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HOOFDSTUK 22 
 

Armoede en lediggang 
 

Eind jaren twintig nam Jan van Heek zich voor het wat rustiger aan te doen, om ook tijd te 
vinden voor zijn kinderen, zijn kunstwerken en zijn kasteel. Maar het bleven voornemens. De 
jaren dertig zou hij zich later herinneren als misschien wel het meest roerige decennium uit 
zijn leven. De beurskrach in New York op Zwarte Donderdag 24 oktober 1929 was het begin 
van een ongekende, wereldwijde economische crisis, die vrijwel meteen doorwerkte in de 
Oost-Nederlandse textielindustrie. Zagen de fabrikanten aan het eind van de jaren twintig de 
komende jaren nog met een gematigd optimisme tegemoet, al spoedig daarna dienden zich de 
eerste voorboden aan van slechtere tijden. Het grondstoffengebruik, het energieverbruik, de 
afzet en de productiecapaciteit waren regelmatig toegenomen.1 Tussen 1925 en 1929 
vermeerderde het aantal spoelen in de spinnerijen van 886.000 tot 1.190.000, het aantal 
weefgetouwen van 50.200 tot 55.300. In 1930 werkten er 37.857 mensen in de Twentse 
textiel, op een bevolking van 280.409.2 In dat jaar werd de crisis ook in Twente merkbaar. De 
achilleshiel van de textielindustrie was – zoals velen al lang voorzagen – de afhankelijkheid 
van de export naar Nederlands-Indië: bijna zestig procent van de totale uitvoer ging er naar 
toe.  

Jan van Heek, die de internationale ontwikkelingen in de wereld op de voet volgde, zo 
getuigen zijn dagboeken, signaleerde de problemen in de Twentse textielindustrie al vroeg. 
De bedrijfstak, die zich altijd zelf had kunnen redden, zou het nu niet langer kunnen stellen 
zonder hulp van buiten, was zijn vaste overtuiging. Van Heek, die als eerste firmant van 
Rigtersbleek en op grond van zijn financieel-economische kennis en interesse zich langzaam 
had ontwikkeld tot een invloedrijke Twentse textielfabrikant – hij trad in de voetsporen van 
zijn vader, die in zijn generatie dé voorman in Oost-Nederland was – maakte zich tot 
spreekbuis van de Twentse textiel. In het voorjaar van 1930 zocht hij de openbaarheid voor 
zijn inzichten. De problemen waren volgens hem vooral toe te schrijven aan de verhevigde 
concurrentie van Japan in Nederlands-Indië. De Japanse textielindustrie had een geweldige 
voorsprong op Twente, dankzij lagere lonen, langere werktijden en nauwelijks drukkende 
sociale lasten. De Twentse textiel kon onmogelijk op het prijsniveau van Japan produceren. 
Nederlands-Indië en kort daarna Brits-Indië verhoogden de invoerrechten tot vijftien à twintig 
procent, maar het was de vraag of dat voldoende was om de Japanse dumping op de 
Aziatische markten te voorkomen. In Tubantia, altijd op de bres voor textielbelangen, kreeg 
hij alle ruimte om zijn zorgen te uiten.3 Die zorgen namen sterk toe toen de Bank van 
Engeland en de Engelse regering in september 1931 het pond sterling devalueerden. Op slag 
werden de producten van de Twentse textielindustrie ongeveer twintig procent duurder dan 
die van de concurrenten in Lancashire. Een ontstellend bericht, vond Van Heek: 
  

‘Het is eene gebeurtenis van geweldige beteekening en mogelijk van eene verre strekking. 
Men had gehoopt en verwacht dat van het moedige ingrijpen van de nationale regeering in 
Engeland deze catastrophe vermeden had kunnen worden, en dat Londen zich als 
toonaangevend bankcentrum in de toekomst had kunnen handhaven. De stroom der dingen is 
niet te stuiten geweest, en de dam is bezweken.4 
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De grote vraag was nu of de Amerikaanse dollar haar waarde kon handhaven. Als de 
Amerikanen de dollar ook in waarde lieten dalen, moest volgens Van Heek de gulden wel 
volgen, anders bleef Nederland op te grote voet leven. Een beperkte ‘devalorisatie van den 
gulden, bijvoorbeeld tot ¾ der goudswaarde’ kon wel eens een godsgeschenk blijken. Maar in 
die opvatting stond Van Heek vrijwel alleen.5  

