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HOOFDSTUK 18 
 

Troebelen en kunstzijde 
 
De Eerste Wereldoorlog betekende voor de Twentse textielindustrie een breuk met de 
opgaande lijn van de eerste jaren van de nieuwe eeuw. In de jaren vóór de oorlog was 1913 
voor de Nederlandse katoenindustrie een topjaar: er werd bijna twintig miljoen kilo gebleekte 
en ongebleekte katoenen manufacturen naar Nederlands-Indië geëxporteerd. In 1917 vielen de 
verbindingen met de centrale afzetmarkten in Oost-Azië weg door de afgekondigde 
duikbotenoorlog.1 En door de katoenschaarste stagneerde de aanvoer van ruwe katoen uit 
Amerika, die in 1918 helemaal ophield. Een groot deel van de katoenindustrie lag in het 
laatste oorlogsjaar dan ook volledig stil, de export zakte in en kwam nooit meer op het oude 
peil terug.  
 In het begin van de twintigste eeuw was het ook Rigtersbleek voor de wind gegaan. 
Vanaf 1902 was de firma een ‘gezonde en gefundeerde zaak’, de markt groeide en er werd 
een aanzienlijke winst geboekt.2 De onderneming bleef groeien en daarom werd in 1909 de 
fabriek uitgebreid, de nieuwbouw heette Zandvoort. Een half jaar nadat het besluit tot bouwen 
was genomen, draaiden de eerste machines al.3 In hetzelfde jaar werd een voor de toekomst 
belangrijk besluit genomen. Jan van Heek en zijn broers Gerrit Jan en Arnold die ook in het 
bedrijf werkten, begonnen in nauw overleg met management en medewerkers met het 
ontwikkelen van plannen om ‘de gehele drijfwijze der fabriek langs electrische weg te laten 
plaatsvinden’. De machines in de spinnerij en weverij werden nog steeds met stoom 
aangedreven, op dat moment zeker niet de modernste methode.4 Broer Bernard, dé technische 
man bij Van Heek & Co., had de vervanging afgeraden, maar Jan woog bij zijn 
besluitvorming ook de onbevredigende prestaties mee van de stoommachine van Buckley & 
Taylor, waarmee de fabriek was gestart. De machine vertoonde vaak kuren, het drijfwerk 
functioneerde dan niet en dat leverde aanzienlijke stagnatie in de productie op. In 1910-1911 
bouwde Rigtersbleek de eerste particuliere stroomcentrale in Twente, met ketelhuis en 
schakelinrichting, kabelnet en motoren voor groepsaandrijving.5 
  

Winstrijke jaren 

 

Uit het balansenboek van Rigtersbleek, dat een overzicht geeft van de slotcijfers van de 

kapitaalrekeningen over de jaren 1902-1916, blijkt dat ‘t het bedrijf in die jaren voor de wind ging. 

De winsten varieerden van ruim een half miljoen tot ruim twee miljoen gulden. 

 

1902    505.963,36 

1903    823.503,80 

1904       824.789,68 

1905  1.713.826,58 

1906 1.220.974,63 

1907     780.748,52 

1908  1.069.985,88 

1909  2.249.745,87 

1910     818.499,21 

1911     783.127,89 

1912 1.988.199,33 

1913 1.379.543,70 

1914    542.365,76 

1915 2.121.596,80  

1916 2.031.925,75

 
Nieuwe markten en producten 
Om nieuwe, interessante afzetgebieden voor de producten van Rigtersbleek te ontdekken, 
reisde Jan van Heek in 1899 naar Constantinopel, Smyrna en Saloniki. Enkele jaren deed 
Rigtersbleek hier op consignatiebasis zaken, maar de resultaten waren niet hoopgevend. Ze 
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brachten wel mee dat Rigtersbleek veelzijdiger werd, want na afloop van de reis kon het 
bedrijf beginnen met de succesvolle productie van en de handel in shirtings. In 1911 bezocht 
Van Heek China en Japan. Met name de export naar China werd in deze jaren zakelijk zeer 
interessant. Voor de markt in Birma maakte Rigtersbleek een nieuw product, fijne Jacconet-
weefsels, katoen aan één kant gesatineerd, voor jurken en halsdoeken. Zo nam het aantal 
doeksoorten toe, het aanbod werd breder, vooral in het genre fijnere gebleekte goederen. De 
fabriek schakelde over op geverfde stoffen, omdat er op diverse markten veel vraag naar was. 
Het eerste signaal kwam uit Atjeh, een verzoek om enkele kleurnuances aan te brengen op een 
fijne shirtingsoort. De eerste gedachte van de directie van Rigtersbleek was: afzeggen, dat is 
ons werk niet, maar Van Heek besloot contact op te nemen met de in 1888 door zijn vader 
voor twee van zijn broers opgerichte Boekelosche Stoombleekerij, wat uiteindelijk leidde tot 
een grote afzet van geverfde goederen.6  

