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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, 



 23 

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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