De dreiging vanuit Azië werd nog groter, toen Japan op 12 december 1931 de gouden 
standaard verliet, met als gevolg de val van de yen. Van Heek, die inmiddels in de afgelopen 
maanden zijn collega’s wel van de ernst van de situatie had weten te overtuigen, vond het nu 
tijd worden de regering rechtstreeks te benaderen. Namens zes grote Twentse textielbedrijven 
wees de Oldenzaalse textielfabrikant Herman P. Gelderman, voorzitter van VNW, op initiatief 
van Jan van Heek, minister-president Ruijs de Beerenbrouck6 op de consequenties van de 
ontwikkelingen op de financiële markten en de toenemende concurrentie op Twente’s 
belangrijkste afzetmarkt. Gelderman moest ruiterlijk erkennen dat Lancashire en Twente het 
tegenover de ‘sociaal-achterlijke landen’ nooit zonder protectie konden volhouden.7 Hij 
redeneerde dat het toestaan van goedkope Japanse producten op de Indische markt ten koste 
ging van de export van Nederlandse producten. Als gevolg hiervan verarmde Europa, 
waardoor er minder geld was om Indische landbouwproducten te kopen. Het zou dus zowel in 
het belang van moederland als kolonie zijn om zich onderling steviger aaneen te sluiten en 
gezamenlijk Japan buiten te sluiten. 

Op 16 december 1931 meldden de zes Twentse fabrikanten de minister dat de toch al 
zo zware concurrentie nu ‘hopeloos en onhoudbaar’ was geworden. Het was te verwachten 
dat de export naar Nederlands-Indië grotendeels moest worden stopgezet, tenzij de regering 
steunmaatregelen nam. Daarover wilden ze graag met de bewindsman overleggen.8 In het 
gesprek, enkele dagen later al, herhaalden de Twentse ondernemers dat de Japanse devaluatie 
de positie van de Nederlandse industrie ‘volstrekt hopeloos’ had gemaakt. Minister van 
Koloniën Simon de Graaff zag als enige steunmogelijkheid een tijdelijke contingentering van 
de invoer in Nederlands-Indië.9 De bedoeling daarvan was dat de invoer van textiel niet langer 
door de prijs werd bepaald, omdat de regering de invoer aan een maximaal volume per land 
bond. Deze maatregel garandeerde de Twentse textielindustrie op korte termijn een afzet door 
verhoging van de Japanse import onmogelijk te maken. De fabrikanten vroegen de minister 
met nadruk of hij de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië wilde verzoeken deze 
tijdelijke maatregel ‘bij ordonnantie’ af te kondigen.10  
 

‘In een tijd als deze is er meer dan ooit tevoren aanleiding den band tusschen moederland en 
overzeesche gewesten nauw aan te halen, omdat de economische ondergang van Nederland 
zijn terugslag op de Indische samenleving niet zal missen.’11   

 
Landelijk nieuws 
De zorgen van de Twentse textielfabrikanten werden landelijk nieuws. De Nieuwe 
Rotterdamsche Courant van 30 januari 1932 meldde – onder de kop ‘De nood in de 
Twentsche textielindustrie’ – dat inmiddels een werkcomité uit de economische commissie 
van de Tweede Kamer de mogelijkheid bestudeerde de invoer van manufacturen in 
Nederlands-Indië te contingenteren. Maar een half jaar later was er nog niets gebeurd. Van 
Heek, die er meer en meer van overtuigd raakte dat de fabrieken in deze onheilspellende 
situatie de steun van de overheid niet konden missen, wist dat er in het land aan de ernst van 
de toestand werd getwijfeld. Velen meenden dat Van Heek en zijn collega’s deze kwestie te 
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simplistisch en te beperkt zagen, ze zouden te veel vanuit het belang van Twente en 
persoonlijke belangen oordelen.12 Daarom besloot hij zijn autoriteit als vooraanstaande, 
invloedrijke Twents industrieel in te zetten. In juli 1932 informeerde hij minister Ruijs de 
Beerenbrouck.13 Van Heek mobiliseerde ook zijn politieke netwerk. Het Eerste Kamerlid 
J.Ch.L. van der Lande, directeur van Noury & Van der Lande in Deventer, stelde de minister 
vragen, die meldde dat een werkgroep aan de slag was.14 ‘De zaak is in overweging’, 
antwoordde Ruijs de Beerenbrouck op een telegram van drie Twentse middenstanders, die de 
noodklok luidden namens vijfduizend bedrijven met een geïnvesteerd vermogen van minstens 
vijftig miljoen gulden. Zij zagen hoe hun bloeiende en nijvere landstreek steeds meer 
verarmde en wilden dat de minister snel maatregelen trof om te voorkomen dat Twente ten 
onder zou gaan.15 Tubantia oordeelde in een driekolommer: ‘Abnormale omstandigheden 
eischen abnormale maatregelen.’ De krant, ingefluisterd door Jan van Heek, schetste de stand 
van zaken: 
   

