdkantoor.  

Bijna een jaar na het einde van de oorlog, op maandag 4 maart 1946, kwamen de broers en 

zussen weer bijeen. Aan het begin werden de overleden familieleden herdacht. Zuster Auguste was 

op 21 december 1944 in Baden-Baden overleden, Edwina op 17 september 1945. ‘Onze kring is 

daardoor sterk ingekrompen’, schreef Jan in het verslag van de vergadering. ‘Wij moeten ons voor 

de jaren, die ons nog gegeven zijn, goed aan elkander vasthouden.’21 Het idee was nu de Openbare 

Leeszaal en Bibliotheek in het Van Heekshuis te vestigen, zoals Arnold enkele jaren eerder al had 

voorgesteld. Jan berichtte Mattheus van Hattum, de waarnemend burgemeester, dat wanneer zijn 

familie het Van Heekshuis zou schenken, zij daaraan de voorwaarde wilde verbinden dat het 

hoekhuis bij de stoep werd afgebroken. De daar gevestigde ijsbar en het aangrenzende steegje 

waren de familie al jarenlang een doorn in het oog en een ‘disgrace’, een schandvlek, voor de 

markt van Enschede.22 Uiteindelijk leidden de discussies in de familie er toe, dat op 15 april 1948 in 

het Van Heekshuis, nadat het enkele jaren commandopost van het Militair Gezag was geweest, de 

nieuwe vestiging van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek de eerste lezers mocht verwelkomen.23 

 
 

Bommen rondom Bergh 
Op 22 februari 1944 vorderden de Duitsers ’t Roessingh; Jan, Annetje en de kinderen moesten 
hun huis uit. Ze hadden er op gerekend en de afgelopen dagen al wat voorbereidingen 
getroffen. ‘Wij hadden ons allen blijmoedig geschikt in het onvermijdelijke.’24 Jan van Heek 
besloot in augustus, na enkele maanden met zijn gezin op de zolders van het Rijksmuseum 
Twenthe te hebben gebivakkeerd, het einde van de oorlog in Huis Bergh af te wachten. Maar 
niet lang daarna kwam ’s Heerenberg en omgeving, waar de eerste oorlogsjaren zonder 
vermeldenswaardige gebeurtenissen waren verlopen, in de gevarenzone. De geallieerden 
wilden rechtstreeks vanaf de Nederlandse zuidgrens doorstoten naar Duitsland. Het doel van 
Operation Market Garden was parachutisten diep in het vijandelijke gebied te laten landen, 
om een corridor vrij te maken waarlangs grondtroepen konden oprukken naar Arnhem. Dan 
was de weg naar het Duitse Ruhrgebied en naar de hoofdstad Berlijn vrij. In een brief aan zijn 
zoon Arnold, die bijna zeventien was en in Enschede bij familie logeerde, schreef Jan, op 
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vrijdagmorgen 29 september 1944, dat ze in Huis Bergh waren opgesloten en geen weet 
hadden van wat er in Twente of elders in het land gebeurde. Ze konden alleen – en dan uiterst 
gebrekkig – volgen wat zich in de directe omgeving van het kasteel afspeelde.  

De situatie rondom ’s Heerenberg was kritiek. Regelmatig trokken troepen door het 
stadje en in de lucht werden zware luchtgevechten gevoerd, vaak loodrecht boven de toren 
van het kasteel, waar Van Heek vaak op de uitkijk zat. Soms, wanneer het wat rustiger was, 
wandelde hij naar één van de heuvels in het Bergherbosch om de situatie in ogenschouw te 
nemen. Zijn kunstverzameling had hij tijdig in veiligheid gebracht. De schilderijen en 
sculpturen waren naar de kelders verhuisd, het oud-archief van Huis Bergh was in de diepste 
kelder opgeslagen. Anderen uit ’s Heerenberg, zoals de r.-k. kerk en de Witte Paters uit het 
Bonifaciusklooster, vroegen of er in het kasteel plaats was voor hun kostbaarheden, wat 
natuurlijk geen probleem was.  
 Zaterdagmorgen 7 oktober 1944 schrok ’s Heerenberg op, toen eerst Kleve werd 
gebombardeerd en kort daarna Emmerich. ‘De explosies waren ontzaglijk. De zware 
kasteeltoren stond te trillen, als gold het een aardbeving’, noteerde Jan junior in zijn 
oorlogsherinneringen.25 Binnen dertig minuten was Emmerich met de grond gelijk gemaakt. 
Dagenlang hingen wolken van stof en rook boven de puinhopen, drieduizend mensen vonden 
de dood. Jan van Heek was diep onder de indruk en vroeg zich ogenblikkelijk af of hij op een 
of andere wijze kon helpen. Hij wist dat het huis van Studienrat Jacob Düffel van het 
Emmericher Gymnasium, een goede bekende van hem, zwaar beschadigd was. Hij bood 
Düffel onderdak aan in het kasteel, maar de leraar was al door gastvrije vrienden opgevangen. 
Toen Düffel enkele dagen later het totaal afgebrande Gymnasium bezocht, ontdekte hij de 
vier stalen kisten waarin uit voorzorg een aantal kostbare perkamenten oorkonden, 
manuscripten en eerste drukken waren opgeborgen. Hij mocht – in ruil voor wat vriendelijke 
woorden en enkele sigaretten – de kisten meenemen.  
 Maar in de omgeving van Emmerich vond Düffel geen schuilplaats voor de kisten. 
Toen besloot Düffel van het aanbod van Jan van Heek gebruik te maken. Doorslaggevend was 
voor hem de zekerheid, ‘dass Herr van Heek volles Verständnis für die Bedeutung der 
anvertrauten Sachen besass und dass er als Treuhänder ein unbegrenztes Vertrauen verdiene.’ 
Op 13 oktober reed Düffel vroeg in de ochtend, met een Grenzausweis, naar de 
grensovergang ‘s Heerenberger Brücke. De douaniers aan weerszijden waren zo onder de 
indruk van de ellende in Emmerich, dat ze niets controleerden of vroegen en kort daarna reed 
Düffel met paard en wagen het voorplein van het kasteel op.26 In de volgende dagen kwamen 
ook kisten met archiefstukken van de St. Martinikerk in Emmerich naar het kasteel, waar ze 
met de vier kisten van Düffel, achter een snel gemetselde muur, ongeschonden de nog 
resterende oorlogsmaanden overleefden.27 
 
Vluchtelingen en drinkgelagen 
Op 23 oktober 1944 vierde Jan zijn 71ste verjaardag. ’s Avonds kreeg Huis Bergh 
onaangekondigd bezoek. Het waren 34 mensen uit de omgeving die onderdak zochten. 
Gelukkig was er weer ruimte in het kasteel, want die morgen waren 363 vluchtelingen 
vertrokken.28 De afgelopen maanden had Huis Bergh al drie keer de noordvleugel van het 
kasteel moeten afstaan aan Duitse Wehrmachtsofficieren. Zo had zich eind september de staf 
van een Regiment Panzer-Grenadiers in de noordvleugel van Huis Bergh geïnstalleerd, die 
zich fatsoenlijk gedroeg en geen last veroorzaakte. Maar daags na Jan’s verjaardag kondigde 
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zich de Waffen SS aan, ‘met de meeste arrogance’. De Van Heeks mochten nog een klein deel 
van het kasteel blijven bewonen.  
 

‘Men went aan heel veel en zoo is het ons ook vergaan. Doch de tijd van 7 weken is geen 
prettige geweest. […] Het is geen prettig wonen, wanneer het huis schalt van radiomuziek en 
half dronken SS-mannen en wanneer het voorplein vol auto’s staat, welke gemakkelijk uit de 
lucht zichtbaar zijn. Wanneer onder de lindenoprijlaan, langs het Gasthuis, rondom over den 
geheelen wal, tusschen de boomen in de plantage, dozijnen vrachtauto’s en vecht- en 
benzinetankwagens verborgen staan. Wanneer Montferland en de Jodenbult in groote 
parkeerterreinen worden herschapen en wanneer ’s nachts lichtkogels die de duisternis in 
daglicht doen verkeeren boven ’s Heerenberg en de omstreken, staan. […] De officieren waren 
veeleischend, de drinkgelagen niet zelden, en vrouwen van ongewenschte klasse kwamen 
regelmatig op bezoek.’29 
 

In december 1944 werd de SS vervangen door marinetroepen. Deze soldaten gedroegen zich 
in elk opzicht correct. Toen Van Heek van 8 tot 11 januari 1945 weer elke dag ongeveer 
driehonderd Limburgse vluchtelingen in het kasteel verwelkomde, verleenden de Duitse 
soldaten zelfs allerlei hand- en spandiensten. Op 18 januari vertrokken de laatste Duitse 
soldaten met bestemming Rotterdam.30  
 Het kasteel was tamelijk ongeschonden, maar de omringende bossen hadden veel 
schade opgelopen. Gerrit Vriezen jr., die zijn vader was opgevolgd als rentmeester van Huis 
Bergh, toonde zich zeer ontdaan over de geweldige verwoestingen die sinds begin oktober 
1944 in de streek waren aangericht. Hij vertelde Van Heek hoe vele honderden Nederlanders 
langs en in het Bergherbos slavenarbeid verrichtten voor de aanleg van verdedigingswerken: 
een tankgrachtlinie met daarachter een gekartelde loopgang. Enkele dagen daarna, toen Jan 
voor het eerst na een jaar weer eens op Montferland kwam, was ook hij ontzet. Hij zag hoe 
vele honderden mannen uit verschillende delen van het land, vooral Rotterdammers, tot 
keihard werken werden geprest. Hij vond het een droeve gewaarwording, maar troostte zich 
met de gedachte dat er in deze tijden ergere dingen gebeurden, klagen had geen zin.31 
 
 

 
Ziekenhuis in klooster en kasteel 

Tijdens de laatste oorlogsmaanden hadden de Duitsers toestemming gegeven zieke Nederlanders 

die in het Duitse grensgebied dwangarbeid verrichtten, voor verpleging over te brengen naar  

’s Heerenberg. Daar werden de vaak doodzieke mannen verpleegd in het noodziekenhuis in het 

klooster van de Witte Paters en in het voormalige ziekenhuis St. Theresiastichting. Onder de 

verzorgers was Anneke van Heek, die samenwerkte met zuster Van Leeuwen van het Haagsche 

Diaconessenhuis. Nadat de pastoor in de Pancratiuskerk vanaf de kansel de nood van de mannen 

had beschreven, stroomden de gaven van alle kanten binnen: brood, eieren, boter, vlees, volle 

weckflessen, kleren en zelfs tabak.32 

Toen na de bevrijding het klooster werd gevorderd door het Canadese leger, verhuisde iedereen 

naar het noodziekenhuis dat in Huis Bergh werd ingericht. Onder de verpleegden waren ook de 

‘Emmerichgangers’ uit Enschede. Zij boden later de inwoners van ’s Heerenberg een 

herinneringsoorkonde aan, met de tekst: ‘Met grote dankbaarheid gedenken de slachtoffers van de 

razzia 24 oktober 1944, tewerkgesteld in Praest, Vrasselt en Emmerich, de milde kerstgaven 1944 
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van onbekende gevers uit ’s-Heerenberg en ook de liefderijke verpleging en hulpvaardigheid in het 

ziekenhuis aldaar genoten.’33 In het kerkblad schreef een Witte Pater, dat de Enschedeërs zeker 

met vreugde zouden terugdenken aan het klooster en het kasteel waar de familie Van Heek hen zo 

gastvrij had ontvangen in de ridderzalen. ‘Hier heeft de Christelijke liefde triomf gevierd, de 

ridderlijke middeleeuwen waardig.’34 

 
 
Wij waren vrij! 
In de Goede Week voor Pasen 1945, op 1 en 2 april, liep de spanning in ’s Heerenberg hoog 
op. Iedereen voelde dat de bevrijding dichtbij was. De Canadezen hadden Kleve veroverd en 
richtten zich nu op Emmerich, de Eltenberg en de gemeente Bergh. Goede Vrijdag werd een 
heftige dag, het leek of de wereld verging, door de artilleriebeschietingen vanuit Kleve op de 
Eltenberg. Op Paaszaterdag bestormden de Canadezen de Eltenberg en omsingelden het 
Bergherbos. De volgende dag, Paaszondag, rukten ze, gesteund door Engelse tanks, op naar  
’s Heerenberg en Beek.35 Jan van Heek was zaterdagavond vroeg naar bed gegaan, somber 
gestemd: de beschietingen waren wellicht voorbereidingen voor een gevecht om het stadje, de 
volgende dag. Hij had ‘een van de meest slapeloze nachten van zijn leven’, volgens het 
dagboek van zoon Goderd.36 Jan was bang: 
 

‘Wat mij dien nacht uren lang plaagde was het vooruitzicht van verdediging van het 
 kasteel door de resteerende bezetting [van de Duitsers]. De bevelhebber had mij een 
 ontwijkend antwoord gegeven op mijn verzoek het kasteel te sparen. Zoude met de 
 aanwezige mitrailleurs en pantserfausten tot verdediging besloten worden, dan konden we een 
vernietigende bommen- of rakettenaanval verwachten’ 

 
Jan stond al om zes uur op, hij wilde nogmaals bij de Hauptmann aandringen op ontruiming 
of overgave, het kasteel moest gespaard blijven. Toen merkte hij dat alle Duitsers waren 
vertrokken: ‘Wij waren vrij! Een gevoel van ongekende weelde.’37 
 Met Goderd en rentmeester Gerrit Vriezen jr. trok Van Heek direct de stad in, om 
meer aan de weet te komen. In de Hofstraat ontmoetten ze pastoor Horsthuis, die met een 
opgewekt gezicht vertelde dat de Duitsers waren gevlucht en dat de Canadezen er aan 
kwamen. Enige tijd later kwam captain Mac Faggert van de Canadese Hooglanders naar het 
kasteel. Bij een kop koffie in de huiskamer verhaalde hij hoe zijn compagnie Canadian 
Highland Light Infantry ’s Heerenberg had veroverd.38 Paaszondag werd een drukke dag voor 
Jan. Hij had nauwelijks tijd na te denken over de overweldigende betekenis van de bevrijding. 
Hij regelde dat er Tweede Paasdag een bijzondere dienst was in de kerk bij het kasteel. Het 
was in al zijn eenvoud een indrukwekkende bijeenkomst, die werd besloten met het samen 
zingen van twee coupletten uit het Wilhelmus.39 
 
Enschede als herleefd 
Aurelia hield tijdens de laatste maanden van de oorlog een dagboek bij. Op 31 maart 1945 
was voor Enschede de bevrijding nabij. In ‘t Hoveke kwam het bericht binnen dat de 
geallieerden al in Winterswijk waren. Ben ter Kuile belde als  plaatselijk commandant van de 
BS ogenblikkelijk met het stadhuis in Winterswijk, om het gerucht te verifiëren:  
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‘Zijn de Engelsen al bij jullie? En ze schreeuwen terug: “Ja hoor, ze zijn er, ze staan hier op 
het marktplein, luister maar!!!!”, en we kunnen door de telefoon de vreugdekreten op straat 
hooren.’  

 
De volgende dag, 1 april 1945, begonnen Ben en Aurelia de dag vroeg. ‘Zou het vandaag 
gebeuren?’ Even na negenen stormde een lid van de Binnenlandse Strijdkrachten binnen met 
het bericht dat de geallieerden in aantocht waren en dat de Duitsers de stad ontvluchtten. 
Aurelia en enige andere BS-ers pakten hun fiets en haastten zich naar de stad. De BS-ers 
hadden opdracht gekregen de plundering van huizen en winkels door burgers, die al 
bedenkelijke vormen had aangenomen, te stoppen.  
 Om twee uur arresteerden Ben en loco-burgemeester Van Hattum NSB-burgemeester 
Jager, die zich niet verzette. Staande op de toren van het stadhuis zag Aurelia wat er in de stad 
gebeurde. Op diverse plaatsen brandde het, ook bij Rigtersbleek en Scholten. De Duitsers 
hadden daar hun opslagplaatsen in brand gestoken. Ineens kwamen de eerste tanks aanrijden, 
gevolgd door jeeps en lichte rupsvoertuigen, met daartussendoor motorordonnansen. De 
voertuigen waren versierd met oranje wimpels en bloemen en werden omstuwd door een 
uitgelaten en opgewonden mensenmenigte. Iedereen liep juichend door elkaar, hoewel het nog 
verre van veilig was.40 Aurelia en Ben keerden ’s avonds laat niet naar ‘t Hoveke terug, maar 
ze overnachtten bij Loekie en Gijs van Heek aan de Oliemolensingel. ‘We sliepen allemachtig 
slecht vanwege de opwinding en het aanhoudende anti-tank geschut in de stad. Erg veel 
lawaai. De verschillende weerstandsnesten moesten nog worden opgeruimd. Doch het stond 
als een paal boven water: WE ZIJN BEVRIJD!!!!!!!’ 41 
 In de nacht van dinsdag 3 op woensdag 4 april bezocht Aurelia onaangekondigd haar 
ouders in ’s Heerenberg. Ze bracht de blijde boodschap van de bevrijding, de stad was vrij. 
Woensdagmiddag ging Jan van Heek, gebruik makende van het vrijgeleide van Aurelia, met 
haar naar Enschede, met de Opel die ze een half jaar geleden onder de ogen van de SS hadden 
weten te verstoppen in het Molenaarshuis aan de Hofstraat. Het weerzien met zijn familie was 
hartelijk. Op Rigtersbleek was al een begin gemaakt met de opruimingswerkzaamheden. Jan 
overlegde met Gerrit Jan en Arnold over de verdere gang van zaken, vooral over de 
wederopbouw. Ze vergaderden in Jan’s kantoor in de fabriek. Hun huis ‘t Roessingh was 
weliswaar sterk vervuild, maar het had geen schade opgelopen. Bertus van Amstel had in de 
oorlogsjaren de tuin onderhouden. De Duitse bezetting had als voordeel gehad dat het ‘mooie 
hooge hout’ gespaard was gebleven. Jan’s totaalindruk was, aan het einde van het bezoek, 
terugkerend naar Huis Bergh, dat Enschede na de jarenlange zware druk ‘als herleefd’ was.42 
 
Start wederopbouw 
Ook Gerrit Jan beschreef zijn belevenissen op de dag van de bevrijding. Komend vanaf de 
Usseleres zag hij hoe tanks door het spoortunneltje bij Café Bouwhuis rolden, over de 
spoorlijn naar Oosterveld en Rigtersbleek. De Duitse bezetting was al gevlucht.43 Toen hij het 
tunneltje naderde, ontdekte hij dat bij Rigtersbleek de weverij Goolkate in brand stond. De 
Duitsers hadden er een bom in gegooid, de muren van de motorgang stonden bol en waren 
gescheurd. Kennelijk hadden de Duitsers hier veel goederen opgeslagen, want het was één 
grote vuurzee. Diverse medewerkers van de fabriek probeerden te redden wat er te redden viel 
en al snel arriveerde de Enschedese brandweer. Het hoofdgebouw Goolkate bleef 
ongeschonden, doordat de brandweer het voortdurend nat hield.  
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‘Enschede scheen één roversnest te zijn geworden. Men had de hekken geforceerd en 
duizenden menschen stroomden naar binnen om goederen van het Bekleidungsamt weg te 
halen. De stroom was zóó groot dat we ze niet konden tegenhouden.’44 

 
Direct na de bevrijding kwamen taxateurs de schade aan gebouwen en machinerie opnemen. 
Een aannemer brak de vele muurtjes af die de Duitsers in de diverse spin- en weefzalen 
hadden gemetseld, en ook de twee fortificaties die aan de spinnerij en het portiershuis waren 
gebouwd. Rigtersbleek stond de weverij De Bleek af aan een afdeling van het Engelse leger, 
voor de voorziening van de al vooruitgeschoven Engelse troepen. De bevelvoerende officier 
zette zestig Duitse krijgsgevangenen aan het werk om de weverij te ontruimen, die stampvol 
Duitse uniformen en ondergoed zat, waarvan een groot deel onder de luizen zat. 
 Gerrit Jan werkte aan plannen voor de katoenspoelerij, scheerderij en sterkerij. Voor 
de verwerking van de kunstzijde, een belangrijke grondstof immers voor Rigtersbleek, had hij 
ook een plan, dat hij broer Jan voorlegde.45 Jan had Gerrit Jan op 2 januari 1945 al 
geadviseerd zich straks bij de herbouw te concentreren op het kunstzijdebedrijf, om dat weer 
snel aan het draaien te krijgen. Hij vermoedde dat er als er vrede was, de aanvoer van 
grondstoffen van Enka uit Arnhem snel weer op gang kwam, eerder misschien dan die van 
katoen uit de Verenigde Staten.46 Ieder was akkoord met de plannen. De zijdesterkerij 
verhuisde naar de bovenste zaal van Zandvoort, de zijdescheerderij kreeg een plaats op de 
bovenste verdieping van Memphis. ‘Dit plan heeft het voordeel, dat de afgeschoren boomen 
direct op dezelfde verdieping over de loopbrug naar de sterkerij gaan. Op deze zaal van de 
sterkerij komt tevens de zijdeaandraaierij, inrijgerij en de kamrekken voor de zijde. […] Ik 
zou veel meer kunnen schrijven, maar heb thans geen tijd meer’, eindigde Gerrit Jan zijn 
verslag van drie dicht betikte kantjes, dat hij aan gedelegeerd commissaris Jan van Heek in  
’s Heerenberg stuurde.47 
 Voor Rigtersbleek werd 21 april een plechtige, historische dag. Bazen en arbeiders 
brachten de eerste machines weer binnen de poorten van de fabriek. In het hoofdgebouw 
Zandvoort werden korte toespraken gehouden en kreeg de directie – Gerrit Jan, Arnold en H. 
Zeggelt – van het personeel als dank een oorkonde aangeboden. Dat was tevens het startsein 
voor de wederopbouw van de fabriek, die twee jaar zou duren. De her en der ondergebrachte 
machinerie kwam vrijwel ongeschonden terug, behalve de machines en het kantoormeubilair 
die bij Jannink, Menko en de confectiefabriek Blom waren opgeslagen en bij het 
bombardement van 22 februari 1944 verloren waren gegaan.48 
 
Geluksgevoelens 
Een half jaar na de bevrijding, midden augustus 1945, kregen Jan en Annetje een opgewekte 
brief van hun dochter Aurelia. Ze zag het als een groot voorrecht dat de hele familie 
‘heelhuids’ de oorlog was doorgekomen. 
 

‘Maar wat een geluk hebben we gehad: geen van ons in gijzeling, geen van ons in Duitschland 
te werk gesteld, geen van ons in een concentratiekamp terechtgekomen. Zonder kleerscheuren 
door het verzetswerk heengekomen! Wonderbaarlijk! En last but not least, ’s Heerenberg 
vrijwel onbeschadigd, wat puur geluk is, gezien het feit, dat het midden in de frontlijn lag. We 
kunnen alleen maar intens dankbaar zijn, dat alles zoo prachtig is afgelopen, tenminste voor 
jullie met je 6 kinderen + aanhang.’49  
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Jan en Annetje begrepen de geluksgevoelens van hun dochter. De twee oudste kinderen 
Aurelia en Loekie hadden hun weg gevonden. Aurelia woonde met Ben ter Kuile op ’t Hoveke 
in Driene, waar ze bijkwamen van de roerige en af en toe zenuwslopende tijd die ze in het 
verzet hadden beleefd. Hun zoontje Nico was inmiddels zeven. Loekie was gelukkig aan de 
Oliemolensingel in Enschede, met haar man Gijs van Heek, directeur van Schuttersveld, en 
hun drie kinderen, een zoon en twee dochters. Anneke had het echter niet gemakkelijk. Ze had 
nog steeds verdriet om de tragische dood van haar ex-verloofde Jan Kessler. Oudste zoon Jan, 
bijna 25, was voorbestemd in de toekomst het rentmeesterschap van Huis Bergh op zich te 
nemen. Bij de oprichting van de Stichting Huis Bergh, in het voorjaar van 1946, kreeg hij als 
gedelegeerd regent de dagelijkse leiding van het kasteel. Goderd, 22, had moeilijke 
oorlogsjaren beleefd. Hij zag zich genoodzaakt zijn opleiding aan de Hogere Textielschool in 
Enschede te onderbreken. Zijn plan was zich met zijn vriend Hendrik Jan Ledeboer als 
vrijwilliger te melden voor Indië. Arnold, de jongste zoon, die binnenkort achttien werd, ging 
zijn HBS-a-diploma halen aan het christelijk lyceum in Zeist.50 

Enkele maanden na de brief van Aurelia, in het najaar van 1945, kreeg Jan van Heek te 
horen dat Aurelia haar man en zoontje Nico wilde verlaten. Zij had de afgelopen maanden 
majoor Arthur Lungley van de Inneskillen Dragoons van het Canadese bevrijdingsleger leren 
kennen en was verliefd geworden.51 Van Heek, geschrokken, wees Aurelia op haar plichten, 
die in de eerste plaats lagen bij haar man, haar kind, haar huis en gezin. Door een huwelijk met 
majoor Lungley verbrak ze de banden met haar beste vrienden. ‘Ik zal mij er nooit mee 
kunnen vereenigen, ook omdat ik in dezen stap niets dan latere ontgoocheling en disaster 
zie.’52  

Jan van Heek ondernam pogingen het huwelijk van zijn dochter te redden. Bij Piet van 
Tienhoven thuis in Amsterdam sprak hij eind februari 1946 uitvoerig met Ben en Aurelia. Jan 
vatte het gesprek samen: om de relatie samen voort te zetten, moet er een basis zijn, ‘de 
ernstige wil om voor en met elkaar, en terwille van je kind, zich tezamen weder te wijden aan 
je huis en werk en plichten, en daarin het geluk te zoeken, en niet daarbuiten’. Als dat 
fundament ontbrak, had het volgens Jan weinig zin een huwelijk voort te zetten. En als Aurelia 
besloot haar toekomst in Canada te zoeken, zou ze standvastigheid, trouw en plicht moeten 
tonen, eigenschappen die haar nu ontbraken. Jan voegde eraan toe dat het hem niet makkelijk 
viel dit te zeggen.53  

Zijn poging Aurelia haar voornemen uit het hoofd te praten, leek succes te hebben, 
want de verliefdheid was spoedig over. Toch besloten Aurelia en Ben uit elkaar te gaan. Ben 
schreef Jan en Annetje, dat het hem onmogelijk was het huwelijk op de oude voet voort te 
zetten, na wat er gebeurd was. Na maanden nadenken had hij ontdekt dat in een huwelijk ‘een 
innerlijke band’ onmisbaar was en deze band was nu stuk. Hij stoorde zich aan Aurelia’s 
rusteloze karakter, ze was weinig huiselijk en het ontbrak haar aan ‘liefde voor huis en hof’. 
Ook hijzelf had schuld, erkende Ben, want vaak had hij haar niet naar behoren behandeld. Als 
de scheiding geregeld was, wilde hij hertrouwen.54 Op 23 augustus 1946 werd het huwelijk 
van Ben met Mia Jannink uit Goor gesloten, zoon Nico bleef bij hem. 

 Aurelia trok zich na de scheiding terug op ‘t Roessingh. Het hele gebeuren had haar 
behoorlijk aangegrepen, maar ze vond geleidelijk haar standvastigheid terug. ‘Ik ben blij dat ik 
weer in pais en vree in jullie midden ben’, schreef ze haar ouders. ‘Laten we vooral trachten 
dit zoo te houden. Tracht ook eens mijn standpunt in de dingen te zien, ik probeer zooveel 
mogelijk jullie standpunt te zien.55 In de herfst van 1946 ontmoette Aurelia in Boekelo, thuis 
bij Henk van Heek, directeur van ‘Boekelo’, Jos Gilissen, een jachtvriend van Henk, in 
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jagerskringen bekend als Sonneur, het pseudoniem waaronder hij in diverse sport- en 
jagersbladen over zijn grote hobby schreef. In zijn kenmerkende barokke stijl beschreef hij 
zijn kennismaking met Aurelia: 
 

‘Mijn gastheer Henk [deelde] mij op een goede Zondag mede, dat hij voor die middag zijn 
‘nicht Aureel’ – die in dat domein blijkbaar iets in de melk had te of althans kón brokkelen – 
op een “kopje thee” had genood. Of het aan die thee lag of aan de zoetgevooisde naam, ik ben 
er nooit achter gekomen, in ieder geval verbond ik aan de combinatie een douairière-achtige 
voorstelling compleet met parasol en mitaines. Het viel iets anders uit. De douairière loenste 
achter haar theekop naar iedere flacon [...] en bleek achteraf een der periodieke, hippische 
uitschieters van haar Twentse ras.’56 

 
Ben ter Kuile vertrouwde het niet en liet een Amsterdams bureau een onderzoek instellen naar 
de handel en wandel van Jos Gilissen. Het rapport viel gunstig uit. Jos Gilissen had een 
vlekkeloze reputatie, zijn financiële situatie was bevredigend. Zijn riante woonhuis in Leusden 
mocht hij het zijne noemen. Er waren geen motieven om het aangaan van relaties met de heer 
Gilissen te ontraden.57  
 Begin 1947 vroeg Aurelia haar vader en moeder of Jos zich mocht komen voorstellen. 
In haar brief benadrukte Aurelia dat het haar ernst was met Jos te trouwen.58 Jan van Heek 
stapte over zijn bezwaren heen. Gilissen was bijna twintig jaar ouder dan Aurelia, maar hij 
realiseerde zich dat hij ook zoveel jaren ouder was dan Annetje. En dat Jos katholiek was 
geweest, vond hij ook niet bezwaarlijk. Aurelia en Jos trouwden op 8 mei 1947 zonder enig 
ceremonieel in het gemeentehuis van Hamersveld, waarna ze op De Hubertushof gingen 
wonen. ‘Aurelia begint een nieuw leven’, noteerde Jan in zijn dagboek. ‘Zij komt in een 
geheel andere wereld van paarden en honden. Moge het beiden goed gaan.’59 
 
Rebelsche drietal 
Voor Anneke van Heek was de oorlog nog lang niet voorbij, want ze kon de dood van Jan 
Kessler moeilijk verwerken. Volgens schoonzus en goede vriendin Irmela van Heek-Töwe 
was ze vreselijk verslagen en kwamen de herinneringen aan die vreselijke dag steeds terug.60 
Maar Anneke pakte de draad weer op, toen ze in de herfst van 1945, een jaar na de dood van 
Jan, het verzoek kreeg een maand lang de zorg op zich te nemen voor de drie kinderen van 
prinses Juliana en prins Bernhard, Beatrix, Irene en Margriet. Het waren ‘bengels, die 
overloopen van levenslust, totaal niet weten wat gehoorzaamheid is en precies plegen te doen 
wat in hen op komt’, vertelde ze haar vader en moeder. Telkens moest ze ingrijpen, met 
dreigementen en strenge blikken hield ze orde. Prinses Juliana was een ‘allerliefste en 
hartelijke Moeder’. Maar de omgang met de kinderen viel Anneke tegen. Vooral Beatrix was 
bijzonder lastig en wilde haar plannen altijd doordrijven. Irene was zacht en aardig, maar 
‘een geweldige treuzel op elk gebied’. De jongste, Margriet, die Pietie werd genoemd, was 
een schatje, zo vlug als water, volgens Anneke precies een engeltje van Rubens, met 
perzikwangen en stralend blauwe ogen.61 

Toen Anneke haar vader midden oktober feliciteerde met zijn 73ste verjaardag, schreef 
ze dat ze de kinderen nu aan kon, al was ze af en toe de wanhoop nabij. Anneke kreeg steeds 
meer bewondering voor onderwijzeressen die een eindeloos geduld, begrip ‘en een zachte 
vaste hand’ moeten hebben.62 Op 23 oktober luchtte ze nogmaals haar hart tegenover haar 
ouders, in een lange brief van twee kantjes, over het ‘rebelsche drietal’. De meisjes waren 
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volgens haar niet anders dan gewone, levendige kinderen, alleen met dit verschil, dat ze 
vrijwel geen discipline en gehoorzaamheid kenden. Ze dacht dat het vrije onderwijs van de 
‘werkplaats’ van Kees Boeke, waar de prinsesjes op school gingen, daaraan ook schuld was. 
Er klopte volgens Anneke iets niet wanneer een kind alleen iets deed waarin het zin had en 
niet om er een ander mee te helpen. ‘Ze worden nu eenmaal te veel naar de oogen gekeken en 
kennen geen moeilijkheden om te overwinnen.’63  

Anneke was op Soestdijk niet alleen kinderoppas, maar ook verpleegster. Beatrix 
werd ziek, een aanhoudende bronchitis die steeds weer de kop opstak en gepaard ging met 
vrij hoge koorts. Margriet had het ook, maar bij haar kon Anneke het vrij snel met medicijnen 
onderdrukken. Ze wist uit ervaring dat het een verraderlijke ziekte was, want haar vader had 
ook vaak een bronchitisaanval. De afgelopen week, zo vertelde Anneke verder, was koningin 
Wilhelmina twee keer op Soestdijk geweest en ze had er ook overnacht. ’s Avonds at ze met 
de kinderen mee, het verliep zeer gemoedelijk, zelfs de ‘anders tamelijk vrijgevochten’ 
prinsesjes hielden zich in. Anneke ontdekte wel een grote afstand tussen de leefwijze van de 
koningin en de sfeer waarin de drie kinderen opgroeiden. Daarom vond ze het des te aardiger 
te zien hoe Wilhelmina zich bij de meisjes trachtte aan te passen en toch respect ontving. En 
’s avonds zaten ze allemaal gezellig rondom de haard in de bibliotheek met de krant en de 
radio. Anneke kreeg de indruk dat de koningin genoot van het huiselijk samen zijn. 

Anneke mocht ook een kijkje nemen in het paleis. Ze proefde er de sfeer van de 
vroegere Oranjes, zeker in de Waterloozaal waar portretten hingen van de halfbroers van de 
koningin en van de koningen Willem I, II en III. Te oordelen naar haar eigen vertrekken had 
de koningin zelf weinig smaak, vond Anneke. De vleugel van Juliana en Bernard was modern 
ingericht, ademde een sfeer van ‘een practisch, levendig gezin’. Anneke’s karwei in Soestdijk 
was enkele dagen later geklaard. Toen gouvernante jonkvrouw Feith64 terugkwam, zat 
Anneke’s karwei in Soestdijk er op. Ze vond het jammer, want ze begon net hun vertrouwen te 
winnen.65 

In de oorlogsjaren en ook daarna hielp Anneke haar vader met de correspondentie van 
het Rijksmuseum Twenthe en Huis Bergh. Toen Jan van Heek in 1946 de Stichting Edwina 
van Heek oprichtte en leidde, stond Anneke als regent van de stichting hem trouw en zeer 
gemotiveerd terzijde. Goderd vond Anneke ‘de liefste van onze drie zusters’, ze was veel 
kwetsbaarder en veel minder voortvarend dan Aurelia en Loekie, heel ingetogen, sober, 
bescheiden, sereen en positief ingesteld. Ze was ‘vooral een vaderskind’, zoals ook blijkt uit 
de vele warme brieven waarin haar vader en moeder altijd op de hoogte hield van haar 
belevenissen en voortdurend informeerde naar de gezondheid van ‘Vaas’. Jarenlang woonde 
Anneke op Huis Bergh. In 1977 keerde ze terug naar haar geboortestad, waar ze in de 
Wilhelminaflat woonde, naast het Volkspark. Ze kreeg eens bezoek van een journaliste, die 
behalve over koetjes en kalfjes kritische vragen stelde over de textielindustrie en de 
textielbaronnen. Totdat Anneke het welletjes vond en uitriep: ‘Mevrouw de journaliste, het is 
toch geen schande een Van Heek te zijn?’66  
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HOOFDSTUK 28 
 

Mystieke sfeer van halfduister 
 
Jan van Heek koesterde een liefde voor middeleeuwse kerken. ‘Om kerken en kerkjes te 
bouwen in Romaanschen, later gotischen stijl, waarin een eigen karakter is neergelegd, dat 
getuigt van een trap van beschaving onder invloed van het jonge Christendom, waarvoor men 
met bewondering staat’, schreef hij toen hij midden zeventig was.1 Het waren eerder de 
eenvoud en de stoerheid van de Romaanse kerken en de bekoring die hem aangrepen wanneer 
hij een ‘zuivere Gothische kerk’ binnenkwam. Gevoed door de verhalen van zijn moeder, 
ontsproot aan de voet van de oude stadstoren van de Romaanse Grote Kerk, naast de voordeur 
van het Van Heekshuis, zijn passie voor kerken. Hij beschouwde de bouwkunst als 
‘grondlegster van de middeleeuwse kunsten’. De Romaanse bouwkunst boeide hem in het 
bijzonder. Beeldend kon hij schrijven over ‘het zware muurwerk met kleine hooggeplaatste 
rondboogvensters’, die nauwelijks licht doorlatend in de kerk een ‘mystieke sfeer van 
halfduister’ creëerden.2 De Sint Plechelmus in Oldenzaal was voor hem één van de mooiste 
Romaanse kerken, kort na het jaar 1000 gebouwd. Daarnaast namen de Romaanse kerken van 
Ootmarsum en Enschede en de Stiftskerk in Weerselo volgens Jan nog een grote plaats in het 
dorps- en stadsbeeld en de Twentse samenleving in, evenals de gotische kerken van Delden, 
Denekamp, Ootmarsum en Haaksbergen.3  

Waar hij later ook kwam, overal bezocht en schetste hij monumentale kerken. Zijn 
eerste kerk tekende hij op 16 maart 1893 in Noorwegen. Later verschijnen in zijn 
schetsboeken zowel de indrukwekkende kathedralen van Frankrijk en Engeland als de sobere 
dorpskerkjes van Twente, de Achterhoek, Groningen en Friesland.4 Op 11 januari 1894, een 
koude winterdag, maakte hij zijn eerste tekening van de Grote Kerk in Enschede, vanuit de 
woonkamer van het Van Heekshuis. Op de voorgrond rijzen twee imposante steunberen op, 
links het gebouw van de Enschedesche Courant, waarin later jarenlang het kantoor van de 
VVV was gevestigd. Op de achtergrond, achter kale bomen, zijn nog net huizen aan het begin 
van de Langestraat te zien.5  

Zijn liefde voor middeleeuwse kerken vertaalde Van Heek niet alleen in zijn 
schetsboeken, hij zette zich ook in voor de restauratie van eeuwenoude bedehuizen, in 
Twente, in het noorden van het land dat zo rijk is aan kleine Romaanse kerkjes, in het Duitse 
grensgebied en in Londen. In de jaren tien van de twintigste eeuw, toen Rigtersbleek 
winstgevende jaren beleefde en Jan had besloten in de nieuwe fase van zijn leven, ingeluid 
door zijn huwelijk met Annetje en de aankoop van Huis Bergh, meer tijd aan zijn vele 
interesses te besteden, ontwaakte in hem de mecenas. Hij schaarde zich in de rij van 
ondernemers die het in die jaren toen de industrialisatie voortschreed, voor de wind ging en 
hun verdiende geld binnen hun culturele interesseveld fourneerden, om een kunstverzameling 
aan te leggen, om cultureel erfgoed te beschermen.6 In tegenstelling tot collega’s als 
bijvoorbeeld George van Beuningen en Helene Kröller-Müller richtte textielfabrikant Jan van 
Heek zich – behalve op zijn kunstverzameling en op natuurbehoud via zijn activiteiten voor 
Natuurmonumenten – op het behoud van gebouwd erfgoed, vooral middeleeuwse kerken en 
kastelen. Zijn naam kwam voor op de ledenlijsten van organisaties als Heemschut, Hendrick 
de Keyser en de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond.  