Na 1918 haalde de katoenexport het vooroorlogse niveau nooit meer. Was in 1913 nog 
45 procent van de in Indië ingevoerde ongebleekte katoenentjes afkomstig uit Nederlandse 
textielfabrieken, in 1928 was dat aandeel dramatisch gedaald tot vijf procent. Japanse 
katoenfabrikanten hadden een sterke positie op de Indische markten veroverd; ze konden door 
veel lagere arbeidskosten goedkoper produceren en het arbeidsoverschot bood ruimte voor 
werken in tweeploegendiensten. De in Aziatische landen geproduceerde katoenen 
manufacturen waren weliswaar van een slechtere kwaliteit dan bijvoorbeeld de Nederlandse 
of Engelse, maar zo veel goedkoper dat ze daarom zeer aantrekkelijk waren voor de niet 
bijzonder koopkrachtige Indische bevolking. De Nederlanders handhaafden zich wel op de 
Indische markt met hun gebleekte katoenen manufacturen – het hoofdproduct van de Twentse 
exportweverijen – omdat de Japanners deze techniek minder goed beheersten.7 
 Rigtersbleek, dat de grootste winsten altijd op de buitenlandse markten had behaald, 
moest het wegvallen van deze exportmarkten compenseren en deed dat door nieuwe 
producten te ontwikkelen en door de binnenlandse markt te betreden, eerst met wit goed, 
daarna met geverfde stoffen en fancygoederen.8 Het jaar 1919 was – mede als gevolg van de 
inhaalslag die eigen is aan eerste naoorlogs jaren – een succesjaar, met hoge omzetten en 
stevige winsten. Voor de directie waren deze verheugende en ongekende resultaten aanleiding 
na te gaan hoe zij een deel van de winst zinvol kon besteden. Gerrit Jan jr. overlegde daarover 
met Arnold. Beiden vonden dat ze dit jaar royaal geld konden wegschenken. Oudste firmant 
Jan van Heek had de broers een lijst met ideeën voor goede doelen voorgelegd, maar voor 
Jan’s gedachte om de arbeiders van Rigtersbleek te bedenken met een beloning voor hun 
inzet, voelde Gerrit Jan weinig. 
 

‘Het is mij niet om het geld te doen, wat we voor de arbeiders zouden beschikbaar stellen, 
maar ik vind het beginsel verkeerd. Jan zegt dat hij het alléén wil doen als wij niet meedoen. 
Dit is ook onjuist, want in dat geval zou men zeggen: Hij is royaal en de beide anderen zijn 
schraperig.’9  

 
Jan van Heek heeft uiteindelijk met de autoriteit van de eerste en oudste firmant zijn broers 
overtuigd, de arbeiders kregen een extraatje. 
  
Geen medezeggenschap 
Jan van Heek speelde in deze jaren een belangrijke rol in de toenemende belangenstrijd tussen 
werkgevers en werknemers. Hij toonde zich voortdurend een moderne ondernemer van de 
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nieuwe generatie, die oude gedragspatronen verliet en afwijkende, soms wat eigenzinnige 
standpunten innam. Vooruitstrevend leidde hij Rigtersbleek, met oog voor nieuwe technieken, 
voor marktoriëntatie en productdifferentiatie toen de markt nieuwe eisen stelde aan het 
aanbod. Zijn beide broers, ook firmanten, kregen veel vrijheid op hun eigen terrein, Gerrit Jan 
als de technicus van het trio, Arnold vooral als de marketingdeskundige.  Jan van Heek koos 
ook in de relatie tot zijn arbeiders zijn eigen weg. Van in de wet vastgelegde 
medezeggenschap was hij een besliste tegenstander. Een bedrijf stond of viel volgens hem 
met de leiding. Een onderneming die de leiding niet in bekwame handen legde, was volgens 
hem – hoe gunstig de levensvoorwaarden ook mochten zijn – ‘tot achteruitgang en ten slotte 
tot ondergang gedoemd’.  

Met minder reserve keek Van Heek echter aan tegen ‘fabrieksraden voor het houden 
van gemeen overleg’, om werk en arbeidsomstandigheden in elk van de afdelingen te regelen. 
De ervaring had hem overigens geleerd ‘dat deze raden niet altijd van groote waarde zijn 
geweest en in werkelijkheid buiten de eigenlijke bedrijfsleiding zijn gehouden’. Hoge 
verwachtingen had hij niet van deze ‘groepsvertegenwoordiging’, haar bevoegdheid moest in 
elk geval niet verder reiken dan een advies aan de directie, zonder bindende kracht. 
Resumerend stelde Van Heek dat men ‘het instituut der “medezeggenschap” moet overlaten 
aan een eigen vrije ontwikkeling’.10 
 De firmanten van Rigtersbleek hielden zich ook de handen vrij als het ging om relaties 
met concurrerende branchegenoten. Zo was de fabriek nooit lid van de in 1917 opgerichte 
Onderlinge Katoendistributie Vereeniging, die tot doel had overheidsbemoeienis met de 
distributie van grondstoffen te voorkomen. Wel stond het bedrijf korte tijd op de ledenlijst 
van de uit deze vereniging voortgekomen Nederlandsche Vereeniging van Katoenspinners en 
Spinners-Wevers, de eerste algemene economische pressiegroep, specifiek van en voor de 
Twentse textiel. Maar in 1921 werd het lidmaatschap opgezegd, met als argument: we zijn 
tegen te vérgaande regelen en voorschriften, waardoor onze vrijheid van beweging wordt 
verkleind en individuele regelingen worden tegengehouden.11 Typerend voor Rigtersbleek 
was ook de opmerking van Arnold van Heek, dat Rigtersbleek grote problemen had met het 
steeds veelvuldiger optredende verschijnsel van overorganisatie, ‘waarvan we geen vrienden 
zijn’.12  
 