‘Miljoenen guldens heeft de Twentsche katoenindustrie uit zelf gekweekte reserves opgeofferd 
om de consignatievoorraden op Java te laten verkoopen tegen prijzen zooals die door den 
verkoop van dumpingsaanvoeren uit Japan gedecreteerd worden. Aan aanvulling van die 
voorraden, wat werkgelegenheid voor Twente zou betekenen, heeft zij al lang niet meer 
kunnen denken, in verband met de ontzettend lage opbrengstprijzen door Japan op een niveau 
gebracht, dat aan doorverkoopen van de nog aanwezige belangrijke voorwaarden op die basis 
absoluut niet gedacht kan worden.’16 

 
Eindelijk, in het begin van 1934, leverde het onophoudelijke aandringen van Jan van Heek en 
zijn Twentse collega’s op maatregelen van regeringswege resultaat op. De Nederlandse 
overheid ging in Nederlands-Indië over tot een contingenteringspolitiek. Dat was de kurk 
waar de textielindustrie een tijdlang op dreef. De fabrikanten kregen de tijd om hun 
assortiment aan te passen en om hun productiekosten nog sterker te verlagen.17  
 
Pijnloze operatie 
Veel Europese landen probeerden hun schulden en rentebetalingen te beperken door 
waardevermindering van hun ruilmiddel, een maatregel die ingrijpende consequenties had 
voor de industrie in die landen die hun munt niet hadden gedevalueerd. De producten in de 
lage-valutalanden werden goedkoper, ten koste van de bedrijven in het land dat zijn 
ruilmiddel nog niet in waarde had laten dalen. Omdat de Nederlandse regering hardnekkig 
bleef vasthouden aan de harde gulden, speelde zij de Twentse concurrenten uit Engeland en 
Azië in de kaart. In de crisispolitiek van minister-president Hendrikus Colijn paste echter 
standvastigheid op het punt van de gouden standaard.18 In 1925 was onder zijn 
verantwoordelijkheid de Nederlandse gulden gekoppeld aan een bepaalde goudhoeveelheid. 
Veranderingen aanbrengen in de goudwaarde was volgens hem ‘geldbederf’. Hij verwees naar 
de Republiek van Weimar waar omstreeks 1923 de inflatie op hol was geslagen. Volgens 
Colijn was de gouden standaard voor de Nederlandse gulden een zaak van financiële en 
nationale waardigheid, die men nooit vrijwillig mocht opgeven.19 Colijn stond in deze 
opvatting niet alleen, want minister P.J. Oud van Financiën en de president van de 
Nederlandsche Bank mr. L.J.A. Trip steunden hem. Hun financiële beleid, overigens van veel 
kanten sterk aangevallen, wilde prijzen en kosten zoveel mogelijk aan elkaar aanpassen door 
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verlaging van het kostenpeil en met behoud van de muntpariteit. Dit betekende drastische 
bezuinigingen op de rijksuitgaven en verhoging van belastingen en heffingen.20 
 Bij Van Heek rees daarom na 21 september 1931, toen het Engelse pond in waarde 
daalde, de vraag of het voor de toekomst van het land niet noodzakelijk was de Nederlandse 
gulden even sterk als het Engelse pond in waarde te laten dalen, een ‘pijnloze operatie’ die 
Nederland weer ‘op beganen grond’ zou brengen. Toen ook de Scandinavische landen en de 
Britse dominions het Engelse voorbeeld volgden, werden ook hun exportproducten op de 
wereldmarkt goedkoper, wat voor de landen die niet devalueerden, dus ook voor Nederland, 
nadelige consequenties had.21  

