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HOOFDSTUK 11 
 

Besturen en bankieren 
 
‘Ik had een kind op de fabriek, een meisje. Nu heeft men twee rollen, aan beide zijden van 
groote raderen voorzien, en daar men vergeten had het dekstuk erop te leggen, kreeg het kind 
haar duim er tusschen. Ik kom ’s morgens vroeg op de fabriek, en zie dat men ’s nachts goed 
het dekstuk er op had gezet. Dat had men vroeger moeten doen, zeide ik, dan was het ongeluk 
niet gebeurd. Och, antwoordde men mij, dan had zij wellicht ergens anders een ongeluk 
gekregen.’1 Dit gebeuren was voor de Enschedese textielarbeider Andries Getkate één van de 
redenen om zijn baan bij de textielfabriek Schuttersveld in Enschede op te zeggen.2 Hij 
vertelde het verhaal in het begin van de jaren negentig aan de staatscommissie die de 
Veiligheidswet en de Ongevallenwet voorbereidde. Het was illustratief voor de instelling van 
bazen en fabrikanten omstreeks de vorige eeuwwisseling. In de textiel gebeurden de meeste 
ongelukken bij het bewerken van de grondstoffen, arbeiders gleden uit en vielen van zolders, 
bordessen, loopplanken, ladders en trappen. Ze liepen letsel op aan ogen, handen, armen en 
vingers.3  
 Het eindverslag van de staatscommissie vond zijn weerslag in het eerste ontwerp voor 
een Ongevallenwet, dat minister Ph.W. van der Sleyden van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
in 1897 indiende: werkgevers moesten zich bij een rijksverzekeringsbank verzekeren, die het 
recht op een uitkering na een ongeval garandeerde: een vergoeding van de kosten van 
geneeskundige hulp en een compensatie van gederfd loon, met een wachttijd van zes weken. 
Het bedrijf moest de premies betalen, een verplichting die voorkwam dat werknemers een 
deel van hun productiekosten afwentelden op de door alle burgers gefinancierde armenzorg. 
De in hetzelfde jaar aangetreden nieuwe regering Pierson-Goeman Borgesius (1897-1901) 
trok het voorstel in en minister ir. C. Lely presenteerde begin 1898 een nauwelijks aangepast 
ontwerp, waarbij de wachttijd werd bekort tot drie weken; de werkgevers moesten de 
volledige premie betalen.4  

Lely’s ideeën ontmoetten felle weerstand bij de Nederlandse werkgevers, die werden 
aangevoerd door J. C. van Marken, eigenaar van de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek in 
Delft, en zijn vriend D.W. Stork van de Machinefabriek Gebrs. Stork & Co. in Hengelo. 
Beiden hadden in hun bedrijven al fabrieksfondsen opgericht.5 Stork vreesde dat de wet de 
ondernemers onnodig veel geld zou kosten.6 Van Marken en Stork kwamen samen in actie en 
riepen werkgevers op voor een protestbijeenkomst op 19 juni 1899. Dit was het begin van de 
oprichting van de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers.  
 
Twents verzet 
Stork was bevriend met Gerrit Jan van Heek. Ze kenden elkaar uit de Twentse 
ondernemersnetwerken en ook als politicus, want ze waren bijna drie jaar tegelijkertijd lid van 
Provinciale Staten van Overijssel. In 1903 zou Stork zijn Enschedese collega opvolgen als lid 
van de Eerste Kamer.7 Hoewel beiden liberaal dachten, verschilden ze in hun sociaal-
maatschappelijke opvattingen. Stork vond  het belangrijk– ook met het oog op de 
ontwikkelingen op langere termijn – relaties te onderhouden met de arbeiders en eventueel de 
vakbeweging, omdat daarin volgens hem de oplossing lag van de sociale kwestie.8 Van Heek 
hield vast aan de traditionele vorm van macht en uitoefening van die macht. Van de 
socialisten moest hij niets hebben.9 Levensgroot was  volgens hem het gevaar dat de arbeiders 