In het voorjaar van 1914 nam Van Heek het initiatief voor een geldinzameling voor de 
restauratie van De Oale Toar’n, overblijfsel van de in 1904 afgebroken St. Martinuskerk in 
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het Twentse dorp Losser, die in de dertiende of veertiende eeuw werd gebouwd; de juiste 
bouwdatum is nooit achterhaald.7 De toren was zwaar gehavend en er dreigde acuut gevaar, 
want enige leden van de gemeenteraad voelden voor afbraak, zo had de burgemeester laten 
weten. In een brief aan vermogende relaties – onder wie zijn broers Bernard en Ludwig en 
vader Gerrit Jan – noemde Van Heek de toren een sieraad voor het dorp. Jan’s 
medebestuurder van de Oudheidkamer Twente, Gijs ter Kuile, zette de Enschedese 
fabrikanten uiteen, hoe jammer het zou zijn wanneer deze toren, deze ‘eenvoudige, 
merkwaardige proeve van middeleeuwsche bouwkunst dezer streek’ verloren ging. In heel 
Twente stond nergens meer zo’n ‘ongerepte goed-Saksische Toren’, wist Ter Kuile. Dat de 
Losserse toren was afgebeeld door architect Hendrik van der Kloot Meijburg in zijn boek 80 
Dorpskerken van Nederland onderstreepte zijn idee over de grote bouwkundige waarde. 
Vijftienhonderd gulden was er nodig, geen gering bedrag in die tijd, driehonderd gulden was 
er nog tekort. Jan van Heek gaf vijftig gulden, zijn vader en Bernard ook. In totaal bracht Van 
Heek’s bliksemactie 365 gulden op, de ‘oale toar’n was gered.8  
 
Germaanse verzamelplaats 
Jan van Heek verdiepte zich uitvoerig in de historie van de kerkenbouw. De oudste nog 
bestaande gebouwen in ons land zijn kerken. Ze zijn ten hoogste tien eeuwen oud. Uit 
schriftelijke bronnen is bekend dat al op het eind van de vierde eeuw in het Romeinse 
Maastricht een christelijke kerk moet hebben gestaan, een aan St. Servatius gewijde houten 
bidkapel.9 Menige kerk heeft zijn bestaan te danken aan Willibrord die in 795 de eerste 
bisschop van Utrecht werd.10 Missionaris Mercellinus kerstende het door Saksen bevolkte 
Twenteland en bouwde er de eerste kerkjes, veelal van hout, vaak bij of op de plaats van een 
heidens heiligdom.11 Tot in de elfde eeuw zijn er houten kerken gebouwd, verspreid over het 
gehele land, voor het grootste deel in de oostelijke streek, eenvoudige rechthoekige ruimten, 
soms met drie schepen.12 
 Over de ouderdom van de Grote Kerk in Enschede ontstond in de jaren twintig een 
discussie, waarin Jan van Heek het voortouw nam. Op grond van onderzoek meende hij dat 
Enschede al vóór de stenen kerk een houten kerkje moet hebben gehad, mogelijk zelfs al in de 
achtste eeuw. Aanleiding voor dat onderzoek vormden de plannen voor de restauratie van de 
toren en het interieur van de kerk. In de jaren 1923 en 1924 vertoonde de laat-Romaanse toren 
een zonderling verschijnsel: aan de noordkant ontstonden onverklaarbare en verontrustende 
scheuren en bulten. Nader onderzoek – door architect Hendrik van Heeswijk van de 
rijkscommissie voor de Monumentenzorg en dr. Jan Kalf, directeur van het Rijksbureau voor 
Monumentenzorg – bracht aan het licht dat de noordwand gedeeltelijk hol was en dat hierin 
een stenen trap tussen de eerste en tweede verdieping was aangebracht.13 Oudere Enschedeërs 
herinnerden zich deze trap en vertelden dat er aan de zuidkant ook één moest zitten.  
 In overleg met het Rijksbureau voor Monumentenzorg maakte de gemeente een 
restauratieplan.14 In het voorjaar van 1927 kwam er een actie op gang om gelden bijeen te 
brengen voor de restauratie, waarvoor president-kerkvoogd Gerrit Jan van Heek jr. een 
bedelbrief rondstuurde. 
 

‘Dit oude eerbiedwaardige gebouw, feitelijk het eenige, wat Enschede uit vroeger eeuwen 
bezit, waarheen de Enschedesche burgers van geslacht tot geslacht zijn opgegaan, waar hun 
ouders, voorouders en zij zelf zijn gedoopt, hunne belijdenis hebben gedaan, in het huwelijk 
zijn verbonden en op hunne beurt hun kinderen hebben ten doop gehouden – dat gebouw heeft 



 289 

in den loop der eeuwen door brand en oorlog zéér geleden, zodat het inwendige geenszins in 
overeenstemming is met de eerbiedwaardigheid van het bouwwerk.’  

 
Het college van kerkvoogden en notabelen vroeg vermogende lidmaten en ingezetenen van de 
stad een bijdrage voor het herstel van toren en het interieur. Leden van ‘verschillende oud-
Enschedesche families’ – waaronder uiteraard de Van Heeks – hadden al toegezegd dat zij 
gebrandschilderde ramen aanboden, voor ‘een stemmig interieur’.15  

Jan van Heek was bij deze restauratie – naar ideeën van de kerkarchitecten Jan en 
Theo Stuivinga uit Zeist – sterk betrokken, nu eens niet om gelden te vergaren, maar als lid 
van de commissie die een zoektocht leidde naar vondsten die interessante informatie konden 
opleveren over de geschiedenis van kerk en stad. Andere leden waren ds. Johan van Dorp, 
Gijs ter Kuile, apotheker en kenner van de Enschedese historie C.J. Snuif en L.A. Stroink, 
ondernemer en amateur-historicus. Bij het opbreken en ontgraven van de vloer vonden de 
onderzoekers ruim een meter onder het maaiveld een vloer van tamelijk zware keien, met 
rondom een muur van opgetaste keien. Volgens Jan van Heek moest hier vóór de 
verkondiging van de christelijke leer een Germaanse verzamelplaats zijn geweest voor 
erediensten, beraadslagingen, rechtspraak of verdediging. Hij meende dat ‘wij hier te doen 
hebben met wat is geweest de oorsprong van Enschede’. In elk geval was het volgens hem 
zeker dat hier een houten kerkje stond, voordat op deze plaats de eerste stenen kerk verrees.16  
 Historisch gezien is Van Heek’s veronderstelling te onderbouwen. Omstreeks het 
midden van de vijfde eeuw verschenen in de streek waar nu Enschede ligt, de Saksen, die uit 
het oosten, uit de buurt van de Weser kwamen. Zij bezaten hoeven, bewerkten de grond en 
aanbaden vele goden. Ze richtten heilige plaatsen op, om hun rituelen te houden, en bouwden 
later een eenvoudige houten tempel waar ze elkaar konden ontmoeten. Zo’n tempel kan 
hebben gestaan op de plaats waar later de eerste christelijke kerk werd gebouwd, want in 601 
vaardigde paus Gregorius I uit dat er kerken moesten komen op de plaats waar de Saksen van 
oudsher vergaderden, recht spraken en offers aan hun goden brachten.17 De oorsprong van de 
vroegste nederzetting Aneschede met een kerkje is op z’n vroegst te dateren rond het jaar 700 
en op zijn laatst rond de jaren 780 tot 804.18  
 
Beiaard van moeder 
De familie Van Heek wilde niet alleen meebetalen aan de nieuwe gebrandschilderde ramen, 
ze hadden al lang het plan de gemeente, sinds de Napoleontische tijd eigenaar van de toren, 
een carillon te schenken. Maar Jan en zijn familieleden wilden eerst weten of de toren, die een 
nieuwe spits kreeg, na de restauratie sterk genoeg zou zijn, of dat een klokkenspel ‘een gevaar 
voor den wankel schijnenden toren’ was. Jan vroeg kerkarchitect Jos Cuypers uit Roermond 
om advies. Na grondige studie en een bezoek aan Enschede juichte Cuypers het plan toe de 
toren een nieuwe spits te geven, die naar hij hoopte weer zijn middeleeuwse vorm zou krijgen, 
want de huidige toren was volgens hem een niet geslaagde imitatie. Cuypers somde daarnaast 
enkele technische eisen op waaraan de toren moest voldoen om een carillon te kunnen 
dragen.19 

Nadat fundament en muren waren versterkt en Cuypers en ook de Nederlandse 
Klokken- en Orgelraad de toren sterk genoeg achtten voor een uit 42 klokken bestaande 
beiaard, besloten Jan van Heek, zus Bertha Jordaan-van Heek en zijn broers Gerrit Jan jr. en 
Arnold, later bijgevallen door schoonzus Edwina, de gemeente het carillon te schenken.20 Ze 
vervulden hiermee een hartenwens van moeder Christine. Jaren woonde ze bijna onder de 
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toren en vaak had ze gezegd dat ze in de toren een klokkenspel wilde laten aanbrengen. En 
haar kinderen waren uiteraard ook gehecht aan de kerk, want ze waren aan de voet van de 
toren opgegroeid, en ook omdat ze ‘voor eene stad een beyaard, vooral na verloop van tijd, 
iets waaardevols en te samenhoudends’ vonden. De familie stelde twee voorwaarden: op 
enkele zomeravonden en op nationale feestdagen moesten er carillonconcerten worden 
gegeven en er mochten ‘in hoofdzaak Nederlandsche en Historische wijzen’ klinken. 
Hoogbouw in de directe omgeving van de stadstoren was niet wenselijk, want te hoge 
gebouwen zouden de klanken tegenhouden.21 Met die laatste wens is tot in de 21ste eeuw 
rekening gehouden. 

De gemeenteraad aanvaardde op 19 april 1929 dankbaar het geschenk van de familie 
Van Heek. Burgemeester Edo Bergsma noemde het:  
 

‘.....weer één der getuigenissen [...] van burgerzin, van toewijding aan het stadsbelang, 
waaraan Enschede gelukkig zoo rijk is en die er zooveel toe bijdragen onze stad te doen zijn 
een wóón-stad, waarin het goed is zijn dagen door te brengen en niet te doen wezen het 
berookte fabrieksnest zonder tier of sier dat het zoo licht had kunnen worden’.22  

 
Het carillon werd op 30 augustus 1929 tijdens een bijeenkomst in de Grote Kerk aan de 
gemeente overgedragen.23  
 

 
God zègene di-j 

De grootste van de drie luidklokken van de beiaard, met 42 klokken, droeg de naam van Christine 

van Heek-Meier, het randschrift in Gotische letters luidde: In vreugde, eernst en Smärte Verheff’ 

mien Klaank ow härte. De tweede klok was genoemd naar Edwina, de echtgenote van Jan’s 

overleden broer Bernard, en droeg als tekst: Met klokkenklaank roop ik eernstig en kloar: Loat 

wézen dien Leven good en woar. De derde klok kreeg de naam van Jan’s zuster Bertha, met 

daarop de dichtregels van hun nicht en vriendin Cato Elderink: Ik roope de Tied – de Tied röp di-j, 

Mi-j wèze ten zègen – God zègene di-j.24 Zoals zovele andere klokken in Nederland is het carillon 

door de Duitsers weggevoerd en omgesmolten.25 Merkwaardig is dat 32 klokken werden 

meegenomen, de tien kleinsten bleven hangen.26 

  

 
Adellijke joffers 
In het Twentse dorp Weerselo staat het Stiftskerkje, tussen oude bomen, naast een vroeger 
schooltje en enkele karakteristieke boerderijen. Jan van Heek is er vaak geweest, om het te 
tekenen, ook met het tekenklasje van zijn kinderen.27 Het Stiftskerkje werd omstreeks 1400 
gebouwd, vermoedelijk op de plaats waar eerder een kerk had gestaan. Koning Lodewijk 
Napoleon besloot in 1809 dat de hervormden, die na de Reformatie de kerk van de 
katholieken hadden overgenomen, hun Stiftskerk mochten behouden, omdat deze te klein was 
voor de rooms-katholieke gemeente van Weerselo. In 1931 wilden de kerkvoogden het kerkje 
restaureren.28 Jan van Heek en medebestuurders van de Oudheidkamer Twente trokken 
Twente in om geld in te zamelen. Het architectenbureau van Muller en Beudt in Hengelo, 
ontwerpers van het Rijksmuseum Twenthe, kreeg opdracht de restauratie te begeleiden. Toen 
het werk een eind op streek was, nam Van Heek in december 1932 met het tekenklasje van 
Van Haeften een kijkje in Weerselo. Herman Mos herinnerde zich dat later nog haarfijn:  
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‘Dit dorp, met zijn mooie Stiftskerkje, bestaat uit twee buurten. ’t Ene deel is Rooms, ’t 
andere, waar ook de Stiftskerk staat, is Protestant. […] We schetsten ’t kerkje, dat toentertijd 
nog niet gerestaureerd en van buiten dus nog wit gepleisterd was. Er waren al wel steigers 
omheen.’29  

 
Twee jaar later, op 19 december 1934, bezochten Gerard van Haeften en de jongens van de 
tekenles Weerselo nog eens. De restauratie was voltooid, het kerkje was op 31 mei 1933 weer 
in gebruik genomen. De jongens waren er sinds het begin van de restauratie niet meer geweest 
en ze kenden het gebouwtje bijna niet meer terug.30 De witte verf, die het kerkje een vrij 
karakterloos aanzien had gegeven, was van de muren verwijderd. De oorspronkelijke 
zandsteen was weer bloot gelegd. Ook van binnen was het kerkje grondig vernieuwd. Het 
orgel was verplaatst en er stond een mooie eikenhouten preekstoel, die goed paste in het 
eenvoudige interieur. Nieuwe gebrandschilderde ramen verstrooiden het licht. Verscheidene 
oude nissen waren blootgelegd. Bij de restauratie van het interieur, waarbij onder meer alle 
gewelven werden vernieuwd, hadden werklieden enkele weken geleden een middeleeuwse 
muurschildering ontdekt, die al die tijd onder een kalklaag verborgen was geweest. Het bleek 
een fragment te zijn van een schildering die Het Laatste Oordeel voorstelde, vermoedelijk 
daterend uit het midden van de zestiende eeuw. Helaas lukte het niet het kunstwerk te 
behouden. Ook voor de tweede restauratie, die kostbaarder was dan de eerste, hadden de 
fabrikanten, de ‘commissie van heren te Enschede’, onder leiding van Jan van Heek, een 
aanzienlijk deel van de kosten voor hun rekening genomen.31 

 
‘Onhistorische verknoeisels’ 
Op 20 februari 1943 bracht Jan een bezoekje aan Borne, om even aan de oorlogsangst in 
Enschede te ontsnappen. Een maand geleden had een neerstortend Engels vliegtuig een 
geweldige brand in de binnenstad veroorzaakt en het gevaar uit de lucht bleef dreigen.32 Hij 
maakte drie tekeningen, in en buiten de St. Stephanuskerk: de grafsteen van het geslacht 
Schele33, een ‘schets uit de tweebeukige kerk’, zoals hij onder de tekening schreef, en een 
doorkijkje vanuit het dorp op de kerk.34 Van Heek had een bijzondere band met deze 
laatmiddeleeuwse kerk. Zijn gedachten gingen een kwart eeuw terug, naar het najaar van 
1918, toen hij zich – weer in samenwerking met onder anderen Gijs ter Kuile en nu ook Ko 
van Deinse, de voorzitter van de Oudheidkamer Twente – inzette voor de restauratie van de 
St. Stephanus. De kerk dreigde in verval te raken, maar had zo’n grote bouwkundige en 
historische waarde, dat een restauratie alleszins verantwoord, ja zelfs noodzakelijk was. In het 
wervende vouwblad dat in Borne en omliggende plaatsen onder potentiële geldgevers werd 
verspreid, beschreef hij het schilderachtige dorpsbeeld: 

 
‘Gebouwd op eene hooge stille plek in het midden van het dorp, onder de schaduwen van den 
forschen toren en omgeven door de stilte van het kerkhof, ligt daar het rustige monument, 
bouwwerk van breede architectuur en hooge bekoring, opgetrokken in onze mooie kleurige 
Twentsche baksteen, geschraagd door krachtige steunberen, zwaar overhuifd door een hoog 
leien dak.’ 

 
De kerk, gewijd aan de Heilige Stephanus, dateert uit het begin van de vijftiende eeuw en was 
als originele tweebeukige kerk volgens Van Heek een unicum in Nederland. Bij vroegere 
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restauraties waren er ‘onesthetische en onhistorische verknoeisels’ aangebracht.35 De kosten 
van de restauratie bedroegen in 1918 achttienduizend gulden. Het geld kwam er. De St. 
Stephanus werd in de jaren 1919-1921 gerestaureerd, dank zij bijdragen van particulieren uit 
Borne en de rest van Twente, het Rijk en de kerkvoogdij.36 

De tekening die hij in 1943 van de kerk maakte, sierde in augustus 1951 de folder die 
opriep geld te geven voor het herstel van de dorpskerk. Daarin schreef Jan van Heek, die 
wederom sterk betrokken was bij deze actie, dat de St. Stephanus ‘door oorlog en storm’ 
opnieuw in verval was geraakt. Vooral het dak moest dringend worden vernieuwd. Van Heek 
beklemtoonde nog eens waarom herstel zo belangrijk was. De kerk had niet alleen een 
bijzondere bekoring, door de omgeving, door haar exterieur, maar ook door de 
muurschilderingen, de stijlvolle zandstenen preekstoel, de grafzerken en de drie waardevolle 
klokken met hun prachtige klank. ‘Samen vormen zij een zeldzaam historisch geheel.’37 Er 
was nog twaalfduizend gulden nodig. De mededeling dat er iemand al vierduizend gulden had 
toegezegd, betekende dat Jan van Heek al een voorzet en een voorbeeld had willen gegeven, 
om anderen aan te sporen ook diep in de beurs te tasten.38 Maar dit keer kwamen er 
tegenvallers. Rijk, provincie en de gemeente Borne gaven geen subsidie, reeds toegezegde 
bedragen werden ingetrokken. Pas in 1974, bijna een kwart eeuw later, konden de Bornse 
protestanten feestvieren, de St. Stephanus was weer gerestaureerd. 39 
 
 

Romaanse kerkjes in lachend landschap 

Van 6 tot 9 oktober 1949  zwierf Jan van Heek door de noordelijke provincies van ons land, waar 

hij had getekend en genoten; hij was ‘verrijkt’ teruggekomen. Twaalf tekeningen getuigen van 

deze reis langs de oudste dorpskerkjes. ‘Niet alleen dat deze oudste, op terpen gebouwde 

Romaansche kerkjes onze bewondering hadden, ook de Friesche steden en dorpjes, zijn hoeven en 

lachend landschap hebben geïmponeerd.’ Een openbaring was voor Van Heek de gerestaureerde 

Romaanse kerk van Bozum. ‘Helaas verkeeren vele andere in een slechten toestand. Doch zonder 

uitzondering zijn zij met hun vroege grafstenen [...] voor Friesland en voor ons land van groote 

betekenis.’40 

Jan liet het niet bij mooie volzinnen in een dagboek. In het jaarverslag over 1949 kon het Friesch 

Genootschap meedelen, dat Van Heek ‘dermate ingenomen [was] met [...] de Friese dorpskerken’, 

dat hij spontaan had aangeboden duizend gulden of desnoods meer te willen schenken aan elke 

vroegmiddeleeuwse kerk in Friesland die werd gerestaureerd. ‘Het Bestuur heeft met grote 

voldoening kennis genomen van dit edelmoedig aanbod.’41 

 

 
Buitenlandse protestanten  
Johan van Dorp en Jan van Heek waren in de jaren twintig goede vrienden geworden. Van 
Dorp was van 1919 tot 1929 als predikant verbonden aan de Nederlands-Hervormde Kerk van 
Enschede. Enthousiast hadden ze samengewerkt voor de restauratie van de Grote Kerk en de 
bouw van de nieuwe Lasonderkerk. Eind 1928 werd Van Dorp beroepen naar de Nederlandse 
vrijzinnig-hervormde kerk in Londen. Het was een kerk met een boeiende geschiedenis, die 
begon in 1550, toen koning Edward VI bij koninklijk charter privileges verleende aan 
Nederlandse en andere buitenlandse protestanten, die voortaan in Londen konden kerken in 
het schip van een voormalige Augustijner kloosterkerk. Austin Friars werd de naam van de 
kerk en de omliggende straten.42 In 1862 brandde het kerkgebouw vrijwel geheel uit. Het 
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werd in een neogotische stijl herbouwd. De Tweede Wereldoorlog overleefde de kerk 
nauwelijks. Bijna aan het einde van de Battle of Britain, in de nacht van 15 op 16 oktober 
1940, raakten vele bommen de Nederlandse kerk. Muren en pilaren weerstonden het vuur 
niet, er bleef slechts één grote puinmassa over. De kerkgemeente kwam de zondag na de ramp 
bijeen in de schuilkelders van het nabijgelegen bankgebouw van de (uit Enschede 
stammende) firma B.W. Blijdenstein & Co.; één van de firmanten, J. ten Doesschate, lid van 
de kerkenraad, had dat geregeld.43  

Johan van Dorp, moe van de dramatische, slopende oorlogsjaren, besloot in 1946 met 
emeritaat te gaan. De nieuwe, jonge predikant dr. R.A. van Apeldoorn kreeg opdracht een 
nieuwe kerk te bouwen.44 Op 23 juli 1950 – precies vierhonderd jaar geleden schonk Edward 
VI Austin Friars aan de protestantse vluchtelingen – legde de tienjarige prinses Irene de eerste 
steen; ze was hier op 31 mei 1940 door dominee Van Dorp gedoopt.45 In hetzelfde jaar 
verenigden acht vooraanstaande Nederlanders zich in een feestcomité voor de viering van het 
vierhonderdjarige bestaan van de kerk, dat gelden bijeen wilde brengen voor een 
gebrandschilderd raam. Voorzitter was prof.dr. J. Lindeboom, hoogleraar kerkgeschiedenis in 
Groningen, auteur van een in hetzelfde jaar verschenen boek over de historie van Austin 
Friars.46 Jan van Heek, die via dominee Van Dorp al jarenlang banden had met de kerk, was 
één van de initiatiefnemers.47  

De actie slaagde en het comité vroeg Van Heek – de kunstkenner in de groep – in de 
St. Janskerk in Gouda het Bevrijdingsraam van Charles Eyck te beoordelen. Eyck was één 
van de kandidaten om het raam voor Austin Friars te maken. Het werk stelde Jan teleur, hij 
vond het te gecompliceerd en te donker.48 Max Nauta, bekend schilder-glazenier, kreeg de 
opdracht. Hij ontwierp een raam waarop stadhouder koning Willem III en koningin Mary zijn 
afgebeeld, waarmee hij de historische verbondenheid van Nederland en Engeland tot 
uitdrukking wilde brengen.49 Het kreeg een plaats naast het hoofdvenster in de westmuur, een 
geschenk van de protestantse kerken in Nederland, ook een werk van Nauta. 

Na de plechtigheid van de eerste-steenlegging, die Jan samen Annetje en Anneke 
bijwoonde, maakten de Van Heeks een korte reis naar Zuid-Oost-Engeland, waar ze enkele 
dagen wilden rondtrekken. Jan nam alle tijd Cambridge vast te leggen. In zijn 84ste schetsboek 
staan tekeningen van het Queen’s College waarbij hij vermeldde dat Erasmus hier doceerde, 
en van de King’s College Chapel. Later in de week bewonderden ze ook de befaamde 
kathedraal van Ely.50 Zijn 90ste schetsboek bewijst dat Jan op 11 juli 1954 ook aanwezig was 
bij de opening van de nieuwe kerk in Londen, ook door prinses Irene. Ook nu bleef hij enkele 
dagen in Engeland; het leverde ruim dertig tekeningen op van kathedralen, een abdijruïne en 
Stonehenge.51  
 
Hochelten 
Vele malen was Van Heek vanuit het Duitse dorp Elten, niet ver van Huis Bergh aan de 
andere kant van de grens, de langzaam klimmende weg naar het hoogste punt van de 
Eltenberg opgegaan. Van Heek heeft de berg, die ruim tachtig meter hoog oprijst uit het 
rivierlandschap, vaak geschetst, vanuit diverse plekken in de omgeving: vanuit de buurtschap 
Stokkum, vanaf de dijk bij Aerdt en vanaf de Hulzenberg. Hij koos enkele keren voor een 
brede, liggende tekening, over twee pagina’s, om het glooiende landschap van Hochelten in 
zijn volle schoonheid te kunnen vastleggen.  
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In de laatste week van maart 1945 was de eeuwenoude abdijkerk op de Eltenberg het 
mikpunt van de in Kleve gelegerde artillerie van de geallieerden, die veronderstelden dat daar 
een sterk bolwerk van de Duitse Wehrmacht was gevestigd. De bombardementen en 
beschietingen duurden tot 1 april, de dag waarop het Nederlandse grensgebied werd bevrijd. 
De zuidmuur van kerk en toren waren door voltreffers verpulverd, de gewelven lagen 
grotendeels in puin. In 1946 stortte een groot deel van de westelijke toren naar beneden en een 
jaar later viel een stuk van de kapotgeschoten zuidmuur om.52  
 Sommigen in Elten en omgeving vonden dat aan wederopbouw van de kerk niet viel te 
denken, maar anderen waren optimistischer. De architect Paul van Aken uit Emmerich, Eltens 
burgemeester baron Lochner von Hüttenbach en Amtsdirektor Wemmer van Elten wilden de 
kerk laten restaureren. Maar het ontbrak hen aan alles. Er was geen geld, bouwmaterialen 
waren niet te krijgen, arbeidskrachten waren op andere plekken nodig. Woningbouw had toen 
de hoogste prioriteit in het door vele verwoestende bombardementen zwaar getroffen 
Rheinland. Zoon Jan van Heek zag herbouw niet zitten, hij beschouwde het als een hopeloos 
onbegonnen werk.53 Op 26 augustus 1946 was hij in Elten geweest en had zijn vader 
gerapporteerd dat de toestand van den prachtige Romaanse toren sedert hij er het laatst was, 
aanzienlijk was verslechterd. Dit schreef Van Heek de volgende dag aan Van der Haagen van 
het ministerie van OK&W. Van Heek wilde graag van de regering een vergunning om 
Hochelten te bezoeken, om na te gaan of met beperkte middelen en zonder het Rijk daarin te 
betrekken, nog iets kon worden gedaan.54 Hij kreeg van de Engelse autoriteiten een grenspas 
en begin februari 1947 kwam hij voor het eerst na bijna acht jaar weer in Duitsland. Hij werd 
er niet vrolijk van, Hochelten maakte op hem een droevige indruk: 

 
‘Kaal en koud temidden van een verwoeste omgeving, omgewoeld door bommen, stonden 
daar nog op den top van den heuvel de restanten der oude Abdijkerk. Van den mooien 
Romaanschen toren was vrijwel de gehele westzijde vernield en ingevallen. De hooge 
torenspits hing als het ware aan dien kant in den lucht en kan ieder moment overkantelen. Alle 
boomgroei in den omtrek is door granaatscherven en bommen verschroeid. De ijskoude wind 
joeg over den heuvel en door de ruïnes en maakte het eertijds zoo mooie historische plekje 
nog onherbergzamer en droefgeestiger. Een voorbeeld van de vergankelijkheid der dingen.’55 

 
Toch was Van Heek ondanks zijn droefheid na dit bezoek niet zo somber als zijn zoon. Hij 
zag wel mogelijkheden de oude abdijkerk te restaureren. De restanten konden volgens hem 
behouden blijven en daarom moest er direct actie worden ondernomen om verdere 
instortingen te voorkomen. In nauw overleg met Paul van Aken werd een onderzoek 
ingesteld. Het bleek dat de oorspronkelijke Romaanse kruisbasiliek, in 1129 gewijd, een 
overwelfd middenschip had gehad. Ir. C. Pouderoyen uit Utrecht, kerkarchitect, concludeerde 
daaruit dat Hochelten zich nu kon scharen in het kleine rijtje van Romaanse kerken in het 
Rijnland die in die tijd overwelfd waren; soortgelijke overwelvingen waren te zien in de 
Benedicter abdijkerk van Maria Laach in het Eifeldal, een karakteristiek voorbeeld van 
Rijnlandse Romaanse bouwkunst.56  
 
Kulturdenkmal 
Deze ontdekking inspireerde Van Heek. Voor de eerste werkzaamheden was hout nodig, 
steigerhout en bouwhout, vooral palen, zeer zware palen, om de toren te stutten. Maar hout 
was schaars, want in de omgeving van Kleve, Emmerich en Elten werden overal bomen 
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gekapt voor hout dat de mijngangen in Limburg moest stutten. Jan van Heek stuurde begin 
februari 1948 een brandbrief aan Provinzial-Konservator Graf Wolff Metternich met het 
dringende verzoek direct materialen voor de kerk beschikbaar te stellen. Van Heek besefte dat 
er in deze moeilijke jaren de oosterburen op vele gebieden beperkte mogelijkheden hadden. 
Maar de graaf moest zich wel realiseren dat wanneer er in 1948 geen hulp kwam, de toren en 
waarschijnlijk ook de kerk van Hochelten verloren zouden gaan en dat alle tot nu gepleegde 
inspanningen ‘umsonst’ waren geweest.57  
 Dankzij bemiddeling van Staatsbosbeheer lukte het een flinke partij hout in bruikleen 
te krijgen, afkomstig van kaalslagen uit naburige dennenbossen. Het hout werd in april 1947 
afgeleverd, maar een deel van de voorraad werd gestolen. ‘Oneerlijkheid en 
onbetrouwbaarheid vierden in die jaren hoogtij’, aldus zoon Jan. De toren had de hoogste 
prioriteit. De wankele houten binnenbouw moest op korte termijn worden gestut en er waren 
zware kabels nodig om de torenhelm te verankeren. Op 6 oktober 1947 kwam er weer hout, 
nu dank zij Graf Wolff Metternich, die de noodkreet van Van Heek had begrepen: vier zware 
dennen uit de Revierförsterei Materborn, drie weken later nog eens drie forse fijnsparren uit 
de Revierförsterei Tannenbusch.  

Het karwei slaagde. In januari 1948 kon de toren worden rechtgetrokken en werd nu 
overeind gehouden door staaldraadkabels van 130 en 150 meter lang. Intussen had Van Heek 
de handen op elkaar gekregen voor zijn reddingsplan. Op 30 april 1947 besloot het 
kerkbestuur in samenwerking met overheid en particulieren de kerk te restaureren. De 
volgende dag riep Jan van Heek de hulp in van D. Jordaan F.Jzn in Haaksbergen. Van Heek 
wilde zelf anoniem de eerste storting doen voor de financiering van het herstel en verzocht 
Jordaan voor dertigduizend Duitse marken hout in te kopen.58  

Op 31 oktober 1948 bundelde Elten alle krachten in de Verein zum Wiederaufbau und 
zur Erhaltung des Eltenberges und seiner Abteikirche, kortweg de Eltener Abteibauverein.59 
Het doel was helder: ‘Die Abteikirche, ein Kulturdenkmal von hohem Wert, und mit ihrem 
Turm ein Wahrzeichen in der Landschaft am unteren Niederrhein’ in volle glorie herstellen.60 
Maar er kwam een onverwachte decorwisseling, toen vanaf 23 april 1949 het stadje Elten, 
volgens een geallieerd verdrag, onder Nederlands bestuur werd geplaatst. Nieuwe kansen 
deden zich voor, misschien kon Van Heek nu ook in Nederland geld loskloppen voor het 
herstel van de St. Vitus. Een week eerder had hij al op deze grenswijziging geanticipeerd en 
een beroep gedaan op minister prof.mr. F.J.Th. J. Rutten van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen om de reddende hand toe te steken en geld beschikbaar te stellen voor de 
verdere restauratie. Het ging hier niet alleen om het behoud van een eersterangs middeleeuws 
monument, maar ook omdat Nederland volgens hem met de gebiedsovername een ereschuld 
op zich had geladen.61 

Het werk aan de kerk, nu op Nederlands grondgebied, moest doorgaan. Maar er kwam 
geen financiële steun uit Den Haag. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg was wel 
geïnteresseerd in het project, maar had geen geld. Pas na bemiddeling door Unesco besloot de 
regering een subsidie van honderdduizend gulden te verlenen. Het herstel van de toren kon nu 
doorgaan, maar voor de restauratie van de kerk was er nog geen geld. Dank zij de inspanning 
van velen kon uiteindelijk de St. Vituskerk op 2 september 1967 in gebruik worden genomen. 
Het was een dubbelfeest, want tegelijkertijd vierde Elten en omgeving het duizendjarige 
bestaan van de kerk. In de entreehal van de kerk kreeg Jan van Heek een verdiende hulde. Een 
gedenksteen meldt in kapitale letters: ‘Nach der Zerstörung im April 1945 wurde in 
Zusammenarbeit mit dem Bistum Münster [...] und Monumentenzorg in Utrecht das 
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historische Bauwerk in den Jahren 1950-1967 wiederaufgebaut. Den Anstoss zu diesen 
Arbeiten hat dr. J.H. van Heek in dankenswerter Weise durch persönlichen Einsatz und erste 
finanzielle Hilfe gegeben.’ 

 
Oude Blasiuskerk 
Jan van Heek was één van de vele fabrikanten en hoge leidinggevenden van de 
textielbedrijven in Enschede en de metaalfabrieken in Hengelo die vaak ‘s zondags naar de 
Oude Blasius in Delden kwamen om naar dominee dr. J.W. Samberg te luisteren, want – ‘de 
brede uitweidingen van Samberg trokken hen meer dan de subtiele ontleding van bijbelteksten 
elders‘– en om na afloop van de dienst een kop koffie te drinken in de salon van de 
Twickelpastorie. Samberg had in Twente bekendheid verworven als een boeiende, vrijzinnige 
hervormde prediker, hij was ‘de predikant van de elite’.62  

Hoewel de Deldense kerk in de Tweede Wereldoorlog geen schade had opgelopen, 
was het gebouw wel toe aan restauratie, zeker de toren. Nadat in 1948 de toren van de 
burgerlijke gemeente Stad-Delden was overgegaan naar de kerkelijke gemeente63 – de eerste 
toren in Nederland die na de Franse tijd weer eigendom van de kerk werd – vertrouwde Van 
Heek Samberg in het najaar van 1949 toe, dat hij graag wilde bijdragen in de kosten van de 
restauratie. Rijksmonumentenzorg zag echter vele jaren lang geen mogelijkheden om op 
enigerlei wijze financieel bij te springen. Het duurde tot het voorjaar van 1955 eer Jan – hij 
was bijna 82 jaar – vergezeld van Annetje, in zijn kwaliteit als eerste regent van de Stichting 
Edwina van Heek, vanuit ‘s Heerenberg naar Delden reisde om met de barones van het kasteel 
Twickel, Marie van Heeckeren van Wassenaer, die kerkvoogdes was van de Ned. Herv. 
Gemeente, dominee Samberg, zijn collega ds. A.J. Jörg en rentmeester ir. C. Brunt te praten 
over de mogelijkheden van restauratie van de toren. Het gezelschap maakte een rondgang 
door en rondom kerk, toren, koor en sacristie.  

Van Heek legde zijn opvattingen neer in een uitvoerig en gedetailleerd verslag. Zijn 
ideeën gingen uit van de grondgedachte dat kerk, toren en kerkhof een samenhangend geheel 
vormden, dat uniek was in Twente en daarom bewaard moest blijven. Van Heek was van 
mening dat de Blasiuskerk met zijn karakteristieke toren een hoogwaardig monument was, 
niet alleen voor Delden, maar voor geheel Twente. De Bentheimer zandsteen gaf de toren een 
prachtige lijn en kleur, aan de vorm van de oude, vertrouwde stompe spits mocht niets 
veranderd worden. Wel was het nodig het interieur aan te passen, om vooral de kilte van de 
hardwitte muren en gewelven te verzachten. Van Heek had al een kostenverdeling gemaakt: 
rijk, provincie en de gemeente Stad-Delden betaalden samen tachtig procent van de kosten, de 
Ned. Herv. Gemeente tien procent, evenals particulieren buiten Delden – de Twentse 
fabrikanten die hier kerkten – waarvoor hij graag moeite wilde doen.64 In de jaren hierna werd 
getracht voldoende fondsen te werven voor het herstel van de toren van de Oude Blasius, 
weliswaar het jongste deel van de kerk, maar ontegenzeggelijk sfeerbepalend voor het hart 
van het stadje Delden, de toren ook die zijn schaduw werpt over het voorvaderlijk huis van de 
Van Heeks.65 De barones ontving op 16 september 1959, bij de viering van haar tachtigste 
verjaardag, als kerkvoogdes van de Blasius het geld voor de restauratie van de toren, een 
geschenk van de Stichting Edwina van Heek, die in 1946 was opgericht na het overlijden van 
de weduwe van Bernard van Heek. 