 Van Heek zocht medestanders in zijn netwerk van Nederlandse ondernemers. Na de 
devaluatie in Engeland bracht hij op 27 oktober 1931 zijn visie naar voren in een brief aan de 
VNW, waar hij als oud-voorzitter zeker nog enig gezag genoot. Nederland moest snel de 
gulden devalueren.22 Naderhand, in de oorlogsjaren, terugkijkend op de jaren dertig, 
herinnerde Van Heek zich de achteruitgang en zelfs het stilleggen van bedrijven die het niet 
meer redden, de teruglopende resultaten in de scheepvaart en de landbouw, van het 
hotelwezen en het reizigersverkeer. Daarnaast trok de import aan, immers veel buitenlandse 
producten waren goedkoper, de werkloosheid liep zienderogen op. ‘Er werd naar 
werkobjecten gezocht, die slechts weinig nut hadden; er groeide een overheidsdienst van 
werkverschaffing in ons land, die ondragelijke kosten met zich bracht. Voor het moreel van 
ons land was dit alles fnuikend.’23 De verliezen in de textielindustrie waren schrikbarend, wel 
overkomelijk, maar de perspectieven voor de toekomst bleven door het hoge levenspeil, de 
lonen en de vaste lasten ‘te bezwarend om tegenover andere landen ons volksbestaan 
onverkort te handhaven’.24 
 
‘Landverraders en muntvervalsers’  
Er waren in Nederland maar weinig topondernemers die evenals Van Heek devaluatie van de 
gulden als een noodzakelijke eis zagen om het bedrijfsleven er bovenop te helpen. Slechts een 
enkeling voorzag vanaf het begin de problemen en wilde evenals de Scandinavische landen 
Engeland volgen. Van Heek: ‘Zij hebben zich aan veel verguizing blootgegeven, doch de loop 
der dingen heeft hen in het gelijk gesteld.’25 Eén van hen was Anton Kröller, directeur van 
Wm H. Müller & Co. in Rotterdam, een havenondernemer die in zijn uitgebreide netwerken 
pleidooien hield voor zijn standpunt. Sir Henry Deterding, al meer dan dertig jaar president 
van het Nederlands-Britse Koninklijke/Shell-concern, toonde zich ook een krachtig 
voorstander van het inruilen van de gouden standaard voor de zilveren standaard, waarmee hij 
de pleitbezorgers van het loslaten van de gouden standaard door Nederland krachtig steunde.26 
Deterding wees Colijn op de fatale gevolgen voor Nederlandse en Indische exporten als de 
regering de gouden gulden zou handhaven. Hij kende de textielindustrie goed, want hij had 
als leerling-boekhouder bij de Twentsche Bank in Amsterdam gewerkt en was daarna in 
dienst gekomen van de Nederlandsche Handel Maatschappij, waarvoor hij jaren in 
Nederlands-Indië werkte.  
 Op 10 december 1931 voerde Van Heek in De Witte Brug in Den Haag een uitvoerig 
gesprek met Deterding, waarin beiden het volledig eens bleken te zijn over de noodzaak van 
devaluatie. Ze spraken af dat Jan van Heek op korte termijn overleg zou voeren om 
vooraanstaande Twentse industriëlen daarvan te overtuigen. Op 14 december, twee dagen 
nadat Japan de yen had gedevalueerd, kwamen de Twentse ondernemers in Hengelo bijeen. 
Van Heek vertolkte de mening van Deterding en hemzelf dat zonder waardevermindering van 
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de gulden de uitvoermogelijkheden van exportindustrieën, en van de textielindustrie zeker, zo 
besnoeid zouden worden dat ‘ineenschrompeling’ onvermijdelijk was. Maar devaluatie leek in 
Nederland onbespreekbaar. Van Heek schreef later in zijn memoires:  
 

‘Wat mij en anderen echter bitter aandeed, was, dat voor devaluatie-voorstanders termen 
werden gebruikt als landverraders en muntvervalsers. Men kon niet inzien dat een wijziging 
van de munt evenzeer plaatsvond door een veel te hooge koopwaarde te blijven toekennen aan 
den goudgulden – en daardoor aan loonen en salarissen en vaste inkomsten – als door een 
metaalvermindering.’27 

 
 
 

