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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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2 Dagboek 1. 
3 Van zijn reis naar Noorwegen en de Noordkaap maakte Jan een reisverslag in een apart 
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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. 
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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. 