Dat Jan van Heek zoveel energie en geld stak in de restauratie van middeleeuwse 
kerken, in tal van plaatsen in ons land maar ook in Engeland en Duitsland, had diverse 
redenen. De meeste kerken speelden een rol in zijn leven. Hij was geboren aan de voet van de 
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toren van de Grote Kerk in Enschede, deed er belijdenis en had er veertig jaar naast gewoond, 
een kerk ook met een pakkende geschiedenis. In Borne raakte hij geroerd door de Stephanus 
als aandachttrekkend sieraad in het schilderachtige dorpsbeeld. Als hij voor bankzaken in 
Londen was, bezocht hij vrijwel altijd de Nederlandse kerk Austin Friars, waar zijn 
Enschedese vriend dominee Van Dorp jarenlang voorganger was. Hochelten, op korte afstand 
van Huis Bergh, was één van zijn meest geliefde plekjes om er te schetsen. In Weerselo had 
hij vaak met zijn kinderen het Stiftskerkje getekend. En als hij in Friesland de schilderachtige 
Romaanse kerkjes, omgeven door een ‘lachend landschap’, bewondert, wil hij ook graag 
meebetalen aan de instandhouding van dit middeleeuwse schoon. Want daar ligt de 
doorslaggevende reden voor zijn bemoeienissen met diverse kerkrestauraties: zijn passie voor 
de middeleeuwen, zijn belangstelling voor en verbondenheid met de christelijke cultuur. 
Ongetwijfeld zal hij vaak hebben teruggedacht aan de woorden van Johan Huizinga en 
Richard Roland Holst, die hem aanspoorden tot het bewaren van de ‘waarachtige kunst’.  
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HOOFDSTUK 29 
 

Liever stichting dan slokop 
 

Jan van Heek toverde Huis Bergh – omgeven door ruim twaalfhonderd hectare bossen en 
weiden – van een ruïne om tot een glorieus middeleeuws kasteel, verrijkt met een verzameling 
laatmiddeleeuwse kunstwerken, een uniek ensemble van bouwkunst, beeldende kunst en 
natuur in één van de mooiste streken van ons land. Maar wat moest er in de toekomst met 
Huis Bergh gebeuren? Werd het kasteel een conferentieoord, een klooster, een jeugdherberg? 
Wie zou het beheren? Hij had al eens bedacht, dat – als de Nederlandse wet het toestond – de 
Grafelijke Bezitting Bergh, met kasteel, archief, schilderijen en inboedel aan de provincie 
Gelderland zou moeten worden overgedragen, of aan de Staat der Nederlanden, ‘ten 
algemeenen nutte als historisch en natuurmonument’.1 Maar of hij, ouder en wijzer, dat idee 
in de jaren dertig nog overeind wilde houden, leek uiterst twijfelachtig, gezien zijn vaak 
geuite afkeer van té veel bemoeienis van de overheid. En de kunstwerken? Zouden die na zijn 
overlijden her en der worden verkocht? Zou zijn kostbare collectie uiteenvallen, zoals eens de 
collectie-Van Stolk? Juist hij had zich zo vaak ingespannen om te voorkomen dat Nederlands 
kunstbezit in handen zou vallen van rijke Amerikanen. Wie kreeg het beheer van het 
huisarchief, misschien wel het grootste particuliere archief in ons land? En het natuurbezit 
mocht zeker niet versnipperd worden. 
 In de jaren dertig groeide Van Heek’s overtuiging dat hij zijn bezittingen het best kon 
onderbrengen in een stichting. Dat het niet eenvoudig zou zijn, was wel gebleken. Hij wist 
hoeveel moeite Anton Kröller en zijn vrouw Helene Kröller-Müller, weliswaar door 
financiële nood gedwongen, hadden moeten doen om een bevredigende oplossing te vinden 
om hun park De Hoge Veluwe, het museum met Helene’s kunstcollectie en het Jachthuis Sint 
Hubertus bijeen te houden, als één attractie, ‘tot nut en genot van de gemeenschap’. 
Jarenlange onderhandelingen hadden uiteindelijk in 1935 geleid tot de Stichting Het 
Nationale Park De Hoge Veluwe, die het echtpaar garandeerde dat de totaalbelevenis die De 
Hoge Veluwe wilde zijn, tot in lengte van dagen het publiek de aantrekkelijke mengeling van 
kunst, natuur, cultuur en architectuur zou bieden. De gelijkenis met Huis Bergh was treffend, 
het kasteel, de omringende natuur en de waardevolle collectie laatmiddeleeuwse kunst 
vormden volgens Jan van Heek ook zo’n aantrekkelijke, gevarieerde ondeelbare eenheid. 
 Het kasteel en de omringende bossen waren in 1923 weliswaar ondergebracht in een 
naamloze vennootschap, maar een stichting bood voordelen boven een NV – een stichting 
betaalde bijvoorbeeld geen vermogens- en inkomstenbelasting. Van Heek besefte terdege dat 
zijn plan in de oorlogsjaren weinig kans van slagen zou hebben, zeker omdat hij van diverse 
departementen in Den Haag medewerking nodig had. Alle bewindslieden hadden in de 
crisisjaren en in de oorlog zwaarder wegende zorgen aan hun hoofd. Van Heek wachtte op 
een gunstiger economisch en politiek klimaat. Het geluk was met hem, want in het eerste 
naoorlogse kabinet was een goede bekende van hem aangetreden als minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, prof.dr. Gerard van der Leeuw, die in de jaren tien, vóór hij in 
1918 in Groningen zijn wetenschappelijke loopbaan begon, predikant was van de Ned. 
Hervormde Kerk van ’s Heerenberg. Vaak had Jan in de kerk naast de ingang van het kasteel 
naar diens pakkende preken geluisterd. In latere jaren was Van der Leeuw dikwijls in zijn 
eerste en enige gemeente teruggeweest en hadden Jan en hij meermalen contact gehad.2 De 
nieuwe minister steunde de plannen van Jan van Heek en kreeg ook andere collega’s in het 
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kabinet mee. Op vrijdag 5 april 1946 schreef Jan verheugd en opgelucht in zijn dagboek dat 
het een historische dag was geweest. Op Zonnebeek was de acte gepasseerd, waarbij Van 
Heek alle Berghse bezittingen aan de Stichting Huis Bergh schonk: het kasteel, de 
bijgebouwen, Boetselaersborg, Montferland, de vele woningen, het archief, de bibliotheek, 
kunstwerken en munten.3 
  

Opgeleid voor het kasteel 

 

Volgens het aloude majoraatsrecht erfde in Twente de oudste zoon de boerderij. Jan van Heek 

volgde dit recht en dus werd zijn oudste zoon Jan Herman Alexander – buiten Huis Bergh Jonge Jan 

genoemd om hem van zijn vader te onderscheiden – rentmeester van Huis Bergh. ‘Ik ben door mijn 

vader opgeleid voor het kasteel’, heeft Jan jr. vaak verklaard.4 Eind 1943 trad hij in dienst van de 

NV Huis Bergh.5 Onder toezicht van rentmeester G.J. Vriezen jr. werkte hij de boskaarten van het 

Bergherbosch bij. Op 13 mei 1945 werd hem samen met Vriezen het dagelijks beheer van alle 

goederen van Huis Bergh opgedragen, met als belangrijkste aandachtsgebied het bosbeheer. Vanaf 

5 april 1946, toen de Stichting Huis Bergh was opgericht, kreeg Jan van Heek als secretaris van het 

college van regenten en als gedelegeerd regent de dagelijkse leiding op Huis Bergh.6 

 

 
De Doornenburg 
Het was overigens niet de eerste en ook niet de laatste keer dat Jan van Heek voor het behoud 
en beheer van een kasteel een stichting oprichtte. Dat ging niet altijd van een leien dakje. De 
oprichting op 6 september 1936 van de Stichting tot Behoud van den Doornenburg was een 
tamelijk moeizaam proces geweest. Deze stichting had als doel ‘de voortdurende 
instandhouding en het behoud – eventueel herstel, zoover dit wenschelijk en doorvoerbaar is – 
van de ruïne van den Doornenburg’. Het kasteel, sinds 1847 niet meer bewoond7, was in 1865 
al bijna een ruïne.8 Van Heek kende de Doornenburg vanaf zijn eerste jaren op Huis Bergh. 
Op zijn verkenningstochten door de omgeving zag hij het kasteel langzaam maar zeker 
verpauperen, het leek voor het nageslacht verloren te gaan. Een ruïne kon soms ‘mooi en 
waardig’ zijn, maar dat gold hier niet. De torens die de ingang flankeerden, waren hun spitsen 
al kwijt. De poort stond op instorten. De uit het lood hangende veertiende-eeuwse kapel was 
verworden tot een vuil washok.9 Met Victor de Stuers sprak Van Heek – tijdens zijn overleg 
over de restauratie van Huis Bergh – een aantal keren over de Doornenburg, maar diens 
inspanningen om het kasteel een waardige bestemming te geven, hadden niets opgeleverd.10 
 In de jaren daarna bracht Van Heek als lid van de Geldersche Monumentencommissie 
herhaald de Doornenburg ter sprake. Maar pas in 1936 wilde de eigenaar, Alexander baron 
van der Heyden van Doornenburg, het kasteel overdragen aan een stichting die de burcht 
moest restaureren.11 Van Heek wilde het kasteel kopen – de baron vroeg tienduizend gulden – 
en daarna schenken aan de nieuwe stichting. Voorwaarde was dat het Rijk en de provincie 
Gelderland financieel bijdroegen op basis van een door Van Heek ontworpen restauratieplan. 
Jan van Heek stelde voor dat het Rijk vijf jaar lang tienduizend gulden per jaar meebetaalde 
en de provincie jaarlijks minstens duizend gulden.12 Toen de Stichting tot Behoud van den 
Doornenburg was opgericht, verstrekten beide overheden de gevraagde subsidies, waarbij 
Van Heek telkens de toegezegde, maar nog niet ontvangen bedragen voorfinancierde.  
 Op 1 april 1937 begonnen de herstelwerkzaamheden. Hoewel veel deskundigen 
restauratie nauwelijks mogelijk achtten, zag Van Heek de toekomst voor het kasteel zonniger 
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in. Hij werd in zijn mening gesterkt door architect Van Heeswijk, die ook geadviseerd had bij 
de restauratie van de Grote Kerk in Enschede, en zijn opzichter M.J.J. van Beveren, een 
deskundig duo dat ruime ervaring had met ingrijpende restauraties van monumentale, 
middeleeuwse bouwwerken. Van Heek zag het oude kasteel geleidelijk te voorschijn komen 
en toen de grachten waren uitgediept en de valbrug die leidde naar de voorburcht was 
hersteld, keerde het markante karakter van de sterke, ommuurde waterburcht helemaal terug.13 
Op 27 september 1941 werd het einde van de restauratie bescheiden gevierd. ‘Van een 
vormloze steenklomp en ruïne is de Doornenburg geworden tot een “waterburg” uit de 
dertiende eeuw van sprookjesachtigen vorm.’14 Nederland bezat weer ‘een machtige 
middeleeuwse burcht uit de 13e en 14e eeuw’.15  
 

‘Zij doet, vooral bij zonlicht, aan als een der fijne boekverluchtingen uit “Les très riches 
heures du Duc de Berry” of het wat latere “Breviarium Grimani”. Ook kan men denken aan 
het verschiet van een schilderij van Memling. Toch is het werkelijkheid. Er is niets 
gefantaseerd. Alles is hersteld naar de aanwijzingen, die de ruïne zelf gaf, en uit de 18de-
eeuwse, in de regel zeer nauwkeurige afbeeldingen.’16  
 

Van Heek hoopte dit middeleeuws monument ‘voor honderden jaren’ behouden te hebben. 
Aanvankelijk leek het dat de Doornenburg in de oorlog gespaard bleef, maar op 10 april 1945 
hoorde Jan van Heek dat de Doornenburg niet meer bestond.17 Duitse 
vernietigingscommando’s hadden midden maart het kasteel opgeblazen.18 Van Heek vroeg 
Van Beveren wat er moest gebeuren.19 Het advies was het terrein te laten bewaken, het puin 
zo snel mogelijk opruimen, niet slopen, nog bruikbare materialen opslaan.20  
 Door ziekte was Van Heek niet in staat geweest zelf de schade op te nemen, pas begin 
juli, toen hij voldoende hersteld was, zag hij het gehavende kasteel. Het was een treurig 
gezicht: totale vernieling. Van Heek schrok van de vormloze muurklompen, de puinhopen, 
gescheurde en ontzette ringmuren, een verwoeste boerderij en een verwilderd terrein. De 
massale muren van de hoofdburcht lagen in brokstukken in en tot over de grachten. Alleen de 
kapel en de ontvangkamer waren vrijwel ongeschonden.21 Aan de bestuursleden van de 
stichting berichtte hij dezelfde dag nog hoe ernstig de situatie was en somde uitvoerig op wat 
er de komende tijd moest gebeuren.22 De stichting zou haar uiterste best doen de Doornenburg 
te behouden. De restauratie vergde vele jaren. Pas in maart 1965 kon zoon Jan van Heek het 
verhaal van de geslaagde wederopbouw schrijven.  
 
Kasteel en landschap 
Jan van Heek richtte aan het eind van de jaren dertig zijn aandacht ook op het kasteel Hernen 
in het Land van Maas en Waal.23 Het dateerde uit de veertiende eeuw, maar kende geen 
roemrucht verleden. Het had niet te lijden gehad van beschietingen, branden of bommen.24 
Wel sloeg de tand des tijds toe, het kasteel was verwaarloosd, maar niet vervallen. Dank zij de 
bemoeienis van Jan van Heek en mr. Schelto baron van Heemstra, commissaris der koningin 
in Gelderland, wilde eigenares mevrouw A. M. Metelerkamp van Bronkhorst, geb. jkvr. Den 
Tex in 1939 het kasteel in Bergharen (nu gemeente Wijchen) schenken aan een op te richten 
stichting, op voorwaarde dat deze de restauratie en de verdere zorgen voor het kasteel op zich 
nam. Van Heek vond weerklank bij Van der Haagen, die minister Gerrit Bolkestein van 
OK&W overtuigde,25 waarna ook Gedeputeerde Staten van Gelderland en het 
gemeentebestuur van Bergharen instemden.  
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 Het initiatief van Van Heek en Van Heemstra bleek een krachtige impuls voor de al 
lang levende plannen voor een stichting die zich bekommerde om het lot van kastelen in de 
provincie Gelderland. Ze waren al eerder samen opgetrokken, namelijk bij de oprichting van 
de Stichting Het Geldersch Landschap in 1929. Beiden beschouwden kastelen niet uitsluitend 
als kostbare architectuurmonumenten, maar zeker ook als onmisbare onderdelen van het 
landschap. Maar in Nederland liepen veel kastelen groot gevaar te worden verkocht, zeker 
wanneer eigenaren overleden. Het was de druk van de belastingen op de eigenaren van 
kastelen en landgoederen die de exploitatie bemoeilijkte. Hulp bieden was geen taak voor Het 
Geldersch Landschap, want voor kastelen moesten andere fondsen en bronnen worden 
aangesproken en ook andere krachten worden gemobiliseerd. Zo ontstond het idee voor een 
Gelderse kastelenstichting.  

Op 5 april 1940 verzamelde Van Heemstra in het Provinciehuis in Arnhem een aantal 
vooraanstaanden uit het kastelenwereldje. Hier werd de Stichting Vrienden der Geldersche 
Kasteelen geboren, met de commissaris als voorzitter, één van de bestuursleden was Van 
Heek. Op 19 juni 1940 droeg mevrouw Metelerkamp het kasteel Hernen met ruim vijf hectare 
omliggende gronden over aan de stichting. Met de restauratie kon in 1943 op kleine schaal 
een begin worden gemaakt, omdat bouwmaterialen schaars en duur waren. Het werk gebeurde 
clandestien; als er op het binnenplein werd gewerkt, kon niemand dat vanaf de weg zien.26 Pas 
in 1947 kwam met een rijksgoedkeuring de restauratie goed op gang, al ging het met kleine 
stapjes. Herhaald dreigde oponthoud, omdat het ministerie geen geld overmaakte. Van Heek, 
onvermoeibaar en onverzettelijk, spande zich steeds weer in om het werk op gang te krijgen, 
af en toe trok hij zelf de beurs. Zo schoot hij in 1948 vijfduizend gulden voor, zodat het 
herstel van de zuidelijke binnenmuur kon worden voltooid, waardoor de binnenplaats haar 
fiere uiterlijk terug kreeg.27 Ook voor 1949 mocht de stichting op hetzelfde bedrag rekenen. 
Toen eind 1951 de geldpotten leeg waren, daagde Van Heek de minister uit: hij wilde 
tienduizend gulden op tafel leggen, als de bewindsman er hetzelfde bedrag bij legde. Hoewel 
ambtenaren op het departement zo’n voorstel als inbreuk op het ministerieel beleid 
beschouwden, kreeg Van Heek de twintig mille toch bij elkaar en kon het herstel weer enige 
tijd doorgaan.28 Pas vanaf 1955 werd er onafgebroken doorgewerkt, na een toezegging van 
Jan van Heek dat van zijn kant veertigduizend gulden was te verwachten.29 0p 6 september 
1957 is in de grote zaal van het kasteel de voltooiing van de restauratie gevierd. 
 
 
 Kasteelenstichting: meer dan adviseren 

Van Heek’s activiteiten voor de Gelderse kastelen en de Stichting Vrienden der Geldersche 

Kasteelen bleven in het land niet onopgemerkt. Hij werd eind 1945 lid van de Raad van Beheer van 

de Nederlandsche Kasteelenstichting. ‘De kasteelen van landverraders en Duitschers worden thans 

zooveel mogelijk weer betrokken door erfgenamen van de voormalige bewoners. Die zijn echter 

heel vaak niet in staat de zware fiscale en andere lasten van het kasteel te dragen.’ Deze situatie 

was mede aanleiding geweest voor het oprichten – op 29 november 1945 – van deze stichting.30 

Van Heek twijfelde of hij zich er thuis zou voelen. Als het plan was het bijbehorende grondbezit van 

de kastelen te scheiden, waardoor de historische band werd verbroken, zag hij voor zichzelf geen 

plaats in de Kasteelenstichting. Dat gold ook wanneer de stichting zich zou moeten beperken tot 

het geven van adviezen. Gesprekken op het departement in Den Haag, met onder anderen Van der 

Haagen, maakten duidelijk dat Van Heek zich geen zorgen hoefde te maken: kastelen en landelijke 
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bezittingen vormden samen het aandachtsveld van de Kasteelenstichting, die meer deed dan 

uitsluitend adviseren.31 

 

 

Huis Doorn 
Jan van Heek had vanaf 1918, toen de Duitse keizer Wilhelm II naar Nederland vluchtte, de 
contacten met hem en zijn familie onderhouden. Wilhelm was na zijn komst in Nederland 
opgevangen door een bekende van Van Heek, graaf Godard van Aldenburg Bentinck, die hem 
op verzoek van de Nederlandse regering voor enkele dagen onderdak verleende in zijn kasteel 
Amerongen. Die enkele dagen werden anderhalf jaar, omdat de verbannen keizer moest 
wachten op een definitieve verblijfsvergunning. Intussen werd gezocht naar een onderkomen 
dat paste bij de status en de wensen van de voormalige keizer en zijn vrouw Augusta Victoria 
van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. Huis Doorn kwam in de aanbieding. Het 
statige landhuis – ontstaan uit een uit de negende eeuw daterende hoeve met landbouwgrond, 
geleidelijk vergroot en verbouwd – was weliswaar klein, maar wel omgeven door ongeveer 
veertig hectare park, vol bomen, waar de keizer zijn geliefde hobby houthakken naar hartelust 
kon botvieren.32  
 Op 16 augustus 1919 kocht Wilhelm het huis voor een half miljoen gulden. Na enkele 
kleine verbouwingen ging het keizerlijk paar er medio 1920 wonen.33 De revolutionaire 
Duitse regering had het grootste deel van de keizerlijke bezittingen in beslag genomen, maar 
om zijn nieuwe onderkomen in te richten, mocht Wilhelm zelf een keuze maken. In september 
1919 kwam de eerste trein met goederen op het station in Zeist aan, 51 wagons vol meubels, 
gebruiksvoorwerpen, een auto, kunstvoorwerpen en memorabilia van allerlei aard; later 
volgden nog acht wagons. Veel van de kunstwerken van de Kaiser herinneren aan de 
Hohenzollerns, vooral aan voorvader Frederik de Grote, die Wilhelm in hoge mate 
bewonderde.34 Op een kaartentafel in Huis Doorn stond een verkleinde kopie van een 
ruiterstandbeeld van Frederik.35 

Jan en Annetje van Heek kregen vaak een uitnodiging om op bezoek te komen bij 
Wilhelm en zijn gemalin. Ze maakten daarvan lang niet altijd gebruik, wilden dat ook niet, 
maar waren toch enkele malen te gast in Doorn. Keizer Wilhelm ontving hen steeds 
persoonlijk ‘op de meest hupsche en voorkomende wijze.’36 Verwonderd, maar ook met enige 
bewondering zal Van Heek rondgekeken hebben op de bel-etage van het huis, die 
voornamelijk voor representatie was ingericht. In de vestibule stonden drie pontificale 
borstbeelden van Pruisische vorsten en een Pruisische prinses. Hier hingen ook twee grote 
portretten van stadhouder Willem V en diens vrouw Wilhelmina van Pruisen.37 Wilhelm II 
ging prat op zijn banden met het Huis Oranje.38  

Wilhelm en zijn tweede vrouw prinses Hermine von Reusz – Augusta Victoria was in 
1922 overleden – bezochten ook een aantal malen Huis Bergh, voor het eerst op 13 juli 1926; 
het paar was vergezeld van onder anderen graaf Godard van Aldenburg Bentinck39 en Jan’s 
zuster Lida, die met haar man Willem Blijdenstein in Huis te Maarn woonde en tot de 
kennissenkring van Wilhelm behoorde.  
 

‘We lunchten vooraf op Montferland. Ik ontving Z.M. en geleidde hem boven op het plateau 
rond, hem het uitzicht over de Rijnvlakte, Emmerich, Kleve en Xanten toonende. Het was de 
eerste keer, dat Keizer Wilhelm na November 1918 zijn land terugzag. Ik vond het een 
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aangrijpend moment, doch Z.M. zelf heeft de emoties, wanneer die bij hem opkwamen, niet 
naar buiten laten blijken.’40 

 
De vroegere keizer maakte een sympathieke indruk op Van Heek. Van de ijdelheid die zijn 
optreden vooral in de eerste vijftien jaar van zijn keizerschap kenmerkte, was niets meer te 
bespeuren. Van Heek herkende de man ‘van de opgedraaide snorren’ niet meer. Bovendien 
onthield Wilhelm zich van bittere uitlatingen over zijn lot, dat hij met gelatenheid droeg, niet 
vergetend dat hij tot de machtigste mannen van de wereld had behoord.41  

Wilhelm II overleed in 1941 op 82-jarige leeftijd op Huis Doorn. Twee jaar later 
vaardigde de Nederlandse regering in ballingschap het Besluit Vijandelijke Vermogens uit: 
alle bezittingen in Nederland van vijandelijke onderdanen gingen na het einde van de oorlog 
automatisch over naar de Nederlandse staat. Deze confiscatie diende niet alleen als 
‘Wiedergutmachung’, maar door de bezittingen te verkopen kreeg de regering geld voor de 
wederopbouw van ons land. Huis Doorn werd ondergebracht bij het Nederlandsche 
Beheersinstituut die de verbeurd verklaarde goederen beheerde totdat deze waren verkocht en 
het huis een economisch maatschappelijke functie had gekregen.42  

In een vertrouwelijke memorie van 22 september 1948 kritiseerde Jan van Heek, die 
om zijn ervaring gevraagd was advies uit te brengen, het voorstel van de regering huis en park 
voor het symbolische bedrag van één gulden aan de gemeente Doorn aan te bieden; het 
grootste deel van de inboedel zou de gemeente voor 75 jaar worden toevertrouwd. Hij vond 
dit geen goede oplossing. De samenstelling en politieke voorkeuren van het gemeentebestuur 
wisselden regelmatig en persoonlijke inzichten speelden in de besluitvorming vaak een té 
belangrijke rol. Deze oplossing bood dan ook geen waarborgen dat Huis Doorn in de 
toekomst ‘met de noodige zorg en piëteit’ zou worden behandeld. Het was Van Heek bekend 
dat de regering bezwaar had tegen een stichting, maar hij waagde het toch dit denkbeeld 
nogmaals op tafel te leggen. Zijn voorstel was een college van vijf regenten samen te stellen: 
vertegenwoordigers van rijk, provincie, gemeente, een kastelenkenner en een 
bosbouwkundige, om verzekerd te zijn ‘van permanentie in beheer zonder gevaar van 
concessies naar eenigen kant’. Op ‘ethische gronden’ wilde Van Heek opkomen voor Huis 
Doorn, met zijn ‘onvervangbare herinneringen aan het Huis der Hohenzollerns, ook zoals dat 
is samengeweven met dat der Oranjes’. Hij benadrukte dat de voormalige keizer twintig jaar 
asielrecht had genoten in ons land en dat hij al die jaren Nederland en het Nederlandse volk 
geen kwaad had gedaan. De keizer had zich waardig gedragen en was een tegenstander van 
het Nazi-regiem geweest. Van Heek waarschuwde, dat wanneer ‘huis en inhoud verloren 
zouden gaan of zonder noodzaak verstrooid worden’ ons land een verwijtbare schuld op zich 
zou laden.43 Het lukte hem de weerstand van de regering tegen het vormen een stichting te 
breken. Zijn idee werd gerealiseerd: in 1956 werd het beheer overgedragen aan de Stichting 
Huis Doorn. Jan van Heek was één van de bestuurders, naast de burgemeester van Doorn 
J.H.E. van Nagell, de commissaris van de koningin in Utrecht M.A. Reinalda, de directeur 
van het Rijksmuseum jhr.dr. D.C. Roëll en Piet van Tienhoven. Samen met een 
vertegenwoordiger van de Kasteelenstichting en de rentmeester bezaten ze de deskundigheid 
die Van Heek in zijn memorie had bedoeld.44  
 
Stichting Edwina van Heek 
Voor de financiering van de restauraties van de kastelen de Doornenburg en Hernen kon Jan 
van Heek putten uit de fondsen van de Stichting Edwina van Heek, genoemd naar zijn 
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schoonzuster Edwina Burr Ewing, die op maandag 17 september 1945 was overleden. Jan had 
altijd, vanaf hun eerste kennismaking in Bentheim eind negentiende eeuw, een zeer 
vriendschappelijke relatie met Edwina. Ze was een leeftijdgenoot, ruim een jaar ouder dan hij. 
Beiden koesterden een grote liefde voor natuur en kunst, die meestal de hoofdonderwerpen 
vormden in hun gesprekken en hun veelvuldige briefwisseling.45 Al in 1923, bij de dood van 
Bernard, had Edwina de wens uitgesproken, dat Jan na haar dood de beschikking zou krijgen 
over haar gehele bezit.46 Een jaar later wees ze haar zwager aan als executeur en enig 
erfgenaam en gaf hem de vrije beschikking over haar hele vermogen. Jan meende echter dat 
Edwina’s vermogen hem niet toekwam en besloot de Stichting Edwina van Heek op te 
richten.47 De stichtingsakte werd op 15 november 1946 gepasseerd in Zonnebeek.48 De 
stichting wilde bijdragen aan het behoud van natuurmonumenten en historisch waardevolle 
gebouwen, en aan aankoop van voorwerpen van kunst-, historische of natuurhistorische 
waarde ten behoeve van publieke verzamelingen. In het college van regenten nam onder 
anderen minister Gerard van der Leeuw zitting, die Jan van Heek eerder dat jaar zo 
behulpzaam was geweest bij de realisatie van zijn plan voor de Stichting Huis Bergh.49  
Over de hoogte van het vermogen van Edwina van Heek geven stichting noch nabestaanden 
informatie, want nog altijd werkt de stichting, zoals in 1951 werd genotuleerd, ‘in stilte en is 
de vijandin van ruchtbaarheid’.50 De stichting is vooral actief in Overijssel en Gelderland, 
maar ook in andere provincies, langs lijnen die Jan van Heek als voorzitter uitzette, waarbij 
zijn voorliefde voor middeleeuwse monumenten als kastelen en kerken richtinggevend was.  

In het begin van de jaren vijftig kocht de Stichting Edwina van Heek in Twente twee 
aan elkaar grenzende landgoederen: Borg Beuningen en Singraven. 51 In 1903 had architect 
Karel Muller op het zeventig ha grote landgoed Borg Beuningen een riant, ruim zomerhuis in 
Engelse cottagestijl gebouwd.52 Na het overlijden van D.W. van Wulfften Palthe, een oom 
van Annetje van Heek, werd het landgoed ondergebracht in een NV op aandelen, die in 
handen waren van de kinderen. Maar vervreemding dreigde, toen enigen van hen de 
vennootschap wilden ontbinden. Uiteraard kreeg Jan van Heek daar lucht van en de stichting 
kocht het landgoed.  
 
Uithof van Rijksmuseum 
In de regentenvergadering van 11 juli 1953 deelde Van Heek mee dat eigenaar mr. Willem 
Frederik Jan Laan (1891-1966) van Singraven had gevraagd of de stichting in de toekomst de 
zorg voor zijn landgoed op zich wilde nemen.53 Op 5 augustus bracht hij met Laan een 
middag door op het landgoed. In een jeep maakten ze een rondrit door de omgeving. Ze 
bekeken de landerijen, de watermolens en dwaalden door het huis. Het resultaat was dat het 
hem niet verstandig leek dat de Stichting Edwina van Heek de verantwoordelijkheid voor 
Singraven op zich zou nemen. De stichting zou dan verplichtingen overnemen, zonder te 
weten of ze uitvoerbaar waren. En hij had van Laan ook begrepen, dat de komende jaren het 
jaarlijkse tekort op de exploitatie dertigduizend gulden zou bedragen. Van Heek was 
overigens wel bereid te helpen met het zoeken naar een oplossing om Singraven te 
behouden.54 

In het voorjaar van 1954 presenteerde Laan een nieuw en enigszins verrassend idee dat 
Jan van Heek als directeur van het Rijksmuseum Twenthe aansprak. Laan, inmiddels 62, 
stelde voor dat na zijn overlijden Singraven een ‘Buitenmuseum’ werd van het Enschedese 
museum. Op de bovenverdieping konden met enige regelmaat tentoonstellingen worden 
gehouden. Huis Singraven zou zo een Uithof worden van het Enschedese museum en de staat 
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mocht het ook gebruiken voor ontvangsten, samenkomsten en besprekingen.55 Tijdrovende 
onderhandelingen leidden uiteindelijk tot resultaat: op 13 juni 1956, kwam het Huis 
Singraven met alle bezittingen voor een half miljoen gulden in het bezit van de Stichting 
Edwina van Heek. Een buitenmuseum is er niet gekomen. 

 
 

‘Woonplaats voor uilen en vogelen’ 

Niet ver van Singraven ligt in Lattrop – ‘één der allermooiste boerschoppen in dit gebied’ – in het 

280 hectare tellende landgoed de havezate Brecklenkamp, die dateert uit de eerste helft van de 

zeventiende eeuw. Jan van Heek luidde in 1934 de noodklok. De Brecklenkamp stond al bijna een 

halve eeuw leeg, het huis was vuil, verwaarloosd en vervallen. Bij de Rijksdienst voor 

Monumentenzorg kreeg hij nul op het rekest. Enkele jaren later nam Arnold van Heek, de jongste 

broer van Jan, het initiatief. In 1941 kocht hij de havezate van de Vrouwe van Twickel. Hoe 

vervallen alles was, had Van Deinse gezien: ‘De grachten waren dichtgegroeid, struik en boom 

opgeslagen op het plein binnen de gracht, het sierlijke wachttorentje was omhangen met een 

weelderig kleed van klimop, dat met stammen, als een pols zo dik, tegen muren en dak opklom; de 

zandstenen borstwering langs de gracht was naar beneden gestort; kortom, het huis was een 

“woonplaats voor uilen en vogelen” geworden.’56 In nauw overleg met broer Jan besloot Arnold van 

Heek de havezate te redden en hij richtte in 1942 de Stichting tot instandhouding van het huis te 

Brecklenkamp op. Hij liet het huis in de oorlogsjaren zorgvuldig restaureren en verhuurde het aan 

de Nederlandse Jeugdherberg Centrale. In 1991 werd Brecklenkamp aan een particulier verkocht, 

die het huis grondig liet restaureren en het nu bewoont.57  

  

 
Als Isola Bella 
Het bekendste kasteel in Twente is nog altijd Twickel in Delden, een middeleeuws 
monument, in de uitgestrekte Twickelerbossen, in de veertiende eeuw ontstaan uit een 
boerenhoeve, meer dan zeshonderd jaar bewoond door adellijke geslachten. De laatste 
eigenaresse was Marie van Heeckeren van Wassenaer (1897-1975), geboren gravin Marie 
Amélie Mechtild Agnès van Aldenburg Bentinck, de ‘barones’, zoals ze graag genoemd wilde 
worden. Wanneer Jan van Heek de barones leerde kennen, is niet bekend. In die jaren waren 
er nauwelijks contacten tussen de textielfabrikanten – want nouveau riche – en de Twentse 
adel, die voornamelijk resideerde in Diepenheim en omgeving, in Delden en Almelo. Maar de 
status van Jan van Heek als kasteeleigenaar tilde hem uit boven zijn collega’s. Ook was in 
adellijke kringen niet onopgemerkt gebleven, dat Van Heek zich had ontfermd omdat over de 
Doornenburg en Hernen. 
 Van Heek werd op 7 januari 1943 uitgenodigd op kasteel Twickel. De barones wilde 
met hem over het huisarchief van Twickel praten, ze had goede berichten gehoord over het 
huisarchief van Huis Bergh. Het is aannemelijk dat zij met Van Heek ook sprak over de 
Doornenburg en Hernen en over de toekomst van haar kasteel. Het huwelijk van Marie van 
Heeckeren (43) met Rodolphe baron van Heeckeren (64) was kinderloos gebleven. Ze waren 
in gemeenschap van goederen getrouwd, zodat de barones universeel erfgenaam van Twickel 
was.58 Na de oorlog werd de vraag wat er in de toekomst met het kasteel en omliggende 
bezittingen moest gebeuren, actueel. De baron was overleden, de barones was 66 jaar. In de 
zomer van 1947 stuurde Van Heek op verzoek van rentmeester W.H. Bitter de statuten van de 
stichting Huis Bergh naar Delden. Zijn advies was uiteraard dat de barones een stichting 
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oprichtte. Zelf moest ze dan – om de meeste invloed te houden – president van een College 
van Regenten worden en ook zelf haar medebestuurders kiezen.59 

In elk geval, raadde Van Heek de rentmeester enkele maanden later met klem aan naar 
een snelle oplossing te streven, om te voorkomen dat de staat invloed kreeg. Hij wees de 
barones op de hoge belastingen en de personeelslasten; vooral de belastingen wogen zwaar. 
‘Wat aan grooter grondbezit de genadeslag geeft zijn de successierechten die bij 
opeenvolgende vererving het bezit opeten na het vooraf reeds te hebben doen uiteenvallen.’ 
Het alternatief voor wie zijn bezittingen niet in een stichting onderbracht was, aldus Van 
Heek, dat de bezitting versnipperd raakte en uiteindelijk in handen viel ‘van den grooten 
slokop, den Staat onder beheer van een van zijn gecreëerde diensten’.60  
 

 

De slokop van Slangenburg 

Ooit dacht Jan van Heek zijn Huis Bergh te schenken aan de provincie of de staat, maar later 

draaide hij faliekant om en adviseerde iedere kasteeleigenaar zijn bezittingen onder te brengen in 

een stichting en het niet in handen te laten vallen van de ‘slokop’ die de staat in zijn ogen was. Als 

voorbeeld noemde hij steeds weer het lot van het kasteel Slangenburg in Doetinchem. Opmerkelijk 

is dat minister Gerard van der Leeuw, een goede bekende van Jan van Heek, staatsdienaar dus, 

zijn collega van Financiën in september 1945 al waarschuwde en adviseerde een stichting Nationaal 

Kunstbezit op te richten.61 Hij noemde Slangenburg als voorbeeld, waarvoor al gegadigden waren, 

‘bij wie deeling van het landgoed onvermijdelijk lijkt en het bijkans gave interieur zijn karakter 

goeddeels zal moeten verliezen’. De stichting zou het vrijvallende onroerend goed – voornamelijk 

van Duitse eigenaren – dat van betekenis is uit een oogpunt van monumentenzorg’ moeten 

beschermen. Slangenburg was eigendom van de Duitser Hermann Passmann (1873-1954) en werd 

na de Tweede Wereldoorlog als vijandelijk bezit in beslag genomen en verviel aan het Nederlands 

Beheersinstituut. De voorspelling van minister Van der Leeuw kwam uit.  De gegadigden die hij in 

zijn brief bedoelde, waren Benedictijner monniken; ze trokken in een karavaan op 23 oktober 1945 

naar Slangenburg, hun nieuwe klooster. In enkele dagen werd het kasteel ingericht met de 

aanwezige, vaak antieke meubelen en zaken uit een ander klooster. De grote zaal werd kapel, rijen 

stoelen vormden de koorbanken, de hal veranderde in een kloostergang, de opkamer in de 

kapittelzaal en de jachtkamer werd de refter voor de monniken. Op de verdieping was ruimte 

genoeg voor kloostercellen.62 Zo’n lot wilde Jan van Heek, in het spoor van zijn vriend Gerard van 

der Leeuw, andere Nederlandse kastelen besparen. In de statuten van de Stichting Twickel staat 

dan ook, dat het kasteel niet mag worden bestemd ‘tot jeugdherberg, centrum voor religieuze of 

politieke groepen of organisaties, retraitehuis, klooster of iets van dien aard’.63 

 

 
Marie van Heeckeren bleek op basis van dit argument bereid het hele bezit van Twickel met 
vierduizend hectaren en alle bezittingen elders over te dragen aan een te vormen stichting. In 
de statuten moesten waarborgen worden vastgelegd ‘voor een blijvend en goed beheer van 
een ondeelbaar historisch en landschappelijk monument’. Voorwaarde was dat de regering de 
barones vrijstelde van schenkingsrecht en vermogensheffing.64 Maar omdat minister mr.dr. 
Piet Lieftinck van Financiën in de eerste jaren na de oorlog zich als opdracht had gesteld 
financieel weer orde op zaken te stellen, was hij niet genegen het Twickelse verzoek in te 
willigen. Zo stagneerden de plannen vijf jaar. Geduldig wachtten de barones en Jan van Heek 
totdat er op het ministerie van Financiën een andere wind ging waaien. Dat was toen J. van 
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der Kieft de portefeuille overnam van Lieftinck. Van Heek vroeg in oktober 1952 een 
introductie om over Twickel te praten. ‘Intussen wordt mevrouw Van Heeckeren [...] ieder 
jaar ouder. Zij zoude Twickel gaarne veilig en bewaard weten’, aldus Van Heek. Het ging hier 
om het behoud van het volgens hem belangrijkste landgoed van Nederland.  
 

‘Ik spreek in deze niet slechts als geboren Twent, aan wien het Twentsche land dierbaar is, 
doch ook als Nederlander.’65  

 
Drie weken later zat Jan van Heek met de minister aan tafel. In een aangenaam onderhoud 
stelde de minister zich zonder enig voorbehoud achter de plannen voor Twickel.66 Op 7 april 
1953 passeerde de akte, tot grote vreugde uiteraard van Van Heek en zeker ook van de 
barones. Haar medewerkers op het kasteel lazen het nieuws in de krant.67 De totstandkoming 
van de Stichting Twickel was groot nieuws. De Nieuwe Rotterdamse Courant meldde op 15 
april het behoud van het landgoed.  
 

‘Zoals het wondermooie Isola Bella ligt als een parel temidden van het Lago Maggiore, zo ligt 
het landgoed Twickel temidden van Twente’s natuurschoon. Een prachtig, centraal Twente 
min of meer beheersend landgoed voorwaar!’68  

 
Enkele maanden later presenteerde het Algemeen Handelsblad onder de kop 
‘Successierechten zullen Twickel niet meer kunnen deren’ een kolommenlang artikel over de 
historie van het kasteel, met enkele lovende regels voor Jan van Heek ‘die een zo groot deel 
van zijn leven en een zo groot deel van zijn vermogen in dienst stelde van het behoud van 
waardevolle cultuurmonumenten’.69  
 
Lonken naar de adel 
Waarom had Jan van Heek zo’n opvallende belangstelling voor kastelen? Waarom had hij 
Huis Bergh gekocht? Was het de verhevenheid van de adellijke omgeving die hij in de 
Liemers aantrof, waar het wemelde van kastelen en havezaten en adel woonde? Wilde hij in 
adellijke kringen doordringen, om zijn status te verhogen, naar het voorbeeld van vele 
nouveaux riches in andere Europese landen? In tegenstelling tot andere Twentse fabrikanten 
die als grootgrondbezitter niet socialiseerden met de Twentse adel, zocht Jan van Heek wel 
sociale contacten met de adel in de buurt en bouwde in de loop der jaren in de Liemers, in de 
Achterhoek en andere delen van het land een dicht netwerk op.70 Kasteelpoorten zwaaiden 
open om de rijke familie Van Heek te ontvangen, zoals Jan en Annetje de poort van Huis 
Bergh openden om hun adellijke gasten te ontvangen. Regelmatig speelden ze golf in de 
golfclub Enghuizen, die door vijf adellijke sportliefhebbers was opgericht.71 In de notitie die 
Jan van Heek later zou maken over interessante mensen die hij in zijn leven had ontmoet, 
staan enkele bladzijden lang namen van tal van adellijke families uit het hele land die tot de 
vriendenkring van de Van Heeks behoorden.72 Hij bouwde in de loop der jaren zijn adellijke 
netwerk verder uit in organisaties op het terrein van natuurbeheer en monumentenzorg, waar 
hij in het bestuur tal van adellijke landgenoten ontmoette.  