Twentse bontweverij in Nederlands-Indië 

Jan van Heek sprak op 10 december 1931 in Den Haag met Sir Henry Deterding niet alleen over de 

devaluatie van de Nederlandse gulden. De Shell-president ontvouwde ook zijn plannen voor het 

vestigen van een textielfabriek in Perzië met steun van de overheid. Hij dacht daarbij aan Twente, 

om deze streek ‘als het ware “right of first refusal” te geven’. Zijn idee was een complete, 

bestaande textielfabriek over te plaatsen, om Twente te ontlasten en tegelijk een nieuwe bron van 

bestaan aan te boren. Maar Van Heek meende dat Deterding de zaak veel te eenvoudig voorstelde 

en somde een rits van vestigingseisen op, waaruit bleek dat van een ‘bodily’ overbrengen van een 

onderneming geen sprake kon zijn.28  

Van Heek hield de boot af, dat was duidelijk. Op Deterding’s vraag of de Twentse textielindustrie in 

het algemeen of een enkele onderneming interesse zou hebben voor zijn plan, moest Van Heek 

ontkennend antwoorden. De fabrikanten waren zo in beslag genomen door hun eigen problemen, 

dat ze geen tijd hadden voor andere zaken. Jan van Heek had zijn eigen agenda: hij was op dat 

moment betrokken bij plannen voor het stichten van een katoenfabriek in Indië. Het idee kwam 

van de Internationale Crediet- en Handels-Vereeniging Rotterdam (Internatio), die in Garut op Java 

de Preanger Bontweverij wilde starten, die belangrijke verbruiksgoederen voor de bevolking zou 

produceren, vooral sarongs. Internatio zocht steun bij oude Twentse relaties, waaronder Van Heek 

& Co. en Rigtersbleek.29  

Op 15 april 1932 bespraken vertegenwoordigers van deze twee bedrijven, de Hengelosche 

Bontweverij en de Koninklijke Stoomweverij in Nijverdal met managers van Internatio de opzet om 

tot een renderend bedrijf op Java te komen. Van Heek adviseerde voor de fabriek een terrein te 

zoeken van minstens dertigduizend vierkante meter, ook met het oog ook op latere uitbreiding. Het 

moest namelijk een proefbedrijf worden, dat mogelijk – bij tevredenstellende resultaten – kon 

worden vergroot.30  

Het plan slaagde en binnen korte tijd draaide de fabriek in Garut op volle toeren. Van Heek & Co., 

Rigtersbleek en de Boekelosche Stoombleekerij bezaten samen 35 procent van de aandelen van de 

nieuwe vennootschap.31 In het begin produceerde Preanger sarongs, maar al snel werd het weven 

van uniformstof voor het Koninklijk Nederland-Indische Leger (KNIL) en badhanddoeken voor het 

leger en de open markt belangrijk. Na de oorlog werden er uitsluitend sarongs, badhanddoeken en 

pyama-poplins geproduceerd. In april 1958 nam het Indonesische leger de bontweverij met 1.200 

getouwen en 1.500 arbeiders over.32  
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Van Heek en zijn medestanders bleven een aantal jaren roependen in de woestijn. Maar hij 
versaagde niet. Op 2 mei 1932 en op 1 juli 1933 kreeg hij in De Tijd alle ruimte om zijn visie 
uit te dragen. Op 8 december 1934 kwamen in de Groote Sociëteit in Enschede veel 
textielfabrikanten op Van Heek’s uitnodiging luisteren naar prof.ir. J. Goudriaan, werkzaam 
als bedrijfskundige bij Philips in Eindhoven, die in de jaren dertig behoorde tot de economen 
die het deflatoire monetaire beleid van de regering-Colijn bestreden en op devaluatie van de 
gulden aandrongen.33 In september 1934 was deze groep in de openbaarheid getreden als de 
Vereeniging voor Waardevast Geld. 
 Goudriaan waarschuwde de Twentse ondernemers om de devaluatie vooral niet te 
vereenzelvigen met inflatie. Aanpassing, dat wil zeggen versobering van het leven, betekende 
meer werkloosheid, omdat de consumptie afnam. Depreciatie van de gulden was volgens 
Goudriaan het enige middel dat direct zou werken. Sommige aanwezigen meenden echter dat 
devaluatie niet hielp, omdat iedereen overal contingenteerde. Anderen vreesden dat als 
iedereen devalueerde, de onderlinge concurrentie gelijk zou blijven. Goudriaan was 
daarentegen van mening, dat maar veertig procent van de nationale export door 
contingentering werd belemmerd en dat devaluatie de ondernemers wél zou helpen op de weg 
omhoog.34 Devaluatie was, zo bleek ook tijdens deze bijeenkomst, zeer omstreden; de 
traditionele vrijhandelskringen zagen er geen heil in. Tubantia besteedde er veel aandacht aan. 
De krant was mordicus tegen, de redactie beschouwde devaluatie als één van de grootste 
rampen die ons land kon overkomen.35 
 