 104 

zich lieten overvleugelen door de socialisten, die de zaken niet op vredelievende wijze 
wensten op te lossen, maar liever de strijd uitlokten.10 De twee geboren Tukkers vonden 
elkaar in hun verzet tegen de ontwerpwet van Lely, vooral omdat zij – hoe verschillend hun 
achterliggende sociale opvattingen ook waren  – al hadden gezorgd voor een sociaal vangnet 
voor hun arbeiders die een fabrieksongeval kregen. Overigens speelde bij Van Heek nog een 
andere factor mee: hij streefde ook naar kostenbeperking, omdat het in de textiel niet 
bijzonder goed ging. 
 Twintig Twentse textielbazen, met Gerrit Jan van Heek als voorman, waren niet tegen 
de invoering van de wet, maar ze stonden ook niet te juichen. Daarom stuurden ze op 26 
februari 1899 de Tweede Kamer een adres, waarin ze er op aandrongen de premiekosten voor 
de werkgever zo laag mogelijk te houden. Ze wezen op de zware concurrentie die de 
katoenindustrie op de wereldmarkt ontmoette van de Engelsen, ook in Oost-Indië dat een 
belangrijk afzetgebied was voor Twentse textiel. Bovendien hadden Enschedese bedrijven al 
een gezamenlijk zieken- en pensioenfonds, met 7.200 deelnemers: tachtig procent van de 
textielarbeiders. Ze hadden enig recht van spreken, want in het laatste decennium van de 
negentiende eeuw was meer dan tachtig procent van de werknemers in de textielindustrie 
verzekerd, meestal via fabrieks- of bedrijfstakfondsen die op initiatief van de werkgevers 
waren ingesteld.11 De Twentse werkgeversfondsen stonden in dat opzicht bekend als de betere 
van Nederland.12 De fabrikanten vreesden desorganisatie van de bestaande maatregelen die 
behalve ongevallen ook ziekte- en ouderdomsvoorzieningen omvatten.13 
 Maar achter het begrijpelijke verzet tegen hogere loonkosten en verstoring van 
bestaande maatregelen ging een veel algemener belang schuil. Werkgevers voorzagen een 
groeiende zeggenschap van de staat. In een breder kader: de staat nam door het scheppen van 
arbeidersvoorzieningen de socialisten de wind uit de zeilen. Het gevolg hiervan was echter dat 
de werkgevers hun directe zeggenschap over de eigen werkvloer ingeperkt zagen. Daartegen 
kwamen ze in het geweer. En ze vonden steun bij andersdenkenden, want niet alleen de 
liberalen verzetten zich tegen staatsingrijpen, maar ook de politiek-religieuze stromingen, 
vanuit het subsidiariteitsbeginsel en soevereiniteit in eigen kring.14 Abraham Kuyper, de 
voorman van de ARP, pleitte in het parlement voor een zelfstandige uitvoering van de wet 
door organisaties van werkgevers en werknemers. Het kabinet kwam hem daarop enigszins 
tegemoet, door de werkgevers toe te staan het risico van de verzekering zelf te dragen of 
onder te brengen bij een verzekeringsmaatschappij. In hoofdlijnen bleef de wet echter een 
staatsverzekering (1901) voor een bepaalde categorie werknemers – werkzaam in fabrieken en 
werkplaatsen waar stoommachines worden gebruikt – tegen verlies van inkomsten bij ongeval 
waarbij de premies werden betaald door de werkgevers.15 
 

 
‘Cardinale fout, geen eigen kapitaalsvorming’ 

Jan van Heek zette zich vele jaren in voor het Zieken- en Pensioenfonds voor Enschede en 