Minder loon of langer werken 
De naoorlogse opbloei was midden 1920 al weer voorbij. Er volgde een omslag, die inzette 
met de invoering van de nieuwe Arbeidswet, die vooral tot doel had de arbeidsdag tot acht uur 
te beperken.13 Nadat minister P.J.M. Aalberse op 11 juli 1919 met succes zijn wetsontwerp in 
de Tweede Kamer had verdedigd – de socialisten zagen de wet als hun overwinning en hieven 
spontaan en staande de achturen-mars aan – keurde de Eerste Kamer het op 31 oktober 1919 
zonder hoofdelijke stemming goed. De Hengelose metaalfabrikant D.W. Stork verzette zich 
tegen de wet, vooral uit economische overwegingen, maar stemde toch vóór, omdat hij niet 
verantwoordelijk wilde zijn voor een mogelijke kabinetscrisis wanneer de wet werd 
verworpen.14 
 De achterliggende bedoeling van de wet was te bevorderen dat de arbeiders meer in 
het gezin zouden leven, naar meer ontwikkeling zouden streven en aan het verenigingsleven 
konden deelnemen. Minder lang werken zou ook de lichamelijke en geestelijke toestand van 
de arbeiders ten goede komen.15 Volgens de nieuwe wet mochten kinderen beneden de 
veertien jaar niet werken. Een werkdag duurde voortaan acht uur, een werkweek 45 uren. 
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Maar de textielfabrikanten bedongen een eigen regeling en ze kregen hun zin: in 1922 werd 
de werkdag verlengd tot 8,5 uur en de werkweek tot 48 uur. Maar de fabrikanten wilden meer. 
Ze stelden de werknemers voor de keuze: tien procent minder verdienen of tien procent meer 
werken, een werkweek moest 53 uur duren. De gezamenlijke vakbonden weigerden dit te 
accepteren en op 29 oktober 1923 brak bij de weverij Kremersmaten van Van Heek & Co. de 
staking uit. De bonden verwachtten dat de ondernemers het wapen van de uitsluiting zouden 
inzetten. Dat gebeurde ook: op 24 november werden in 39 bedrijven de machines stopgezet, 
in Twente en de Achterhoek lag overal het werk stil, 22.000 arbeiders stonden op straat. 16 De 
vakbonden keerden honderdduizenden guldens aan hun leden uit. De gemeente Enschede 
ondersteunde de niet-georganiseerde stakers ruimhartig, eerst met veertigduizend gulden, later 
nog eens met 140.000 gulden.17 Dit was wel een heel andere opstelling van de gemeente dan 
bij de voorgaande stakingen onder het bewind van burgemeester Van der Zee! Ook andere 
gemeenten trokken de beurs, in het hele land werden inzamelingsacties gehouden. 18 
 
 

Een ‘levenskwestie’ voor Rigtersbleek 

Rigtersbleek was nauw gelieerd met de Boekelosche Stoombleekerij (BSB). Ondanks dat ‘Uwe 

vennootschap na aan ons verbonden is’, had Rigtersbleek ernstige bedenkingen tegen het 

lidmaatschap van de BSB van de Fabrikanten Vereeniging Enschede. In een brief van 20 februari 

1923 deelde Rigtersbleek dat mee, nadat BSB een aanvraag had ingediend om als lid te mogen 

toetreden. Jan van Heek stelde dat zijn firma er principieel op tegen was dat de 

fabrikantenvereniging leden van buiten Enschede, ‘of wat daartoe onduidelijk behoort’, aannam. 

Boekelo ligt op enkele kilometers afstand van Enschede. Bovendien: ‘Ingeval van conflicten te 

Enschede, zoude het lidmaatschap U verplichten, mede stop te zetten en wij kunnen niet inzien op 

welke wijze dat op Enschede druk zoude helpen uitoefenen. Uwe werklieden zoude een geforceerde 

stopzetting zeker in de armen der organisaties drijven, wat zeer ongewenscht en tegen Uw belang 

is. Omgekeerd, ingeval van conflict ten Uwent, zoude Enschede moeten stoppen om druk op de 

Boekelosche bevolking uit te oefenen, wat ons van zeer twijfelachtige waarde voorkomt.’ 

De derde reden, van zakelijke aard, was waarschijnlijk de belangrijkste en kwam voort uit 

eigenbelang. Rigtersbleek liet haar producten in Boekelo bleken. Als bij een staking BSB werd 

stopgezet, zouden ‘de inrichtingen renteloos’ stilliggen. Rigtersbleek zou dan ‘het grootere nadeel 

lijden dat wij met onze goederen en werken uit de markten geraken. Voor onze zaak raakt dit een 

levenskwestie en wij moeten reeds om die reden u positief aansluiting ontraden en daartegen 

opkomen’.19  

 