De verlossing 
Toch klonk de boodschap van de voorstanders geleidelijk door in Den Haag. België 
devalueerde de franc in april 1935. Frankrijk besloot eind september de franc met dertig 
procent in waarde te verminderen. Zwitserland volgde. Zaterdag 26 september verklaarden 
regering en Nederlandsche Bank dat ze de waarde van de gulden wilden handhaven. Maar de 
zondag was nog geen tien minuten oud, toen de regering afkondigde dat de Nederlandsche 
Bank geen goud meer afgaf: de devaluatie was een feit.36 Jan van Heek vond de devaluatie 
van twintig procent nog aan de lage kant, maar niettemin was ‘de opluchting reeds geweldig 
en de herleving van het hele bedrijfsleven was van stonde af aan markant.’37 Bijna tien jaar 
later vertelde hij dat het vraagstuk van de gouden standaard hem al die jaren intens had bezig 
gehouden en dat het, omdat hij op bescheiden wijze had meegewerkt om de regering van 
mening te doen veranderen, een periode was waaraan hij met voldoening terugdacht. Na het 
loslaten van de gouden standaard verbeterden de resultaten van de Twentse textielindustrie 
enigszins. De productie, de afzet van de producten en het aantal werknemers groeiden in 
bescheiden mate, met een piek in het najaar van 1939, toen de oorlogsdreiging het publiek 
aanzette tot hamsteren en het rijk grote legerorders plaatste. Maar de goede jaren waren 
voorbij.38 
  

 
Wij willen heden allen vrolijk zijn 

 

In het voorjaar van 1936 nodigde ‘Meneer Jan’ de medewerkers van Rigtersbleek uit voor de 

filmavonden van het bedrijf op 2 en 3 april. Vertoond werd De Wereldreis van H.M.’s Onderzeeboot 

K XVIII, met voor de pauze ‘enkele grepen uit de Revue van de Sportvereeniging Rigtersbleek’. Het 

motto van het feest was kennelijk: zet de zorgen even opzij: ‘Uit ons land waar de depressie 
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heerscht, worden wij meegevoerd naar zonniger en welvarender streken.’ Gezamenlijk zongen de 

Bleekmensen een feestelijk lied, op de wijze van Daarbij die molen, die mooie Molen, het refrein 

zong iedereen gemakkelijk mee: 

 

Hebt nu geen zorgen, 

Denkt niet aan morgen, 

Wij willen heden 

Allen vrolijk zijn. 

Eendrachtig werken 

Dat zal ons sterken 

En kweken vriendschap 

En saâmhorigheid. 

 

Iedereen was enthousiast over de film over de K XVIII, de onderzeeboot die een reis had gemaakt 

langs vijf werelddelen, een afstand van 23.000 mijl. Op 14 november 1934 was het schip uit de 

haven van Den Helder vertrokken, op 11 juli 1935 meerde het aan in Soerabaja. Tijdens deze reis 

deed geofysicus F.A. Vening Meinesz wetenschappelijk onderzoek naar de zwaartekracht.39  

In de uitnodigingsbrief vertelde Van Heek waarover de film ging, alsof hij zelf één van de 

bemanningsleden van de onderzeeër was geweest: ‘…….voert ons van Den Helder naar het 

weelderige eiland Madeira en naar de Afrikaansche kunst. Wij zien de donkere bevolking in haar 

eigenaardigheden en later aan den overkant van de Atlantische Oceaan de daar op grootsche wijze 

opgebouwde Zuid-Amerikaanse wereldsteden. Tusschentijds verricht de Onderzeeër wachtersdienst 

voor de naar “de West” vliegende “Snip”. Kaapstad brengt ons in Van Riebeeck’s monument en den 

