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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