Lonneker. ‘De fondsen werkten op bescheiden schaal, doch goed en nuttig’, aldus Jan, maar dertig 

jaar na de oprichting in 1866 waren er administratief nog vele tekortkomingen, ingrijpen was dus 

noodzakelijk. Dat gebeurde in de jaren 1902-1911, onder aanvoering van Jan van Heek, in 

samenwerking met collega-fabrikanten Arnold en Julius Scholten en Sig Menko, en L. Andres 

namens de werknemers. De drie onderdelen: het ziekenfonds, het pensioenfonds en het 

begrafenisfonds, werden  boekhoudkundig van elkaar gescheiden, zodat een overzichtelijker 

beheer mogelijk werd. Het primitieve onderkomen in Enschede, aan de Noorderhagen, maakte 
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plaats voor een nieuw kantoorcomplex in de Nijverheidstraat, waarin ook een eigen apotheek werd 

gevestigd. De vernieuwde instelling werd in de zomer van 1909 geopend en ‘vanaf dien tijd dateert 

de groote opgang’. Jan meende dat het Zieken- en Begrafenisfonds ‘zegenrijk’ heeft gewerkt voor 

zijn meer dan veertigduizend leden. ‘De cardinale fout, waartegen ik steeds op de meest dringende 

wijze had gewaarschuwd, was, dat er geen eigen kapitaalvorming plaats had. De jongere leden 

betaalden door hun premies de pensioenen der ouderen.’ In 1921 werd het fonds opgeheven, want 

er kwamen wettelijke voorzieningen. Voor Jan was dit aanleiding als firmant van Rigtersbleek eigen 

voorzieningen voor de pensioenen van de medewerkers te treffen.16 

 

 
VNW voor vrijhandel 
Tijdens deze min of meer succesvolle actie tegen de Ongevallenwet namen  
Bernard van Heek, Stork en de Oldenzaalse textielfabrikant Diederik Gelderman het initiatief 
tot de oprichting van de Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers, de voorloper van het 
huidige VNO/NCW. Stork werd de eerste voorzitter. De Staatscourant meldde eind december 
1899 de oprichting van de VNW, gevestigd te Enschede, ‘waar tenminste één bestuurslid 
woont’.17 Twentse ondernemers domineerden de vereniging: van de zeven voorzitters tussen 
1899 en 1990 hadden er vijf een fabriek in Twente. Jan van Heek, vrij kort na de oprichting 
lid geworden, werd in 1904 gekozen tot ondervoorzitter en vanaf 10 juli 1906 gaf hij als 
voorzitter leiding aan de organisatie.18 Ook waren ze in de organisatie sterk 
vertegenwoordigd, want in 1909 was één van de vijf leden ondernemer in dit deel van het 
land. 

De doeleinden van de VNW waren vooral van politiek-economische aard: het 
behartigen van de belangen van de ondernemers in het raam van de algemeen-politieke 
verhoudingen.19 De werkgevers wensten in de toekomst te worden betrokken bij de sociale 
wetgeving, zo bleek uit de eerste doelstelling. De VNW wilde haar standpunten ‘doen kennen 
aan zoodanige colleges, vergaderingen of personen, als met de vaststelling der aanhangige en 
de uitvoering van bestaande wetten, algemeene maatregelen van bestuur en wettelijke 
verordeningen zijn belast’. Volgens de statuten kon de nijverheid zich alleen ontwikkelen, als 
het beginsel van de vrije handel werd gehandhaafd. Bij het maken van sociale wetten moest 
het particuliere initiatief worden gesteund en rekening worden gehouden met de financiële 
draagkracht van de ondernemers. Dat was niet uitsluitend in het belang van de ondernemers, 
juist door deze uitgangspunten te hanteren, zouden ook de belangen van de arbeiders het 
meest worden gediend.20  

In juni 1908 werden de statuten van de VNW gewijzigd. Eén van de wijzigingen was 
dat het niet langer was voorgeschreven dat één van de bestuurders in Enschede woonde, hij 
mocht ook uit een andere plaats in Twente komen. Het was  Jan van Heek’s laatste maand als 
voorzitter. De statuten schreven voor dat een voorzitter na twee jaar aftredend was en Jan zag 
geen aanleiding nog een periode het leiderschap op zich te nemen, omdat zijn belangstelling 
meer in een andere richting ging.21 Het was duidelijk dat het bestuurswerk in de wereld van 
het bedrijfsleven of het openbare bestuur hem niet lokten. Jan nam op 20 juni 1908 afscheid 
tijdens de jaarvergadering in Hotel Het Zwaantje in De Lutte. Tevoren maakten de verenigde 
werkgevers een rondwandeling door de bossen rondom Kasteel Twickel in Delden. 
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De Nieuwe Courant, een ‘lijdensgeschiedenis’  