Kaapsch Nederlandschen bouwstijl de herinnering aan het roemrijke Nederlandsche verleden en als 

laatste etappe op den langen weg naar den Nederlandsch Indische Archipel wordt dat werelddeel, 

waaraan ook groote historische feiten Nederland verbinden, Australië, aangedaan. […] Wij volgen 

commandant en bemanning op reis, bij goed weer en bij hunne worstelingen met de geweldige 

elementen. Wij vieren Kerstmis mede en het passeeren van den evenaar [ …] en voelen ons 

aanwezig bij hun uiteindelijke glorieuse aankomst te Soerabaya.’ Jan besluit: ‘…wij zien en 

gevoelen dat er nog mannen gevonden worden die bereid zijn de beste tradities van ons volk hoog 

te houden en voort te zetten. […] Daaraan kunnen wij ouderen ons goed doen en daarvan kunnen 

alle jongeren leeren. – Moge het zoo in de komende dagen zijn.’ 40 

 

 
Automatisering 
De crisisjaren noopten de Twentse textielindustrie tot ingrijpende maatregelen. Het was de 
fabrikanten bekend dat in de Verenigde Staten in de textiel halfautomatische weefgetouwen 
waren ingevoerd, de belangrijkste uitvinding in de geschiedenis van de reductie van de arbeid 
in de textielindustrie.41 Na 1926 en in het bijzonder in de crisisjaren werden de Nederlandse 
weverijen geautomatiseerd. De nieuwe halfautomaten vereenvoudigden het werk van de 
wever wederom, want hij hoefde nu niet langer de spoelen te wisselen en te controleren of de 
kettingdraad was gebroken. Zijn taak werd nog verder uitgehold toen de fabrikanten het 
‘scientific management’ ontdekten. Arbeidsanalyse moest het werksysteem nog doelmatiger 
maken en de invoering van differentiële loontarieven maakte een verdergaande arbeidsdeling 
mogelijk. Uiteindelijk bestond het werk van de wever slechts uit weinig anders dan het 
aanlappen van gebroken draden. De winst voor de fabrikant was dat de wever meer getouwen 
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kon bedienen, voor sommige weefsels wel zestig getouwen, zodat er uiteindelijk minder 
arbeiders nodig waren en de productiekosten lager werden. 42  

Maar deze wetenschappelijke benadering van arbeidsprocessen en het menselijke 
functioneren had ook belangrijke schaduwzijden. Bij een harde toepassing werden mensen 
uitsluitend nog het verlengstuk van de machine.43 De prijsconcurrentie ging in de crisisjaren 
gepaard met tijd- en arbeidsanalyses, scherpere loonberekeningen, werktijdverkortingen, 
ontslagen.44 Voor de werknemers betekenden deze automatisering en rationalisatie naast een 
verhoging van de arbeidsintensiviteit een relatieve verlaging van de lonen. Bij Van Heek & 
Co. daalde binnen enkele jaren, bij gelijkblijvende bedrijfsbezetting, het aantal arbeiders met 
55 procent.45 De veranderende arbeidsomstandigheden leidden daarbij tot een explosief 
klimaat in stad en streek, elk moment kon de strijd tussen arbeiders en ondernemers 
uitbarsten. En dat gebeurde ook.  
 
Loonsverlaging 
De vakbonden hadden in de zomer van 1931 de messen al geslepen. Dat bleek uit een brief 
die St. Lambertus, Unitas en De Eendracht op 30 juni aan de firmanten van Rigtersbleek 
stuurden. Wie niet beter wist, zou volgens de firmanten van Rigtersbleek in hun antwoord van 
2 juli tot de conclusie moeten komen ‘dat er minderwaardige toestanden op velerlei gebied ten 
onzent overheerschen’. Als de bonden dat wilden geloven, zou Rigtersbleek niet proberen hen 
tot een ander inzicht te brengen. Als ze zich zouden realiseren wat de textielindustrie in die 
jaren moest doormaken, zouden ze anders oordelen. Inmenging in de interne bedrijfszaken 
vonden de firmanten wenselijk noch nuttig, ze hadden geen enkele behoefte met de 
vakbonden te overleggen. Ze verzekerden de bonden, dat zo gauw de economische situatie 
verbeterde, ze de arbeidstijd weer zouden verlengen en de lonen verhogen.46 

