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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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