Of hij lonkte naar een adellijke titel, is niet bekend. Was hij voor sommige Duitsers 
Baron Van Heek73, voor zijn eigen landgenoten was hij de kasteelbezitter, wel met het 
‘vleugje dynastiek aanzien van een adellijk huis’, waarom een voorouder in 1822 Hof te 
Boekelo had gekocht. Wel zullen zijn bekendheid en de landelijke vermaardheid van de naam 
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Van Heek reden zijn geweest voor de Hoge Raad van Adel om in 1953 de naam Van Heek op 
een lijstje te zetten van families die mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen ‘voor 
adelsgunst’. De Raad wilde verdienstelijke mensen uit families ‘die hetzij in publieke ambten, 
hetzij als dienaren der wetenschap, hetzij als officieren, hetzij in particuliere functies als 
uitzonderlijk voortreffelijke burgers gedurende drie generaties naar voren zijn gekomen’, in 
de adelstand verheffen.74 Het is echter bij een lijstje gebleven..... De familie staat wel in het 
‘blauwe boekje’, hetgeen betekent dat overeenkomstig de toelatingseisen tot het Nederland’s 
Patriciaat zes generaties van de familie ‘een vooraanstaande rol in de Nederlandse 
samenleving’ hebben gespeeld.75 
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HOOFDSTUK 30 
 

Notoire dwarsligger 
 

Toen Jan van Heek op 4 mei 1945, ruim een maand na de bevrijding van Enschede, het 
Rijksmuseum Twenthe bezocht, kon hij opgelucht vaststellen dat het museum, dat hij op 14 
juli 1944 met zijn gezin had verlaten om zich voorgoed in Huis Bergh te vestigen, geen 
oorlogsschade had opgelopen. De woonvertrekken, zijn bureau, het archief, de brandkasten, 
de dossiers, alles hadden de Duitsers ‘ongetoucheerd’ gelaten.1 Twee weken later berichtte 
conservator Cor(nelus) Hijszeler, opvolger van Ko van Deinse die in 1938 met pensioen was 
gegaan, Jan van Heek dat in het museum alles naar wens verliep.2 De kunstschatten die de 
oorlog in de kelders van het museum hadden overleefd, stonden en hingen op hun oude plaats, 
de gobelins sierden de wanden als voorheen, en ook het miniatuurkabinetje toonde weer haar 
volle glorie.3 Alleen de meeste schilderijen ontbraken nog. Ze waren in de eerste oorlogsjaren 
op diverse plaatsen verborgen, in het Belastingkantoor in Enschede, in de Twentsche Bank in 
Goor, in de kelders van de melkfabriek in Haaksbergen en in de rijksschuilkelder in Paasloo, 
waar ook kunstwerken uit andere Nederlandse musea waren ondergebracht.4 Er kwamen ook 
weer bezoekers naar het museum, vooral veel geallieerde militairen. Een ‘prachtige 
internationale propaganda’ vond Hijszeler. Op 19 mei was het museum weer opengegaan.5  

Na de Tweede Wereldoorlog werd in de nationale museumwereld de vraag weer 
actueel die ook in het interbellum volop in discussie was: Wat is de plaats en taak van een 
museum in de Nederlandse samenleving? Het antwoord was, in enkele zinnen samengevat: 
het voortdurend groeiende besef dat een museum in hoge mate kon bijdragen om mensen aan 
cultuur te laten deelnemen, om hen vertrouwd te maken met ons nationale culturele erfgoed, 
Het resultaat was een uitbreiding van het aantal verzamelgebieden en een beleid dat gericht 
was op cultuurspreiding. De groeiende belangstelling van het grote publiek werd bevorderd 
door de overheid, door de activiteiten van de musea zelf, maar mogelijk ook door de kortere 
werktijden, het groeiende materiële welzijn en de moderne vervoermiddelen die de gang naar 
een museum vergemakkelijkten.6 De Nederlandse rijksmusea ontwikkelden zich in de 
naoorlogse jaren voorspoedig, al waren de aankoopbudgetten zeer beperkt. En algemeen geldt 
dat een museum dat zijn verzamelingen niet uitbreidt, op den duur ‘een doodse en steriele 
instelling’ wordt.7  
 
Haagse hoofdbrekens 
Over het algemeen had het management van de rijksmusea een uitstekende relatie met het 
ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, met de bewindslieden en de hogere 
ambtenaren. Maar er was onder de directeuren van de rijksmusea één notoire dwarsligger, die 
soms de ambtenaren en in een enkel geval ook de minister bijna tot wanhoop dreef: Jan van 
Heek. Na de oorlog was hij nog steeds honorair directeur van het Rijksmuseum Twenthe, 
‘ondanks dat hij ten tijde van de bevrijding reeds ruimschoots boven de zeventig jaar was’, 
zoals F.J. Duparc veelbetekenend opmerkte in zijn studie over een eeuw rijksbeleid ten 
aanzien van het cultureel erfgoed.8 In de jaren twintig en dertig bezorgde de familie Van Heek 
– en met name pater familias Jan van Heek – ambtenaren en ministers al heel wat 
hoofdbrekens. De koele relatie werd na de Tweede Wereldoorlog nog versterkt door de 
halsstarrigheid waarmee Jan van Heek vooral kunst uit de late middeleeuwen voor zijn 
museum bleef aankopen, wetend dat het ministerie een uitgesproken voorkeur had voor 
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verbreding – dus ook aandacht voor andere belangrijke kunstperioden – in plaats van 
verdieping van de collectie.  
 De aankoopbudgetten die de musea van het rijk ontvingen, waren weliswaar gering, 
ook voor een bescheiden, sterk regionaal georiënteerd museum als het Rijksmuseum Twenthe, 
maar toch slaagde Van Heek er in vele belangrijke stukken te verwerven. In het jaarverslag 
over 1950 meldde hij trots zeven aanwinsten. Uit de latere middeleeuwen verwierf hij enkele 
werken die een relatie hebben met Twente, zoals van de Foriening Foar Fryske Volkskunst 
een portret van Jan Anthonisz. van Ravesteyn (ca 1572-1657), voorstellende Nicolaes 
Smelsinc, kolonel van de cavalerie van het Staatse leger onder de stadhouders Maurits en 
Frederik Hendrik, gouverneur van Overijssel. Van Heek vond dit portret ‘van belang voor dit 
gewest’, doelend op de belangrijke rol van prins Maurits, die tijdens de Tachtigjarige Oorlog 
Enschede op 9 oktober 1597 bevrijdde van de Spanjaarden.9 Onder de aanwinsten waren 
verder een portret van keizer Maximilaan uit het Habsburgse Huis, waarschijnlijk van de hand 
van de Meester van Frankfurt, van omstreeks 1500, en nog enkele werken uit de latere 
middeleeuwen. Terdege realiseerde Van Heek zich dat hij de verzameling meer diepte gaf 
door ‘meer van hetzelfde’ te verwerven, maar:  
 

‘Wij beschouwen de aankoop daarvan van belang, niet slechts voor het Rijksmuseum 
Twenthe, doch voor Nederland als geheel. In onze Musea toch is de schilderkunst veelal 
overwegend en onder de schilderkunst is de zeventiende eeuw dominerend. Daaraan enkele 
kunstwerken toe te voegen, die op samenhangend gebied liggen, is mede onze bedoeling 
geweest.’10 

 
In de jaarverslagen van het museum over de eerste helft van de jaren vijftig onderstreept Van 
Heek telkens weer zijn adagium: het museum zal zich blijven richten op de vroege kunst.11 Zo 
kocht hij in 1951 zeven middeleeuwse werken, waaronder een sculptuur uit de tweede helft 
van de vijftiende eeuw, van Jacobus de Meerdere, volgens hem een kunstwerk van grote 
waarde voor het Enschedese museum, want Jacobus was de patroon van de middeleeuwse 
kerk van de stad. En in Twente en daarbuiten is zijn naam ook verbonden aan de 25ste juli, de 
dag waarop vroeger de boeren in Twente en ook elders begonnen met het oogsten van de 
rogge.12Van Heek streefde er naar in zijn museum ook ‘iets van de grote Middeleeuwsche 
kunsten, waaraan het oosten des lands eens rijk is geweest’, te doen herleven. In 1955 
vergrootte hij zijn verzameling sculpturen met een middeleeuws tweeluik met een voorstelling 
van de geboorte van Maria op het linkerluik en de geboorte van Christus op het rechter. 
Twentenaren ontdekken volgens Van Heek in het linkerluik onder de schouw een hangend 
gebruiksvoorwerp dat vroeger bij geen enkel open haardvuur ontbrak, namelijk een kunstig 
gesmede ‘hoal’, waaraan de ketel voor het warme water hing.13 

Voortdurend schonk Jan van Heek ook zelf kunstwerken aan het museum: 
handschriften en beelden van de heiligen Catharina en Barbara, beiden uit de vijftiende eeuw, 
en een zogenoemde Anna-te-Drieën van omstreeks 1225. En ook De verschijning van 
Christus aan Maria van Jan Mostaert, het linkerpaneeltje van een diptiek waarvan het andere 
deel in het museum Thyssen-Bornemisza in Madrid hangt, en De zeven werken van 
barmhartigheid van de Meester van de Levensbron, een werk dat een beeld geeft van het 
dagelijks leven omstreeks 1510 in de Noordelijke Nederlanden.14  
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Van Gogh en Bont en Blauw 

Het eerste jaar na de Tweede Wereldoorlog was voor het Rijksmuseum Twenthe een topjaar. De 

grenzen waren nog gesloten, vakantiegangers moesten wel in eigen land blijven en velen van hen 

vonden de weg naar de Lasondersingel in Enschede. De teller stond op de laatste dag van 1946 op 

bijna 25.000 bezoekers. De jaren daarna schommelden de bezoekcijfers rond de twintigduizend.  

In het voorjaar van 1950 kwam Van Heek op het idee prinses Wilhelmina te vragen of hij twee tot 

drie weken een aantal van haar schilderwerken in het museum mocht exposeren. De grote zaal 

met wandtapijten zou een passende omgeving zijn, want de tapijten kwamen uit het bezit van het 

geslacht Waldeck Pyrmont, het stamhuis van koningin-moeder Emma.15 Maar de prinses wilde niet 

aan het verzoek voldoen.16  

Een hoogtepunt was voor Van Heek de tentoonstelling van manuscripten uit de middeleeuwen in 

december 1950. Het belangrijkste en het kostbaarste deel vormde een uitgelezen collectie van 

handgeschreven Noord-Nederlandse boeken van 1300-1500. Van Heek achtte het een voorrecht 

deze manuscripten te kunnen tonen. ‘Men zal ze wellicht nooit meer tezamen zien’, schrijft hij in de 

catalogus.17  

Een grote publiekstrekker was in het eerste kwartaal van 1952 de tentoonstelling van schilderijen 

van Vincent van Gogh. Jan was geen groot bewonderaar van het werk van Van Gogh, maar hij 

stemde toch in met het voorstel van Hijszeler om 36 schilderijen in het museum te tonen. Zijn 

overwegingen waren vooral commercieel: de gemeente Enschede betaalde alle kosten, er was voor 

die maand nog geen tentoonstelling geprogrammeerd en het museum mocht veel bezoekers 

verwachten.18 

De begin 1953 in een kleurrijke expositie getoonde bedrukte stoffen uit de laatste tien eeuwen, 

onder de titel Bont en Blauw, trok een recordaantal kijkers, bijna 35.000, logisch natuurlijk in het 

textielland Twente.  

Kon het museum in 1954 nog ruim vijfentwintigduizend gasten verwelkomen, het volgende jaar 

kwamen er tienduizend minder. De oorzaak van deze sterke daling was volgens Jan van Heek de 

terugloop van het aantal toeristen. ‘Steeds meer Nederlanders hebben de diverse buitenlanden met 

hun zonovergoten stranden ontdekt en worden een geliefd reisdoel, zeker bij de toenemende 

welvaart in ons land.’19  

  

 

Topstukken van Scholten 
De grootste en belangrijkste bijdrage aan de museumcollectie was het legaat van Jan van 
Heek’s vriend en collega-fabrikant Bernard Scholten. Het departement van OK&W oordeelde 
dat de kwaliteit van deze collectie die van de tentoongestelde kunstwerken zelfs ver overtrof 
Alleen Jan van Heek zag dat anders.....  

Op 25 juni 1947 overleed Jan Bernard Scholten, Bernard voor iedereen, 77 jaar oud, in 
het historische familiehuis aan de Hengelosestraat 24 in Enschede.20 Jan van Heek en neef 
Bernard gingen in hun jonge jaren enkele keren samen met andere vrienden op vakantie. 
Beiden waren ook lid van de herenclub ’t Goorhuuske en bleven altijd goede vrienden. 
Getrouwd was Bernard niet; samen met zijn eveneens vrijgezelle, zes jaar jongere zuster Ida 
Sara bleef hij in het Scholtenhuis wonen. Vaak was Jan er op bezoek geweest: 
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‘In het Scholtenhuis [...] kwam men, binnentredende, in een andere, oudere sfeer. Daar 
heerschte nog die weldadig aandoende rust van voorheen, die men heden vrijwel overal te 
vergeefs zoekt. [...] En daarbinnen, in het huis? Daar vond men in ieder jaargetijde de mooiste 
bloemen, met kennershand verzorgd en gerangschikt. Als ware dat nog niet genoeg, het oog 
kon zich verder verlustigen aan een keur van schilderijen langs de wanden, loopende van de 
17e tot den aanvang der 20ste eeuw.’21  

 
Zoals vele andere Twentse textielfabrikanten was Scholten behalve een verwoed jager een 
echte natuurliefhebber. Daarom kocht hij vooral schilderijen met landschappen. Elke dag, na 
het avondeten, verdiepte hij zich in zijn boeken over geschiedenis, natuurlijke historie en 
schilderkunst. In de loop van vele jaren en zonder enige ophef bracht hij een verzameling 
bijeen van enkele werken van grote meesters uit de Gouden Eeuw en bekende Nederlandse en 
Franse meesters, vooral uit de tweede helft van de negentiende eeuw.22 

Bernard liet 58 kunstwerken na aan zus Ida, die ze overdroeg aan de staat, in casu het 
Rijksmuseum Twenthe.23 Haar enige voorwaarde was dat zij gedurende haar verdere leven 
schilderijen mocht kiezen om in haar huis op te hangen. Voor Jan van Heek was dat geen 
probleem, want – zo beweerde hij – hij had in het museum toch geen ruimte om de 
verzameling een blijvende plaats te geven.24 Dit stak de ambtenaren van OK&W, omdat Van 
Heek niet de werkelijke reden opgaf. Hij wilde niet toegeven dat de kwaliteit van de collectie-
Scholten zó hoog was dat de topstukken uit deze verzameling de plaats verdienden die nu 
werd ingenomen door werken die eigenlijk niet thuishoorden in de publieksruimten van een 
rijksmuseum.25 Dat Van Heek inderdaad het belang van de verzameling nauwelijks erkende, 
blijkt uit zijn jaarverslag over 1947 waarin hij uit de verworven verzameling alleen foto’s van 
een werk van Daubigny en één van Decamps opnam.26 Dorothee Cannegieter, de latere 
directeur van het museum, beschouwde Gezicht op Louveciennes in de herfst van Alfred 
Sisley als het belangrijkste schilderij van de verzameling.27 De collectie werd overigens wel 
in de kersttentoonstelling van 1947-1948 aan het publiek getoond. Daarna keerden de 
schilderijen terug naar het Scholtenhuis waar Ida tot haar dood in 1964 woonde. Pas toen 
werden de schilderijen naar het museum aan de Lasondersingel overgebracht en in de 
permanente expositie opgenomen.28  
 
Jacobavleugel 
Eind 1953 kreeg het museum nog meer schilderijen uit de verzameling van Gerrit Jan jr., die 
werden opgehangen in de naar zijn in 1952 overleden vrouw genoemde Jacobavleugel.29 Het 
dagblad Tubantia berichtte op 8 december 1953 uitvoerig over de overdracht van de op kosten 
van Gerrit Jan jr. nieuw gebouwde vleugel. Namens het ministerie van OK&W waren drie 
topambtenaren aanwezig: mr. H.J. Reinink, mr. F.P.Th. Rohling en dr. F.J. Duparc. In het 
kader van zijn streven naar verbetering van de relaties met de oostelijke naburen had Jan van 
Heek ook enige Duitsers uitgenodigd, onder wie de erfprins en erfprinses van Bentheim.30 In 
de vleugel was plaats voor 112 kunstwerken die samen 52 verschillende diersoorten 
uitbeeldden. Tegelijkertijd was er een tentoonstelling van schilderijen van Piet van der Hem 
(1885-1961), onder de titel De jacht en het wild, met dassen, fazanten, wilde eenden, een 
houtsnip en knobbelzwanen; het museum bezit van deze schilder zes werken.31 De Haagse 
ambtenaren vonden het maar matig: te veel natuur, te weinig cultuur.  
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Oudheidkamer Twente vijftig jaar 

Op 27 oktober 1955 was het een halve eeuw geleden, dat Jan van Heek met drie vrienden, 

liefhebbers ook van de Twentse historie, de Oudheidkamer Twente oprichtte.32 Tubantia meldde het 

gouden bestaansfeest in een vierkolomsartikel, een verhaal vol historische wetenswaardigheden, 

geïllustreerd met foto’s van de vier oprichters: Helmich Benjamin Blijdenstein, Ko van Deinse, Gijs 

ter Kuile en Jan van Heek, geschreven door dr. A.B. van Deinse.33 Jan van Heek las in Huis Bergh 

verrast het artikel, want – zo schreef hij de auteur, een familielid van Ko van Deinse – de 

oprichtingsdatum was hem ontschoten. Het artikel riep bij hem vele herinneringen op, vooral 

omdat hij nog de enige in leven zijnde oprichter was. Het artikel voerde Van Heek terug in de tijd: 

‘Ik heb mij weder verplaatst in het Twenthe van de eerste jaren dezer eeuw en de eenvoudige 

levenswijze dier dagen, de noaberschopp die er heerschte en die gelukkig niet geheel is 

uitgestorven.’34  

 

 

Geen kunsthistoricus 
Toen Jan, op 23 oktober 1953, tachtig jaar werd, vond hij dat het langzamerhand tijd was na 
te denken over zijn opvolging als directeur van het Rijksmuseum Twenthe. Enkele vragen 
hielden hem bezig. De belangrijkste was hoe hij garanties kon scheppen dat de middeleeuwen 
het richtsnoer voor de toekomst bleven? En ook: hoe konden hijzelf en later zijn familie en 
goede vrienden invloed blijven uitoefenen op handhaving van het door hem uitgezette beleid 
van het museum? Hij sprak er met enige vrienden over. Begin november kreeg hij van zijn 
neef Albert Blijdenstein, secretaris van de Oudheidkamer Twente, een brief. Blijdenstein 
twijfelde aan de kwaliteiten van Hijszeler, de gedoodverfde opvolger van Jan als directeur. 
Enige kennis van kunst had de als archeoloog opgeleide conservator zonder twijfel, maar was 
dat voldoende om een museum te leiden? ‘Inzicht en goede smaak, intuïtie, kortom wat men 
wel pleegt te noemen “flair” ‘, waren volgens Blijdenstein in sommige opzichten nog 
belangrijker, en ‘in eerste instantie zijn dat altijd aangeboren eigenschappen’. Blijdenstein 
stelde daarom voor op zoek te gaan naar ‘een directeur van formaat’. Hij zelf zou de voorkeur 
geven aan een wat oudere, rijpe persoonlijkheid. In elk geval zag hij op Jan’s stoel liever geen 
jonge museumconservator, die het toch na korte tijd elders hogerop zou zoeken.35 
 Blijdenstein had onmiskenbaar iemand op het oog. Hij verzocht om uiterste discretie: 
hij had onlangs de ook Jan bekende en algemeen erkende Amsterdamse kunsthandelaar D.A. 
Hoogendijk, gesproken over een eventuele opvolging. Hoogendijk was 58 jaar, had kunst 
gestudeerd aan het Kunsthistorisch Instituut in Utrecht en daarna zijn studie voortgezet in 
vrijwel alle belangrijke kunstcentra.36 Hij had goede relaties met de Rotterdamse 
kunstverzamelaar Van Beuningen en toen Dirk Hannema na de oorlog het Museum Boymans 
moest verlaten omdat hij met de Duitsers had samengewerkt, was Hoogendijk gevraagd deze 
als directeur op te volgen. Blijdenstein wist dat Hoogendijk uit financiële overwegingen dit 
bijzondere aanbod niet had kunnen aanvaarden en dat hij in de kunsthandel was gebleven. 
Natuurlijk was de benoeming van zijn opvolger geheel Jan’s zaak, Blijdenstein wilde hem 
alleen maar attenderen op een kandidaat. Waarom Hoogendijk wel oren had naar de baan in 
Enschede, gaf Blijdenstein niet aan. Mogelijk keek de kunsthandelaar na drukke jaren uit naar 
een rustige baan in een landelijke omgeving. En dan was de functie van directeur van een 
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regionaal rijksmuseum zeer aantrekkelijk, een museum dat bovendien de nadruk legde op een 
kunsttijdperk dat ook Hoogendijk na aan het hart lag. 
 Van Heek zag niets in dit advies. Hij wilde simpelweg geen kunsthistoricus als 
opvolger, een mening waarin een meerderheid van het personeel hem steunde. Als een 
vooraanstaand kunsthistoricus zijn plaats als directeur zou innemen, was het grote gevaar dat 
deze zijn museale concept zou ombuigen en bijvoorbeeld de Gouden Eeuw of het modernisme 
ging voortrekken. Dan zou ook té sterk de nadruk komen te liggen op de schilderijen en bleef 
de Oudheidkamer, waaraan hij zeer gehecht was, onderbelicht, schreef Van Heek 
vertrouwelijk aan Rohling van het ministerie.37 Hoogendijk was voor Van Heek dus geen 
aanvaardbare kandidaat.  

De Haagse ambtenaren beseften dat Van Heek vreesde dat een kunsthistoricus wel 
eens ‘een radicale opruiming’ zou houden onder de toen geëxposeerde zeventiende-eeuwse 
schilderijen. Voor de hand liggend was natuurlijk dat de tweede man, Hijszeler, die er al ruim 
vijftien jaar werkte en in het museum toch al optrad als een soort manager omdat Van Heek er 
niet zo vaak meer was, de nieuwe directeur werd. Maar zij veronderstelden dat Hijszeler niet 
in aanmerking kwam, omdat hij niet tot de Van Heekkring behoorde.38 Maar daarover dacht 
Van Heek anders. Hij was er diep van overtuigd dat het voor de toekomst van het museum 
van het grootste belang zou zijn dat het blijvend bleef geworteld in de Twentse samenleving. 
Hijszeler kon daarvoor zorgen, met medewerking van een groep van Van Heek’s vrienden die 
het beleid van Van Heek niet zouden wijzigen: de middeleeuwse kunst in verschillende 
vormen moest blijven domineren boven de kunst uit latere tijden Hijszeler kon zelfstandig de 
archeologische afdeling en de opgravingen blijven leiden.39 In dit oordeel woog Van Heek 
Hijszeler’s loyaliteit mee die deze toonde toen hij kort na de oorlog een baan kon krijgen in 
het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden40, maar op Jan’s verzoek in Enschede was 
gebleven.41  
 
Vriendenclubje 
Om het beleid en activiteiten van het Rijksmuseum Twenthe ook in de toekomst op zijn koers 
te houden, stelde Jan van Heek voor om ‘een toeziend en richtinggevend College’ – 
onderstreept in zijn brief – in te stellen, een raad van ten hoogste zes en tenminste vier 
personen, door de minister van OK&W aan te wijzen na voorafgaand overleg met hem. Voor 
zichzelf zag hij daarin ook een taak, als voorzitter, om de ontwikkelingen te volgen en zich 
daarna terug te trekken.42 Maar zo’n Raad van Beheer paste niet in het departementale beleid, 
dat uitging van een eenhoofdige leiding van alle rijksmusea, in verband met de 
verantwoordelijkheid tegenover de minister. Een commissie van bijstand, die uiteraard minder 
bevoegdheden had, was wel mogelijk. Van Heek verklaarde zich hiermee akkoord, 
schoorvoetend, maar hij wilde in elk geval voorkomen dat de directeur een geïsoleerde figuur 
werd die buiten de Twentsche samenleving stond, ‘waarmee hij wel bedoeld zal hebben 
buiten Van Heek’s eigen kring’, schamperde een Haagse ambtenaar.43 Al was het geen Raad 
van Beheer, de commissie moest wel óf op verzoek van de minister óf ongevraagd, uit eigen 
beweging dus, de minister van advies kunnen dienen, meende Van Heek. Hijszeler was de 
meest aangewezen persoon om hem op te volgen, want hij kende de streek en de Twentenaren 
en zou zeker niet een ingrijpend andere koers inslaan, maar hij had daarbij wel de ruggesteun 
van een commissie van bijstand nodig.44  

En zo gebeurde het. Op 1 januari 1956 trad Hijszeler aan als directeur. Als 
wetenschappelijk assistent met uitzicht op de rang van conservator van het museum werd de 
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jonge rechtshistoricus A.L. (Adam) Hulshoff aangesteld. Hij was kort geleden geslaagd voor 
het doctoraal examen in de vrije studierichting van de rechtswetenschap. Jan van Heek was 
uiterst tevreden over deze benoeming, want ook Hulshoff paste in het Twentse milieu en zou 
de band kunnen herstellen die er altijd was geweest tussen het Nedersaksische en het 
Westfaalse gebied van West-Duitsland en Twente.  

 Jan van Heek zelf werd voorzitter van de Commissie van Bijstand, een 
vriendenclubje: vier van de vijf overige bestuurders waren leden van de Oudheidkamer 
Twente: L.A. Stroink, op dat moment voorzitter van de kamer, A. Wevers jr., mevrouw A.J. 
Blijdenstein-Janssen (echtgenote van Albert Blijdenstein) en A.C. Meijling uit Hengelo die al 
twintig jaar een actief bestuurslid was.45 Het enige lid met kunsthistorische kennis op hoog 
niveau was de bejaarde oud-directeur van het Aartsbisschoppelijk Museum in Utrecht, mgr. 
A. Rientjes, oud-pastoor, oud-medewerker ook van het Rijksmuseum Twenthe en al jarenlang 
een goede relatie van Jan.46 Jan van Heek dacht met deze Commissie van Bijstand van 
gelijkgestemden in de toekomst zijn invloed op het beleid van het museum te kunnen 
behouden. 

Jan van Heek had nog een ander plan. Op 3 december 1955 was de Commissie van 
Bijstand aanwezig bij de door Jan en Annetje georganiseerde kennismakingsbijeenkomst met 
Hulshoff op Zonnebeek, waar ze samen de maaltijd gebruikten.47 Diezelfde dag nog meldde 
Van Heek in een brief aan Rohling, dat Stroink, Wevers en Meijling het op prijs zouden 
stellen dat één van zijn  kinderen nu al een plaats in de commissie zou krijgen. Jan dacht aan 
zoon Goderd, maar zijn benoeming achtte Van Heek op dit moment prematuur, omdat Goderd 
enkele jaren buiten Twente ging werken. Daarom had hij het voorstel gedaan de commissie in 
de nabije toekomst uit te breiden met een zevende lid, een familielid van hem.48 Dat kon 
Goderd misschien zijn, maar Jan dacht ook aan zijn twee oudste dochters, Loekie of Aurelia; 
de jongste, Anneke, achtte hij daarvoor minder geschikt. De minister was niet gevoelig voor 
dit idee. 
 
 

Gratis postzegels van het Rijk  

Als voorzitter van de Commissie van Bijstand kreeg Jan van Heek in het museum een paar 

vertrekken op de bovenverdieping tot zijn beschikking. Hij reisde elke week twee keer vanuit ’s 

Heerenberg naar Enschede, wandelde enige tijd door het museum en besprak de lopende zaken 

met Hijszeler en Hulshoff.49 Voor zijn onkosten werd een regeling getroffen. ‘Declaraties van welken 

aard heb ik in mijn leven nimmer ten laste van het Rijk gebracht’, liet hij Rohling van het ministerie 

van OK&W weten. Hij benadrukte dat hij een kwart eeuw als onbetaalde directeur het museum had 

geleid. In zijn nieuwe positie wilde hij wel graag zijn portokosten declareren.50 Van Heek mocht 

voortaan zijn postzegels bij het Rijk in rekening brengen.  

  

 
Geroofde kunst 
In de eerste jaren vijftig bewerkstelligde Jan van Heek dat zijn museum een aantal belangrijke 
vroeg-Italiaanse schilderwerken in langdurige bruikleen verkreeg uit het kunstbezit dat de 
Duitse bezetters tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Nederland hadden weggevoerd. Direct 
na de bevrijding was de Stichting Nederlands Kunstbezit opgericht, met als taak de 
teruggekomen geroofde kunst te verdelen over de rijksmusea in Nederland. In augustus 1947, 
in de eerste ronde, bleek dat de SNK van oordeel was dat in het noorden (Groningen), in het 
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midden (Enschede en Arnhem) en in het zuiden (Maastricht, Eindhoven, Den Bosch) meer 
kunst uit de zeventiende eeuw moest worden gepresenteerd.51 Van Heek, nog directeur van 
het museum, kwam direct in het geweer. In zijn museum lag het zwaartepunt niet op de 
zeventiende eeuw, het beleid was juist de middeleeuwse kunst alle aandacht te geven. Hij zou 
het dan ook op hoge prijs stellen wanneer het Rijksmuseum Twenthe enkele kunstwerken die 
hij op de kijkdag had gezien, kreeg toegewezen, en hij somde diverse schilderijen, waaronder 
werken van de Brugse School en Lucas Cranach de Oude.52 

Een belangrijk deel van de beheerstaak van de SNK werd in 1949 toebedeeld aan de 
nieuwe Dienst voor ’s Rijks Verspreide Kunstvoorwerpen (DRVK), waarvan D.F. Lunsingh 
Scheurleer, waarnemend directeur van de SNK, hoofd werd.53 In 1952 volgde een tweede 
ronde voor de musea. De museadirecteuren mochten hun speciale wensen opgeven. Lunsingh 
Scheurleer kwam zelf voor overleg naar Enschede, waar Jan er op aandrong om zijn museum 
Italiaanse schilderijen en twee Engelse portretten toe te wijzen.54 Hij bevestigde zijn voorkeur 
schriftelijk. Hij wilde graag een vrij groot deel van de verzameling van zeer vroege Italiaanse 
schilderwerken in bruikleen krijgen. Deze schilderijen waren voor een groot deel afkomstig 
uit de collectie van Otto Lanz, ‘met wien ik veel in contact heb gestaan’, voegde Jan met 
nadruk toe, ‘de meeste dier stukken zijn mij uit diens tijd bekend.’ Van Heek’s plan was voor 
deze Italiaanse kunst een tot nu toe niet gebruikte bovenzaal van het museum in te richten, om 
daar een overzicht te geven van de paneelschilderkunst, zoals die zich van Byzantium naar het 
westen had voortgeplant.55 Jan’s pleidooi had resultaat, want Lunsingh Scheurleer deelde hem 
eind november 1952 mee, dat Van Heek zelf zijn keuze kenbaar mocht komen maken in het 
depot in Den Haag.56 In 1955 werden de afspraken ten uitvoer gebracht.57 Van Heek gaf de 
meer dan dertig in bruikleen ontvangen schilderijen een prominente plaats in zijn museum.  

Maar ruim vijf jaar later bleek de trouw van Van Heek’s vriendenclub, de Commissie 
van Bijstand, aan de kunst uit de late middeleeuwen, dus aan de continuïteit van het museale 
concept waarin de late middeleeuwen centraal stonden, te zijn verdampt. In het voorjaar van 
1961 stuurde het museum de 33 schilderijen terug naar Den Haag, nadat de Commissie van 
Bijstand had besloten voortaan geen vroeg-Italiaanse kunstwerken meer te zullen 
tentoonstellen.58 Eens te meer blijkt hieruit hoe persoonlijk de opvattingen van Jan van Heek 
waren en hoe hij als directeur iedereen in zijn koers meetrok.  
 

 

Catharina van Siena in Maastricht 

Van de kunstwerken die Van Heek voor het museum had verworven uit het geroofde kunstbezit en 

in 1961 werden teruggestuurd, werden er naderhand twintig toegevoegd aan de collectie van 

vroeg-Italiaanse kunst van het Bonnefantenmuseum in Maastricht.59 Eén van de bekendste 

schilderijen, dat zes jaar in het Enschedese museum had gehangen, is De heilige Catharina van 

Siena, een paneeltje van 30 x 30 cm., van Sano di Petro (1406-1481). Het is nu één van de 

topstukken van de tentoonstelling Het Nederlandse Palazzo in het Bonnefanten Museum, 

samengesteld uit de collecties van dit museum en het Rijksmuseum in Amsterdam, die tot eind 

2011 in de Limburgse hoofdstad is te zien. Daarom siert De Heilige Catharina van Siena pontificaal 

de cover van het boek over deze tentoonstelling.60  
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HOOFDSTUK 31 
 

Behoudend en eigenwijs 
 
Na de oorlog maakte de Twentse textielindustrie kennis met een ongekend fenomeen: een 
schrikbarend personeelstekort. Dat was nog nooit voorgekomen. Niet eerder hadden de 
fabrikanten zich zorgen hoeven te maken over hun belangrijkste kapitaal, de arbeiders. 
Generatie op generatie volgden kinderen, na hun schooltijd, hun vader naar de fabriek, ook al 
omdat de eenzijdigheid van het industriële patroon weinig andere kansen bood. Zelfs 
werkloze veenarbeiders uit de noordelijke provincies kwamen naar Enschede, verleid door 
een nieuw huis in de gloednieuwe Drentse buurt. Maar na de oorlog was het aantal 
producerende werknemers tot ongeveer de helft van het vooroorlogse aantal gedaald.1   

Dit zorgwekkende tekort aan arbeiders hadden de fabrikanten vooral aan zichzelf te 
wijten, vond Jan van Heek. Dat zei hij in 1948 als president-commissaris van Van Heek & 
Co., het grootste textielbedrijf van Enschede, tegen de aandeelhouders  – in wat Van Schelven 
een ‘historisch betoog’ heeft genoemd. Stond zijn vader Gerrit Jan van Heek in zijn tijd 
bekend om zijn vooruitstrevende sociale opvattingen, daarna hadden de ondernemers zich niet 
gerealiseerd dat ‘de standing van de textielarbeider’ op peil moest worden gehouden. Het 
gevolg was dat kinderen van textielarbeiders niet, zoals vroeger gewoonte was, hun toekomst 
in de spinnerijen en de weverijen zochten, maar in meer aantrekkelijke, nieuwe takken van 
industrie, zoals de metaal- en elektrotechnische industrie en de confectiebedrijven. ‘Wij 
moeten met kracht blijven streven naar eerherstel van de textielarbeid en het garanderen van 
een goed bestaan.’ Met deze aansporing besloot Jan van Heek zijn toespraak tijdens de 
aandeelhoudersvergadering. Een collega onderstreepte Van Heek’s verhaal: de fabrikanten 
moesten hun fabriek vernieuwen en meer aandacht besteden aan de ‘sociale verzorging’.2  
  Dat er na de oorlog in de textielindustrie – meer dan in andere bedrijfstakken – een 
tekort aan arbeiders ontstond, was ook het gevolg van de oorlogsomstandigheden. In Twente 
en de Achterhoek hadden veel arbeiders in de oorlogsjaren gedwongen in Duitsland gewerkt 
en ongeveer de helft van de werkende mannen had werk gevonden in andere bedrijfstakken.3 
Na de bevrijding konden de werkgevers nog wel beschikken over een kern van oude, 
getrouwe werknemers, maar er kwamen te weinig arbeiders uit Duitsland terug; ze hadden 
daar nu hun werk en bleven er, ze wilden niet terug naar de textiel. De fabrikanten moesten 
dus nieuwe, liefst jonge arbeidskrachten aantrekken die nog niet eerder in de textiel hadden 
gewerkt. Maar dat bleek zo lastig dat gevreesd werd dat  textielfabrikanten gedwongen 
zouden worden hun fabrieken naar elders te verplaatsen.4 Er ontstond een strijd om de 
arbeider, die werd gelokt met aantrekkelijke secundaire voorzieningen als kolen, 
levensmiddelen en textielgoederen. De regionale media stonden vol personeelsadvertenties. 

Desondanks groeide het personeelstekort. Al in de oorlog had het Raadgevend Bureau 
Ir. B.W. Berenschot een rapport uitgebracht, waarin vijf oorzaken werden genoemd:  

 
1. Het aanbod van arbeidskrachten vermindert, als gevolg van de daling van het geboortecijfer. 

Daarentegen stijgt de gemiddelde leeftijd, waardoor een langere gemiddelde periode van 
inschakeling in het productieproces. 

2. Sterke daling van de spontane immigratie uit andere delen van het land. 
3. Verminderde textieltraditie: jongeren uit textielfamilies geven de voorkeur aan andere 

beroepen, buiten de textiel. 
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4. De geringe aantrekkingskracht van de textiel: jongeren, die zelf niet uit een textielmilieu 
komen, hebben geen voorkeur voor de textielindustrie.5 

 
Dit rapport maakte ook duidelijk dat de Twentse textielindustrie zijn monopoliepositie als 
werkgever kwijt raakte, dat andere bedrijfstakken aantrekkelijker waren geworden. Er was 
zelfs sprake van een zekere weerstand om in de textiel te gaan werken. Zes van de tien 
textielarbeiders wilden dat hun zoons in elk geval geen textielarbeider werden. Er was sprake 
van een zekere ‘textielbeuheid’.6 Ze kregen onvermoede steun van onderwijzers, geestelijken 
en artsen: hun oordeel over het textielvak en de textielarbeider was weinig positief. Ze 
beschouwden de textiel als minderwaardig werk, vanwege de veronderstelde weinige 
vakbekwaamheid en de geringe intellectuele eisen die het beroep stelde. Het was ook 
monotoon werk en de ver doorgevoerde specialisatie versterkte de eentonigheid nog. De 
werkspanning en het lawaai maakten het nauwelijks mogelijk onder het werk een woord met 
elkaar te wisselen.7  
 
Samen overleggen 
De werkgevers  probeerden de arbeidsrelaties, die in de crisisjaren ernstig waren verstoord, te 
verbeteren. Zo werd in mei 1946 een cao voor de textielindustrie afgesloten.8 Maar hoe broos 
dit nieuwe begin was, bleek een maand na de ondertekening al, toen bij twee Enschedese 
textielbedrijven zo’n 125 werknemers staakten uit protest tegen de invoering van de prikklok. 
En op 12 december 1946 legde het personeel van de voorspinnerij van Rigtersbleek het werk 
neer. De arbeiders waren niet tevreden met het aantal waardepunten – om textiel te kopen – 
dat het bedrijf uitkeerde en wilden net als collega’s van andere bedrijven hun punten ook 
kunnen besteden bij de detailhandel, voor andere producten dan textiel. In andere 
textielcentra, zoals Almelo, Oldenzaal en Rijssen, braken ook zulke kortdurende stakingen 
uit.9 

Het arbeiderstekort in de eerste vijf jaar na de oorlog, in combinatie met de in de 
oorlog opgedane ervaringen en veranderde inzichten op het gebied van personeelsbeleid, 
leidde tot overleg tussen textielondernemers en de vakbonden. De werkgevers probeerden het 
werk aantrekkelijker te maken, om in hun personeelstekort te voorzien. Ze lieten hun 
patriarchale houding varen en ontdekten de ‘human relations’.10 Bazen mochten hun 
personeel niet langer uitfoeteren en moesten af en toe vriendelijk informeren hoe het thuis 
was, hoe het met de kinderen ging.11 Hier en daar verbeterden ondernemers ook de 
werkomstandigheden. Het stoorde hen echter dat er in die jaren een vertekend, wat 
overdreven beeld leefde van de textielarbeid. Het was ook zaak het sociaal aanzien van het 
vak te verhogen, dus naast ‘human relations’ ook ‘public relations’. Voorlichting aan 
arbeiders, hun familie en het publiek, werd dringend noodzakelijk geacht, om het imago van 
de textielarbeider meer in overeenstemming te brengen met de realiteit.  