 
Textiel op politieke agenda 
Jan van Heek brak met een Twentse traditie. De textielfabrikanten hadden inmenging van 
derden, en zeker van de overheid, altijd afgewezen. In hun denkwereld was geen plaats voor 
staatsbemoeienis. Maar nood breekt wet: Van Heek zocht steun bij geestverwante Haagse 
politici, persoonlijk en vertrouwelijk, om aandacht te krijgen voor de problemen in de 
Twentse textielindustrie en ook voor zijn eigen ideeën en standpunten. Op 22 november 1923, 
twee dagen voor de uitsluiting begon, uitte Jan van Heek zijn ontevredenheid over de situatie 
in een vertrouwelijke brief aan jhr.mr. J.R. Slotemaker de Bruïne, lid van de Eerste Kamer 
voor de CHU. Hij had hem al eerder, op 12 november, geattendeerd op de ontwikkelingen in 
Enschede. Van Heek wilde hem vertrouwelijk informeren over het arbeidsconflict in Twente.  
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 Over de oorzaken van de problemen was Van Heek duidelijk: de Twentse 
textielindustrie werkte vooral voor de wereldmarkt, moest het dus van export hebben. De 
concurrentie was sterk en wie niet kon meekomen, was gedoemd te verdwijnen. Omdat de 
bedrijven grote bedragen aan sociale voorzieningen en belastingen moesten afstaan, en omdat 
de werktijden steeds korter werden, was het noodzakelijk de productiekosten te verlagen, door 
de stuklonen te verminderen en de werktijden te verlengen. Van Heek wees er ook op dat de 
arbeidersorganisaties categorisch hadden geweigerd aan verlenging van de werktijden mee te 
werken. Er bleef voor de ondernemers dus weinig anders over dan de stuk- en uurlonen te 
verlagen. Dat was inmiddels gebeurd: op 10 december 1922 waren de lonen met tien procent 
verlaagd, ze bedroegen nu 81 procent van het hoogste niveau in 1920. Gezien de 
bedrijfsresultaten had voor Rigtersbleek de verlaging tot in de loop van 1924 mogen worden 
uitgesteld, bekende Van Heek. Maar hij had sterk de indruk dat de verlaging voor veel andere 
bedrijven noodzakelijk was en geen uitstel duldde, daarom wilde Rigtersbleek solidair blijven 
met de andere fabrikanten. Overigens had Van Heek sterk de indruk dat het de stakers minder 
ging om de tien procent loonsverlaging dan om de verlenging van de werkweek.20 
 Van Heek’s visie op de situatie van de textielfabrieken, vooral op de noodzaak tot 
verlaging van de productiekosten, bleek achteraf sterk gekleurd. De werkgevers hadden 
geweigerd de boeken op tafel te leggen, om met cijfers en feiten aan te tonen dat de door hun 
bepleite loonsverlaging onontkoombaar was. Pas in 1994 werd ontdekt dat de financiële 
situatie van de bedrijven geen maandenlang conflict rechtvaardigde. Alleen in 1920 hadden de 
fabrieken met verlies gewerkt, nadat in de voorgaande twee jaren grote winsten waren 
geboekt. In 1921 was er al weer een herstel van de winsten te zien, dat zich in de volgende 
jaren doorzette. In 1923 bedroegen de loonkosten zeventien procent van de totale kosten. Een 
verlaging van de lonen met tien procent zou nauwelijks bijdragen aan kostenreductie. De 
werkgevers waren er dus vooral op uit om een stijgende inflatie af te wentelen op de 
arbeiders.21 En de strijd ging tevens in belangrijke mate ook om het prestige van de 
fabrikanten. Op 14 januari 1924 riep een Twentse werkgever uit: 
 

‘Eerst moet […] de strijd uit zijn met eene volledige overwinning der werkgevers en op 
“Kremersmaten” het werk tegen het verlaagde loon hervat zijn, ook al moet er drie maanden 
langer om gevochten worden. Tegen elke prijs moet het denkbeeld, dat er ook maar eenige 
medezeggenschap is verkregen, op welke manier dan ook, worden voorkomen.’22 

 
De Tweede Kamer zette het textielconflict in Twente – dat inmiddels al een half jaar duurde – 
op de politieke agenda. De ouderwets-patriarchale machtsstrijd van de ‘textielbaronnen’ 
wekte ook in het landsbestuur veel weerstanden op. Het SDAP-Kamerlid J.W. Albarda, in 
1913 gekozen voor het kiesdistrict Enschede, wilde een enquêtecommissie instellen om de 
schuldvraag te onderzoeken.23 Het optreden van de fabrikanten werd gehekeld, het bracht aan 
Nederland enorme schade toe, volgens de communist W. van Ravesteyn, de arbeiders 
moesten deze klassenstrijd winnen. Hij hoopte dat een enquête zou aantonen dat deze 
uitsluiting van de kant van de kapitalisten ‘dom en onverantwoordelijk’ was geweest, weinig 
anders dan een poging om ‘het levenspeil van de textielslaven te drukken’. De katholiek 
A.H.J. Engels, een Enschedese weverszoon, vermaard door zijn werk in de Twentse 
textielarbeidersbeweging, oordeelde dat de fabrikanten schrik probeerden te brengen onder de 
arbeiders. Bovendien accepteerden fabrikanten van niemand inmenging. Het voorstel voor de 
enquêtecommissie werd uiteindelijk verworpen met 59 tegen 23 stemmen.24 
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 Op 30 april 1924 ondernam rijksbemiddelaar ir. H.A. van IJsselstein, oud-minister van 
Landbouw (1918-1923), een bemiddelingspoging. Zijn voorstel hield een bescheiden 
loonsverlaging in en een overwerkregeling die de werkgevers ruimte bood om ten hoogste 
130 uur per jaar overwerk te laten verrichten. De confessionele bonden Unitas en St. 
Lambertus en ook de werkgevers konden zich vinden in dit plan. Twee dagen later hervatte 
een deel van de stakers het werk. De socialistische vakbond De Eendracht besloot daarop niet 
toe te geven, maar het stakingsfront te versmallen: de leden in de bedrijven waar de bond de 
grootste aanhang had, staakten door, de anderen gingen weer aan het werk. Dit betekende een 
scheuring in de samenwerking tussen De Eendracht en St. Lambertus.25 Deze ontwikkeling 
plaatste de werkgevers voor een lastige keuze: was het wijs de uitsluiting vol te houden, nu 
niet álle stakers de staking wilden opgeven? 
 Jan van Heek liet voorzitter H.J. Blijdenstein van de commissie ad hoc uit de 
werkgeversorganisaties in Twente op 7 mei 1924 weten hoe hij tegen het probleem aankeek: 

 
‘De loop van zaken, zooals die zich in Enschede heeft ontwikkeld, gaat verre over het 
eigenlijke conflict heen. Het geschilpunt is eene politieke zaak geworden, en eene kwestie van 
gezag. Het gaat hier ook om een behoud van maatschappelijke orde tegenover socialistisch en 
communistisch drijven. Waar dat het geval is, zouden wij U willen wijzen op het overwegend 
belang van rug aan rug te blijven staan met de confessionele partijen.’ 