Twentse ondernemers, die hadden ondervonden hoe schadelijk het geschrijf van de journalisten 

over hun macht, hun fabrieken en hun optreden kon zijn en zelf geen spreekbuis hadden, namen 

het initiatief voor een ondernemerskrant: De Nieuwe Courant die vanaf 1900 verscheen en onder 

leiding stond van L.J. Plemp van Duiveland. De gebeurtenissen rondom de totstandkoming van de 

Ongevallenwet maakten ‘de groote werkgevers attent [...] op de wijze, waarop zij zich moesten 

vereenigen om hun gemeenschappelijke belangen voor te staan’.22 De krant kostte veel geld, maar 

‘heeft een grooten opgang gemaakt’, aldus de hoofdredacteur. Een financieel succes was het 

daarentegen niet, daarvoor was de concurrentie met Het Vaderland te groot. Maar Jan van Heek 

had daarover een afwijkende visie: ‘Geen succes doch een lijdensgeschiedenis. […] Slechts 

schoorvoetend heeft Twente daaraan meegewerkt.’23 

Twintig jaar lang heeft Plemp van Duiveland ‘de industrieele belangen voorgestaan en daarbij de 

beginselen der Vrij-liberale partij verdedigd’.24 Het vrijzinnig-democratische Kamerlid M.W.F. Treub 

uitte in 1908 zelfs de beschuldiging dat de krant haar oordeel aan de werkgevers had ‘verpand, zo 

niet verkocht’. Maar een ereraad, ingesteld door de Nederlandsche Journalistenkring, stelde 

Plemp´s eerlijkheid en onafhankelijkheid buiten twijfel. Plemp streefde ernaar zijn dagblad ‘een 

weinig [te] houden boven het peil van het gemiddelde zijner lezers, want dezen zoeken in hun blad 

vooral educatie’. Hij vond dat de krant een ‘journal d’opinion’ moest zijn en betreurde het dat het 

steeds meer een ‘presse d’ínformation’ werd. Bij zijn overlijden prees een collega Plemp’s 'fraaie, 

zij het soberen, maar schier smetteloze stijl, in prachtige opbouw, rijk en beeldend van vorm en 

van gedegen inhoud’ en noemde hem een ‘ aristocraat van den geest’ die ‘de Nederlandsche 

journalistiek tot een stralend hoogtepunt heeft gevoerd.’25 In 1932 werd  de krant verkocht aan de 

Nieuwe Rotterdamsche Courant. ‘De treurige gang van zaken in handels- en industriekringen zal 

ook de industrieelen wel afgeschrikt hebben nog langer hun geld aan de instandhouding van het 

blad te wagen.’26 

 

 
Banque Jordaan 
Jan van Heek was een familiemens. Dat blijkt vooral uit de memoires die hij in 1942 heeft 
opgeschreven, zijn herinneringen aan het Van Heekshuis waar hij bijna veertig jaar woonde, 
maar vooral ook aan zijn ooms en tantes, vader en moeder, broers en zussen. Een hoogtijdag 
in de familie was voor Jan zonder twijfel 9 november 1907, de dag waarop zijn jongere zus 
Bertha trouwde met de bankier Jan Jordaan. Ze was haar verdriet over haar eerste mislukte 
huwelijk te boven gekomen, afleiding had ze vooral gevonden in haar tekenen en schilderen.27 
Tegelijkertijd vierde de familie de zeventigste verjaardag van vader Gerrit Jan.28 Dat de twee 
festiviteiten samenvielen, was vooral op aandrang van de familie, die het feest liever niet in 
Twente wilde houden, maar in het Kastens Hotel in Hannover, waar al eerder grootse Van 
Heekfeesten plaatsvonden. Jan Jordaan had het er moeilijk mee: ‘De herrie en de kermisboel 
van de grossstadt hebben we er toch niet bij nodig’, schreef hij Bertha, maar zijn protest 
baatte niet.29 Het werden enkele dolle dagen. De kroon op het feest was volgens  Jan de 
gezamenlijke tocht naar Berlijn:  
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‘Daar is alle ernst aan den kant gezet, daar is gedurende enkele dagen slechts gekheid en 
pleizier gemaakt, waaraan de ouderen zich niet geheel hebben kunnen onttrekken. Men kan 
zich moeilijk eenen familietocht denken waarvan allen zooveel voldoening hebben gesmaakt 
en welke Vader & Moeder zeker de meeste satisfactie moet hebben gegeven.’30 