Het rapport van Berenschot vormde de aanleiding voor de oprichting van de Stichting 
Textielvak. Het idee was eerst besproken binnen de FVE, daarna met de drie andere Twents-
Gelderse fabrikantenverenigingen en met vertegenwoordigers van de textielvakbonden. De 
nieuwe stichting was uniek in Nederland, omdat zij geheel onafhankelijk van de werkgevers- 
en werknemersorganisaties kon opereren. Fabrikanten en vakbondsvertegenwoordigers namen 
als privé-persoon zitting in het bestuur en konden zonder last of ruggespraak hun oordeel en 
advies geven.12 Bijzonder was ook de doelstelling: het verhogen van het aanzien van het 
textielvak en van degenen die daarin werken, het bevorderen van goede relaties tussen 
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fabrikanten en arbeiders en in het algemeen het verbeteren van de ‘standing’ van de 
textielarbeiders.13 De eerste activiteit was de uitgave van het centraal geredigeerde 
textielvakblad Spil en Spoel.14  

De werkgevers troffen ook binnen hun eigen bedrijven maatregelen. Jan van  Heek 
beijverde zich als president-commissaris van Van Heek & Co. om een aantal sociale 
voorzieningen te verbeteren. De oprichting van een pensioenfonds eind 1946 maakte het 
mogelijk dat arbeiders op hun 65ste konden stoppen met werken. In 1950 werd het 
pensioenfonds uitgebreid met een sociaal voorzieningsfonds. Om ‘de idee der 
bedrijfsgemeenschap te verstevigen en de arbeidsvreugde te vergrooten’ startte Van Heek & 
Co. als één van de eerste textielbedrijven een blad voor het personeel, de Mik (Mensen in 
Katoen). En hoewel Jan van Heek zich in het verleden niet bepaald een voorstander had 
getoond van meedenken en meepraten van medewerkers, stelde hij een contactcommissie in, 
‘een oefenschool’ voor de in 1952 ingestelde Ondernemingsraad.15 
 

 
Hotel Memphis in villa De Bazel 

Kort na de oorlog signaleerde Jan van Heek een probleem: ‘de achterlijkheid van de stad Enschede 

ten aanzien van hotels’. Wat bleek? De plaatselijke fabrikanten moesten hun gasten onderbrengen 

in ’t Lansink of het Amstelhotel in Hengelo. Het moest toch mogelijk zijn door samenwerking een 

behoorlijk hotel in Enschede te vestigen, schreef hij de FVE. ‘Niet een inrichting van groote luxe, 

doch doelmatig, netjes en waardig.’ Het hotel moest niet in de stad liggen, maar bij het Volkspark, 

‘zoodat men het gebruik van een uitzicht op den tuin kosteloos heeft’.16 Jan maakte zijn broer 

Gerrit Jan warm voor het idee, die andere fabrikanten meekreeg. Samen richtten ze de Hotel 

Maatschappij Enschede op; deze kocht eind augustus 1950 de in 1923 door Karel de Bazel 

ontworpen villa van M.I. Menko aan de M.H. Tromplaan 55, met uitzicht op het Volkspark. 

Een jaar later opende het hotel, onder de naam Hotel Memphis, naar de Amerikaanse stad 

waarmee Enschede zo nauw was  verbonden, omdat de textielfabrikanten hun ruwe katoen 

grotendeels in Memphis kochten en omdat de stad na de oorlog het geplunderde Enschede had  

geadopteerd. Het hotel telde 29 kamers. Alle textielgoederen in het hotel waren van lokale makelij, 

van gordijnen tot dekens, van lakens en slopen tot vaatdoeken en badlakens, van damast tot 

dweilen, van tafelkleedjes tot theedoeken.17 In het midden van de jaren negentig was het hotel niet 

meer te exploiteren en werd er een architectenkantoor gevestigd. 

 
 
Samenwerking en concentratie 
Langzaam maar zeker kroop de textiel weer uit het dal. Personeelstekorten werden 
teruggedrongen. In 1949 was de katoenindustrie de eerste bedrijfstak in Nederland – in 
Twente werkten 44.000 werknemers in de textiel – die het vooroorlogse productieniveau 
overschreed, mede door herstel en aankopen van nieuwe machines die de meeste bedrijven 
voor een groot deel – bijna zeventig procent – financierden uit de Amerikaanse Marshallhulp. 
Dat gold niet voor Van Heek & Co., die – ook al was het bedrijf inmiddels een naamloze 
vennootschap – zo min mogelijk afhankelijk wilde worden van externe geldschieters.18 

In de eerste jaren vijftig leek voor de Twentse textiel zelfs een gouden toekomst 
weggelegd, mede dank zij de modernisering van de fabrieken en de toenemende rationalisatie. 
Maar de concurrentie groeide. Evenals in de jaren dertig verhevigde Japan de strijd om de 
klant in Indonesië . De export naar Indonesië – in 1949 nog 46 procent19 – liep snel terug, 
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mede ook als gevolg van financiële problemen van de onafhankelijk geworden voormalige 
kolonie. De arbeidsverhoudingen en de lagere lonen gaven de Japanse industrie een 
voorsprong, mede door het gehanteerde stelsel van ‘dual pricing’, dat de concurrentiepositie 
van Europese landen verzwakte.20 In 1957 werd de export naar Indonesië op nog maar tien tot 
twaalf procent geschat. Het marktpatroon van de textielbedrijven was medio jaren vijftig sterk 
gewijzigd: iets meer dan de helft van de productie was bestemd voor buiten-Europese 
gebieden, waaronder Afrika, ruim dertig procent van de productie voor landen binnen de EEG 
en de rest voor andere Europese landen.21 

Er was echter één belangrijk structureel probleem: de al van vóór de Tweede 
Wereldoorlog daterende internationale overcapaciteit. Daarmee kampte niet alleen de 
Nederlandse, maar de gehele West-Europese katoenindustrie. De oorzaken waren duidelijk: 
het wegvallen van de export naar de voormalige koloniale gebieden en de import uit de landen 
met lage lonen of politieke prijzen. Prof.dr. J. Wisselink, directeur van het eind 1930 
opgerichte Economisch Instituut van de Textielindustrie, en econoom dr. W.T. Kroese stelden 
dit vraagstuk omstreeks 1956 uitdrukkelijk aan de orde. Wisselink – al sinds de oprichting van 
het instituut nauw betrokken bij alle plannen voor samenwerking in de textiel – zag 
samenwerking en concentratie als de beste remedie.22 Kroese, gepromoveerd bij Wisselink en 
directeur van de Koninklijke Stoomweverij in Nijverdal, constateerde dat voorbije decennia 
een overgang hadden laten zien van een stelsel van vrije productie en vrije prijsvorming naar 
een stelsel van geleide productie en dito prijsvorming, waarin samenwerking tussen bedrijven 
onontbeerlijk was geworden. De Tweede Wereldoorlog vormde daarbij zowel politiek als 
economisch een keerpunt dat deze ontwikkeling alleen maar kon stimuleren.23 

Voorzichtig kwam in het begin van de jaren vijftig samenwerking in de Twentse 
textiel op gang. Op 31 december 1949 kwam in een gesprek tussen Kroese en directeur E. 
Gorter van H. ten Cate Hzn & Co. in de firmantenkamer van Ten Cate in Almelo een fusie 
tussen beide bedrijven aan de orde. Om werknemers en aandeelhouders niet te verontrusten en 
de concurrentie niet op een idee te brengen, begonnen de besprekingen over samenwerking in 
het diepste geheim. In 1952 besloten de beide bedrijven tot samenwerking.24 Vijf jaar later 
volgde een volledige fusie: Nijverdal-Ten Cate.  
 
‘Verrast maar niet verontrust’ 
In Enschede waren nog geen bewegingen in deze richting te bespeuren. Jan van Heek zag 
niets in een fusie met wie dan ook. De Van Heekbedrijven – Van Heek & Co, de Boekelosche 
Stoombleekerij en Rigtersbleek – moesten zelfstandig blijven, onafhankelijk van anderen, 
zoals zijn familie dat altijd was geweest. Bovendien leerde de geschiedenis dat in de textiel na 
sombere jaren ook weer tijden van voorspoed aanbraken. In de vergadering van 
aandeelhouders van Van Heek & Co. in 1952 merkte Van Heek op dat ‘de gebeurtenissen in 
Almelo hem wel hadden verrast, maar niet verontrust.’ Toen één van de commissarissen er 
voor pleitte zelf tot concernvorming over te gaan, zei een directeur – in het spoor van Jan van 
Heek – dat de historische ontwikkeling ‘reden tot voldoening schenkt en wij onszelf dan ook 
niet in de put moeten praten’.25  

De samenwerking van het Nijverdalse en het Almelose bedrijf schudde Van Heek & 
Co. overigens wel wakker. Om de achterstand op concurrerende ondernemingen als 
Nijverdal-Ten Cate niet te groot te laten worden, besloot het bedrijf in 1952 tot een 
uitbreiding van het aandelenkapitaal tot 7,4 miljoen gulden. Van de extra 1,8 miljoen kwam 
ongeveer één miljoen uit de relatiekring van Van Heek: Rigtersbleek, Ter Horst & Co. uit 
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Rijssen en de Twentsche Bank, de rest uit omzetting van deposito’s.26 Behalve Rigtersbleek 
verhoogde ook de Boekelosche Stoombleekerij (BSB) haar belang in Van Heek & Co. Jan 
van Heek, commissaris bij beide bedrijven, hoopte op regelmatig overleg over gezamenlijke 
zaken. BSB-directeur H.J. (Henk) van Heek, sinds eind 1945 commissaris bij Van Heek & 
Co., maakte bij die gelegenheid voor het eerst een schuchtere opmerking tegenover ‘Oom Jan’ 
– Henk was de zoon van Jan’s halfbroer Henny – over verdere samenwerking. Zijn idee was 
dat BSB van de 94 aandelen in Van Heek & Co. een klein pakket ruilde tegen aandelen 
Rigtersbleek, een transactie die het begin kon zijn van ‘een meer daadwerkelijke samenhang 
van de drie bedrijven’. Waarom geen overleg over bijvoorbeeld een systematischer 
productieplan waarbij de een de ander niet meer of althans minder beconcurreerde?27 Maar 
een gezamenlijk gesprek leidde tot niets, Jan van Heek hield de boot af. Slechts af en toe 
werkten de drie samen, bijvoorbeeld wanneer het om technische adviezen ging, over 
afstemming van bleekopdrachten of een gezamenlijke licentie van chemische procédés.28  
 

 
Een waardige plaats onder de zon 

Jan van Heek was vanuit zijn belangrijke sleutelposities in diverse ondernemingen medio jaren 

vijftig sterk betrokken bij het wel en wee van de textielindustrie. Op 2 juli 1955 sprak hij op de 

jaarbijeenkomst van de Orde van St. Jan op Huis Bergh met prins Bernhard over de problemen in 

de Twentse textielindustrie. Twee dagen later deelde de prins, omdat het gesprek in Huis Bergh 

voortijdig beëindigd was, telefonisch mee dat het zijn bedoeling was enige leidende figuren uit de 

textielwereld uit te nodigen de situatie te komen bespreken op paleis Soestdijk. Van Heek wees de 

prins daarop per brief op enkele factoren die de ontwikkelingen in de bedrijfstak beïnvloedden: de 

teruglopende export, de hoge sociale lasten (rond vijftig procent) die in groeiende mate op de 

Nederlandse export drukten die ‘een achterstelling betekent bij andere landen waar deze niet of op 

een veel geringer schaal bestaan’. Velen namen aan dat de textiel de strijd kon volhouden bij ‘de 

beste equipering en rationaliseering’, een mening die volgens Van Heek rustte ‘op gronden die wel 

medewerken, doch niet doorslaggevend zijn.’ Maar naar zijn mening was ‘het apparaat der 

textielindustrie te groot [...] geworden voor de mogelijkheden’. Deze situatie zou aanhouden tot er 

een zeker evenwicht was bereikt tussen productie en afzet, ‘wat langs natuurlijken weg kan 

geschieden door slijtage en door het verdwijnen der zwakte ondernemingen. Dat is geen 

verblijdend perspectief.’29 Voor zover bekend heeft het onderhoud op Soestdijk overigens nooit 

plaatsgevonden. 

 
 
Pleidooi voor bundeling 
De benoeming van Henk van Heek, directeur van de BSB, tot commissaris, in 1945, leidde tot 
een ingewikkelde situatie binnen de groep commissarissen van Van Heek & Co. Jan van 
Heek, sinds 1935 gedelegeerd commissaris van Rigtersbleek, was ook voorzitter van de Raad 
van Commissarissen van Van Heek & Co.  Deze drie bedrijven hadden vanouds een hechte 
familierelatie. Menselijkerwijs gesproken zou samenwerking in moeilijke jaren voor de hand 
liggen, maar Jan – met zijn commissariaten bij Rigtersbleek, Van Heek & Co., Gerh. Jannink 
& Zonen in Enschede30, Palthe NV in Almelo en Ter Horst & Co. in Rijssen – had met zijn 
talenten en ervaring meer recht van spreken en oordelen dan Henk die bijna twintig jaar 
jonger was, wat zijn bijna verlegen en af en toe zelfs wat onderdanige houding in de contacten 
met zijn Oom Jan verklaart. 
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 In Twente en ook in de Achterhoek zochten in de jaren vijftig steeds meer bedrijven 
naar samenwerking, om de economische problemen het hoofd te bieden. De ideeën van 
Wisselink en Kroese én het voorbeeld van Nijverdal-Ten Cate sloegen kennelijk aan. Deze 
concentratie speelde zich ook af in het aanpalende Westmünsterland, waar de textielindustrie 
voor Duitsland net zo belangrijk was als de Twentse voor Nederland.31 Henk van Heek, 
inmiddels een vijftiger die inzag dat samenwerking en concentratie de Twentse textielzorgen 
voor een deel konden oplossen, had in 1948 al gepleit voor een vorm van een bundeling 
tussen de drie Van Heekbedrijven. In de aandeelhoudersvergadering van het moederbedrijf 
was een mogelijke uitwisseling van aandelen met Rigtersbleek aan de orde geweest. Zouden 
Rigtersbleek en Boekelo niet tot ‘een soortgelijke interessegemeenschap’ kunnen komen, 
vroeg Henk van Heek zich af.32 Maar Jan van Heek prefereerde zelfstandigheid en 
onafhankelijkheid en had bovendien het volste vertrouwen in de toekomst; hij vond het nog te 
vroeg voor zo’n stap en adviseerde Henk af te wachten hoe de nauwere relatie tussen Van 
Heek & Co. en Rigtersbleek zich ontwikkelde.33  

Henk van Heek vond wel dat een goede samenwerking in bredere zin tussen de drie 
ondernemingen moest zijn gebaseerd op de oorspronkelijk overeengekomen werkverdeling: 
BSB bleekt en verft, de twee andere spinnen en weven. Maar in de zomer van 1949 kreeg hij 
het gevoel dat Van Heek & Co. zich steeds meer opstelde als een zelfstandige finisher en zich 
daardoor op den duur van Boekelo distantieerde. De opdrachten van Van Heek & Co. aan 
veredelaar BSB waren in een halve eeuw teruggelopen van 100 procent in 1897 tot 23 procent 
in 1948. Als commissaris wist Henk van Heek dat dertig procent van de machines die Van 
Heek & Co. kocht, bestemd waren voor veredeling van hun producten. Hij vreesde dat het 
bedrijf zijn  eigen veredeling pousseerde ten koste van de BSB en dat moest volgens hem ook 
Rigtersbleek, als aandeelhouder en grote klant van Boekelo, verontrusten. Van Heek & Co. 
zou zelfs op een gegeven moment een concurrent kunnen worden van Boekelo.34 Het 
antwoord van Jan was bemoedigend als altijd. BSB hoefde niet bang te zijn, Van Heek & Co. 
en Rigtersbleek zouden hun producten ook in de toekomst zoveel mogelijk in Boekelo laten 
veredelen. De daling van de opdrachten van Van Heek & Co. voor BSB had alles te maken 
met de sterke vermindering van de export van bleekgoederen.35 
 
Gemoedelijkheid en eenvoud 
De verhoudingen binnen de raad van commissarissen van Van Heek & Co. werden nog 
complexer, toen Jan van Heek in 1951 ook commissaris werd van BSB. Op verzoek van de 
directie van Rigtersbleek had hij de plaats ingenomen van zijn broer Arnold, die zich 
terugtrok.Van Heek had één belangrijke voorwaarde gesteld: directeuren en commissarissen 
van BSB moesten bereid zijn het bedrijfsbeleid op diverse punten aan te passen, wat een 
terugkeer betekende naar de opvattingen van vroeger. Zijn verwijt was dat BSB te bruusk had 
gebroken met bestaande, vertrouwde werkwijzen, die moesten wijken voor nieuwe 
denkbeelden, ‘liggende in wat men noemt wetenschappelijke richting en voerende tot “over-
staffing en over-administratie” in kantoor en fabriek.’ BSB diende volgens Jan van Heek te 
proberen meer rekening te houden met de traditionele mentaliteit van het bedrijf en de 
vroegere gemoedelijkheid en eenvoud. Jan’s grief richtte zich vooral tegen ir. E.E. (Noor) van 
Andel, de van Shell afkomstige chemicus die in 1946 in de directie van BSB was benoemd.36 
Van Andel was in het Twentse fabrikantenmilieu niet alleen één van de eerste 
buitenstaanders, maar ook één van de eerste academici. De textielfabrikanten hadden het niet 
zo begrepen op wetenschappers, ze hechtten meer waarde aan een praktijkopleiding in de 
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eigen fabriek of in die van een concurrent in het buitenland.37 De Twentse textieltradities op 
dit punt waren sterk, zeker voor een behoudend man als Jan van Heek.38  

Tegenover Henk van Heek persoonlijk lichtte Jan zijn standpunt toe. De verhoudingen 
tussen Rigtersbleek en BSB waren verstoord na het overlijden van BSB-directeur en Jan van 
Heek’s cricketvriend Ebs van Heek in 1943. Toen Ebs nog leefde, verliepen de zaken vlotter 
en geschilpunten werden altijd direct opgelost. Hij was bereid te helpen de goede 
verhoudingen te herstellen, om een breuk te voorkomen, maar  de beslissing daarover lag bij 
de commissarissen en de directie van BSB. Van Andel mocht dan goed zijn op zijn 
vakgebied, maar uit wat Jan van Heek hoorde, moest hij wel concluderen dat Van Andel zich 
niet had weten aan te passen aan de tradities, waarin Van Heek, Rigtersbleek en ook Boekelo 
waren opgegroeid en groot geworden. In de kantlijn van de brief schreef  Henk van Heek ‘dit 
is onjuist’  bij deze passage.39 

Toen Jan van Heek, intussen commissaris van BSB geworden, in de zomer van 1951 
de indruk kreeg, dat de problemen tussen BSB en de Enschedese bedrijven een chronisch 
karakter hadden gekregen, zette hij de zaak op scherp. De directie moest zich onderwerpen en 
houden aan de richtlijnen, zo niet dan bracht hij de kwestie ter sprake in de vergadering van 
aandeelhouders. De directie diende zich te realiseren dat zij ondergeschikt was aan de Raad 
van Commissarissen.40 Diezelfde dag kreeg Henk van Heek een vertrouwelijke brief, waarin 
Jan van Heek sterk benadrukte dat het verschil in opvattingen over de beleidsvoering zijn 
oorsprong vond ‘in de afwijking van gezonde opvattingen, die Twenthe groot en sterk 
maken’.41 Mede namens mededirecteur Noor van Andel deelde Henk van Heek zijn oom bijna 
twee weken later mee, dat beiden het in grote lijnen eens waren met Jan’s visie. Dat ze de 
commissarissen onvoldoende raadpleegden vond hij overigens geen terecht verwijt, 
integendeel, hij was van oordeel dat ze vaak té open waren.42 

In Boekelo was de rust teruggekeerd, de indringende missive van Jan van Heek had 
zijn uitwerking niet gemist, de BSB-directie liep weer in het gareel. Maar Henk van Heek 
begon er genoeg van te krijgen. Steeds weer stoorde hij zich aan de conservatieve instelling 
van Jan van Heek, die eigenwijs als hij was eigenlijk alles bij het oude wilde houden, 
voortdurend ieder tot rust maande omdat alles goed zou komen en eigenlijk de ogen sloot 
voor onontkoombare en noodzakelijke ontwikkelingen. In een lange brief aan H.A.M. Kroese, 
de nieuwe commissaris van Van Heek & Co. namens de Twentsche Bank en Jan van Heek’s 
gedoodverfde opvolger, meldde Henk dat hij erover dacht als commissaris af te treden. Hij 
was het beu voortdurend op de trom te slaan. Hij verfoeide het ‘klikspaan te zijn, de nazi-
terreur en –spionage ligt ons niet en toch begint mijn geschrijf er op te lijken, als je niet beter 
zou weten’.43  
 
Onverstoorbaar optimisme 
Na de jaarvergadering van de vennootschap en een gesprek met de directie en enige naaste 
medewerkers maakte Jan van Heek op 14 mei 1955 zijn medecommissarissen van Van Heek 
& Co. deelgenoot van zijn kennelijk onverstoorbare optimisme: hij was overtuigd dat Van 
Heek & Co. alles in het werk stelde om het bedrijf bij de tijd te houden, dat gold zowel voor 
machines en gebouwen als organisatie en sfeer. Er werden diverse besparingen doorgevoerd. 
Van Heek: 

 
‘Van oude fabrieken is het natuurlijk niet mogelijk moderne te maken, dat weten wij allen, 
doch in het kader van het bereikbare is er de laatste jaren reeds veel gedaan, waarvan de 
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vruchten beginnen te rijpen. De vernieuwingen staan niet stil, doch worden doorgezet, zoowel 
door vervanging van oude machinerie als voor verantwoorde verbeteringen in de bestaande. 
Dat zijn alle hoopvolle teekenen. Er wordt met grote ernst en toewijding gewerkt.’44 
 

Henk van Heek wilde nog niet berusten en waagde een laatste poging om de drie Van 
Heekbedrijven tot samenwerking te brengen. Financieel waren ze al verstrengeld, nu zouden 
ze moeten gaan samenwerken in één concern met een overkoepelende directie en een 
gedecentraliseerd management. Dus een algemene directie, een directie voor de spinnerijen, 
één voor de weverijen en een directie voor de finishbedrijven.45

  

 
 

Het ‘groote kantoor’ is er nog! 

In de herfst van 1953 leefden er – ondanks de verontrustende situatie in de textiel – bij Van Heek 

& Co.  ideeën voor de bouw van een nieuw hoofdkantoor, mogelijk op een andere plaats dan het 

bestaande hoofdkantoor achter de Grote Kerk. Jan van Heek had daarvoor een plan gemaakt, maar 

vond wel dat het kantoor moest blijven op de plek ‘waar het historisch behoort’, naast het Van 

Heekshuis, in het centrum van de stad.46 Maar de directie oordeelde dat Jan’s plan ‘niet voor 

verwezenlijking vatbaar’ was. De toestand in de textielindustrie was momenteel zeer 

onoverzichtelijk en er werden in de toekomst nog moeilijke jaren verwacht.’47  

Jan maakte een nieuw, eenvoudiger plan. Hij wilde de gevel ‘upgraden’, meer in overeenstemming 

brengen met de status van Van Heek & Co. Dat idee kreeg ieders instemming en in 1954 werd het 

hoofdkantoor van Van Heek & Co. wat gemoderniseerd. Van Heek meende dat de directie ‘enig 

reliëf’ moest geven aan de ingebruikneming. ‘Zulks hoeft niet het karakter van “reclame” te 

dragen. Wel echter om naar binnen en naar buiten enigszins in herinnering te brengen, dat “het 

groote kantoor” van voorheen er nog is en betekenis in Enschede en in Twenthe heeft behouden.’ 

Hij stelde een bescheiden plechtigheid voor die ’s middags om vier uur begon, ‘om geen volkomen 

gebroken dag te maken’. Bij de samenkomst in de hall wilde hij port, sherry en vermout 

presenteren ‘en eerst dan een sigaar of sigaret’.48 Het feest was op woensdag 29 december 1954, 

in de nieuwe hall van het kantoor.  

 
 
Van Heek & Co. had inmiddels Gherzi Textil Organisation in Zürich gevraagd een rapport uit 
te brengen over het witgoedbedrijf en de administratieve en commerciële organisatie.49 Henk 
van Heek mocht in december 1955 de voorlopige analyse van het rapport vertrouwelijk 
inzien. Het bevestigde zijn indruk dat de directie van Van Heek & Co. in de tien naoorlogse 
jaren in de ontwikkeling van de ‘wetenschappelijke bedrijfsvoering’ hopeloos was te kort 
geschoten.50 Na de commissarissenvergadering van 6 maart 1956, toen er na de bespreking 
van het voorlopige rapport van Gherzi geen tijd meer was geweest voor de rondvraag, gaf 
Henk van Heek in een brief aan Jan van Heek direct lucht aan zijn ongerustheid. Het rapport 
was volgens hem voor de directie als geheel vernietigend en het definitieve rapport zou ‘ons 
de ogen nog wel verder doen opengaan’.51 Jan van Heek bleef echter van mening dat zijn 
neef, hoe goed hij het misschien ook bedoelde, alles te somber zag. Hij had in de spinnerij 
Noorderhagen met eigen ogen kunnen zien wat daar in de laatste jaren door vernieuwing en 
verbeterde werkwijzen was bereikt, het was zijn verwachtingen ver te boven gegaan. Die 
ontwikkelingen sterkten hem in zijn geloof in de toekomst van Van Heek & Co. ‘Wij moeten 
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regelmatig doorgaan in de richting van vernieuwing en verbetering tot de grens van onze 
mogelijkheden’, meende hij.52  

Twee weken later, op de eerste lentedag van 1956, besloot Henk van Heek af te treden 
als commissaris van Van Heek & Co. Hij had gehoord dat het rapport van Gherzi niet in de 
raad van commissarissen zou worden besproken. ‘Ik ben daar zo ontdaan over, dat ik dit niet 
langer kan verdragen. [...] Men meent zijn gezicht niet te behoeven verliezen, wanneer alle 
vuile was maar binnenskamers wordt verwerkt, maar hun gezicht hebben zij immers al lang 
verloren. Is dat nog niet begrepen?’ Mede ook gezien zijn gezondheidstoestand – hij leed aan 
chronische hoofdpijnen – en om zijn gevoel van eigenwaarde te behouden stelde hij zijn 
commissariaat ter beschikking.53  

De zo lang bepleite samenwerking tussen de drie Van Heekbedrijven is nooit tot stand 
gekomen. Pas in 1964, na een aantal mislukte pogingen, fuseerden Van Heek & Co. en 
Rigtersbleek met Nico ter Kuile & Zonen en A.J. ten Hoopen & Zoon uit Neede in de 
houdstermaatschappij Van Heek & Co.54 Maar het bleek een noodgreep die geen kans van 
slagen had. Op 4 april 1967 kregen duizend werknemers van Van Heek & Co. hun ontslag, er 
zouden er nog zevenhonderd volgen. Dat was 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.55  
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HOOFDSTUK 32 
 

Controverse in de familie 
 

De algemene ontwikkelingen in de textiel gingen ook aan Rigtersbleek niet ongemerkt 
voorbij. Daarom gaf de directie in het voorjaar van 1951 de Vereenigde Accountantskantoren 
(VAK) in Almelo opdracht de rationaliteit van de werkmethode bij enkele afdelingen te 
onderzoeken. Het eerste rapport, van eind 1954, presenteerde voorstellen voor verbetering, op 
grond waarvan Rigtersbleek verzocht deze nader uit te werken en zo mogelijk in de 
desbetreffende afdelingen te concretiseren, te beginnen op het kantoor. Maar nader onderzoek 
leerde dat de kern van de problemen het gebrek was aan wat de rapporteurs noemden 
‘coördinerende leiding, welke ingesteld is op de eisen van een moderne onderneming’. De 
onderzoekers stelden het hard en helder: ‘Er bestaat een onvoldoende aanpassing van persoon, 
organisatie en apparatuur aan de structurele wijzigingen, welke zich in uw onderneming 
sedert 1930/1940 hebben voorgedaan en nog steeds voordoen t.a.v. verkoop, productie en 
algemeen beheer.’  

De zwakke punten lagen in hoofdzaak in de personele sfeer. De meeste directieleden 
waren te oud om van hen nog te verlangen in de noodzakelijke aanpassingen voorop te gaan. 
Tussen het oude management en de – toekomstige – opvolgers lag een verschil van meer dan 
één generatie, waardoor aansluitingsproblemen ontstonden. Daarnaast signaleerde VAK 
diverse organisatorische problemen. Het advies was op korte termijn ingrijpende 
veranderingen aan te brengen, voornamelijk in de personele sfeer. Zelfs de kapitaalkrachtigste 
ondernemingen konden zich niet de weelde veroorloven af te wachten. ‘De crisis in de 
textielindustrie na de “Korea-hausse” heeft duidelijk aangetoond, dat de verliezen de 
vermogenspositie van een onderneming aanzienlijk en voor langere duur kunnen 
verslechteren. Men is dan snel op het hellende vlak aangeland.’1  
 Jan van Heek vond in het rapport nuttige aanwijzingen, maar het onderschatte 
Rigtersbleek wel. ’Er blijft van organisatie en organisatievermogen van de Directie niet al te 
veel over.’ Van Heek vergoelijkte deze conclusie door eraan te herinneren dat Rigtersbleek na 
de Tweede Wereldoorlog met een achterstand van enkele jaren op andere bedrijven was 
begonnen, als gevolg van de Duitse bezetting en omdat machines en materialen zijn 
weggevoerd. Terecht wees het rapport met nadruk op de personele sfeer, waaronder Van Heek 
verstond: het kiezen van de meest geschikte en bekwame personen voor de verantwoordelijke 
plaats, de samenwerking van hen met de directeuren en de onderlinge samenwerking van het 
hoofdpersoneel. Maar hij wierp wel tegen dat de afgelopen jaren diverse bekwame, jongere 
krachten waren aangetrokken, die geleidelijk het werk van de ouderen moesten overnemen. 
Zijn voorstel was: kalmpjes aan, dan breekt het lijntje niet, of in zijn woorden: ‘Men moet 
zich er voor hoeden te veel in eens aan te pakken, doch slechts voorloopig slechts enkele 
dingen eruit, waarover de meeningen overeenstemmen.’2  
 

 
Negentig miljoen meter bedrukte katoentjes  

Ondanks alle zorgen gingen ook bij Rigtersbleek de zaken gewoon door. In de zomer van 1954 

hield het bedrijf op het fabrieksterrein, dichtbij de weverij, een modeshow ‘van japonnen, mantels, 

blouses en rokken, geconfectioneerd van in ons bedrijf vervaardigde stoffen’. Het bedrijf was ook 

vertegenwoordigd op de in de zomervakantie gehouden modeshow. Spil en Spoel, het maandblad 
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voor het textielvak, besteedde er in september 1954 ruime aandacht aan. ‘Bedrukte katoentjes kan 

minachtend klinken. Wie echter de gelegenheid heeft aangegrepen om [...] in Enschede te gaan 

kijken [...] praat wel anders.’ Het blad gaf wat cijfers. Per seizoen werden in Nederland, voor het 

grootste deel in Twente, negentig miljoen meter bedrukte katoen geproduceerd. In vierduizend 

verschillende dessins kwamen deze stoffen op de markt en er was dus keus te over. ‘ ....een uiting 

van een streven om mooie dingen goedkoop te maken...gemaakt van een stof die men 

tegenwoordig veredelde katoen noemt, doch niets anders is dan de katoen van oudsher, die door 

inzicht en vakmanschap opgevoerd is tot een bijzondere graad van kwaliteit.’ 3  

 

 
Jan van Heek was, ondanks dat hij de tachtig was gepasseerd, als gedelegeerd commissaris 
nog steeds sterk betrokken bij beleid en besluitvorming van Rigtersbleek. Daarbij kwam dat 
de jongere broers Gerrit Jan en Arnold al bijna een halve eeuw gewend waren naar hun wijze 
en oudere broer Jan te luisteren; zijn meningen en oordelen waren zwaarwegend en vaak 
doorslaggevend. Dat bleek ook uit de mededelingen die Arnold van Heek namens de directie 
op 10 juli 1954 naar de commissarissen van Rigtersbleek stuurde. De voltallige directie had 
twee dagen geleden met Jan een gesprek gehad over de nieuwbouw van het hoofdkantoor en 
het VAK-rapport. Alle kantoorafdelingen (boekhouding, technische afdeling, export en 
binnenland) zouden nu in één kantoorgebouw worden ondergebracht. Gezien de financiële 
positie van het bedrijf werd slechts één deel van een verbouwingsplan uitgevoerd, namelijk de 
uitbreiding naar het zuiden. De VAK werd verzocht een voorstel te doen over de 
modernisering en mechanisering van de administratie, waarbij eenvoud en overzichtelijkheid 
voorop moesten staan. De directie nam aan, zo besloot de brief, dat deze besluiten de 
instemming hadden van de commissarissen.4 Beide vrij belangrijke beslissingen werden dus 
niet voorgelegd aan de commissarissen, Jan van Heek had vanuit zijn bevoegdheden als 
gedelegeerd commissaris de plannen immers al goedgekeurd.5  
 
Controverse 
De drie broers die Rigtersbleek leidden, konden het over het algemeen snel eens worden met 
elkaar, te meer waar de stem van Jan vaak doorslaggevend was. Maar in het begin van de 
jaren vijftig kwamen de familieverhoudingen sterk onder druk te staan, toen er een 
controverse ontstond tussen Gerrit Jan en Arnold enerzijds en Jan aan de andere kant. Jan van 
Heek had in de Eerste Wereldoorlog, toen zijn drie zonen nog niet waren geboren, zijn 
gedachten over de toekomst van vooral zijn eventuele zonen op papier gezet. Hij volgde niet 
de weg van zijn vader Gerrit Jan, die voor al zijn zonen een eigen fabriek wilde. In zijn 
Beschikkingen en Wenschen, geschreven in 1916, had Van Heek andere ideeën geventileerd, 
waarin het familistische denken van zijn vader nog doorschemerde, hoewel Rigtersbleek noch 
familiaal bezit was noch een inkomensbron van het nageslacht.6 Meer dan veertig jaar later 
leek hij van mening veranderd, toen hij nadacht over de toekomst van zijn twee jongste zonen. 
Met name voor Goderd zag hij een directeurszetel bij Rigtersbleek weggelegd.  

Goderd stond als jonge twintiger in de oorlog op de zwarte lijst om weggestuurd te 
worden naar Duitsland en dook daarom regelmatig onder. Na de bevrijding nam hij als 
vrijwilliger dienst in het Nederlandse leger, werd in Nederland en Engeland opgeleid en vertrok 
op 9 juni 1947 als officier met zijn bataljon naar Indië. Op 15 januari 1950 keerde Goderd terug 
naar Nederland. In februari 1951 ontving hij in het Paleis op de Dam in Amsterdam, in 
aanwezigheid van zijn ouders en zus Anneke, de Bronzen Leeuw. Maar een militaire loopbaan 
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zag Jan van Heek voor Goderd niet zitten; hij had andere plannen, die meer in het verlengde 
lagen van zijn opleiding aan de Hogere Textielschool. Bij Rigtersbleek zou hij in de toekomst de 
enige kunnen zijn, die nog de naam der familie voort droeg binnen het bedrijf. 
 

‘Slechts wil ik met den meesten nadruk doen uitkomen, dat je niet behoeft op te zien naar een 
toekomstigen werkkring op Rigtersbleek. Je groeit daar van zelf en geleidelijk in. Allen zijn je 
welgezind en van aanvang af zul je de vergaderingen van Directie en bedrijfscolleges bijwonen 
om er stem in te hebben. Als hoofdvoorwaarde wordt karakter en gezond oordeel gevraagd en 
beide bezit je.’7  
 

Vanaf begin 1951 werkte Goderd bij Rigtersbleek, bij verkoop Binnenland, op de administratie, 
de boekhouding en de exportafdeling. Twee jaar later kon directeur Gerrit Jan weinig positiefs 
melden over de prestaties van zijn neef. Hij wist niet goed wat hij met Goderd aan moest, diens 
houding riep binnen het bedrijf veel weerstand op. Goderd dacht dat hij in twee jaar kon 
bereiken waarvoor een normaal mens twintig jaar nodig had. Ook vond hij bepaalde 
werkzaamheden minderwaardig. Gerrit Jan was van mening dat de directie ten opzichte van 
aandeelhouders en arbeiders zo’n grote verantwoordelijkheid droeg, dat zij geen risico’s mocht 
nemen met het aannemen en waarderen van medewerkers.8 
 Goderd, bijna dertig, enkele maanden geleden getrouwd met Louise Boom, wilde 
eigenlijk ander werk bij Rigtersbleek. Jan wees zijn zoon er op, dat hij geen goede indruk 
maakte als hij de directie om een andere baan vroeg. Misschien was nog onvoldoende tot hem 
doorgedrongen dat de weg die naar een verantwoordelijke functie leidt, bij Rigtersbleek of 
elders, dikwijls niet gemakkelijk is. Jan maakte hem duidelijk dat hij zeer teleurgesteld zou zijn, 
wanneer Goderd de kansen die Rigtersbleek hem bood, voorbij liet gaan.9 Medio november 
1954 moest Gerrit Jan echter vaststellen dat Goderd niet geschikt was voor onderdirecteur of 
directeur; hij zou zich tevreden moeten stellen met een ondergeschikte baan.10  

Het directiestandpunt viel volkomen verkeerd bij Jan van Heek, die van mening was dat 
er desondanks voor Goderd plaats was in de directie. Daarmee stond hij lijnrecht tegenover zijn 
broers Gerrit Jan en Arnold. In de vergadering van commissarissen en directie op 2 december 
1954 kwam de controverse helder op tafel. Gedelegeerd commissaris Jan van Heek meende dat 
het in deze zaak ging om de vraag of er in de toekomst een Van Heek in de directie van 
Rigtersbleek zou komen en blijven. Gerrit Jan hield stug vast aan zijn visie: ‘Nemen we Goderd 
in de directie en gaat hij rare dingen doen, dan gaat dat ten koste van Rigtersbleek.’ Arnold 
meende dat zijn broer Jan niet voldoende besefte welke eisen er tegenwoordig aan de leiding van 
een groot bedrijf werden gesteld.11 Na het nodige overleg viel tenslotte het directiebesluit 
Goderd niet in de directie op te nemen. 

