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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  
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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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