 
Jan Jordaan kwam uit een respectabele Haaksbergense familie van textielfabrikanten, 
notarissen en bankiers. Hij had sinds 1895 een verantwoordelijke baan bij de bankiersfirma 
die drie ondernemende Twentenaren in 1883 van de Twentsche Bankvereeniging hadden 
overgenomen: Diederik Bernard Jordaan, Herman Cohen en Herman Wennink, en die hun 
namen droeg: Jordaan, Cohen & Wennink en was gevestigd aan de Boulevard des Italiens in 
Parijs. De firma was de eerste jaren vooral actief als wisselkantoor, later werd ‘de bediening 
van zeer gegoede, particuliere clientèle’ hoofdzaak. Voor deze klanten verzorgde de bank de 
administratie van hun grote vermogens en de uitvoering van omvangrijke effectenorders, 
waarvoor met name Jan Jordaan verantwoordelijk was.31  

Jan van Heek had over zijn zwager zijn eigen gedachten: ‘Jan Jordaan vereenigde in 
zijn persoon kapitale eigenschappen en minder goede. Hij had een scherp verstand, een sterk 
geheugen en de bijzondere gave menschen te herkennen.’ Wat Van Heek betreurde was dat 
Jordaan buiten zijn drukke baan weinig tijd en gelegenheid had voor andere zaken. De vraag 
was of dit wel de eigen keuze was van Jan Jordaan: ‘Het is veel aangenamer te leven 
temidden van familie, dan geïsoleerd in Parijs, waar ik bovendien van ’s morgens vroeg tot ’s 
avonds laat buiten de deur ben.’32 

Midden oktober 1908 riep Jan Jordaan zijn zwager Jan van Heek naar Parijs. Het 
contract van de vennootschap van de firma Jordaan, Cohen & Wennink liep op 31 december 
af. In de voorbije jaren had Jordaan met enige regelmaat met de drie partners over verkoop of 
overdracht gesproken, maar zekerheid had hij niet gekregen. En nu wilde Jordaan voor 
zichzelf beginnen. Wennink was enkele maanden geleden gestorven, Bernard Jordaan was al 
geruime tijd ‘oncapable tot het drijven of deelnemen in de leiding eener zaak en Cohen was 
persoonlijk niet gezien’, aldus Jan van Heek.33 Direct na zijn komst op 20 oktober maakte 
Van Heek een ruwe opzet voor een persoonlijke commanditaire vennootschap – een c.v. op 
aandelen kende Frankrijk niet – onder de naam Jordaan & Cie., waarvan Jan Jordaan de 
hoofdelijk aansprakelijke vennoot werd en waarin familieleden voor belangrijke bedragen als 
commanditaire vennoten optraden. Partners in dit familiebedrijf waren behalve Jordaan, zijn 
schoonvader Gerrit Jan van Heek, Jan van Heek en diens zwager Willem Blijdenstein, bankier 
van B.W. Blijdenstein & Co., een dochteronderneming van de Twentsche Bank in Londen.34  
 