Jan van Heek had de strijd verloren. De kwestie had hem de afgelopen maanden veel 
slapeloze uren bezorgd.12 ‘Als een nachtmerrie word ik vervolgd door het vraagstuk der 
toekomst van Rigtersbleek en de daarmee in nauw verband staande verhouding in de familie 
Van Heek in haar geheel.’13 Het gebeurde had uiteraard consequenties. De verhouding tussen 
Jan en zijn jongste broers was bekoeld. Jan vond ook dat Arnold en Welmoet op 17 september 
1955 beter niet aanwezig konden zijn bij het huwelijksmaal van zijn jongste zoon Arnold, die 
trouwde met Irène Henriëtte de Fremery, om complicaties in de familiekring te voorkomen. Het 
conflict wierp volgens hem een donkere schaduw over het huwelijk.14  

De toekomst van Goderd bleef Jan van Heek bezig houden. Hij wilde hem ‘eenigszins in 
mijn nabijheid houden om hem geschikt te maken voor een deel van mijn levenswerk’, liet hij 
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Kroese, hoofddirecteur van de Twentsche Bank, weten. Hij dacht in eerste instantie aan een 
plaats in het college van regenten van de Stichting Edwina van Heek en ook aan een 
commissariaat bij Van Heek & Co., een gedachte die hij enkele jaren geleden ook al had 
geopperd. Tussen die twee functies zag hij een samenhang, omdat hij president-commissaris was 
van Van Heek & Co. en voorzitter van het regentencollege van de stichting die bovendien ‘de 
grootste belanghebbende’ was in het bedrijf. Jan van Heek wilde dat Goderd zich voorbereidde 
op deze functies. Hij stelde voor dat zijn zoon gedurende bijvoorbeeld twee jaar ging werken bij 
één van de Nederlandse banken.15 Op 1 januari 1956 trad Goderd in dienst van de Twentsche 
Bank op de incassoafdeling van het kantoor in Zeist. Het was de start van een loopbaan van 
bijna dertig jaar in het bankwezen. Gedurende een reeks van jaren was Goderd van Heek lid van 
het college van regenten van de Stichting Edwina van Heek.  

 
Procuratie voor Arnold  
Toch werkte er tot 1964 een Van Heek bij Rigtersbleek: Jan’s jongste zoon Arnold, die 
procuratie had voor de technische dienst van de fabriek. Arnold was iemand die liever met de 
handen dan met het hoofd werkte: ‘Ik was geen studiehoofd.’16 Zijn lagere schooljaren op de 
Enschedese Schoolvereniging sloot hij in de zomer van 1940 af. In de eerste oorlogsjaren volgde 
Arnold de hbs-b-opleiding van Het Enschedees Lyceum. Zijn schoolresultaten waren matig. In 
augustus 1945 bespraken Arnold en zijn vader en moeder wat er moest gebeuren. Ze werden het 
er over eens dat het beter zou zijn wanneer Arnold zijn opleiding ergens anders zou afmaken. Er 
was een plaats voor hem in de vierde klas van het internaat van het Christelijk Lyceum in 
Zeist.17  

Na zijn eindexamen werd Arnold begin juli 1947 geplaatst bij de officiersopleiding van 
de Veldartillerie in Deventer.18 Zijn ‘kwajongensachige optreden’ was de reden dat Arnold zijn 
studie aan de KMA in Breda niet kon afmaken, ook al was hij volgens overste Lawick van Pabst 
een ‘aardige beleefde jongen, sportief, echter nonchalant.’ Arnold kon goed met zijn kameraden 
overweg, hij genoot gezag, had een uitstekend verstand en een goed uithoudingsvermogen, maar 
het was beter dat hij de studie opgaf. Gerrit Jan wilde Arnold een kans geven bij Rigtersbleek, 
maar hij moest onderaan de trap beginnen, als gewoon arbeider, dat wilde Jan’s zoon trouwens 
zelf ook.19  

 
‘Ik wilde het textielvak van de grond af leren. Ik kreeg een overall aan en heb allerlei werk 
gedaan, bankwerken, lassen. Langzaam ben ik in de hiërarchie omhoog geklauterd, wel een 
beetje geholpen door mijn naam en omdat ik de zoon was van de vroegere directeur. Natuurlijk 
had ik liever mijn vader als rentmeester van Huis Bergh willen opvolgen, net als Goderd, maar 
die plaats was voor de oudste zoon, voor Jan dus.’20 
 

Zoals al decennialang de gewoonte was in het Twentse textielwereldje liepen de zonen van 
textielfabrikanten die het vak in wilden, stage in Lancashire. Ook Arnold keek in 1952 
gedurende twee maanden rond in diverse fabrieken en sprak er met vele Engelse vakmensen. In 
het voorjaar van 1953 had Gerrit Jan positieve berichten. Voor Arnold zag hij een toekomst bij 
Rigtersbleek. Wanneer hij goed in toom werd gehouden en opgevoed, kon Arnold een goede 
kracht voor het bedrijf worden en het waarschijnlijk ver brengen. Arnold voelde zich op 
Rigtersbleek thuis, met name in de technische hoek: de spinnerij, het krachtbedrijf en de 
reparatiewerkplaats. ‘Hij kan goed met het fabriekspersoneel omgaan [...], is zeer pienter en 
bevattelijk voor nieuwe indrukken.’ Soms liep Arnold volgens Gerrit Jan te hard van stapel, dan 
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moest hij geremd worden, en soms ook aangespoord worden als hij niet serieus genoeg was, 
maar dat viel een jongen van zijn leeftijd niet kwalijk te nemen. Hij werkte uitstekend samen 
met zijn collega’s.21 

Op voorstel van Gerrit Jan volgde Arnold in het najaar van 1954 een stage bij Nijma in 
Nijmegen, voor een aanvullende technische opleiding in deze kunstzijdefabriek. Jan van Heek, 
commissaris van Nijma, was blij met deze kans die zijn jongste zoon kreeg. Arnold moest 
voortdurend verslag uitbrengen en zijn rapporten over de verschillende afdelingen van Nijma, 
waar hij achtereenvolgens werkte, gaven volgens Jan blijk van een gezonde kijk op de dingen.22 
Omdat Arnold was voorbestemd binnen het bedrijf het hoofd van de elektrotechnische afdeling 
op te volgen, liep hij in het voorjaar van 1956 twee maanden als volontair mee bij Hazemeyer in 
Hengelo. Op 15 oktober 1956 kon Gerrit Jan, die Arnold de afgelopen jaren had gestimuleerd en 
soms aan de hand genomen, zijn broer Jan een verheugende mededeling doen: ‘De kogel is thans 
door de kerk! De jongelui Arnold en Hendrik Jan Zeggelt zullen ingang volgende week 
Maandag de directievergaderingen van Rigtersbleek bijwonen.’23 Een half jaar later kreeg 
Arnold procuratie voor de technische dienst. Nadat Jan’s broers Gerrit Jan en Arnold in de 
daarop volgende jaren afscheid hadden genomen als directeur, was zoon Arnold tot zijn vertrek 
in 1964 de enige Van Heek bij Rigtersbleek. Jan van Heek’s wens was toch in vervulling 
gegaan: vanaf de start van Rigtersbleek heeft er een Van Heek in een leidinggevende functie bij 
Rigtersbleek gewerkt, al was hij geen directeur.  

 
Ernstige moeilijkheden 
In het voorjaar van 1955 meende Jan van Heek, 82 jaar, dat de tijd gekomen was ‘een 
verderen stap te doen op den weg mijner terugtrekking’. Hij zag met voldoening terug op de 
lange reeks van jaren waarin hij het voorrecht had gehad mee te mogen werken aan de 
opbouw van het bedrijf. Maar loslaten kon hij de Bleek niet, hij wilde het commissariaat nog 
niet opgeven, maar wel met ingang van 1 januari 1955, met terugwerkende kracht dus, afstand 
doen van zijn tantième en de andere inkomsten die hij genoot als gedelegeerd commissaris. 
Dat geld zou kunnen worden besteed voor de versterking van de NV, of voor een winstdeling 
voor verdienstelijke medewerkers, of anderszins.24  
 Tot het laatst toe bleef Jan van Heek vertrouwen houden in de toekomst van de textiel 
en van Rigtersbleek. De werkelijke problemen bij Rigtersbleek weigerde hij onder ogen te 
zien. Sedert 1954 waren de bedrijfsresultaten van Rigtersbleek negatief. Accountants achtten 
lonende exploitatie niet mogelijk, de machines waren verouderd. De financiële positie van 
Rigtersbleek was zo zwak dat voor de noodzakelijke investeringen nieuw vermogen zou 
moeten worden aangetrokken, wat gezien de ongunstige vooruitzichten van dat moment niet 
gemakkelijk was. Het vroeg zeker vier tot vijf jaar voordat het bedrijf weer een rendabele 
basis had.25 Het accountantsrapport maakte duidelijk dat Rigtersbleek het niet alleen kon 
redden. Rigtersbleek. Zeven jaar later, op 4 april 1967, nadat Rigtersbleek en Van Heek & Co. 
met enige andere textielondernemingen in de houdstermaatschappij Van Heek & Co. waren 
samengegaan, viel het doek voor Rigtersbleek. 
 Terugkijkend op de ontwikkelingen van de drie Van Heekbedrijven waarin Jan van 
Heek in die jaren als president-commissaris van Van Heek & Co., gedelegeerd commissaris 
van Rigtersbleek en commissaris van de Boekelosche Stoombleekerij een dominante rol 
speelde en zijn woord vaak wet was, kunnen we de gedachte niet van ons afzetten dat Jan van 
Heek’s eigenzinnigheid en conservatieve opvattingen over bedrijfsvoering vrijwel elke 
verandering hebben tegengehouden. Henk van Heek was een roepende in de woestijn 
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gebleven, samenwerking tussen de drie ondernemingen was onbespreekbaar geweest, er 
zouden zoals altijd wel betere tijden komen. Jan van Heek durfde of wilde het voorbeeld van 
Nijverdal-Ten Cate niet te volgen. Samenwerking en concentratie waren volgens W.T. Kroese 
en zijn leermeester prof. Wisselink immers de beste remedie in die jaren. Van de ondernemers 
werd verwacht, dat zij in deze periode van aanpassing leiding gaven en de durf moesten 
opbrengen met verouderde productiemethoden te breken en in deze fase van inkrimping 
tegelijkertijd het apparaat te moderniseren.26 Deze ideeën redden uiteindelijk Nijverdal-Ten 
Cate. 

Maar Jan van Heek hield star vast aan zijn eigen koers, waarbij hij werd geleid door 
een veel te optimistische kijk op de ontwikkelingen in de textielindustrie. 
Structuuraanpassingen, productdifferentiatie en eigentijds management waren niet aan de 
orde. Hij verweet de leiding van de Boekelosche Stoombleekerij dat ze de traditionele 
mentaliteit van het bedrijf aantastten en dat vertrouwde werkwijzen moesten wijken voor een 
meer op wetenschappelijke leest geschoeide vernieuwingen. Maar juist daardoor kon BSB, en 
ook door sterk te moderniseren, door innovatieve productaanpassingen en samenwerking te 
zoeken in joint ventures nog vele jaren zelfstandig overleven, tot het in 1965 werd 
overgenomen door Unilever en er een einde kwam aan de zelfstandigheid van het Boekelose 
bedrijf.  

Jan van Heek’s behoudende opvattingen stonden een langer voortbestaan van Van 
Heek & Co. en Rigtersbleek in de weg, door niet tijdig de juiste besluiten te entameren en de 
adviezen van externe deskundigen in de wind te slaan. Mede hierdoor verbleekte de glorie van 
de Enschedese textielindustrie, waarvan Jan van Heek lange tijd de invloedrijke voorman en 
voorvechter was, vanaf het begin van de jaren vijftig. Overigens moesten vrijwel alle andere 
textielfabrieken de volgende tien jaren de poorten sluiten.27 De enige die het redde was 
Nijverdal-Ten Cate, dat als TenCate nog steeds voortleeft als producent en leverancier van 
hoogwaardig textiel. Enschede, ooit een welvarende, nijvere industriestad, verviel in armoede 
en werkloosheid, de leegstaande fabrieken waren de naargeestige getuigen. De stad is deze 
slag nooit te boven gekomen. Enschede is nog steeds een arme stad. 
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HOOFDSTUK 33 
 

U deed het dan ook! 
 
Toen George van Beuningen het idee opperde een gedenkteken of een standbeeld op te 
richten voor de Britse staatsman Sir Winston Churchill, was Jan direct enthousiast. Het Britse 
volk, door Churchill door de moeilijke oorlogsjaren geloodst, had de bejaarde staatsman – hij 
was zeventig – in de verkiezingen van juli 1945 laten vallen, het koos voor de Labourleider 
Attlee, de conservatieven verloren de verkiezingen. Daarom vond Van Heek het een goed 
idee, wanneer ons land zou laten blijken hoe dankbaar we mochten zijn voor ‘de leiding door 
hem in de jaren van storm, waarbij meermalen de ondergang nabij scheen, […] gegeven’.1 Hij 
stelde voor een adres te richten aan Churchill, namens vele vooraanstaande Nederlanders uit 
de economische, wetenschappelijke, militaire en andere kringen, maar het plan van Van 
Beuningen was volgens hem nog beter. De Rotterdammer verzocht minister-president 
prof.dr.ir. Wim Schermerhorn mee te werken aan de samenstelling van een comité dat een 
gedenkteken of standbeeld voor Churchill zou oprichten. Als de regering geen bezwaar had 
tegen zijn plan, wilde hij een commissie samenstellen waarin – zo hoopte hij – ook de 
minister-president zitting nam.2  

Toen Van Beuningen, gewend snel en zakelijk beslissingen te nemen, merkte dat zijn 
idee in de bureaucratische molens in Den Haag meedraaide – Schermerhorn wilde het laten 
bespreken in de Commissie voor de Eereteekenen en Onderscheidingen – vond hij dat zeer 
onbevredigend. Hij was bang dat Schermerhorn het in de doofpot wilde stoppen. Het speet 
hem zelfs dat hij hem had ingeschakeld en hij vroeg Van Heek, de eerste die zijn instemming 
had betuigd, de ‘onderneming’ van hem over te nemen. Van Beuningen wilde zelf wel 
verantwoordelijk blijven voor de financiële kant.3 Van Heek, onverminderd enthousiast, had 
intussen al nagedacht over een plaats voor het standbeeld. Misschien op de Renkumse Heide, 
bij Oosterbeek, waar de Airborns waren geland, met de bedoeling Nederland nog vóór het 
intreden van de winter van 1944-1945 te bevrijden. Of op het rondeel boven de Waalbrug in 
Nijmegen, waar je een prachtig uitzicht had over de Betuwe. Het beeld moest vooral een 
eerbetoon zijn aan Churchill, maar ook herinneren aan de daden van Montgomery en zijn 
mannen, die Nederland hadden bevrijd. De voorkant van het monument moest uitzien over de 
Betuwe naar Arnhem en de Veluwezoom. De zijkanten waren voor een passende hulde aan de 
Verenigde Staten en Rusland. Om het plan nader uit te werken, wilde Van Heek met een 
kleine groep belangrijke Nederlanders overleggen in Noorderheide in Vierhouten, het 
Veluwse buitenhuis van Van Beuningen.4 Van Heek kon dan ook eindelijk de kunstschatten 
van Van Beuningen bekijken. Zijn interesse ging vooral uit naar De drie Maria’s bij het graf 
van Jezus, één van de beroemdste werken van Hubert van Eyck, een topstuk uit de 
verzameling van de Rotterdamse verzamelaar.5  

Maar de regering had andere ideeën, hoorde Jan van Heek vertrouwelijk van Van der 
Haagen van het ministerie van OK&W, toen deze een week bij hem op Huis Bergh logeerde. 
Er waren plannen in voorbereiding om Churchill de briefwisseling aan te bieden van de Duke 
of Marlborough met raadspensionaris Anthonie Heinsius uit het midden van de zestiende 
eeuw, in totaal meer dan vijfhonderd brieven, geborgen in een fraai zeventiende-eeuws kistje.6 
Jan juichte dit idee van harte toe, schreef hij Van Beuningen. Hij had intussen al een tekst 
gemaakt voor het standbeeld:  
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‘Aan Winston Churchill, den Leider van het Britsche Volk en het Britsche Wereldrijk 
gedurende de oorlogsjaren 1939-1945 is dit gedenkteeken gewijd. Het moge doen voortleven 
het gevoel van diepe dankbaarheid aan Hem en het Britsche Volk en de daarmee Geallieerden 
Nederland te hebben behoed voor Duitschen overheersching en tirannie onder het Hilter-
Regiem.’  

 
Het was een probeersel, benadrukte Van Heek.7  

Maar het idee voor het gedenkteken verdween inderdaad in de Haagse doofpotten. Pas 
vier jaar later, in november 1949, hoorde Jan van Heek van Van Beuningen, dat het plan hem 
niet had losgelaten en dat hij er nog steeds spijt van had destijds de instemming van de 
regering te hebben gevraagd, waardoor Schermerhorn het idee om zeep kon helpen. ‘Wat 
heeft deze man ons land een schade berokkend!!’, voegde hij er aan toe. Maar er deed zich 
een nieuwe kans voor. Van Beuningen had met burgemeester P.J. Oud van Rotterdam 
gesproken, die wel oren had naar een monument op het Hofplein, hij vond het zelfs een 
fantastisch plan.8 Begin oktober vroeg Van Beuningen Churchill om toestemming. De oude 
staatsman toonde zich zeer vereerd, maar was van mening dat er voor nog levende personen 
geen standbeelden of gedenktekens moesten worden opgericht.9 Kort voor Kerstmis moest Jan 
van Heek, verrast door het afwijkende antwoord van Churchill, en ook ietwat teleurgesteld, 
concluderen dat er nu een eind was gekomen aan alle goede bedoelingen. In elk geval had het 
niet aan Van Beuningen gelegen, want hem was geen moeite te veel geweest, wat Van Heek 
bijzonder waardeerde.10 Churchill heeft in Nederland nooit een standbeeld of een gedenkteken 
gekregen. 
 
Wand van coniferen 
Drie weken nadat de Duitse bezetters waren verdreven moest Van Heek met 
middenoorontsteking tien dagen het bed houden. Daar overdacht hij de gebeurtenissen van de 
afgelopen jaren en kwam tot de slotsom dat er in Enschede een oorlogsmonument diende te 
komen. Hij schreef dat in een vertrouwelijke brief aan waarnemend burgemeester Mattheus 
van Hattum. Vele honderden stadgenoten waren in concentratiekampen omgekomen, velen 
hadden hun leven verloren door de bombardementen. ‘Hun namen moeten erenamen worden, 
en wij moeten daarmee niet wachten tot ons volk over eenigen tijd weer in verdeeldheid 
opgaat en veel van de indrukken zijn uitgewist.’ Van Heek dacht niet aan cenotaaf, zo’n 
gedenkteken vond hij te koud, maar eerder aan een kleine kapel met gebrandschilderde ramen, 
waar op de binnenmuren op stenen tafels de namen van allen die vielen, met plaats en datum 
waren vermeld.11 Als voorbeeld noemde hij de dodenkapellen, waarmee in Eton en Harrow de 
in de oorlog omgekomen schooljongens worden herdacht.12 Van Hattum antwoordde dat hij 
het idee de moeite van het overwegen waard achtte.13  
 Maar het duurde bijna vijf jaar voordat Jan van Heek weer wat hoorde. Mari 
Andriessen was gevraagd een oorlogsmonument te ontwerpen. De beeldhouwer wilde het 
plaatsen in het Van Lochemspark, dat Jan en zijn broers en zussen in 1929 de gemeente 
hadden aangeboden. In het voorjaar van 1950 kon Jan in de familievergadering meedelen, dat 
de beeldhouwer toch afzag van deze plek, waarmee de familie niet ontevreden was. 
Andriessen had nu een ander idee: het beeld zou het beste uitkomen op de plaats waar nu het 
gedenkteken stond van Hendrik Jan van Heek, de stichter van het Volkspark, bij de ingang 
van het park aan de Parkweg. Jan van Heek was daar pertinent tegen, ook al zou het 
gedenkteken van zijn oom een andere, even waardige plek krijgen.14 Jan had burgemeester 
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Meine van Veen al gemeld dat er tegen het plan van de beeldhouwer twee bezwaren waren, 
namelijk dat het beeld van H.J. van Heek werd verplaatst, maar bovendien vond hij deze 
plaats ongeschikt voor een oorlogsmonument. Jan stelde voor een plaats te zoeken in wat hij 
altijd het rustigste en aardigste deel van het Volkspark had gevonden: het grasveld even 
voorbij de ingang van het park aan de M.H. Tromplaan, waar het beeld tegen een wand van 
prachtige coniferen het best zou uitkomen.15 Op 4 mei 1953 onthulde minister-president 
Willem Drees op deze plek het monument.16 Het bestaat uit zes beeldengroepen: een soldaat 
een vrouw met een dood kind, een Joodse vrouw, drie gevangenen in een concentratiekamp, 
drie verzetslieden en een gijzelaar. Jan van Heek kon de onthulling niet bijwonen, want hij 
maakte met Annetje een reis naar het Nabije Oosten. 
 
Zwerfsteen uit ijstijd 
De volgende dag, op Bevrijdingsdag 1953, overleed Piet van Tienhoven aan een beroerte, hij 
werd 77 jaar. Jan had vele jaren met hem samengewerkt, vanaf 1927 toen hij algemeen 
bestuurslid van Natuurmonumenten werd. Het speet hem dat hij de crematie op 8 mei in 
Westerveld niet kon bijwonen. De nabestaanden kregen vanuit Jeruzalem een telegram: 
‘Deelen diep in Uw en ons verdriet’. De urn met de stoffelijke resten van de overledene werd 
geplaatst aan de oostrand van de heuvel bij de Zandbergdennen, op het familielandgoed 
Kampina, een uitgestrekt heide- en bosgebied tussen Boxtel en Oisterwijk. De urn werd 
naderhand afgedekt met een gedenksteen, die Jan van Heek zelf had gezocht. Met een 
hoofdopzichter van Natuurmonumenten was hij begin augustus naar een militair oefenterrein 
in Havelte geweest, waar ze een zwerfsteen uit de ijstijd gevonden. In de steen – 170 x 100 x 
90 cm – werd op een vlak gedeelte de tekst gegraveerd: ‘Pieter Gerbrand van Tienhoven. 
Nederlands Groote Natuurbeschermer, 1875-1953.’17 Toen een medewerker van Elseviers 
Weekblad in een artikel over Van Tienhoven suggereerde, dat er een standbeeld voor de 
overledene moest worden opgericht, antwoordde Jan hem: ‘Een standbeeld heeft hij niet 
nodig, en zoude door hem niet gewenst worden. Elk natuurreservaat in Nederland is een 
monument voor hem en daarvan zal zijn “imposante steengraf” blijven getuigen.18 In 1950 
was Jan van Heek als dank voor de jarenlange inspanningen voor de Nederlandse natuur de 
gouden jubileumpenning toegekend. 
 
Pretentieloze figuur 
Het was een dichtbeschreven, met loftuitingen doorweven oorkonde, die Jan van Heek op 20 
oktober 1948 ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag ontving van Enschedees burgemeester 
Van Veen tijdens een feestelijke, met vioolmuziek en veel vleiende woorden omrande 
bijeenkomst in de gobelinzaal van het Rijksmuseum Twenthe. Van Veen noemde hem een 
man met buitengewone gaven die door zijn onkreukbaarheid veel achting had verworven. In 
hem waren ‘de eenvoud van de wijsgeer en de wijsheid van de eenvoudige’ verenigd.19 Van 
Heek was blij met deze onverwachte hulde. Voor een grote verrassing op deze feestelijke 
herfstdag zorgde Jan’s Haagse vriend Van der Haagen van het ministerie van OK&W. Hij 
vroeg Jan verlof om namens de regering een bekende kunstschilder opdracht te mogen geven 
een geschilderd portret van hem te maken, dat later een passende plaats zou krijgen in het 
Rijksmuseum Twenthe. Van Heek voelde weinig voor dit plan. Liever wilde hij een niet al te 
groot beeldje van hem met zijn schetsboeken, waaraan hij zo verknocht was.20 
 Het departement stelde eind 1948 voor een portretbuste van Van Heek te laten maken 
door de beeldhouwer John Grosman.21 Toen Van Heek daarmee niet kon instemmen – hij had 
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namelijk zijn voorkeur uitgesproken voor een kunstenaar uit het Oosten van het land – beval 
de desbetreffende rijkscommissie Titus Leeser aan.22 Leeser woonde in Ommen en was actief 
in de oostelijke kunstenaarswereld, maar als Leeser een communist was, zoals hij had horen 
verluiden, dan gaf hij toch de voorkeur aan Grosman. Onderzoek wees echter uit dat Leeser 
geen communist was.23 Maar de zaak sleepte zich voort, door langdurige ziekte van de 
kunstenaar en de besluiteloosheid van Van Heek. Begin januari 1949 hoorde Leeser dat Van 
Heek het geschenk van de regering schoorvoetend had aanvaard. Jan’s idee was dat het een 
kleine bronsfiguur moest worden, ‘mijn persoon weergevend in tekenende houding’.24 Maar 
ruim drie jaar later, begin december 1952, wilde hij toch liever geen portretbuste, maar een 
bronzen statuette in een bescheidener vorm, een beeldje van hem, staand of zittend met zijn 
schetsboek, dat niet duurder of hoger mocht zijn dan de buste, anders zag hij er liever van 
af.25  

In het voorjaar van 1954 was het beeldje klaar. Van Heek is staande afgebeeld, zoals 
altijd keurig in pak, met zijn onafscheidelijke schetsboek in de handen. Hij was blij dat het 
Leeser was gelukt ‘een pretentieloze figuur te scheppen, zoals dat mijn wensch was’.26 
Minister Cals deelde Van Heek mee dat het beeld een vaste plaats kreeg in de toegangshal van 
het Rijksmuseum Twenthe.27 In zijn dankwoord aan de minister toonde Van Heek zich zeer 
tevreden, zeker over ‘de plaats die althans gedurende mijn leven bescheiden zal zijn’.28 Het 
beeldje staat nu bij de ingang van de studiezaal. Ook in Huis Bergh staat een kopie van de 
statuette. Het origineel is in het bezit van het Rijk.29 
 
Boek en ereburger 
De statuette van Leeser was zijn mooiste geschenk voor zijn 75ste verjaardag, maar Van Heek 
was vijf jaar later, toen hij tachtig werd, even verguld met het boek De Liemers, een 
gedenkboek van het Cultureel Genootschap De Liemers. In dit boek van 368 pagina’s hadden 
vele bekenden doorwrochte artikelen geschreven over onderwerpen die binnen Van Heek’s 
interesseveld vielen, vooral over De Liemers: over geologische en oudheidkundige aspecten 
en archeologische vondsten, de havezaten. En over het kasteel Huis Bergh natuurlijk.  

Voor een grote verrassing zorgden ook zijn Twentse ‘oudheidkundige vrienden’, 
bestuurders en leden van de Oudheidkamer Twente, die speciaal voor de tachtigjarige een 
bijzondere tentoonstelling in het Rijksmuseum Twenthe samenstelden. Ze wisten hoe geboeid 
Jan is door de prehistorie en de archeologie van de (vroege) middeleeuwen en dat hij in  
‘s Heerenberg en in Twente diverse opgravingen heeft geïnitieerd. Daarom maakten ze samen 
met het Instituut voor Oudheidkundig Bodemonderzoek een expositie van bodemvondsten uit 
geheel Nederland, die onder de titel Geheimen van de grond een overzicht gaf van de 
resultaten van oudheidkundig onderzoek. De Oudheidkamer zelf toonde de oudste tot dan toe 
bekende vondsten uit het Usselerveen, het resultaat van het speurwerk van Hijszeler.30 De 
tentoonstelling trok in ruim een maand meer dan zesduizend bezoekers. 

Op zijn tachtigste verjaardag werd Jan van Heek ook benoemd tot de eerste ereburger 
van de gemeente Bergh. Burgemeester H.A.B. de Leeuw reikte hem de oorkonde uit, 
‘verworven door zijn eminent beheer van het kasteel, met bossen en gronden’ en door zijn 
‘even edelmoedige als doeltreffende maatregelen die de instandhouding van het bezit voor de 
verre toekomst waarborgen’.31 Enkele dagen later zond Van Heek de gemeenteraad een 
dankbrief, waarin hij uitvoerig de lof zong over het natuurschoon rondom zijn kasteel, van de 
vlakten van de Liemers, de heuvels van de Berghse bossen, die samen ‘een der schoonste 
deelen van ons land’ vormden, waaraan duizenden zich jaarlijks verlustigden.32 
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Eredoctoraat 
De naoorlogse jaren waren voor Jan van Heek oogstjaren. Hij moest bij allerlei gelegenheden 
veel prijzende woorden aanhoren. Overheden en organisaties wilden getuigen van hun 
waardering voor zijn verdiensten en activiteiten.33 De vele onderscheidingen brachten hem in 
verlegenheid, maar streelden zeker ook zijn ijdelheid.34 In 1946 werd Jan van Heek benoemd 
tot grootofficier in de Orde van Oranje Nassau. Een jaar later kreeg hij de Edo Bergsma-
medaille van de ANWB. 
 

 
Gedenkteken voor Edo Bergsma 

Jan van Heek had een hechte relatie met Edo Bergsma, die van 1896 tot 1932 burgemeester van 

Enschede was. Samen waren ze in die meer dan dertig jaar vaak in touw geweest voor allerlei 

evenementen en belangen. Bergsma overleed op 1 november 1948. Begin januari 1950 nam Van 

Heek het initiatief om op Bergsma’s graf op de Oosterbegraafplaats een eenvoudige gedenksteen 

met inscriptie te plaatsen. Wie wilde bijdragen, kon in de grote hal van het stadhuis de maquette 

van de steen op ware grootte bekijken en geld in een bus stoppen. ‘Wij verwachten dat duizenden 

hieraan gevolg zullen geven’, schreef Van Heek in het persbericht dat hij naar de Enschedese 

media stuurde.35 De ‘vierduizend kwartjes of duizend guldens’ kwamen er. Op de begraafplaats 

herinnert een forse grafsteen al meer dan een halve eeuw de voorbijgangers aan Edo Bergsma.  

 

 
Op 27 juni 1950 werd Jan van Heek één van de eerste vier dragers van de Zilveren Anjer van 
het Prins Bernhard Cultuurfonds. Deze onderscheiding, door de prins zelf uitgereikt, 
verdiende hij als directeur van het Rijksmuseum Twenthe en voor zijn aandeel in de nationale 
monumentenzorg en het natuurbeheer in ons land. Prins Bernhard prees Van Heek:  
 

‘Uw arbeid voor het behoud van culturele waarden ons door het voorgeslacht toevertrouwd, 
was gratis. Men zal misschien zeggen: U was hiertoe in staat. Maar hierop zou ik willen 
antwoorden: U deed het dan ook!’36 

 
Trots was Jan van Heek op zijn benoeming tot doctor honoris causa in de Letteren en 
Philosophie aan de Universiteit van Amsterdam. Bij de erepromotie op 15 september 1952 
noemde prof.dr. J.F. Niermeyer Van Heek’s zorg voor de middeleeuwse kastelen het meest 
spectaculaire deel van zijn activiteiten. De verzameling middeleeuwse kunst in Huis Bergh 
was één van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste particuliere verzameling in Nederland.37 
Jan van Heek onderstreepte nog eens, wat in al die jaren zijn leidraad en houvast was geweest: 
de cultuur van de middeleeuwen die hem bleef boeien.38  
 Openhartig onthulde de Gelderse commissaris der koningin jhr.mr.dr. G.C. Quarles 
van Ufford in de voltallige zitting van Provinciale Staten van Gelderland van 21 januari 1952, 
dat toen zij enkele jaren geleden het initiatief namen voor het instellen van een erepenning, 
het college al bij het doen van het voorstel ‘reeds aanstonds de figuur van U voor ogen [heeft] 
gestaan’. Jan van Heek kreeg de eerste gouden erepenning van de provincie. In zijn 
dankwoord beaamde Van Heek dat zoals de commissaris had gezegd, Gelderland hem, ook al 
was hij een geboren Twent, na aan het hart lag, vanaf zijn jeugd had de Gelderse Achterhoek 
hem aangetrokken. Want welk landsdeel bood meer aanknopingspunten met de middeleeuwen 
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dan het oude Gelre, vroeg hij zich af. Hier lagen immers vele schatten die overgebleven uit 
die tijd: kerken, kastelen, dorpen en archivalia ‘waarvoor de plicht tot behoud op het levende 
geslacht rust’.39  
 Voor zijn inzet voor de restauratie van enkele middeleeuwse gebouwen in Doesburg 
werd Jan van Heek op 16 juli 1953 benoemd tot ereburger van het stadje.40 Via de Stichting 
Huis Bergh had hij de stoot gegeven tot de restauratie van diverse middeleeuwse 
monumenten, zoals het Waaggebouw en diverse andere panden. Ook de gemeente Enschede 
waardeerde het vele dat Jan van Heek voor zijn geboortestad had gedaan. Op 10 februari 1956 
reikte burgemeester Van Veen bij Jan’s afscheidsbijeenkomst als directeur van het 
Rijksmuseum Twenthe hem de gouden erepenning van de stad uit.41 De burgemeester 
realiseerde zich dat Van Heek ‘een groot Nederlander’ werd genoemd, door velen, maar dat 
hij hier, in het Twentse land was geworteld. De gemeente wilde hem dan ook eren als een 
groot Enschedeër.’42 In een pakkend betoog uitte Jan nog eens zijn grote liefde voor de streek: 
‘Ik ben geboren uit Twenthe’s bodem’ en dat was altijd zijn inspiratiebron. Het waren de 
natuur, het lange verleden, de oude Twentenaren, ‘sober, bedachtzaam en terughoudend, karig 
in woorden, werkzaam en trouw’, en zijn geboortestad Enschede, die hem altijd bleven 
boeien.43  
 
Strasbourg zien  
Eén van de laatste reizen voor zijn bankzaken voerde Jan met Annetje in de zomer van 1951 
naar het noorden van Frankrijk. In Colmar, aan de voet van de Vogezen, bezichtigden ze in 
een middeleeuwse klooster, het Musée d’Unterlinden het beroemde Isenheimer Altar van 
Matthias Grünewald, een reusachtig drieluik met dubbele panelen, dat de kunstenaar tussen 
1512 en 1515 schilderde voor een klooster in de buurt van Colmar. Dé belevenis van de reis 
was de kathedraal van Straatsburg, die met één toren van 142 meter tot 1874 het hoogste 
bouwwerk van de wereld was. Een tweede toren kreeg dit wereldwonder nooit. Jan had alle 
grote kathedralen op de linkeroever van de Rijn en in Frankrijk gezien, maar deze nog niet. 
Hij stond sprakeloos:  
 

‘Ik ben dermate onder de indruk van het geheel geweest, dat mij iets van het gevoel, als 
variant op Napels, bekroop, Strasbourg zien en dan sterven. Ik ben dankbaar de oude stad aan 
den Rijn in haar imposant en onvergankelijk, boven alles oprijzend Godshuis en Toren te 
hebben mogen aanschouwen.’44 

 
Jan van Heek koesterde lang de wens met Annetje nog eens een reis te maken naar de 
klassieke landen van het Nabije Oosten die hij nog niet had bezocht.45 Ze vertrokken op 22 
april 1953, de reis ging naar Athene, Griekenland, Transjordanië, Syrië en Turkije. Van Heek 
was dankbaar dat het hem vergund was op zijn hoge leeftijd deze reis nog te kunnen maken.46 
Aan een vriend schreef hij dat de reis zowel geestelijk als lichamelijk zeer vermoeiend was 
geweest, de prehistorie, de klassieke oudheid en de middeleeuwen hadden hen volledig 
‘geabsorbeerd’. Maar beiden waren zeer voldaan en de reis had hen nader tot het Oude en het 
Nieuwe Testament gebracht.47 

In de herfst van 1956 trokken Jan – bijna 83 jaar – en Annetje drie weken langs de 
historierijke steden van Spanje. Ze begonnen in Madrid, in het Prado. In het Alhambra in 
Granada gingen zijn gedachten terug naar 1902, toen hij hier ook was. Alleen was het toen 
stiller en rustiger, geen auto’s en weinig bezoekers. In de buurt van Sevilla bekeken ze de 
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opgravingen van de Romeinse stad Italica. De laatste stad op hun reis was Salamanca, de oude 
universiteitsstad in Noord-Spanje met de indrukwekkende kathedraal. Weer terug in Huis 
Bergh schreef Jan in zijn dagboek dat deze reis een droom was geweest. Uiteraard waren het 
vooral de overblijfselen van de Romeinse cultuur en van de middeleeuwen geweest die hem 
ontroerd hadden.48 Dit was de laatste van de vele reizen die hem in meer dan een halve eeuw 
over de gehele wereld voerden.  