 
Een algemene uitsluiting leek hem te gevaarlijk, maar de leden van De Eendracht uitsluiten 
zou geen probleem zijn. De fabrikanten moesten zich echter wel twee keer bedenken om de 
leden van St. Lambertus en Unitas, die weer aan het werk waren gegaan, nu weer de straat op 
te jagen. Hoe passiever de werkgevers zich opstelden, hoe beter. Harde maatregelen achtte 
Rigtersbleek in deze fase ongewenst.26 
 Het advies van Jan van Heek werd opgevolgd. Uiteindelijk haalden de bonden bakzeil, 
Op 20 juni adviseerde het hoofdbestuur van De Eendracht de leden weer aan het werk te gaan 
en drie dagen later keerden ook de overige stakers terug naar de fabrieken: het conflict was 
voorbij. De staking had de bond goed gedaan: het aantal leden, in 1910 nog geen 
tweeduizend, was in 1923 gegroeid tot twaalfduizend. Voor De Eendracht betekent deze 
staking, die acht maanden had geduurd, een gedeeltelijke overwinning voor de werknemers. 
Het was volgens sommigen te betreuren dat de financiële veerkracht van de confessionele 
bonden te gering was geweest, anders zou het conflict een beter resultaat hebben opgeleverd. 
De loonsverlaging was beperkt tot 7,5 procent, de werktijden werden niet langer en voor het 
overwerk was een regeling getroffen.27 Maar de feitelijke winnaars waren de fabrikanten, die 
in grote lijnen hun zin hadden gekregen. De strijd was vooral gegaan om de macht: de 
werkgevers wilden geen greintje van hun zeggenschap afstaan aan de bonden of de 
overheid.28 Het deerde de fabrikanten niet dat hun prestige weer eens een forse deuk had 
opgelopen. Door hun onverzettelijke houding en het inzetten van het scherpste wapen, de 
uitsluiting, verspeelden ze nog meer krediet dan bij vorige stakingen en uitsluitingen.29 
 
Afscheid van FVE 
De staking van 1923-1924 had bij Jan van Heek ernstige twijfels opgeroepen over de zin van 
het Twentse Stelsel. Een algemene uitsluiting was onrechtvaardig ten opzichte van 
werknemers die waren aangesloten bij een vakbond waarmee de werkgevers geen conflict 
hadden. Kort na het einde van de staking bepleitte Van Heek dan ook bij het bestuur van de 
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FVE voortaan alleen leden uit te sluiten van de arbeidersorganisaties die de staking 
organiseerden.30 In een brief van 18 april 1925 aan het bestuur van de FVE zette hij zijn 
bezwaren nog eens uiteen, persoonlijk, niet als directeur van Rigtersbleek. Door het scherpe 
wapen van de uitsluiting algemeen in te zetten, werden zowel de goedwillenden als de 
kwaadwillenden ‘in een vijandig kamp’ gedreven. Welke schadelijke gevolgen dat had voor 
de stemming in de stad meende Van Heek niet uiteen te hoeven zetten. De fabrikanten 
moesten wel doortastend optreden tegen de leden van de vakverenigingen die tot staking 
opriepen; deze zouden na een bepaalde, maar niet te lange termijn zonder overgangsmaatregel 
geheel uitgesloten moeten worden. Als er moest worden geslagen, dan alleen de boosdoeners, 
en stevig ook.31 
 Het bestuur van de FVE wilde zijn beleid niet aanpassen, maar Van Heek bleef 
volhouden. Drie dagen later al, in een brief van 21 april 1925, onderstreepte hij nog eens zijn 
standpunt, strikt vertrouwelijk zoals hij boven de brief tikte. Hij legde uit dat het hanteren van 
het wapen van de uitsluiting hem altijd tegen de borst had gestuit. Voor de oorlog, bij andere 
toestanden en opvattingen, had het Twentse Stelsel vaak doeltreffend gewerkt, ‘al was dat ten 
koste van groote verbittering en in ’t algemeen gesproken, tegen de publieke opinie in’. Hij 
erkende ook wel dat zijn opvatting nadelen had. Bij conflicten zouden er in een fabriek twee 
partijen tegenover elkaar komen te staan, aan de ene kant de leden van de bonden die geen 
staking wilden, aan de andere kant de stakende arbeiders. Maar dat was onvermijdelijk.  
Ook was er kans dat in enkele bedrijven in zo’n situatie het productieproces zou stagneren. 
Werkgevers hadden in dat geval het recht hun fabrieken geheel of gedeeltelijk te sluiten. Maar 
degenen die werkloos raakten, waren in dat geval geen slachtoffer van de werkgevers. Een 
derde bezwaar was dat doorwerkende georganiseerde of ongeorganiseerde arbeiders de 
stakende en de uitgesloten collega’s buiten hun besturen om steunden. De FVE had dan het 
recht passende maatregelen te nemen, meende Van Heek.32 Desondanks was het standpunt 
van Rigtersbleek duidelijk: alleen beperkte uitsluiting, geen algemene werktijdverkorting, 
geen besmet werk laten verrichten. Het bestuur van de FVE kwam de firmanten van 
Rigtersbleek op enkele punten tegemoet, maar de algehele uitsluiting bleef overeind en zou 
‘automatisch’ worden toegepast.33 Daarop bedankte Rigtersbleek op 18 mei 1925 per 31 
december 1925 voor het lidmaatschap van de FVE.  
 