Voor betere cliëntèle  
Op 1 januari 1909 startte de nieuwe bank, op het adres 5, Rue Lafitte, weliswaar niet direct 
aan de Boulevard, maar wel temidden van grote banken als Crédit Lyonnais, Rothschild 
Frères et Cie. en Louis Hirsch. In een uitvoerige brochure wezen Jan Jordaan en Jan van Heek 
relaties en klanten er op dat het kantoor voor particulieren bijzonder gunstig was gelegen, 
discreet en deftig, de kantoren waren doelmatig ingericht en er waren mooie  ontvangkamers 
‘voor betere clientèle’.35 De bank bleek een groot succes en Van Heek voorzag dat door de 
toeloop van clientèle het kantoor al snel te klein zou zijn. Hij kreeg gelijk. De verhuizing naar 
het gebouwencomplex van het tijdschrift Illustration aan de Rue St. Georges bracht uitkomst 
en betekende tevens een aanzienlijke stijging in status en aanzien. In 1938 kocht het kantoor 
het pand, dat na een grondige verbouwing op 5 september kon worden geopend.  
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De zaak kende één zwak punt, volgens Jan van Heek, het kantoor dreef geheel op Jan 
Jordaan, zo’n  grote instelling mocht niet staan of vallen met één persoon. Hij vreesde alleen 
dat het jaren zou kunnen duren voordat iemand was gevonden en opgeleid om de plaats van 
Jordaan te kunnen innemen.36 Desondanks bleven de zaken goed gaan. Het bankiershuis kreeg 
een uitstekende naam, niet alleen in Franse bankkringen, maar ook in Nederland. Ernst 
Heldring, één van Nederlands bekendste ondernemers, bezocht in december 1923 de bank in 
Parijs:  
 

 ‘….een drukbeklante Hollandsche effectenzaak, die, naar men zegt, groot vertrouwen bij het 
publiek geniet, omdat zij niet, als de Fransche banken, erop uit zijn de beleggers vol te stoppen 
met fondsen waarbij zij geïnteresseerd zijn.’37  

 
Op 25 mei 1935 overleed Jan Jordaan. Hij liet volgens Jan van Heek ‘eene desolaten boedel 
achter’. Jan van Heek had nu de handen vrij om samen met anderen de reorganisatie ter hand 
te nemen. De zoon van Jan van Heek’s zwager en vriend Gerhard Jannink, Egbert, kreeg een 
plaats in het bestuur, die zich uitmuntend van zijn taak kweet, dank zij zijn prettige karakter 
en zijn persoonlijkheid.38 
  
De Twentsche Bank  
Jan van Heek had in de loop der jaren een grote belangstelling voor de bancaire wereld 
ontwikkeld. Bij Rigtersbleek trok hij zich vanaf het begin van de jaren tien steeds meer uit de 
dagelijkse leiding van het bedrijf terug, die in goede handen was bij zijn twee broers; hem 
interesseerden vooral de financiële kanten van het ondernemerschap. Daarom – en ook ter 
wille van zijn zuster Bertha – zette hij zich met hart en ziel in voor de bank van zijn zwager 
Jan Jordaan. Meer dan dertig jaar werkte hij mee aan de opbouw van de bank. ‘Mijn vader 
heeft eigenlijk nooit liefhebberij gehad aan de textielindustrie, wel voor het bankwezen’, 
onthulde zijn zoon Jan (J.H.A). van Heek begin 1984 aan een verslaggever van de Twentsche 
Courant.39  