In de maanden na hun reis naar Spanje, die zeer vermoeiend was geweest, had hij 
kennelijk weinig interesse voor zijn dagboek. Af en toe schreef hij nog enkele regels, maar 
uitsluitend over politieke ontwikkelingen in de wereld, niet meer over eigen belevenissen, het 
kasteel, de omringende natuur, zijn kunstwerken, zijn kinderen, zelfs niet over ontwikkelingen 
in de textielwereld. Zijn handschrift werd kleiner, het zicht nam af. Toen hij in het voorjaar 
van 1955 van de Kasteelenstichting de publicatie Kastelen in Nood ontving, een schets van de 
situatie van de Nederlandse kastelen en historische landhuizen, moest hij terugmelden dat hij 
niet in de gelegenheid was het boek te lezen en er een oordeel over te geven, zijn ogen waren 
niet goed genoeg meer.49  
 Aan het eind van 1956 werd Jan ziek, zijn krachten namen af. Begin december maakte 
hij zijn laatste tekeningen: in Elst een gezicht op een kerk in een straat, in Herveld een kijkje 
op een kerk met stompe toren. Op 11 januari 1957 schreef hij de laatste moeilijk leesbare 
regels in zijn laatste dagboek, nummer 18: ‘Er zijn tal van probleemen in en buiten Europa, 
die den toestand uiterst precair maken.’50 Vrijdagavond 25 januari omstreeks zeven uur 
overleed Jan Herman van Heek aan een longontsteking in het Wilhelmina-ziekenhuis in 
Doetinchem. Naast de kerk bij het kasteel vond hij op 29 januari, een zonnige, zachte dag, 
zijn laatste rustplaats. Van Huis Bergh hing de vlag halfstok. Drie boswachters en de drie 
oudste ploegbazen droegen, begeleid door de beierende klokken van de Pancratius, de kist, 
getooid met een bloemstuk, uit het kasteel naar het kerkhof. Achter de baar volgde een stoet 
van enkele honderden aanwezigen uit het hele land, drie kleinzoons liepen voorop. Onder 
plechtige orgelmuziek zakte de kist, het graf werd met kransen en bloemstukken gedekt.51 
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NAWOORD 

 
Midden juli 1859, een maand nadat Gerrit Jan Assink (1825-1886), akkerbouwer en 
klompenmaker, met Hermina Janssen was getrouwd, kocht hij in de arme Twentse 
buurtschap waar ze waren geboren – Elsenerbroek, ingesloten door Goor, Markelo en 
Ambt-Delden – een eenvoudig, wat bouwvallig hutje. Het lag aan een schilderachtig 
landweggetje, omzoomd met houtwallen. De muren waren van klei en rondom 
gevlochten takken. Direct begon Gerrit Jan met een verbouwing, een karwei dat hem 
tegenviel, want het duurde tot 1862 voordat de familie kon verhuizen naar het 
opgeknapte boerderijtje, dat ze Bosmoat noemden. Hier werd Jan Hendrik Assink 
geboren, op 3 mei 1873, een half jaar vóór Jan Herman van Heek. Jan Hendrik was 
een nakomertje, hij verschilde twaalf jaar met zijn oudste broer. Boven de deur van de 
Bosmoat herinnerde jarenlang een gevelsteen met het jaartal 1873 aan de geboorte 
van Jan Hendrik. Het was ook het jaar waarin zijn vader het vroegere hutje uitbouwde 
tot de Saksische boerderij die er tot het midden van de jaren vijftig van de vorige 
eeuw heeft gestaan. Vaak heb ik er in mijn jeugdjaren gelogeerd, want Jan Hendrik 
Assink was mijn opa. 
 Net als zijn leeftijdgenoot Jan van Heek groeide Jan Hendrik Assink op in het 
vierde kwart van de negentiende eeuw. Het was geen rijkdom op de Bosmoat, vader 
en moeder moesten hard werken om elke dag weer alle monden gevuld te krijgen. De 
kinderen hielpen mee met het werk op de boerderij, wanneer ze vrij van school waren. 
Hun schooltje lag in Elsen, een lange wandeling van zeker een half uur, vaak door 
weer en wind, sneeuw en regen. De eerste jaren na zijn schooltijd hielp Jan Hendrik 
zijn vader. Er was genoeg te doen, koeien melken, het overige vee verzorgen, de 
oogst binnenhalen, de akkers opnieuw inzaaien. Maar zijn toekomst moest hij elders 
zoeken, want hij was de jongste van de vier zonen. De oudste zoon erfde de boerderij, 
volgens de aloude traditie van de blijverszede. Jan Hendrik moest op zoek naar werk. 
 In Enschede beleefde de textielnijverheid toen goede jaren en werklustige, niet 
veeleisende boerenzonen uit de omgeving waren welkom. Mijn opa vond werk bij de 
stoomkettingspinnerij Tubantia in Enschede, die rond 1900 zeventienduizend spillen 
telde. In 1901 trouwde hij met Gerridina ter Morsche; ik heb mijn opoe niet gekend, 
want ze overleed op 28 mei 1939, vier maanden voordat ik werd geboren. Ze kregen 
een huisje aan de Goolkatenweg, een twee-onder-één-kapper, midden tussen drie 
textielfabrieken die daar langs de spoorlijn waren gevestigd: de spinnerijen Tubantia 
en Oosterveld en spinnerij en weverij Rigtersbleek, waarvan Jan Herman van Heek de 
eerste firmant was. In 1938, toen hij 65 werd, ging opa met pensioen. Mijn vader en 
mijn moeder –  de jongste van de vier kinderen die tot haar trouwen in 1938 in de 
spinnerij van Tubantia werkte – woonden in bij mijn opa. Hij stierf enkele dagen na 
zijn 93ste verjaardag. Hij was in armoede opgegroeid, had eenvoudig geleefd; een 
gelukkig en tevreden mens was heengegaan. 
 
Eenvoud en soberheid 
Gerrit Jan van Heek, de vader van Jan Herman, was in zijn hart ook een boer, net als 
mijn overgrootvader. Hij liep het liefst op zijn klompen door de weiden en over het 
land dat hij bezat in Twekkelo. Daar, rond ’t Stroot, lag zijn hart, buiten in Gods vrije 
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natuur. Maar hij was nu eenmaal geboren als zoon van een vermogende 
textielfabrikant en geheel in de traditie van het familisme voorbestemd zijn werkende 
leven in de katoen te slijten. Toen hij 23 jaar was, begon hij met twee broers de firma 
Van Heek & Co., die omstreeks 1910 was uitgegroeid tot de grootste industriële 
onderneming in ons land. Na de stadsbrand van 1862 bouwde Gerrit Jan op de 
puinhopen van een verwoest spinnerijtje een stadsvilla, waar Jan Herman als vijfde 
zoon in 1873 werd geboren. Niet lang daarna verhuisde het gezin naar het familiehuis 
aan de Markt, in de schaduw van de oude Stadstoren, het Van Heekshuis, waar Gerrit 
Jan in 1917 overleed. 

Jan van Heek en zijn broers en zussen waren als kinderen van de rijkste 
fabrikant van Enschede in eenvoud opgegroeid, vond hijzelf:  
  

‘Wij allen, zonder uitzondering, zijn zeer bevoorrecht geweest. Wij zijn 
voortgekomen uit een milieu waar bij groten voorspoed toch begrippen van eenvoud 
heerschten. Aan alles is, dank zij onzen ouders en hun voorbeeld, een prachtige kans 
in de wereld gegeven. Doch wanneer zij, de kinderen, in de wereld slaagden, dan 
moet vermeld worden, dat tijd en omstandigheden met hen waren.’  

  
Eenvoud is overigens in dit verband een relatief begrip. Met ‘eenvoud’ doelde Jan 
vooral op de voor hun kringen sobere leefstijl. Wie zoals hij zijn jeugdjaren beleefde 
in de negentiende eeuw, in het provinciestadje Enschede dat toen nauwelijks groter 
was dan in 1325 toen het van de bisschop van Utrecht stadsrechten kreeg, was 
opgegroeid in een geheel andere sfeer dan latere generaties, zeker wanneer je in een 
vermogende familie was geboren.  
         Het ontbrak Jan en zijn twaalf broers en zussen nooit aan iets, ze kregen de beste 
opleidingen. Jan Hendrik Assink en zijn collega’s waren nauwelijks geschoold, ze 
konden schrijven, rekenen en lezen. Het boerenwerk leerden ze van hun vader, het 
textielvak kregen ze al doende onder de knie. Jan Herman kreeg de beste school- en 
praktijkopleiding die een aanstaande textielfabrikant zich kon wensen: na de lagere 
school de Twentsche Industrie- en Handelsschool, vervolgens praktijkstages bij 
textiel- en machinefabrieken in Lancashire. En zijn toekomst stond al vroeg vast, 
evenals die van zijn broers, zij werden fabrikant. Vader Gerrit Jan had hun bed 
gespreid, voor ieder was er een firmantenplaats in een textielbedrijf, bij Van Heek & 
Co., of bij één van de twee nieuwe bedrijven die hij oprichtte, de Boekelosche 
Stoombleekerij en G.J. van Heek & Zonen, later Rigtersbleek.  

Jan Hendrik Assink moest in de schoolvakanties thuis hard meewerken bij het 
binnenhalen van de oogsten en ook op de boerderij de handen uit de mouwen steken. 
Voor vakantiereisjes was tijd noch geld. Kinderen van textielfabrikanten gingen vaak 
op reis: als ze jong waren naar de buurlanden en wie ouder was, mocht zijn kompas 
richten op verdere landen en continenten. Toen Jan van Heek tijdens zijn reis door 
Nederlands-Indië op een zonnige avond in het voorjaar van 1895 op een terrasje een 
biertje dronk, mijmerend over zijn belevenissen en zijn toekomst, moest hij bekennen 
dat hij het bijzonder getroffen had. Hij kon zorgeloos maandenlang de wereld 
verkennen, genieten van natuur, cultuur en kunst, in de beste hotels verblijven, in de 
betere restaurants dineren en lunchen, intussen zijn zakelijke en persoonlijke 
netwerken opbouwend, zich oriënteren op de mogelijkheden van zijn nieuwe fabriek 
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in landen overzee. Eenvoud en soberheid betekenden voor Jan Hendrik Assink en Jan 
Herman van Heek iets geheel verschillends. 
 
Traditie 
Jan van Heek was trots op zijn afkomst en koesterde zijn stamboom. Tegelijkertij was 
hij er ook van overtuigd dat niet alles bij het oude kon blijven. Zo bepaalde hij in 
1916 dat zijn zonen niet mochten teren op nagelaten rijkdom, maar een eigen weg in 
het leven dienden te gaan. In dat opzicht nam hij afstand van het familisme dat bij de 
Twentse textielindustrie een ingebakken traditie was. In 1935 werd dat zelfs formeel 
vastgelegd bij de overgang van veel textielfirma’s naar naamloze vennootschappen, 
waaronder Rigtersbleek en Van Heek & Co. Maar toen Van Heek ouder werd, leek hij 
daarop terug te komen. In de jaren vijftig, toen de toekomst van zijn twee jongste 
zonen in het spel was, keerde hij terug naar de ideeën van het familisme. De 
controverse met zijn beide jongste broers was het gevolg van de koppigheid van Jan, 
die eiste dat er in de toekomst een Van Heek in de directie van Rigtersbleek zou 
komen en blijven. 
 Naast zijn ambivalente, althans veranderende houding ten opzichte van het 
familisme, is bij Jan van Heek vermoedelijk ook een sterke behoefte gegroeid om tot 
de échte aristocratie te gaan behoren. Dat verklaart wellicht dat hij niet een 
buitengoed in Twente wilde kopen, maar uitzag naar een kasteel dat hem enig 
dynastiek aanzien verschafte. Hij zocht bewust naar contacten met de adel in 
Nederland, in zijn woonomgeving en de nationale netwerken van natuurbescherming 
en monumentenbehoud, waarin de adel ruimschoots was vertegenwoordigd, veelal 
vanuit hun eigen belangen als bezitter van gronden, havezaten en kastelen. In de 
notitie die Jan – vermoedelijk in de Tweede Wereldoorlog – heeft geschreven over 
interessante mensen die hij in zijn leven had ontmoet, staan enkele bladzijden lang 
namen van tal van aristocratische families die tot zijn vriendenkring behoorden. 
Hoewel hij aanvankelijk bedenkingen had tegen Kaiser Wilhelm II, met name toen 
deze de keizerlijke monarchie in Duitsland nog leidde, groeide er, toen de vroegere 
monarch in Huis Doorn woonde, tussen Jan en Wilhelm II een vriendschappelijke 
relatie waarover hij na wederzijdse visites in Huis Doorn en Huis Bergh met veel trots 
schreef. In dat netwerk nam het Huis van Oranje een bijzondere plaats in. Met veel 
eerbied schreef hij over zijn contacten met koningin-moeder Emma, koningin 
Wilhelmina, prins Hendrik, prins Bernhard en de oudste dochters van Juliana en 
Bernhard. Hij was gestreeld toen zijn dochter Anneke kort na de laatste oorlog enkele 
weken gouvernante mocht zijn van de prinsesjes Beatrix, Irene en Margriet.  
 
Ondernemer 
In het leven van Jan van Heek als ondernemer zijn twee perioden te onderscheiden: de 
jaren tot ongeveer 1910 toen hij zich met hart en ziel inzette voor Rigtersbleek, en de 
jaren daarna toen andere interesses en hobby’s steeds meer zijn aandacht opeisten. 
Zijn rol als ondernemer verschoof van firmant van een fabriek naar woordvoerder van 
en pleitbezorger voor de Oost-Nederlandse katoenindustrie. Maar vanuit zijn streven 
om zich van anderen te onderscheiden, zijn voortdurende zoeken naar alternatieve 
wegen en oplossingen deed Jan zich in die eerste periode kennen als een zeer modern 
ondernemer. Hij bouwde een voor Nederland geheel nieuwe fabriek, de eerste 
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Lancashire Mill in Nederland, en aan het begin van de twintigste eeuw liep hij voorop 
met de elektrificatie van de aandrijfsystemen in de fabrieken van Rigtersbleek. 

Opmerkelijk en vooral ook pragmatisch was zijn houding tegenover het door 
zijn vader geïntroduceerde en aangehangen Twentse Stelsel, dat Jan na de staking van 
1923-1924 afzwoer, omdat hij vond dat arbeiders niet met uitsluiting gestraft dienen 
te worden wanneer ze niet behoorden tot de in de strijd betrokken vakbonden. Of hij 
daarmee het predikaat ‘sociaal ondernemer’ verdiende, een etiket dat hem later vaak 
werd opgeplakt, lijkt te veel eer. Jan van Heek stelde zoals vrijwel iedere ondernemer 
in de katoen het bedrijfsbelang voorop. Hij realiseerde zich echter terdege dat 
wanneer het goed ging met het bedrijf, de arbeiders daarvan ook profijt  hadden. Hij 
was in bepaalde zin sociaalvoelend, zorgde in zijn bedrijf voor  passende, maar 
nauwelijks unieke of vernieuwende sociale maatregelen. De automatisering van de 
industriële bedrijvigheid zag hij met enig wantrouwen tegemoet, maar verzuimde 
daarvoor beleidsmaatregelen te ontwerpen, om arbeiders enigszins in bescherming te 
nemen tegen de gevolgen van de wijzigingen in de arbeidsinhoud. Medezeggenschap 
of andere vormen van meedenken en meepraten in de beleidsontwikkeling van 
Rigtersbleek bezag hij met wantrouwen, maar er is niet veel merkbaar van pogingen 
daaraan iets te doen. Jan van Heek was geen sociale ondernemer in de categorie van 
C.F. (Coen) Stork en J.C. (Jacques) van Marken en hij onderscheidde zich in dit 
opzicht nauwelijks van zijn  Oost-Nederlandse collega’s in de textielindustrie.  

Hoewel zijn aandacht steeds meer verschoof naar andere interesses – zijn 
kunstverzameling, kastelen en kerken – groeide hij in de jaren dertig wel uit tot de 
machtigste man in de textielindustrie. Hij was president-commissaris of (gedelegeerd) 
commissaris bij vele bedrijven. In die periode kwam hij ook op nationaal niveau op 
voor de belangen van de textielindustrie. Het nadeel was dat hij in die positie ook 
vernieuwingen in de industrie na 1945 overbodig achtte en in die zin heeft 
bijgedragen aan de ondergang van een nijverheidstak. Hij luisterde niet naar 
raadgevingen van collega’s en adviseurs, maar koos voor zijn eigen conservatieve 
inzichten die schuil gingen onder zijn opvatting dat zoals vaker was gebeurd, de 
textiel wel weer op eigen kracht de crisis te boven zou komen en zou overleven. Zijn 
weerspannige houding was mede debet aan de ondergang van Van Heek & Co. en ook 
Rigtersbleek, twee ondernemingen die – zoals Nijverdal ten Cate – samen hadden 
kunnen overleven, als Jan van Heek niet de toen noodzakelijke maatregelen – fuseren, 
saneren, moderniseren van management en productvernieuwing – had tegengehouden.   
 
Politiek 
Jan van Heek heeft nooit functies in het openbaar bestuur geambieerd, waarin hij dus 
niet zijn grote voorbeeld vader Gerrit Jan volgde. Wel was hij evenals zijn vader, 
onder invloed ook van Thorbecke, uitgesproken liberaal, met een groeiende afkeer 
van staatsbemoeienis. Deze keuze lag ook aan de basis van de afkeer die hij zijn hele 
leven koesterde tegen linkse bewegingen, een visie die mede aanleiding was voor zijn 
tijdelijke bewondering voor Adolf Hitler en het nationaal-socialisme. Volgens hem 
namen politieke bestuurders van het land vaak verkeerde beslissingen – een treffend 
voorbeeld was de starheid waarmee Colijn de devaluatie van de gulden tegenhield. In 
elk geval moesten besluiten op het sociaal-economische vlak worden overgelaten aan 
deskundigen en dat waren de ondernemers. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog 
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vertaalde Van Heek zijn visie over de rol van de staat in zijn vaste overtuiging dat een 
stichting voor kastelen de beste bestuursvorm was, omdat de staat volgens hem op 
lange termijn niet was te vertrouwen. 
 
Kunst en geloof  
Jan van Heek had een wat merkwaardige belangstelling voor het verleden, wat voor 
hem een steeds sterker wordend ‘ander land’ – the past is a foreign country – werd en 
dat hem kennelijk een alternatief bood voor het hem tegenstaande modernisme. 
Naarmate het leven moderner werd, voelde Jan van Heek zich daar minder in thuis. 
Steeds meer raakte hij geboeid door het verleden en vooral het verleden dat het meest 
getuigde van een bezield verband, van orde en eenvoud, van gemeenschap. Dat vond 
hij terug in de kerken en kastelen, die hij tekende en restaureerde, bewoonde en 
bewonderde. Dat was de periode waarin ‘de vloek van het moderne leven’ – om met 
Kuyper te spreken – nog niet had toegeslagen. Dat was de periode van de patriarchale 
verhoudingen waarin edelen en ridders nog een algemeen aanvaard overwicht hadden 
op de lager geplaatsten. De meerderen zagen hierin een verplichting tot zorg, de 
minderen aanvaardden het geduldig en dankbaar. Dat was ook de periode waarin de 
kerken nog de alom aanwezige symbolen waren van een christelijke cultuur en de 
eenvoudige godvrezendheid waarin allen zich verbonden voelden. Kerken en kastelen 
waren voor hem nauw verbonden met elkaar, ‘een ander land’ dat zoveel 
aantrekkelijker was dan de moderne wereld van geloofstwijfel, democratische politiek 
en overheersende technologie. 
 Geloven was, zo leerde hem zijn geloofscrisis die hij als jonge twintiger 
doormaakte, niet een zaak van verstand maar van het gevoel. Dat spontane, 
vanzelfsprekende geloof wilde hij terugwinnen, het geloof dat in de middeleeuwen 
voor velen een natuurlijk baken was. Het geloof dat ook die levensvreugde schonk 
miste hij en vond hij terug in de kunst van de middeleeuwen, de schilderijen en 
manuscripten, de kastelen en de kerken. De kerken waren de hoeders voor de 
continuïteit in die vreugdevolle geloofsbeleving. De kastelen waren niet alleen de 
vertaling van een patriarchale zorgmacht, maar ook sprekende symbolen van die tijd, 
want welk ander gebouw is zo typerend voor de middeleeuwen als de met muren en 
wallen omgeven burcht van een ridder, edelman of graaf?  
 Dat hij kunstwerken uit de late middeleeuwen verzamelde, was niet alleen 
bevredigend voor het eigen gemoed, maar diende ook zoveel mogelijk aan de gehele 
samenleving ten goede te komen. Hij was ook een mecenas voor middeleeuwse 
kastelen en kerken en dat hij voor zijn kasteel en het Rijksmuseum Twenthe de 
combinatie van kunst en historie verkoos boven de toen actuele visie, was eveneens 
ingegeven door zijn strijd tegen het modernisme, gerelateerd ook aan zijn Saksische 
afkomst.  

Jan van Heek was in feite een diep-conservatieve man die op een paradoxale 
wijze leefde. Hij verdiende zijn geld aan de eigentijdse kapitalistische economie dat 
hij vervolgens uitgaf voor de wonden die het kapitalisme in culturele zin toebracht: 
door te streven naar het behoud van kunstcollecties voor ons land, door zijn 
activiteiten voor natuurbehoud, door kastelen en kerken te restaureren. Jan van Heek 
was immers van oordeel dat ieder mens een opdracht had in zijn leven en dat wij 
rentmeesters van de Heer zijn. Dit verklaart zijn betrokkenheid van de natuur, door 
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God geschapen, en zijn passie voor kunst, door God geïnspireerd. Het leven van Jan 
van Heek laat daardoor iets zien van de geweldige spanningen die zich hebben doen 
gelden als gevolg van de modernisering van de Nederlandse samenleving op het 
breukvlak van twee eeuwen.  
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SAMENVATTING 
 
Jan van Heek (1873-1957) was een vooraanstaand textielfabrikant in Enschede, die in de 
crisisjaren dertig van de vorige eeuw als invloedrijke woordvoerder en pleitbezorger in 
Den Haag opkwam voor de belangen van de ondernemers in de Oost-Nederlandse 
katoenindustrie. Daarnaast genoot hij internationaal aanzien als een hartstochtelijke, maar 
vooral ook deskundige verzamelaar van middeleeuwse kunst. Zijn liefde voor 
middeleeuwse kastelen en kerken leefde hij niet alleen uit als kasteelheer van Huis Berg in 
’s Heerenberg, maar ook zette hij zich in voor het behoud van deze waardevolle 
monumenten.  

Hij werd op 20 oktober 1873 geboren in Enschede. Het stadje, aan de grens met 
Duitsland, had zich hersteld van de grote stadsbrand van 1862. De rijke fabrikanten 
woonden weer in riante huizen, hun fabrieken waren op de groei gebouwd. Gerrit Jan van 
Heek, Jan’s vader, had in de binnenstad, op de puinhopen van een afgebrande spinnerij, 
zijn nieuwe stadsvilla gebouwd. Het was het geboortehuis van Jan van Heek, de vijfde 
zoon van Gerrit Jan, die zijn gezin zou zien uitgroeien tot dertien kinderen. Jan’s moeder 
was Christine Meier, de tweede echtgenote van Gerrit Jan, die zijn eerste vrouw Julia 
Blijdenstein al vroeg had moeten verliezen. Christine, afkomstig uit een vooraanstaande 
Duitse familie, zelf opgevoed in het kunstminnende milieu van het Bildungsbürgertum, 
wees haar kinderen en vooral haar troetelkind Jan op ‘de hogere dingen in het leven [...] en 
op het onvergankelijke in kunst, historie, literatuur en muziek’, zoals Jan van Heek schreef 
in zijn memoires.  

In zijn jonge jaren reisde Jan de wereld rond. Vrijwel alle continenten bezocht hij, 
om zakelijke contacten te leggen, maar ook om andere volken en hun cultuur te leren 
kennen. Begin januari 1895 vertrok hij voor een lange, verre reis naar Nederlands Oost-
Indië en Brits-Indië (Birma), waar hij zich wilde oriënteren op nieuwe afzetgebieden voor 
Enschedese ‘katoentjes’. Op Eerste Kerstdag 1895 – hij was al bijna een jaar onderweg – 
voer zijn boot af naar Calcutta in Brits-Indië. Aan boord overviel hem een cholera-aanval 
die hem op de rand van de dood bracht. Pas twee maanden later kon hij genezen het 
ziekenhuis verlaten en zich opmaken voor zijn terugkeer naar Enschede.  

Lange tijd voelde Jan zich tot niets in staat, hij bleef lusteloos, hij leek levensmoe. 
In zijn dagboek somberde hij: ‘Ik zou wat mijzelven betreft, er volkomen genoegen mee 
hebben genomen als ik van deze aarde had kunnen verdwijnen, of de geheele wereld was 
vergaan. Dan was er ineens een einde aan alle soesah, aan alle overpeinzingen, aan alle 
lijden.’ Hij was in een ernstige geloofscrisis geraakt. Voortdurend vroeg hij zich af: 
‘Waartoe dient toch alles? A quoi bon?’ Na lang zoeken vond hij de oplossing. Hij 
overtuigde zichzelf ervan, dat het geloof een emotionele zaak is, geen rationele, een 
kwestie van het hart en niet van het verstand. Hij hield zichzelf voor dat té veel denken 
zelfs het geloof doodde. Met deze overtuiging keerde hij terug naar de Hervormd Kerk. 
Niet omdat hij het in alles eens was met de daar gepredikte leerstellingen – zijn geloof zou 
zich niet langer laten vangen in welke orthodoxie ook – maar omdat hij deel wilde blijven 
uitmaken van de christelijke gemeenschap.  
 Jan van Heek meende dat ieder mens een opdracht had in zijn leven en dat wij 
alleen maar rentmeesters van de Heer zijn. Daaruit zou ook zijn betrokkenheid met de 
natuur te verklaren zijn – de natuur is immers een schepping van God – en ook zijn passie 
voor cultuur, voor kunst, door de mens geschapen door de Heer, maar geïnspireerd door 
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God. Mogelijk wortelt hier ook zijn streng beleden voorliefde voor de bouwkunst en 
schilderkunst van de middeleeuwen, wanneer kunstenaars voornamelijk religieuze 
onderwerpen kiezen. Op de terugweg uit Calcutta, waar hij de dood in de ogen had gezien, 
bezocht Jan begin 1896 – nog niet helemaal de oude – Venetië en Milaan. De cholera-
aanval had hem toegankelijker dan ooit gemaakt voor nieuwe indrukken, ideeën en 
gevoelens. Hier leek deze liefde voor de middeleeuwen en vooral voor de kunst van de 
Italiaanse meesters te ontwaken. In elk geval werd in Italië toen een fundament gelegd 
voor zijn voorliefde voor de antieke wereld en de middeleeuwen, later nog versterkt door 
zijn reis naar Rome in 1900. 
 
Katoen 
Geheel volgens de tradities in de Twentse textiel en zeker in de familie Van Heek was Jan 
van Heek voorbestemd een katoenfabriek te gaan leiden. Gerrit Jan had zeven zonen en 
ieder moest een ‘eeg’n steumke’ krijgen. Na zijn Enschedese schooljaren liep Jan 
praktijkstages in Lancashire, het Twente van Engeland, waar hij kennismaakte met met de 
modernste technologie voor spinnen en weven. Samen met zijn vader stichtte hij een 
nieuwe fabriek, G.J. van Heek & Zonen, informeel Rigtersbleek genoemd, een spinnerij en 
weverij. Jan van Heek – hij was nauwelijks twintig – had zijn eigen ideeën kunnen 
realiseren. Hij koos niet voor de huisarchitect van de familie, maar ontdekte in Engeland 
Sidney Stott, die een nieuw concept voor een textielfabriek had ontwikkeld, de Lancashire 
Mill, waarmee hij Enschede een primeur bezorgde. De voorbije jaren waren veel 
textielfabrieken in Twente en ook in het aangrenzende Duitse gebied afgebrand. Dat was 
aanleiding te zoeken naar mogelijkheden om zulke gebouwen minder brandgevaarlijk te 
maken. Stott had met een deskundige een nieuwe techniek ontwikkeld en in zijn ontwerpen 
kreeg brandpreventie veel aandacht. Ook voor het aandrijfsysteem koos Jan voor de in 
Twente niet alledaagse overbrenging door tandwielen, de meeste fabrieken werkten met 
aandrijfriemen. Het was in de woorden van Jan een mooie fabriek geworden, ‘zoodanige 
als er waarschijnlijk niet in Twente bestaat. Het plan is eenvoudig, en dat is het mooie 
ervan.’ In 1897, kort na Jan’s 24ste verjaardag, draaiden de machines en na enkele 
moeilijke aanloopjaren groeide Rigtersbleek snel uit tot de tweede textielfabriek in 
Enschede.  

In het begin van de twintigste eeuw ontbrandde ook in Twente de strijd tussen 
arbeid en kapitaal in alle hevigheid. In 1902 vormden alle arbeidersorganisaties in 
Enschede, van uiterst rechts tot uiterst links, voor het eerst in Nederland een eenheidsfront. 
Jan van Heek was verbaasd ‘welk een ziekelijke geest van medelijden voor 
handwerkslieden en welk een geest van verguizing er voor den ondernemenden industrieel’ 
in Nederland heerste. Vierduizend arbeiders werden werkloos, toen eerst Van Heek & Co. 
en Rigtersbleek de poorten sloten, later gevolgd door de andere fabrieken in de stad. 
Binnen de Fabrikanten Vereeniging Enschede werd namelijk het zogenoemde Twentse 
Stelsel toegepast: wanneer één of meer fabrieken te maken kregen met stakende arbeiders, 
kozen de anderen partij en zetten hun machines ook stop. Landelijk kwamen hulpacties op 
gang, onder meer van Nederlandse kunstenaars onder leiding van Richard Roland Holst, 
om steungelden voor de stakers te werven. Jan van Heek, die het onterecht vond dat de 
goeden onder de kwaden moesten lijden, werd na de tweede grote Twentse textielstaking 
van 1923-1924 (zesduizend stakers) een felle tegenstander van het Twentse Stelsel en 
bedankte als lid van de FVE. In 1931-1932 toen wederom een staking heel Enschede 
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platlegde en zestienduizend arbeiders in Twente en de Achterhoek op straat stonden, 
werkte Rigtersbleek door.  
 
Oorlogen 
Twee wereldoorlogen beleefde Jan van Heek. In de Eerste Wereldoorlog maakte hij zich 
verdienstelijk als tweede luitenant van de Vrijwillige Landstorm. Met tal van stadgenoten 
verzorgde hij Belgische vluchtelingen en de duizenden krijgsgevangenen van vele 
nationaliteiten die na de oorlog door Enschede trokken. Op 10 november 1918, toen Kaiser 
Wilhelm II – met wie Van Heek vriendschappelijke betrekkingen onderhield – asiel vroeg 
in Nederland, predikte Pieter Jelles Troelstra de revolutie. Op woensdag 13 november 
noteerde hij in zijn dagboek, dat de toestand in Nederland steeds dreigender werd. Ook in 
Enschede werd het onrustig. De socialisten vergaderden in Ons Huis, Jan’s geboortehuis, 
maar het kwam niet tot ongeregeldheden. Toen Troelstra ’s zondags verklaarde dat hij zich 
had vergist, was Van Heek blij dat de ‘crisis der zeer acute bolsjewistische ziekte’ achter 
de rug was. Van socialisten en communisten moest Jan van Heek al sinds de textielstaking 
van 1902 niets hebben. 

De ontwikkelingen in Duitsland heeft Jan met grote zorgen vervuld. De jaren na de 
ineenstorting van het Duitse Rijk in 1918 waren volgens hem verschrikkelijker geweest 
dan de oorlog zelf. ‘Alles scheen figuurlijk gesproken in puin te zijn gevallen, van de 
vroeger voorbeeldige orde en regelmaat was niets over.’ De oorzaak van de grote ellende 
was in zijn ogen het Verdrag van Versailles: ‘Verzoening was een beter einde geweest dan 
knechting.’ In de jaren dertig kreeg Van Heek evenals vele andere landgenoten steeds meer 
het idee dat de Nederlandse parlementaire democratie niet meer naar behoren 
functioneerde. De achtereenvolgende regeringen hadden maar één antwoord op de 
economische crisis die ons land teisterde: bezuinigen, minder uitgeven, dan losten de 
problemen van werkloosheid en armoede zich vanzelf op. 

Vooral in intellectuele kringen gaven velen de critici gelijk. De ontevredenheid 
over de slapheid van de regeringen in de crisisjaren, de afkeer van de socialisten en de 
angst voor het uit het oosten aanstormende communisme waren voor velen drijfveren om 
de ideeën van de nationaal-socialisten te begrijpen, zo niet te waarderen. Daarom voelde 
ook Jan van Heek voor ‘de nationaal-socialistische ideeën in Nederland, die voor onze 
vaderlandsche waarden en tradities opkwamen’, zoals hij in de oorlogsjaren zou schrijven. 
Het was zijn verklaring voor de in hedendaagse ogen ‘onbegrijpelijk schijnende 
welwillendheid’ waarmee velen in het begin van de jaren dertig het nationaal-socialisme 
bekeken.  

Ondanks zijn aanvankelijke waardering voor het nationaal-socialisme en voor 
Adolf Hitler – hij had toch maar in korte tijd de werkloosheid in Duitsland sterk 
teruggedrongen – groeide bij Van Heek langzaam aan een zekere afkeer, niet eens zozeer 
tegen het nationaal-socialisme als beweging, maar tegen het antisemitisme van de nazi’s 
die hun macht misbruikten. Dat ze de communisten stevig aanpakten, vond hij begrijpelijk. 
Het was immers een strijd op leven en dood. Maar met name het optreden tegen de joden 
keurde Van Heek af. Na de brute ‘Nacht van de lange messen’, 30 juni 1934, begon Van 
Heek’s vertrouwen in Hitler te wankelen. Maar met name zat het hem dwars dat er bij de 
staatsgreep zonder enige vorm van proces veel mensen werden doorgeschoten. Het waren 
voorlopig de laatste woorden die hij in zijn dagboek aan Hitler en zijn beweging wijdde. 
Vier jaar later pas schreef hij vol afschuw over de Reichskristallnacht van 9 op 10 
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november 1938. Het nationaal-socialisme had zich volgens Van Heek van zijn slechtste 
kant doen zien. En dat niet alleen: de uitlatingen van Hitler ‘moeten iedereen tegen de borst 
stuiten, zij beloven weinig goeds voor de toekomst’. Het ooit zo gedisciplineerde Duitsland 
was veranderd in een despotische staat. De jodenmoord had Jan van Heek de ogen 
geopend.  

In de Tweede Wereldoorlog spande Van Heek zich in voor de Enschedese joden. 
Hij speelde een belangrijke rol in de arisering van enkele door joden geleide 
textielfabrieken, waar op bevel van de bezetter de joodse directeuren moesten worden 
vervangen en werd voorzitter van de raad van commissarissen van enkele bedrijven. Toen 
hij werd benaderd om een geldinzameling op touw te zetten om joodse onderduikers eten 
en kleding te kunnen geven, hoefde hij geen moment na te denken. Op zijn initiatief 
brachten Enschedese textielfabrikanten bijna een kwart miljoen gulden bijeen en mede 
door deze geldelijke steun overleefden 550 van de ongeveer 1.300 joden in Enschede de 
oorlog.  
 
Pleitbezorger 
In de crisisjaren dertig was Jan van Heek de spreekbuis en pleitbezorger voor de Twentse 
textielindustrie geworden. Zijn invloed berustte op zijn financieel-economische kennis en 
belangstelling en zijn vooruitziende blik, want hij had de problemen zien aankomen. 
Vooral de krachtige concurrentie van Japan op de belangrijkste Twentse afzetmarkt, 
Nederlands-Indië, was de oorzaak. Van Heek zocht steun bij de media voor zijn ideeën en 
bepleitte samen met collega’s de belangen van de Twentse textiel in Den Haag. Begin 
1934 leverde deze Twentse lobby voor regeringsmaatregelen resultaat op. De Nederlandse 
overheid ging in Nederlands-Indië over tot een tijdelijke contingentering: de invoer van 
textiel werd niet langer door de prijs bepaald, maar de regering beperkte de invoer tot een 
maximaal volume per land. Deze maatregel garandeerde de Twentse textielindustrie op 
korte termijn een redelijke afzet, omdat de Japanse concurrenten niet meer van hun 
goedkopere katoenproducten mochten exporteren naar Nederlands-Indië. De fabrikanten 
kregen zo ook de tijd om hun assortiment aan te passen en hun productiekosten nog sterker 
te verlagen. 

In die jaren trachtten veel landen in Europa hun schulden en rentebetalingen te 
beperken door hun betaalmiddel in waarde te verminderen. Deze maatregel had ingrijpende 
consequenties voor de industrie in die landen die hun munt niet hadden gedevalueerd, want 
de producten van de lage valutalanden werden goedkoper. In Nederland bleef de regering 
onder leiding van Hendrikus Colijn koppig vasthouden aan de dure gulden. Jan van Heek 
verzette zich tegen deze Haagse halsstarrigheid. Samen met collega’s uit zijn industriële 
netwerk – onder wie Anton Kröller van Müller & Co. in Rotterdam en Sir Henry 
Deterding, president van het Nederlands-Britse Koninklijke/Shell-concern – was hij een 
voorstander van snelle devaluatie, volgens hem hoogst noodzakelijk om de economie in 
Nederland uit het slop te halen. In de nacht van 26 op 27 september 1935 zwichtte de 
regering: de waarde van de gulden werd twintig procent verlaagd. Dat was volgens Jan van 
Heek nog aan de lage kant, maar niettemin was ‘de opluchting reeds geweldig en de 
herleving van het hele bedrijfsleven was van stonde af aan markant’. Na het loslaten van de 
gouden standaard zag de Twentse textielindustrie de resultaten verbeteren. De productie, 
de afzet van de producten en het aantal werknemers groeiden in bescheiden mate, met een 
piek in het najaar van 1939, toen de oorlogsdreiging het publiek aanzette tot hamsteren en 
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het Rijk grote legerorders plaatste. 
De slechte resultaten in de crisisjaren leidden tot belangrijke veranderingen in de 

organisatiestructuur van diverse textielbedrijven. Op 1 januari 1935 werden de firma’s Van 
Heek & Co en G.J. van Heek & Zonen (Rigtersbleek) omgezet in een naamloze 
vennootschap. De belangrijkste aanleiding vormden de verliezen in de eerste helft van de 
jaren dertig, die volledig werden verhaald op het eigen vermogen van de firmanten. De 
omzetting van de firma’s in een naamloze vennootschap betekende het formele einde van 
het familisme, de jarenlange traditie die wilde dat ondernemers de leiding van hun 
bedrijven veilig stelden voor toekomstige generaties. Voor de bedrijfsvoering 
noodzakelijke financieringen en investeringen betaalden ze uit eigen kas, want vreemd 
geld betekende dat anderen invloed op de onderneming kregen en dat was niet de 
bedoeling: de fabrikanten wilden baas in eigen huis blijven. Jan van Heek had vanaf 1 
januari 1935 in Enschede drie belangrijke functies bij Van Heekbedrijven: gedelegeerd 
commissaris van Rigtersbleek, commissaris van de Boekelosche Stoombleekerij en 
president-commissaris van Van Heek & Co. en was nu de machtigste man in de Twentse 
textielindustrie, dé textieltycoon zoals zijn vader dat in zijn tijd was.  
 Na de Tweede Wereldoorlog kreeg de Twentse textielindustrie het zwaar te 
verduren. De resultaten liepen sterk terug, vooral in de eerste helft van de jaren vijftig. 
Samenwerking en concentratie waren volgens deskundigen de beste remedie. Van de 
ondernemers werd verwacht, dat zij met verouderde productiemethoden durfden breken, 
dat ze saneerden en het apparaat moderniseerden. Maar Jan van Heek hield vast aan zijn 
eigen koers, geleid door een veel te optimistische kijk op de ontwikkelingen in de 
textielindustrie. Structuuraanpassingen, productdifferentiatie en eigentijds management 
waren niet aan de orde. Zijn behoudende opvattingen en zijn herhaald verwoorde 
verwachting dat de Twentse textielindustrie weer gezond zou worden, zoals al vaker was 
gebeurd, stonden uiteindelijk het voortbestaan van Van Heek & Co. en Rigtersbleek in de 
weg. Beide bedrijven redden het niet, evenmin als vele andere. Enschede verviel in 
armoede en werkloosheid, met leegstaande fabrieken als naargeestige getuigen. De stad 
kwam deze slag nooit te boven. Enschede is nog steeds een arme stad. 
 
Kunst 
Het toeval speelde in het leven van Jan van Heek een belangrijke rol. Omstreeks 1910, 
toen hij de veertig naderde en nog steeds vrijgezel was, besloot hij een ‘groote 
landbezitting’ te kopen voor de tweede helft van zijn leven. Hij wist toen nog niet dat hij 
een jaar later toevallig op de tennisbanen in het Volkspark de bijna twintig jaar jongere 
Annetje van Wulfften Palthe zou ontmoeten, met wie hij in de zomer van 1913 trouwde. 