 

‘Waanzinnige zelfmoordpolitiek’ 

Een naam die tijdens en ook na de staking door Twente zoemde, was Insider, een ingewijde in de 

textielindustrie, wiens identiteit nooit bekend is geworden. Hij koos partij voor de arbeiders. De 

textielfabrikanten voerden ‘een waanzinnige zelfmoordpolitiek’, schreef hij in een circulaire die hij 

onder meer zond aan de twee Enschedese bedrijven Van Heek & Co. en Rigtersbleek en naar 

enkele ondernemingen in Oldenzaal en Almelo. ‘Het Nederlandse publiek weet niet hoe erg het met 

de textielindustrie gesteld is; weet niet dat de Twentsche industrieelen nu al twee jaar bezig zijn 

elkaar op hun enige groote afzetgebied, namelijk Nederlands Indië, waarop zij alle toch in 

overgroote mate zijn aangewezen, te ruïneeren.’34 Insider wilde ook dat er onder alle 

textielfabrikanten in Oost-Nederland een enquête werd gehouden, om vast te stellen ‘wie van de 

heeren er na afloop van de uitsluiting nog lid wenscht te blijven’.35 Jan van Heek was de enige 

fabrikant die als lid van de FVE bedankte. 
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In de maanden na de staking keerde de rust terug in Enschede. Even zorgden twee spinnerijen, 
Roombeek en Schuttersveld, voor wéér wat agitatie, toen ze als eersten in de geschiedenis van 
de Twentse textiel wilden beginnen met een twee-ploegenstelsel. Dat spinnerijen dit initiatief 
namen, was begrijpelijk, want die bedrijven waren het meest kapitaalintensief. Ze kwamen 
wel in conflict met collega’s, omdat ze een groter beroep deden op arbeiders en deze bij hun 
collega’s weghaalden, en omdat ze een ploegentoeslag betaalden. Bovendien vonden de 
collega’s dat ze er met deze loonsverhoging niet geloofwaardiger op zouden worden, nu ze 
net een langdurige strijd om loonsverlaging achter de rug hadden. Rigtersbleek liet daarbij 
weer een afwijkend geluid horen: nachtarbeid was uit den boze ‘als systeem in een industrie 
die zichzelf respecteert’. Uiteindelijk moesten Roombeek en Schuttersveld bakzeil halen. De 
weerstand in de Enschedese textielwereld tegen deze vernieuwende aanpak, vooral ook 
ingegeven door de gedachte dat er sprake is van oneerlijke concurrentie, was te groot: ‘Wie 
tijdelijk het meer ploegenstelsel toepast, trekt daardoor onevenredig voordeel boven andere 
leden.’36 
 

 
Werkmanstuindorpen in Enschede 

Aan het begin van de twintigste eeuw waren, door de sterke groei van Enschede met ongeveer 

duizend inwoners per maand, ‘van liever lede zeer ongewenschte toestanden op woninggebied 

ontstaan’. Tussen 1900 en 1910 steeg het aantal inwoners van 38.000 naar 53.000. Op 9 

november 1906 sprak de gemeente hierover met bestuursleden van de FVE, er moest wat 

gebeuren. Geld kwam er als er in Enschede, overeenkomstig de Woningwet van 1901, een 

vereniging zou worden opgericht die aan de verbetering van de volkshuisvesting wilde werken. 

Namens de fabrikanten nam Jan van Heek plaats in het voorbereidingscomité, dat onder leiding 

stond van burgemeester Edo Bergsma.  

Er zat vaart in het proces. Op 4 januari 1907 ging de woningcorporatie De Volkswoning van start, 

Jan van Heek was één van de bestuurders. Op vier plaatsen verrezen de komende jaren in totaal 

325 woningen, aan de Roomweg, de Kuipersdijk en de Pluimstraat, op het oude erve Goolkate, 

dicht bij de fabriek van Rigtersbleek. De huren waren laag: ongeveer een rijksdaalder in de week. 

Het waren tamelijk eenvoudige woningen, met een grote woonkeuken met opzij twee bedsteden en 

aan de achterkant een spoelhuis. Het privaat, het ‘huuske’, was buiten in een vrijstaand schuurtje. 

Het bekendste complex van De Volkswoning werd ’t Pathmos, de tussen 1914 en 1928 gebouwde 

woonbuurt die zijn naam ontleende aan de oude buitenplaats van een oom van Jan van Heek, niet 

ver van de kom van de gemeente. Er werden hier zo’n veertienhonderd woningen gebouwd, negen 

basistypen in vele varianten, met winkels, scholen, pleinen, een badhuis, een wijkcentrum, veel 

groen. Centraal in de wijk lag een park dat de naam kreeg van de Engelsman Thomas Ainsworth 

die zoveel had betekend voor de Twentse textielindustrie, wat de bewoners overigens niet deerde, 

voor hen was het ’t eendenparkje.  

Toen er in de tweede helft van de jaren twintig nog steeds woningnood was, werd ’t Pathmos 

uitgebreid met 226 woningen, de zogenoemde ‘Drentse buurt’ waar veenarbeiders uit Drente 

kwamen te wonen die in de textiel werk hadden gevonden. Willem Wilmink, de Enschedese dichter, 

speelde in zijn jeugd vaak op ’t Pathmos, bij vriendjes van school. ‘Op ’t Pathmos had je sfeer, 

daar was het gezellig, het was er zo ruim. En die markante poortjes! Enschedeërs waren ook trots 

op ’t Pathmos. Mijn vader wandelde eens door de wijk met Duitse voetballers, die konden niet 

geloven dat daar gewone arbeiders woonden.’37 Over de Drentse buurt maakte Willem Wilmink een 

gedicht: 
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Drentse immigranten 

De werkdag begon in de venen 

’s ochtends vroeg voor dag en dauw, 

Dan dronken ze vast wat jenever 

tegen de bittere kou. 

 

In hutten van hout en plaggen 

rekten ze ’t harde bestaan 

totdat ze niet meer langer konden.  

Toen zijn ze naar Twente gegaan. 

 

Nu woonden ze voortaan in huizen, 

niet meer in een droevige schuur,  

zagen kranen, voor ’t eerst van hun leven: 

‘Het water komt zó uit de muur!’ 

 

Maar in kolossale fabrieken 

ging de dag zo langzaam voorbij: 

achter wit geverfde ruiten 

verlangden ze terug naar de hei. 