Zijn Parijse ervaringen kwamen hem goed van pas als lid van de kredietencommissie 
van de Twentsche Bank, een functie die hij vanaf 1916 bekleedde.40 In 1923 werd hij 
commissaris van de Twentsche Bank, nadat zijn broer en bankcommissaris Bernard was 
overleden.41 In de jaren 1935 en 1936 was hij voorzitter van de Raad van Commissarissen, 
maar zijn importantie in deze Raad was beduidend groter dan die van een doorsnee-
commissaris. Zelf vond Van Heek dat hij het lidmaatschap en het voorzitterschap van deze 
raad ‘met ambitie en toewijding’ had bekleed.42 Jarenlang volgde hij met grote interesse de 
ontwikkeling van de Twentsche Bank, hoewel de zaken soms niet verliepen zoals hij het 
graag gezien zou hebben. Jan was namelijk geen voorstander van de ‘uiterst gecompliceerde 
persoonlijke overeenkomsten’ die zijn zwager Willem Blijdenstein had ingevoerd. Een fout 
was het volgens Van Heek, dat de gevormde noodzakelijke reserves algemeen eigendom 
bleven van de beheerders en niet van de bank.43 Daardoor was de stabiliteit op langere termijn 
niet volledig gegarandeerd. Hij was ook van mening dat de bank veel eerder een naamloze 
vennootschap had moeten worden. Reeds lang voor het begin van de Eerste Wereldoorlog had 
hij bij zijn vriend Adam Roelvink hierop aangedrongen, maar vergeefs want zwager Willem 
bleef zich verzetten. Een zwak had Jan altijd voor de Londense vestiging van de Twentsche 
Bank in de Threadneedle Street in Londen, in het hartje van de city. Het kantoor was voor 
vele Nederlanders ‘een startpunt in de metropolis’ geweest.44 
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Grootste bank van Nederland 

De geschiedenis van de Twentsche Bank reikt terug tot 1835, toen een verbolgen Benjamin Willem 

Blijdenstein jr. na een rechtenstudie in Enschede een notariskantoor opende. Voor hem was er 

geen plaats meer in de textielfabriek waar zijn grootvader, vader en twee broers – van wie één een 

mislukte student was – de leiding hadden. De jonge Blijdenstein kreeg belangstelling voor 

financiële zaken en begon naast zijn notariaat een kassierszaak, die gaandeweg groter werd. Hij 

kocht en verkocht vorderingen van en aan textielfabrikanten, nam goederen in consignatie ter 

verzending naar de Oost, verstrekte kredieten of bemiddelde bij het verlenen ervan. Bijna alle 

textielbedrijven in de stad brachten hun kassierszaken onder bij Blijdenstein jr., die in 1858 besloot 

een kantoor te openen in Londen; ook dat ontwikkelde zich voorspoedig. Drie jaar later richtte hij 

samen met acht Twentse bedrijven – onder wie Van Heek & Co., in casu Gerrit Jan van Heek – de 

Twentsche Bank-Vereeniging op, om eigenhandig hun markt te kunnen organiseren en om zaken 

als kredietverlening en export (naar vooral Nederlands-Indië) voortaan zelf te regelen. De bank 

kocht en verkocht vorderingen van en aan fabrikanten, de zogenoemde wisselhandel, nam 

goederen in consignatie ter verzending naar de Oost, verstrekte kredieten en bemiddelde bij de 

verlening daarvan, financierde de im- en export van katoenproducten. De Twentsche Bank groeide 

uit tot de grootste bank van Nederland. In Enschede hield de bank lange tijd kantoor in het 

Roessinghhuis aan de Langestreet 41. In 1910, toen de villa te klein was geworden, werd een 

nieuw kantoorgebouw geopend aan het Hoedemakersplein, een statig pand, waarvoor de architect 

Arend Beltman het ontwerp had gemaakt.45 In hetzelfde jaar kreeg Willem Blijdenstein de leiding 

van de bank.46 De Twentsche Bank werd later één van de voorlopers van de ABN AMRO.47 

  
 