Jan, het buitenbeentje in de familie en in de streek, koos er niet voor om zoals zijn 
Twentse collega’s in de directe omgeving van Enschede een luxueuze boerderij of een 
weelderig landhuis met veel grond te kopen of te bouwen. Hij zocht elders, in Drente en op 
de Veluwe, maar zonder succes. Bij toeval hoorde hij in 1912 dat Huis Bergh in ‘s 
`Heerenberg te koop was. Aanvankelijk aarzelde hij, omdat het vervallen kasteel hem na 
een eerste bezichtiging op een regenachtige dag ‘redelijk doch onaantrekkelijk’ leek; het 
interieur was leeg en kil, bijna afschrikwekkend. Hij vroeg zich af hoe hij deze 
verwaarloosde middeleeuwse burcht bewoonbaar zou kunnen maken. Na een tweede 
bezoek, op een zonnige zomerdag, stond zijn besluit vast. Op 9 juli 1912 werd hij de 
nieuwe eigenaar van het kasteel en omliggende gronden.  
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Enkele dagen later ontdekte hij bij toeval in een donkere nis van de kasteeltoren 
onder een dikke laag stof een pak opgerolde, beschilderde maar zwaar beschadigde 
doeken, die bij het daglicht oude schilderstukken bleken. Rondom deze onverwacht 
opgedoken Habsburgse portretten bouwde hij in de loop der jaren een familiereeks van 
vorstelijke personen, die nog steeds een belangrijk onderdeel van de collectie van Huis 
Bergh vormt. Deze verzameling historische portretten illustreert weliswaar Van Heek’s 
interesse voor de geschiedenis in het algemeen en de historie van Huis Bergh in het 
bijzonder, maar ze vertegenwoordigen niet zijn favoriete kunsttijdperk, de late 
middeleeuwen. Om de wanden van zijn kasteel op te sieren kocht hij in de oorlogsjaren 
enkele schilderijen uit die tijd, om het kasteel in een bij het rijke historische, middeleeuwse 
verleden passende sfeer brengen. Van Heek had de tijd mee. In de Eerste Wereldoorlog 
werd er niet alleen in oorlogvoerende landen als Engeland en Duitsland, maar ook in het 
neutrale Nederland veel primitieve kunst aangeboden. Van Heek profiteerde daarvan, door 
onder meer enkele werken in Engeland te kopen, waar in vorige eeuwen veel waardevolle 
kunst was terechtgekomen, vooral vroeg-Italiaanse en Zuid-Nederlandse kunst.  

Hij raakte in de ban van laat-middeleeuwse schilderijen en vooral ook van oude 
handschriften. Af en toe kocht hij een enkel stuk, maar de ware kunstverzamelaar stond pas 
in de zomer van 1919 op. Toen hoorde hij dat de schilderijencollectie van de recent 
overleden kunstenaar en verzamelaar Friedrich Wilhelm Mengelberg zou worden verkocht. 
Van Heek wilde deze verzameling niet direct voor zijn kasteel kopen, zijn doel was vooral 
de collectie in Nederland te houden. Voor 260.000 gulden werd Van Heek de nieuwe 
eigenaar van de totale verzameling. Geleidelijk breidde hij zijn verzameling uit door 
aankopen in Nederlandse kunsthandels. Voor het samenstellen van zijn uiteindelijk voor 
Nederland unieke particuliere collectie van laatmiddeleeuwse kunst had Van Heek 
regelmatig contact met diverse deskundigen in binnen- en buitenland. Hij veroverde 
langzaam maar zeker een plaats in de kleine groep verzamelaars die in het interbellum van 
Nederland een internationaal centrum maakte van de handel in en het verzamelen van 
vroeg-Italiaanse kunst. In dat internationale netwerk van verzamelaars en handelaren 
behoorden onder anderen ook zijn landgenoten Jacques Goudstikker, Otto Lanz en Fritz 
Mannheimer.  

Van Heek was met enkele topstukken present op de in 1934 in het Amsterdamse 
Stedelijk Museum gehouden tentoonstelling Italiaansche Kunst in Nederlands Bezit, die 
nog steeds wordt gezien als het hoogtepunt in de geschiedenis van het verzamelen van 
Italiaanse kunst in Nederland. Hij exposeerde er achttien kunstwerken, de hoogste kwaliteit 
uit zijn verzameling. Trots was hij vooral op de twee werken van Duccio de Buoninsegna, 
‘één der grootste primitieven van Italië’, zoals de catalogus liet weten: De Engel , een 
paneeltje dat onderdeel was van de Maestà, ooit het altaarstuk op het hoofdaltaar van de 
Dom in Siena, en Heilige Martelares, een bovenstuk van een polyptiek, ‘een prachtig stuk 
van de Sienesche school’ uit het eind van de dertiende of het begin van der veertiende 
eeuw.  
 
Museum 
Jan van Heek was niet de enige kunstverzamelaar in de familie, ook zijn oudere broer 
Bernard had in de loop der jaren een collectie opgebouwd van werken uit de romantische 
school en van minder bekende meesters uit de zeventiende en achttiende eeuw. Bernard liet 
in 1922 minister dr. J.Th. de Visser van OK&W weten dat hij van plan was Nederland een 
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museum aan te bieden. De minister had geen geld voor de exploitatie en stelde voor op 
betere tijden te wachten. Bernard mocht de verdere ontwikkelingen niet meemaken, hij 
overleed op 31 januari 1923.  

De familie Van Heek, onder leiding van Jan als pater familias, zette de plannen van 
Bernard door. Regelmatig botsten Van Heek en zijn familie overigens met ministers en 
hoge ambtenaren in Den Haag. De reden was vooral hun eigenzinnigheid, op twee punten: 
de combinatie historisch en kunsthistorisch en het collectieprofiel. Jan van Heek, die vanaf 
de opening tot 1956 honorair directeur was van het museum, kreeg uiteindelijk ‘zijn’ 
Rijksmuseum Twenthe, geheel naar zijn opvattingen. De relatie met het departement van 
OK&W bleef ook na de oorlog koel, en verslechterde zelfs door de volgehouden 
eigenzinnigheid waarmee Jan in zijn aankoopbeleid de late middeleeuwen liet prevaleren, 
in weerwil van de visie van het ministerie dat niet naar verdieping streefde, maar naar 
verbreding van de collectie door aankopen uit andere, latere kunstperioden. In 1956 
volgde, geheel naar de ideeën van Jan van Heek, conservator-archeoloog Cornelis 
Hijszeler Van Heek op als directeur. Hijszeler werd bijgestaan door een uit vrienden van 
Van Heek samengestelde Commissie van Bijstand, die de opdracht kreeg het 
laatmiddeleeuwse karakter van de museumverzameling te behouden en waar mogelijk te 
versterken. Maar in het voorjaar van 1961, vier jaar na het overlijden van Van Heek, bleek 
diens invloed verdampt en besloot het museum voortaan geen vroeg-Italiaanse 
kunstwerken meer tentoon te stellen. Ruim dertig schilderijen uit die tijd, waaronder enkele 
topstukken, verkregen uit na de oorlog uit Duitsland teruggehaald kunstbezit, werden 
teruggestuurd naar Den Haag. 

 
Kastelen en kerken  
De bouwkunst was voor Jan van Heek de ‘grondlegster van de middeleeuwse kunsten’. 
Waar hij op zijn reizen kwam, tekende hij middeleeuwse kastelen en kerken. En in eigen 
omgeving zette hij zich – zeker toen hij zelf kasteelbezitter was – vol overgave in voor het 
behoud van deze historische monumenten. Hij bracht restauraties op gang en ondersteunde 
ze gulhartig, uit eigen beurs, of met gelden van de Stichting Edwina van Heek, die hij kort 
na het overlijden van Edwina, de weduwe van zijn broer Bernard, oprichtte.  

In de nacht van 14 op 15 maart 1939 brandde zijn Huis Bergh af. De verwoesting 
was totaal; alleen de toren, de grote zaal, de kapel, de zitkamer, het kleine torentje en de 
kinderkamer waren nauwelijks geschonden. Veel kunstwerken waren in vlammen 
opgegaan, waaronder Duccio’s Heilige Martelares, in 1934 in Amsterdam door zo velen 
bewonderd. Het kasteel werd grotendeels herbouwd in de laatmiddeleeuwse vorm, buiten 
en binnen. Van Heek redde niet alleen zijn eigen kasteel van de ondergang, maar ook de 
Doornenburg en het kasteel Hernen bij Wijchen. Op diverse plaatsen entameerde hij 
restauraties van middeleeuwse kerken, zelfs in Londen – de kerk voor buitenlandse 
protestanten Austin Friars kreeg een gebrandschilderd raam van Nederlandse vrienden – en 
in het Duitse grensgebied waar de door geallieerde bommen zwaar getroffen St. Vituskerk 
weer in al haar historische glorie bovenop de Eltenberg prijkt.  

Maar ‘behoud’ betekende voor Van Heek ook de regeling van zeggenschap. 
Aanvankelijk had hij het idee de Grafelijke Bezitting Bergh – met kasteel, archief, 
schilderijen en inboedel – aan de provincie Gelderland of de staat over te dragen, ‘ten 
algemenen nutte als historisch en natuurmonument’. Maar naderhand kwam hij tot andere 
inzichten en in de jaren dertig stond hij aan de basis van het oprichten van aparte 
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stichtingen om de kastelen de Doornenburg en Hernen te beheren. Ook maakte hij daartoe 
zelf daartoe plannen. Op 5 april 1946 passeerde de oprichtingsacte van de Stichting Huis 
Bergh. In de jaren daarna adviseerde hij anderen een stichting op te richten, zodat hun 
kasteel of huis – Huis Doorn waar Kaiser Wilhelm II woonde, Singraven in Denekamp en 
het kasteel Twickel in Delden – niet in handen zou vallen van de staat, de grote ‘slokop’ 
volgens hem. Als afschrikwekkend voorbeeld noemde hij steeds kasteel Slangenburg in 
Doetinchem, dat na de Tweede Wereldoorlog als Duits en dus vijandelijk bezit in beslag 
was genomen en bezet door Benedictijner monniken die het interieur té grondig aan hun 
eigen wensen hadden aangepast. 
 In de jaren vijftig, toen hij de tachtig passeerde, hebben velen Jan van Heek 
gedecoreerd. De onderscheidingen brachten hem in verlegenheid, maar streelden ook zijn 
ijdelheid. In 1946 was hij bevorderd tot grootofficier in de Orde van Oranje Nassau. Op 27 
juni 1950 reikte prins Bernhard de Zilveren Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds uit, 
Van Heek was één van de eerste vier dragers van deze onderscheiding.Verguld was hij 
vooral met zijn benoeming tot doctor honoris causa aan de Universiteit van Amsterdam. 
Bij zijn erepromotie in 1952 werd zijn verzameling middeleeuwse kunst één van de 
belangrijkste, zo niet dé belangrijkste particuliere verzameling in Nederland genoemd. In 
het voorjaar van 1954 kreeg een statuette van hem: Jan van Heek met zijn onafscheidelijke 
schetsboek – gebeeldhouwd door Titus Leeser – een ereplaats in het Rijksmuseum 
Twenthe. Jan van Heek overleed op 25 januari 1957. Het Algemeen Handelsblad kopte: 
‘Liefde voor natuur, kunst en verleden drong de textielfabrikant naar de tweede plaats.’  
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Summary 
 
Jan van Heek (1873 – 1957 ) was a leading textile manufacturer in Enschede, who was an 
influential spokesman and advocate in The Hague. He represented the interests of the 
entrepreneurs in the east-Netherlands cotton industry during the crisis years of the nineteen 
thirties. Apart from that he was held internationally in high regard as a passionate, but 
particularly expert collector of medieval art. Given his love of medieval castles and churches, 
he not only lived as lord of the manor in Bergh House in 's Heerenberg, but he was also 
devoted to the preservation of these valuable monuments.  

He was born in Enschede on 20 October 1873. The little town on the German border 
had recovered from the great town fire in 1862. The rich manufacturers were again living in 
spacious houses, their mills had been built for growth. Gerrit Jan van Heek, Jan's father, had 
built his new urban villa in the town centre upon the ruins of a razed spinning mill. It was the 
birthplace of Jan van Heek, fifth son of Gerrit Jan, who would see his family grow to thirteen 
children. Jan's mother was Christine Meier, second wife of Gerrit Jan, who had lost his first 
wife Julia Blijdenstein at an early age. Christine, originating from an eminent German family, 
raised in the art loving environment of the Bildungsburgertum, instructed her children and 
especially her favourite child Jan in ‘the higher aspects of life [....] and the everlastingness in 
art, history, literature and music’ as Jan van Heek wrote in his memoirs. 

In his youth Jan travelled all over the world. He visited nearly all the continents to 
establish business contacts, but also to learn about other peoples and their cultures. At the 
beginning of January 1895 he left on a long distance journey to the Dutch East Indies and the 
British Indies (Birma) where he wanted to look around for new markets for the Enschede 
‘cottoncloth’. On Christmas Day 1895 – he had been away for nearly a year – his boat sailed 
for Calcutta in the British Indies. On board he came down with cholera which brought him to 
the brink of death. Only two months later could he leave hospital, having recovered, and 
prepare for the return to Enschede. 

Jan felt incapable of doing anything for a long time; he remained listless, appeared 
tired of life. In his diary he wrote gloomily: ‘As for me, I would have been satisfied if I could 
have disappeared from this world, or that the whole world had perished. Then there would be 
an end to all the fuss, to all the ponderings, to all the suffering.’ He had got into a serious 
religious crisis. He continuously wondered: ‘What is the meaning of all this? A quoi bon?’ 
After a lot of soul searching he found the solution. He convinced himself that faith is an 
emotional matter, not a rational one, a question of the heart and not of the brain. He came to 
the conclusion that thinking too much even deadened faith. With this conviction he returned to 
the Reformed Church. Not because he agreed with all the dogmas preached there – his faith 
would no longer be confined to an orthodoxism – but because he wanted to remain a member 
of the Christian community. 

Jan van Heek thought that every man had a dedication in life and that we are only 
stewards of the Lord. That would explain his involvement with nature – after all nature is a 
creation of God – and also his passion for culture, for art, created by man, but inspired by 
God. Possibly his strictly avowed preference for architecture and painting of the Middle Ages 
is rooted here, when artists mainly chose religious subjects. Homeward bound from Calcutta, 
where he had faced death, Jan visited – not fully recovered – Venice and Milan in 1896. The 
fit of cholera had made him more open than ever to new impressions, ideas and feelings. Here 
his love of the Middle Ages and the art of the Italian masters seemed to awaken. Anyhow, in 
Italy a foundation was laid for his predilection for antiquity and the Middle Ages, which 
became even strengthened with his journey to Rome in 1900. 
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Cotton 
Entirely according to the traditions of the Twente textile industry and certainly in the Van 
Heek family, Jan van Heek was predestined to manage a cotton mill. Gerrit Jan had seven sons 
and each of them was to get a ‘steam cotton mill’ for himself. After his school years in 
Enschede Jan did work placements in Lancashire, the Twente of England, where he 
acquainted himself with the latest technology in spinning and weaving. Together with his 
father he founded a new mill, G.J. van Heek & Sons, informally called Rigtersbleek, a 
spinning and weaving mill. Jan van Heek – he was hardly twenty – had been able to realise his 
own dreams. He didn't choose the family architect but discovered Sidney Stott in England, 
who had developed a new concept for a textile mill, the Lancashire Mill, with which Enschede 
was given the first use of. During the previous few years many textile mills in Twente, and 
also in the adjoining German area, had been burnt down. That was an occasion to look for new 
options to make such buildings less combustible. Together with an expert Stott had developed 
a new technique and in his designs much attention was given to fire prevention. Also for the 
driving system Jan chose an unorthodox transmission by cogwheels, most mills used driving 
belts. In Jan's words it had become a fine mill, ‘which has probably no equivalent in Twente. 
The plan is simple, and that's its beauty.’ In 1897, shortly after Jan's 24th birthday, the 
machines ran and after some initial difficult years Rigtersbleek rapidly grew to be the second 
textile mill in Enschede. 

At the beginning of the twentieth century the struggle between labour and capital broke 
out in all vehemence. In 1902 all the labour unions in Enschede, from ultra right to ultra left, 
for the first time showed a uniformity of purpose in The Netherlands. Jan van Heek was 
surprised ‘what a sickly spirit of pity on craftsmen and what a spirit of abuse for the 
enterprising manufacturer’ prevailed in The Netherlands. Four thousand workers became 
unemployed, when first Van Heek & Co. and Rigtersbleek closed down, later followed by 
other mills in town. Inside the Manufacturers' Union Enschede (FVE) the so-called Twente 
system was applied: when one or more mills were confronted with striking workers, the others 
took sides and stopped their machinery as well. Nationally, relief actions were started, among 
others by Dutch artists guided by Richard Roland Holst, to acquire money for the strikers. Jan 
van Heek, who found it unjust that the good suffered from the bad became a fierce opponent 
of the Twente system and withdrew his membership of the FVE after the second great Twente 
textile strike of 1923-1924 (six thousand strikers). In 1931-1932, when all Enschede was 
strikebound again, and sixteen thousand workers in Twente and the Achterhoek were 
unemployed, Rigtersbleek worked on. 
 
Wars 
Jan van Heek lived to see two world wars. In World War I he made himself useful as second 
lieutenant of the Voluntary Army. Together with numerous fellow-townsmen he took care of 
Belgian refugees and the thousands of P.O.W.s of many nationalities that marched through 
Enschede after the war. On 10 November 1918, when Emperor Wilhelm II – with whom Van 
Heek was on friendly terms – asked for asylum in The Netherlands, Pieter Jelles Troelstra 
preached the revolution. On Wednesday 13 November he wrote in his diary that the situation 
in The Netherlands grew more and more threatening. In Enschede too it became turbulent. The 
socialists met in Ons Huis, Jan's native home, but it didn't result in disturbances. When 
Troelstra stated on the Sunday that he had been mistaken,Van Heek was glad that the ‘crisis of 
the very acute bolshevist disease’ was over. Jan van Heek had not approved of socialists and 
communists from the textile strike of 1902. 

The developments in Germany filled Jan with great worry. According to him the years 
after the downfall of the German Empire in 1918 had been more horrible than the war itself. 
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‘Figuratively speaking everything seemed to have fallen to pieces, of the former perfect order 
nothing remained.’ The cause of the great misery was the Versailles Treaty in his eyes. 
‘Reconciliation had been a better end than servitude.’ In the thirties Van Heek, just as many 
other fellow-countrymen, increasingly got the impression that Dutch parliamentary democracy 
was no longer working properly. The successive governments had only one answer to the 
economic crisis that devastated our country: cutback in expenditure, spend less, then the 
problems of unemployment and poverty would be solved of their own accord. 

Especially in intellectual circles many agreed with the critics. The discontent about the 
weakness of the governments during the crisis-years, the aversion to the socialists and the fear 
of the communism onslaught from the east, were motives why many understood the ideas of 
the national-socialists and even appreciated them. That is why Jan van Heek sympathized with 
‘the national-socialists in The Netherlands which made a stand for our national values and 
traditions’, as he would write during the war years. It was his explanation for the ‘current 
seemingly incomprehensible sympathy’ with which many looked upon national- socialism in 
the early nineteen thirties. 

In spite of his initial appreciation of national-socialism and of Adolf Hitler – he had 
strongly reduced unemployment in Germany – a degree of disgust slowly grew in Van Heek, 
not so much against national-socialism as a movement, but against the antisemitism of the 
Nazis who abused their power. That they tackled the communists firmly, he thought 
understandable. It was after all a battle of life and death. But Van Heek especially disapproved 
of their behaviour towards the Jews. After the brutal Night of the long knives, 30 June 
1934,Van Heek's faith in Hitler started wavering. But it especially thwarted him that during 
the coup many people were shot dead without any trial. For the time being these were the last 
words he devoted to Hitler and his movement in his diary. Only four years later did he write 
full of horror about the Reichskristallnacht on 9 and 10 November 1938. National-socialism 
had shown its worst side according to Van Heek. And not only this: Hitler's words ‘must 
offend everybody, they bode little good for the future’. Germany, once so disciplined, had 
changed into a despotic state. The murder of the Jews had opened Van Heek's eyes. 

During World War II Van Heek exerted himself for the Enschede Jews. He played an 
important part in making some textile mills, led by Jews, Aryan, where by order of the 
occupiers Jewish managing directors had to be replaced, and he became chairman of the board 
of directors of some companies. When he was approached to organise a collection of money in 
order to give the Jewish people in hiding food and clothes, he didn't hesitate for a minute. At 
his initiative the Enschede textile manufacturers collected nearly a quarter of a million 
guilders and partly due to this financial support 550 of the approximately 1300 Jews in 
Enschede survived the war. 
 
Advocate 
During the crisisyears of the nineteen thirties Jan van Heek had become the mouthpiece and 
advocate of the Twente textile industry. His influence was based on his financial-economic 
expertise and interest, and his visionary view, for he had foreseen the problems. Especially 
with the keen competition of Japan in the most important market, the Dutch Indies. Van Heek 
looked for media support for his ideas and, together with colleagues, he pleaded the interests 
of Twente textile in The Hague. Early in 1934 this Twente lobby for government measures 
was successful. The Dutch government proceeded to a temporary quota restriction, the import 
of textile was no longer determined by price, but the government cut down the import to a 
maximum volume per country. This measure guaranteed the Twente textile industry 
reasonable sales in the short term, because Japanese competitors were no longer allowed to 
export any more of their cheaper cotton products to the Dutch East Indies. In this way the 
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manufacturers got the time to adapt their assortment and to lower their costs of production 
even more. 

In those years many European countries tried to restrict their debts and interest 
payments by lowering the value of their currencies. This measure had drastic consequences for 
the industry in those countries that had not devalued their currencies, for the products of the 
low currency countries became cheaper. In The Netherlands the government, led by Hendrikus 
Colijn, stubbornly stuck to the expensive guilder. Jan van Heek objected to this obstinacy in 
The Hague. Together with colleagues from his industrial network – among whom Anton 
Kröller of Müller & Co. in Rotterdam and Sir Henry Deterding, president of the Anglo-Dutch 
Royal / Shell concern – he was an advocate of rapid devaluation, according to him highly 
necessary to rescue the economy of The Netherlands. The government capitulated during the 
night of 26 September 1935; the value of the guilder was reduced by twenty percent. 
According to Jan van Heek this was rather a low percentage but nevertheless ‘the relief was 
already enormous and the revival of the entire trade and industry was striking from the start’. 
After dropping the gold standard the Twente textile industry saw its results improve. The 
production, the product sales and the number of workers grew moderately with a peak in late 
1939, when the threat of war incited people to hoard and the state placed large army orders. 

The bad results of the crisis years led to major changes in the organisational structure 
of various textile companies. On 1 January 1935 the firms Van Heek & Co. and G.J. van Heek 
& Sons (Rigtersbleek) were converted into Limited Liability Companies. The most important 
reason was the losses in the early thirties, which were fully compensated by the private capital 
of the businesspartners. The conversion of the firms into a Limited Liability Company meant 
the formal end of the family-owned companies, the tradition of many years that encouraged 
entrepreneurs to safeguard their companies for future generations. They personally paid the 
necessary financing and investments, for external money meant that others were entitled to an 
influence in the company and this was undesirable: the manufacturers wanted to be their own 
bosses. From 1 January 1935 Jan van Heek had three important positions in the Van Heek 
companies: delegated commissioner of Rigtersbleek, commissioner of the Boekelosche 
Stooombleekerij and president-commissoner of Van Heek & Co. which made him the 
mightiest man in the Twente textile industry, the textile tycoon just as his father was in his 
time. 

After World War II the Twente textile industry suffered a lot. The results decreased, 
especially in the first half of the nineteen fifties. Cooperation and concentration were the best 
remedy according to experts.The entrepreneurs were expected to have the courage to break 
with obsolete production methods, to reconstruct and to modernize the apparatus. But Jan van 
Heek stuck to his own policy, led by far too optimistic a view of the developments in the 
textile industry. Adaptations of the structure, differentiations of products and contemporary 
management were not for discussion. His conservative conceptions and his repeatedly 
expressed expectation that the Twente textile industry would be healthy again, as had 
happened before, eventually barred the continuation of Van Heek & Co. and Rigtersbleek. 
Both companies collapsed, just as many others. Enschede receded into poverty and 
unemployment, with empty mills as dismal witnesses. The town never recovered from this 
blow. Enschede is still a poor town. 
 
Art 
In Jan van Heek's life coincidence played an important part. In 1910, when he approached the 
age of forty and was still a bachelor, he decided to purchase ‘a large estate‘ for the second 
period of his life. He didn't know yet that a year later he would accidentally meet Annetje van 
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Wulfften Palthe, on the tennis court in the Volkspark in Enschede, who was nearly twenty 
years his junior, and whom he married in the summer of 1913. 

Jan, an outsider in his family and in the region, didn't choose, as his Twente colleagues 
did, to buy or build a luxurious farmhouse or a sumptuous mansion with extensive grounds in 
the immediate surroundings of Enschede. He looked elsewhere, in Drenthe and on the 
Veluwe, but without success. In 1912 he accidentally heard that Bergh House in 's Heerenberg 
was for sale. At first he hesitated because the dilapidated castle, after a first inspection on a 
rainy day, seemed ‘reasonable but unattractive‘, the interior was bare and chilly, almost 
repellent. He wondered how he could make this neglected medieval castle habitable. After a 
second inspection, on a summer's day, he was determined. On 9 July 1920 he became the 
owner of the castle and surrounding grounds.  

A few days later he accidentally discovered, under a thick layer of dust, a packet of 
rolled, painted but heavily damaged canvases in a dark niche of the castle tower, which, in 
daylight, appeared to be old paintings. Around these Habsburg portraits that unexpectedly 
turned up, he assembled a family series of royal persons over the course of years, which is still 
an important part of the Bergh House collection. This collection of historic portraits illustrates 
as it were Van Heek's interest in history in general and the history of Bergh House in 
particular, but they don't represent his favourite period of art, the late Middle Ages. To adorn 
the walls of his castle, he bought some paintings from that period, in order to create an 
atmosphere in the castle befitting the rich, historic, medieval past. Things were going Van 
Heek's way. In World War I much primitive art was offered, not only to countries at war, like 
England and Germany, but also in the neutral Netherlands. Van Heek profited by this, buying 
among others a few works of art in England, where in previous centuries much valuable art 
had ended up., especially early-Italian and southern-Netherlands art. 

He became fascinated by late-medieval paintings and by old manuscripts. Occasionally 
he bought a single piece, but he didn't become a real artcollector until the summer of 1919. 
Then he heard that the collection of the recently deceased artist and artcollector Friedrich 
Wilhelm Mengelberg would be sold. Van Heek didn't want to buy this collection directly for 
his castle, but his aim was mainly to keep the collection in the Netherlands. For 260,000 
guilders Van Heek became the new owner of the complete collection. Gradually he enlarged 
his collection by purchases in Dutch galleries. For the composition of his eventually unique 
private collection – unique for The Netherlands – of late-medieval art Van Heek regularly 
contacted various experts at home and abroad. Gradually he enjoyed a position among the 
small group of collectors that in the interbellum turned The Netherlands into an international 
centre for the trade in and the collection of early Italian art. Van Heek became involved with 
the international network of collectors, to which among others his compatriots Jacques 
Goudstikker, Otto Lanz and Fritz Mannheimer belonged. 

In 1934 Van Heek participated with some masterpieces in the exhibition Italian Art in 
Dutch Ownership held in the Amsterdam Stedelijk Museum, which is still seen as the 
highlight in the history of Italian art collecting in The Netherlands. He exhibited eighteen 
works of art there,the highest quality from his collection. He was especially proud of two 
works by Duccio Buoninsegna, ‘one of the greatest primitive Italian painters‘, as the catalogue 
stated : The Angel, a panel that was part of the Maesta, once the altarpiece on the high altar of 
the cathedral in Siena, and Holy Martyr, an upper part of a polyptique, ‘a marvellous piece 
from the Siena School’ from the late thirteenth or early fourteenth century. 
 
Museum 
Jan van Heek was not the only art collector in the family, his elder brother Bernard had 
amassed a collection of works from the romantic school and of lesser-known masters from the 
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seventeenth and eighteenth centuries. In 1922 Bernard informed Minister Dr. J.Th.de Visser of 
OK&W that he intended to offer a museum to The Netherlands. The minister couldn't afford 
the running expenses and proposed to wait for better times. Bernard did not live to see this 
development, he died on 31 January 1923. 

The Van Heek family, led by Jan as a pater familias, went through with Bernard's 
plans. Van Heek and his family regularly clashed with ministers and high civil servants in The 
Hague. The reason was especially their obstinacy on two points: the combination of history 
and history of art, and the method of collecting. Jan van Heek, who had been honorary 
managing director of the museum from its opening until 1956, eventually got ‘his‘ National 
Museum Twenthe, entirely according to his ideas. The relationship with the OK&W 
department remained cool even after the war, and deteriorated due to the continued obstinacy 
with which Jan had the late Middle Ages prevail in his acquisition policy, despite the view of 
the ministry which wasn't to deepen but broaden the collection by purchases from other, later 
periods. In 1956, with ideas entirely in line with those of Jan van Heek, curator-archaeologist 
Cornelus Hijszeler succeeded Van Heek as managing director. Hijszeler was assisted by a 
Committee of Assistance consisting of friends of Van Heek that got the assignment to 
maintain the late medieval character of the collection and to reinforce it if possible. But in the 
spring of 1961, four years after Van Heek's death, his influence seemed to have vanished and 
the museum decided not to exhibit early Italian works of art any more. More than thirty 
paintings from that period, some masterpieces among them, acquired from the art collection 
retrieved from Germany after the war, were sent back to The Hague. 
 
Castles and churches 
For Jan van Heek architecture was the ‘foundation of medieval art’. He drew medieval castles 
and churches, wherever he went on his journeys. And in his own environs he devoted himself 
– certainly when he owned a castle himself – to the preservation of these historic monuments. 
He got restorations going and supported them generously out of his own purse or with money 
from the Edwina van Heek Trust which he founded after the death of Edwina, his brother 
Bernard's widow. the night of March 1939 his Bergh House was burnt down. The devastation 
was complete; only the great hall, the chapel, the sittingroom, the turret and the nursery were 
hardly damaged. Many works of art were lost in the flames, among them Duccio's Holy 
Martyr, admired by so many in Amsterdam in 1934. The castle was largely rebuilt in the late 
medieval form, outside and inside. Van Heek not only saved his own castle from destruction, 
but also the castles Doornenburg and Hernen near Wijchen. In several places he started on 
restorations of medieval churches, even in London – the church for foreign protestants Austin 
Friar was given a stained glass window by Dutch friends – and in the German border area 
where the St. Vitus church, heavily hit by allied bombs, is once again the pride of all its 
historic glory on top of the Eltenberg. 

But ‘preservation’ also meant entitlement to having some control for Van Heek. 
Initially he had the idea to transfer the County Property Bergh – with castle, archives, 
paintings and furniture to the province of Gelderland or the state, ‘for the general good as a 
historic and nature monument’. However, later he had different views and in the nineteen 
thirties he initiated the formation of separate foundations to manage the castles of 
Doornenburg and Hernen. He also made plans for this himself. On 5 April 1946 the 
memorandum of association of the Bergh House Foundation was executed. In the year after 
that he advised others to establish foundations so that their castle or house – Doorn House 
where Kaiser Wilhelm II lived, Singraven in Denekamp and Castle Twickel in Delden – 
wouldn't fall into the hands of the state, the great ‘glutton’ according to him. As a deterrent 
example he would mention castle Slangenburg in Doetinchem, which had been confiscated as 
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German and was therefore regarded as enemy property and occupied by Benedictine monks, 
who had too thoroughly adapted the interior to their own wishes. 

In the fifties, after he had turned eighty, many honoured Jan van Heek. The honours 
embarrassed him, but also stroked his vanity. In 1946 he was promoted to great officer of the 
Order of Oranje Nassau. On 27 June 1950 Prince Bernard presented him with the Silver 
Carnation of the Prince Bernard Culture Fund, Van Heek was one of the first four bearers of 
this honour. He was particularly pleased with his honorary doctorate from the University of 
Amsterdam. At his honour ceremony in 1952 his collection of medieval art was called one of 
the most important private collections in The Netherlands. In the spring of 1954 a statuette of 
him: Jan van Heek with his inseparable sketch-book – sculpted by Titus Leeser – was given an 
honorary place in the National Museum Twenthe. Jan van Heek died on 25 January 1957. A 
headline in the Algemeen Handelsblad said : ‘Love of nature, art and history pushed the textile 
manufacturer to second place.’ 
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Bronnen 

ARCHIEVEN 

Archieven Huis Bergh, Munthuis in ‘s Heerenberg 
- Archief Huis Bergh (AHB) 
- Archief Stichting Huis Bergh (ASHB) 
- Archief Dr. J.H. van Heek (AJH) 

Het niet openbare, persoonlijke archief van J.H. van Heek wordt beheerd door de Archiefstichting Dr. J.H. van Heek. In de 
noten bij elk hoofdstuk is dit archief kortheidshalve aangegeven met AJH. Het archief is nauwelijks geordend. Er is een 
grove indeling gemaakt op onderwerpen; van deze zogenoemde plaatsingslijsten zijn achter AJH de nummers vermeld. 
Documenten die zich wel in het archief bevinden, maar nog niet in een plaatsingslijst zijn opgenomen, zijn uitsluitend 
aangegeven met AJH. Voor raadpleging van het archief is toestemming nodig. 
Archief Nederlandsche Kasteelenstichting, Wijk bij Duurstede 

- Notulen bestuursvergaderingen 
- Diverse jaarverslagen  

Archief Rijksmuseum Twenthe, Enschede (ART) 
- Notulenboek familiecommissie Van Heek 
- Jaarverslagen 1937-1957 
- Catalogussen tentoonstellingen 1930-1956 

Historisch Centrum Overijssel (HCO), Zwolle 
- Archief Firma Van Heek & Co., sedert 1935 Van Heek & Co. N.V. (1857-1979) 
- Archief Firma G.J. van Heek & Zonen, sedert 1935 N.V. Rigtersbleek v/h G.J. van Heek & Zonen (1896-1964) 

Huisarchief Twickel 
- Briefwisseling van Twickel met J.H. van Heek en Stichting Edwina van Heek 

Koninklijk Huisarchief 
- Briefwisseling particulier secretaresse prinses Wilhelmina met J.H. van Heek 

Nationaal Archief (NA) 
- Archief Afdeling Kunsten en Wetenschappen van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 1918-

1950 
- Archief Rijksmuseum Twenthe (personeelsdossier) 

Openbare Bibliotheek Enschede 
- Archief Jan van Ooyik (geschiedenis Enschede, 1900-1990, teksten, foto’s) 

Privécollecties 
- A.A.W. van Heek, Ampsen 
- G. van Heek, Velp  
- J.B. van Heek, De Weele, Boekelo (AJHvB) 
- M. van Heek, Amsterdam 
- I. E.L.C. van Heek-Töwe, Doetinchem 
- L.F. van Zuijlen, Hengelo  

Deze privécollecties zijn alleen na overleg met de eigenaar raadplegen. 
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM), Zeist 

- Pandsdossier de Doornenburg 
- Pandsdossier Hernen 
- Pandsdossier Twickel 
- Pandsdossier Huis Bergh 

Stichting Edwina van Heek, Enschede 
- Archief J.B. van Heek 
- Archief E. Jannink (AEJ)

DAGBOEKEN 
 
In het persoonlijke archief van J.H. van Heek bevinden zich ook zijn dagboeken. In de noten zijn de nummers van de 
dagboeken vermeld.   
1. 1890-1893  
2. 1894-1895  
3. 1895  
4. 1895-1899  

5. 1900-1904  
6. 1907-1907  
7. 1907-1911  
8. 1911-1915  

9.  1915-1916  
10. 1916-1918  
11. 1918-1920  
12. 1920-1922  

13. 1922-1933  
14. 1933-1941 
15. 1941-1943  
16. 1943-1944  

16a 1944-1945   
17. 1945-1951  
18. 1951-1957  

Daarnaast heeft J.H. van Heek een boekje met jachtaantekeningen en een reisverslag van zijn reis naar Noorwegen in 1893 
nagelaten.  
 

PERSOONLIJKE NOTITIES 
 
J.H. van Heek heeft diverse persoonlijke, soms zeer omvangrijke persoonlijke notities geschreven. De notities bevinden zich 
in het Archief Dr. J.H. van Heek. Hieronder zijn de titels of onderwerpen aangegeven. De meeste notities zijn niet voorzien 
van paginanummers.  
Menschen, die ik in mijn leven heb mogen ontmoeten 
In de Twentsche Nijverheid 
Eenige herinneringen uit het wereldgebeuren van onzen tijd 
Gedachten en Herinneringen op Kunstgebied 
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Levensherinneringen van J.H. van Heek 
Werkzaamheid in de Twentsche Industrie 
Het Roessingh en de jeugd onzer kinderen 
Eenige Overdenkingen 
Mijn reizen 
 

INFORMATIE 
Instanties, waarvan informatie over verschillende onderwerpen is verkregen: 
Apeldoorns Archief 
Bonnefantenmuseum, Maastricht  
Geldersch Landschap en Gelderse Kasteelen, Arnhem 
Gemeente Amsterdam 
Gemeente Dinkelland 
Gemeente Losser 
Gemeente Middelburg 
Gemeente Oost-Gelre 
Gemeinde Heek, Duitsland 
Het Oversticht, Zwolle 
Hervormde Gemeente Otterlo 
Historisch Archief ABN-AMRO, Amsterdam 
Instituut Collectie Nederland, Rijswijk 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 
Amsterdam 

Landbouwuniversiteit Wageningen 
Natuurmonumenten, ’s-Graveland 
Rijksmuseum, Amsterdam 
Stedelijk Museum, Amsterdam 
Stichting Alde Fryske Tsjerken, Leeuwarden 
Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker 
Stichting Oude Groninger Kerken, Groningen 
Stichting Wijnhuisfonds Zutphen 
Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg 
Teylers Museum, Haarlem 
Vereniging De Hollandsche Molen, Amsterdam 
Vereniging Familie Van Heek 
Vereniging Hendrick de Keyser, Amsterdam 
Zeeuwsch Archief, Middelburg  
 

 
GESPREKKEN 

 
Noor van Andel 
Johan te Boekhorst 
Peter Bresser 
Aafke Brunt 
Dorothee Cannegieter 
Mieke Stokman-van Dommelen 
Arnold Enklaar 
Ton de Graaf 
Alf van Heek 

Arnold van Heek 
Bernard van Heek 
Goderd van Heek 
Maurits van Heek 
Irmela van Heek-Töwe 
Herman Hesselink 
Angelica van Hooft Graafland-van 
Heek 
Bert Jannink 

Edwin Küpers 
Jan Lukkeezen 
Siebe Rossel 
Frans Starink 
Mieke Stokman 
Mathie van Voerst tot Lynden 
Seger van Voorst tot Voorst 
Tjalling Wieringa 
John van Zuidam 

 
 

 
 

 

SCHETSBOEKEN 
 
J.H. van Heek heeft tussen 1890 en 1957 vele tekeningen gemaakt. Zijn 93 schetsboeken bevinden zich in het persoonlijke 
archief. In dit boek wordt herhaald naar deze schetsen verwezen. 
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