 

Het land waar ze waren geboren, 

hebben ze nooit meer gezien. 

Maar nog vaak vertelden ze ’s avonds 

een Drents vertellechien.38  

 

  

Hoeksteen van Rigtersbleek 
Rigtersbleek had in de laatste helft van de oorlog de productie moeten stopzetten, omdat 
verschillende exportmarkten verloren waren gegaan. Het meest gevoelige verlies was de 
omzet in China. Toen ook andere buitenlandse markten vrijwel waren afgesloten, resteerde 
alleen nog de Nederlandse handel en die met Nederlands-Indië. Het was de grote verdienste 
van Arnold van Heek, de jongste van de drie broers, dat hij een nieuwe branche ontwikkelde: 
de kunstzijde, die volgens Jan van Heek een hoeksteen van Rigtersbleek werd.39 Medio jaren 
twintig gingen de drie firmanten op zoek naar andere wegen, waarbij ze wilden inspelen op de 
actuele technologische vernieuwingen. Ze wilden weten welke mogelijkheden kunstzijde 
bood voor een katoenfabriek.  

In het begin van de jaren negentig van de negentiende eeuw was in Duitsland een fraai 
glanzend draadje ontwikkeld, op basis van cellulose in een koperammoniakproces, de 
kunstzijde. Nadat de eerste kunststofspinmachine was gebouwd, startten in Duitsland en 
Engeland kunstzijdefabrieken en in 1911 werd in Arnhem de Nederlandsche 
Kunstzijdefabriek (Enka) opgericht. Twee jaar later, in maart 1913, werden daar de eerste 
draadjes kunstzijde gesponnen. In de oorlogsjaren was er een bijzonder grote vraag naar 
textiel en dus ook naar kunstzijde en bovendien gingen de ontwikkelingen door. De glans 
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werd mooier en daarom vond kunstzijde steeds meer toepassing in kleding. Ze verving 
geleidelijk ook katoen en wol en er ontstonden allerlei mengsels.40  
 Omdat productvernieuwing noodzakelijk was om de fabriek draaiende te houden, 
besloten de firmanten onder aanvoering van Arnold van Heek proeven te nemen met 
kunstzijden kettingen. Maar het werd niet direct een succes, het was ‘een misère van het begin 
tot het eind’, bekende Rigtersbleek jaren later. Twente was op katoen, maar niet op kunstzijde 
ingesteld. Italië en Duitsland hadden ervaring met het weven van echte zijde, maar de 
Twentse fabrikanten hadden de machines niet, kenden de kneepjes van de bewerking niet, ze 
hadden totaal geen ervaring. ‘Niettegenstaande alle goede hulp van onzen hoofdbaas M. 
Beverdam tastten wij in den aanvang totaal in ’t duister, en de fabricage heeft ons geld en 
oneindig veel hoofdbrekens gekost.’41  
 Maar Jan van Heek geloofde vol overtuiging in het nieuwe product. Hij drong er sterk 
op aan de mogelijkheden uitvoerig en nauwkeurig te onderzoeken en waar mogelijk toe te 
passen.42 En het lukte: maakte Rigtersbleek aanvankelijk de eenvoudigste weefsels met 
uitsluitend een kunstzijden inslag, later verlieten de meest kostbare japonstoffen de fabriek. 
Rigtersbleek werkte hierbij nauw samen met het Textielveredelingsbedrijf N.V. Palthe in 
Almelo, een onderneming van Jan’s schoonfamilie.43 De nieuwe kunststof, rayon genoemd, 
werd vooral geweven op de halfautomatische of automatische Northrop-getouwen: de wever 
hoefde niet langer eigenhandig de inslagspoel te wisselen en ze stopten automatisch bij 
touwbreuk.  
 Om de concurrentie aan te kunnen en het monopolie van dit bedrijf in Nederland te 
doorbreken, besloot Van Heek & Co. in 1927 een eigen kunstzijdespinnerij op te richten, de 
NV Nijma in Nijmegen. Jan van Heek had een belangrijke rol.  
 

‘Ik deed dit schoorvoetend, omdat het toen reeds mijn wensch was mij terug te trekken uit 
zaken, om mij meer aan andere dingen te kunnen wijden. Vroegere aanvragen had ik van de 
hand gewezen, maar toen twee heren van Nijma mij approcheerden en mijn steun vroegen, heb 
ik daaraan gevolg gegeven.’44 

 
Hij werd in dit besluit gesterkt door zijn overtuiging dat Twente zich moest interesseren in en 
oriënteren op deze nieuwe nijverheid en de kansen en mogelijkheden moest benutten. Hij 
nodigde een groep van bevriende industriëlen uit Twente uit voor een bijeenkomst in het 
kantoor van de Twentsche Bank in Enschede, waar hij zijn plan presenteerde. Er was interesse 
en de Nijma werd opgericht, die zich ontwikkelde tot een sterke onderneming.45 
 Maar ondanks de geslaagde productvernieuwing en de succesvolle oriëntatie op 
nieuwe markten kondigden zich in de tweede helft van de jaren twintig ook voor Rigtersbleek 
slechtere tijden aan. Door de toenemende scherpe concurrentie van de Japanse 
textielindustrie, die met ongebleekte katoentjes, de ‘greys’, de Javamarkt dreigde te 
veroveren, verminderde de afzet in het buitenland.46 Twente besteedde nog weinig aandacht 
aan deze ontwikkeling, de voorspoed van de jaren twintig maskeerde de langzame, maar 
zekere terugtocht uit Nederlands-Indië, ook al waarschuwde een familielid van Van Heek, 
Ludwig van Heek jr., die een wereldreis had gemaakt, voor de sterke opkomst van de 
Japanners. Geen nieuw en oorspronkelijk geluid overigens, want had Jan van Heek in 1896 
daarvoor al niet gewaarschuwd?47 Nu pleitte Ludwig van Heek voor ingrijpen van de 
overheid, die de Twentse industriëlen moest steunen bij het heroveren van de verloren 
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afzetmarkten in Indië.48 De schrijver van het jubileumboekje van Rigtersbleek voegde daaraan 
nog toe:  
 