Stakers verliezen weer  
Jan van Heek had als lid, bestuurslid en voorzitter van de FVE en zeker ook als voorzitter van 
de VNW veel bestuurlijke ervaring. Hij was een goede onderhandelaar gebleken: hij bracht 
rust in onderhandelingen en kon partijen naar elkaars argumenten laten luisteren. Deze 
kwaliteiten kwamen hem goed van pas, toen begin 1910 bij N.J. Menko een staking uitbrak. 
De grieven van de arbeiders betroffen zeven punten: het willekeurige, aanstootgevende 
optreden van de bazen, de verdeling van de kettingen, de lengte van de stukken, het 
doktersbezoek dat in eigen tijd moest plaatsvinden, de stank van de wc’s, de viering van 
kerkelijke feestdagen waarvoor de werkgever geen vrijaf gaf, en het feit dat de fabrieksklok 
niet gelijk liep met de klokken van de andere textielfabrieken.48  
 Jan werd als voorzitter van de commissie die het conflict moest helpen oplossen, nauw 
bij deze staking betrokken. Maar ook hij voorkwam niet, ondanks zijn kwaliteiten als 
onderhandelaar, dat er een uitsluiting volgde. Het grootste deel van de Enschedese 
fabrieksbevolking kon dertig dagen lang niet werken, want dertien andere bedrijven legden 
het werk stil. Dat betekende in totaal 24.000 verloren dagen.49 De situatie was zo ernstig dat 
voor het eerst vanuit de toplaag van de stad actie werd ondernomen. Een groot aantal 
vooraanstaande stadgenoten liet in een open brief weten dat het ongerust was. Er kwam geen 
oplossing. Na een staking van vier maanden gingen de werknemers midden augustus weer aan 
het werk. Ze stonden met lege handen, want hun verzet had geen enkel resultaat gehad. De 
lokale Enschede-Lonneker Courant van 20 augustus, die de werkgevers altijd vriendelijk 
gezind was, hoopte dat ‘de arbeiders […] geleerd zullen hebben, dat het zelfmoordend en 
misdadig is, om op grond van louter nietigheden het werk neer te leggen en dat de 
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werkgeversvereen. middelen zal weten te vinden, om de ongebreidelde klachtenwoede der 
arbeiders voor ’t vervolg te temperen en waar nodig in het goede spoor te leiden’.50  
 Jan van Heek was minder ontevreden: ‘Ik heb mijn best gedaan om het conflict zich 
niet in alle scherpte te doen verloopen, wat ook gelukt is. Er werden geen groote wonden 
geslagen’, meende hij, terugkijkend op deze episode.51 In zijn dagboek noteerde hij:  
 

‘Niettemin, de strijd is uitgestreden, onaangenaam als hij was, en is geëindigd met de totale 
capitulatie der arbeidersorganisaties. Want deze organisaties waren het, die den agitatie 
aanvoerden en aanwakkerden en later den strijd ondernamen. Niet de arbeiders, die er als 
zoovele duizenden onwetende en gedreven schapen bijloopen. […] Een verblijdend teeken in 
dezen tijd is geweest het nette en rustige gedrag der groote arbeidersbevolking en de naar 
omstandigheden wederzijdsch bestaande “good feeling”. In dat opzicht was de toestand 
oneindig beter dan in het merkwaardige stakingsjaar 1902.’52  
 

Midden juni 1912, brak er bij Jan van Heek’s eigen Rigtersbleek een ernstig arbeidsconflict 
uit, dat een maand duurde. De arbeiders eisten loonsverhoging voor die collega’s die van vier 
op zes getouwen waren gezet. Deze intensivering van het werk ging gepaard met een 
verlaging van het stukloon met 17 procent.53 Daarnaast eisten de zeshonderd stakers, van wie 
er meer dan driehonderd lid waren van de socialistische vakbond De Eendracht54, een vrije 
zaterdagmiddag. Toen de staking voorbij was, kostte het nog vijf dagen voordat iedereen weer 
aan het werk was.55 De directie wilde de achterstallige ziekenfondspremie in één keer innen, 
tegen de zin van de arbeiders, die het werk weer neerlegden. Jan van Heek wilde er weinig 
over kwijt, maar evenals vier jaar geleden, in zijn nabeschouwing over de staking bij Menko, 
eindigde hij weer met een vergelijking met de staking van 1902, voor hem kennelijk een 
onvergetelijke smet op het Van Heekblazoen. De stakers hadden de strijd weer verloren. Blij 
was Van Heek dat hij van niemand van de stakers of anderen één verkeerd woord had 
gehoord en ook waren hij noch zijn medefirmanten ‘met eenen vinger nagewezen’. Dat was 
wel een contrast ‘met den grooten, bitteren strijd van 1902 10 jaren te voren’.56 
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