‘Daarnaast kwam in 1930 de groote crisis in Nederland, toen, nadat alle rijke landen der aarde 
hun muntstandaard hadden teruggezet, onze Regeering en de Nederlandsche Bank zich 
verbeeldden dat ons land zoo rijk was, dat wij dit niet behoefden te doen en wij met te hoogen 
levensstandaard bleven doorploeteren.’49  

 
Hier valt de schrijvershand van Jan van Heek te herkennen. In de jaren dertig zal hij zich dan 
ook met veel inzet en overtuiging mengen in de landelijke discussie over het al dan niet 
devalueren van de Nederlandse gulden. 
 
Drie zoons 
In de familiekring wisselden ook in dit decennium vreugde en verdriet elkaar af. Het gezin 
van Jan en Annetje werd uitgebreid met drie zoons. Dat zijn eerste zoon zijn voornamen 
droeg, zinde Jan niet, maar het was de wens van zijn moeder en van Annetje. Om 
naamsverwisseling te voorkomen werd op voorstel van Jan als derde naam Alexander 
toegevoegd, naar Alexander Hegius, de mogelijke voorzaat van de familie. Kort na de 
geboorte van Jan jr. overleed Christine. Zij had zich nog ‘innig verheugd’ over de geboorte 
van Jan, op 22 september 1920.50 De dood van zijn moeder, op zaterdag 13 november 1920 
greep Jan bijzonder aan. Hij was altijd haar lievelingszoon gebleven. In zijn dagboek schreef 
hij zeventien pagina’s over haar betekenis, haar overlijden en de begrafenis. ‘Moeder is […] 
zoo oneindig veel voor ons geweest. Alles wilde ze voor ons zijn en doen.’ Ondanks haar 
bezigheden voor haar grote gezin, had ze ‘altijd een open oog weten te houden voor al wat 
hoog, mooi en goed was’.51  

Goderd, de tweede zoon van Jan en Annetje, kwam op zaterdag 28 april 1923 ter 
wereld. Jan was die dag bij de jaarvergadering van de Twentsche Bank, ‘steeds een voor velen 
niet te onderschatten gebeurtenis in Twenthe, omdat daaraan een goede maaltijd in de Groote 
Sociëteit [in Enschede] verbonden was. […] Aan tafel werd op de gezondheid van den kleinen 
wereldburger gedronken.’ Arnold was de laatste van het zestal. Hij werd geboren op 2 oktober 
1927 ‘en sloot het hek’.52  
 De familie Van Heek sloot de jaren twintig af met twee belangrijke gebeurtenissen in 
Enschede. Op 24 juli 1929 droeg Jan het Van Lochemspark, grenzend aan het door Gerrit Jan 
geschonken G.J. van Heekpark, over aan de gemeente. Het buitengoed was vroeger bezit 
geweest van Herman van Lochem, de Enschedese textielpionier; het park werd naar hem 
genoemd. De in Twente voor veel rijke fabrikanten werkende tuinarchitect P.H. Wattez had 
het buitengoed in een landschappelijke stijl aangelegd. Naast het bruggetje stond het 
gedenkteken dat herinnerde aan de Vlaamse vluchtelingen die in het begin van de Eerste 
Wereldoorlog naar Enschede waren gekomen.53 
 Op maandag 2 september 1929 bezochten koningin Wilhelmina, prins Hendrik en 
prinses Juliana Enschede. Het slot van het programma was een groots defilé in het G J van 
Heekpark van duizenden mensen.54 De koninklijke gasten zagen een blijde, versierde stad, 
waar de textielfabrikanten nog steeds tevreden waren over hun omzetten en winsten. Van 
Heek & Co. sprak in een brief aan de particulier secretaris van de koningin, ter voorbereiding 
van het bezoek aan de fabriek, ‘over de gestadige ontwikkeling van de industrie’.55 Maar in de 
vrolijk versierde straten, onder de kunstig gebouwde erebogen door, zweefde de onrust. De 
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sociaal-democraten verspreidden pamfletten. Eén ervan, De Koningin Komt, was een vurig 
protest tegen de komst van de koninklijke gasten, van de hand van Troelstra.  
 

‘Arm volk, waarom zijt gij nog zo bijgelovig! Waarom kweekt ge uw eigen parasieten en 
verkwikt ge u aan hun aanblik? Wanneer zult ge vrij worden? Want de tronen zijn niet de 
oorzaak, doch slechts het gevolg uwer slavernij.’  
 

Burgemeester Edo Bergsma verbloemde in zijn toespraak één stadsprobleem in elk geval niet. 
De meeste inwoners waren goed gehuisvest, in lage eengezinswoningen, vol lucht en licht, 
‘niet in eindeloze en vreugdeloze straten in huurkazernes’. Maar er stonden ook nog reeksen 
oude woningen in de stad, ‘als wonde plekken in een gezond lichaam’.56 Op hun rijtoer door 
de stad zagen de koninklijke gasten deze realiteit in de negentiende-eeuwse arbeiderswijk De 
Krim, hoe de stad de sanering aanpakte, hier was de sloop al begonnen. De bewoners van de 
Krim, Oranjeklanten bij uitstek, stroomden samen in de voor deze gelegenheid begaanbaar 
gemaakte Lindelaan, blij met het hoge bezoek, zoals een ereboog meldde: ‘Al is de Krim nog 
zo min, toch eren wij de Koningin’.57  
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