Het conflict barstte in het voorjaar van 1931 uit bij Gerh. Jannink & Zonen, het bedrijf 
van Jan’s zwager en vriend Gerhard Jannink. Daar was het arbeidstempo drastisch opgevoerd 
en het tarief met twintig tot dertig procent verlaagd. De vakbonden protesteerden en eisten 
zelfs een loonsverhoging van vijf procent. Het bestuur van de FVE steunde Jannink, door 
bekend te maken dat er een algemene loonsverlaging zou komen, de helft meteen, de andere 
helft in het voorjaar. Tenminste: als er niet gestaakt zou worden; in dat geval zou er direct tien 
procent worden ingehouden. De vakbonden gingen akkoord met de eerste vijf procent, maar 
hielden voet bij stuk in hun eisen met betrekking tot de wevers bij Jannink. 

Om het front gesloten te houden drong de FVE er op aan dat Rigtersbleek, geen lid 
meer sinds 1926, zich bij de actie aansloot. Maar Van Heek weigerde, hij kon de lijn van de 
FVE niet volgen. Ook Rigtersbleek had de laatste jaren rationalisatiemaatregelen 
doorgevoerd, met daaraan verbonden een verlaging van het stukloon. Om nu nog een 
algemene loonsverlaging in te voeren, zou niet uitvoerbaar en zeker niet tactisch zijn. De drie 
firmanten van de Bleek waren ook geïrriteerd, omdat de fabrikantenvereniging bij de staking 
weer het Twentse Stelsel wilde toepassen. Zij waren nog steeds voorstander van een beperkte 
uitsluiting. 

Ondanks het matigende beleid van de vakbonden kwamen radicale arbeiders vanaf 16 
november in actie; op 28 november liepen tal van fabrieken leeg. De vakbonden konden toen 
weinig anders doen dan zich achter de stakers opstellen. Dit was voor de FVE aanleiding hun 
dreigement om te zetten in daden: met onmiddellijke ingang werd de algemene 
loonsverlaging op tien procent gebracht. Daarop barstte op 14 december 1931 een algemene 
staking uit in de textiel, zowel in Twente als in de Achterhoek. Er waren in totaal 
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zestienduizend arbeiders bij het conflict betrokken, van wie er slechts tweeduizend niet bij 
een vakbond waren aangesloten. Rigtersbleek bleef uiteraard doorwerken; acht kleinere 
bedrijven die het moeilijk hadden en zich geen stilstaande machines konden permitteren, 
deden niet mee.47  
 
Onmenselijk optreden 
Het werd onrustig in de regio, samenscholingsverboden en verscherpte politiebevelen haalden 
weinig uit. Eind november breidde Enschede het plaatselijke politiekorps uit met zestig 
marechaussees en veldwachters, later kregen de korpsen van Enschede en Lonneker nog meer 
versterking. Enschedese raadsleden uitten in hun vergadering van 7 december felle kritiek op 
het politieoptreden. De Eendracht kritiseerde het ontactische en onmenselijke optreden van de 
politie bij relletjes.48 Enschedees burgemeester Edo Bergsma wilde opruiers uit de Randstad 
weren en kondigde op 12 januari 1932 aan dat niet-inwoners van de stad ‘die in dezen tijd 
hebben aangespoord of aansporen rechtstreeks of zijdelings tot wanorde in het openbaar of tot 
daden, die stoornis der openbare orde tot gevolg kunnen hebben’, niet in de stad mochten 
komen of verblijven.49   

Eind 1931 lag het grootste deel van de textielindustrie in Twente en de Achterhoek 
stil. Het was een periode, aldus het jaarverslag van de FVE, waarin de marktpositie slechter 
was dan ooit, hetgeen voor vele fabrikanten het stilstaan ‘haast gemakkelijker dan het draaien 
maakte’. Te verwachten was dat na de staking de werkloosheid zou groeien. Dat was te 
betreuren, maar het was het onontbeerlijke medicament tegen de ziekte waaraan de 
textielindustrie leed, namelijk een té hoog levenspeil. De fabrikanten waren blij dat het 
genezingsproces eindelijk was begonnen.50  
 Op 5 april 1932 was de staking voorbij, de bonden konden het verzet niet langer 
volhouden. De werkgevers gaven een duimbreed toe: de algemene verlaging met vijf procent 
bleef uiteraard gehandhaafd, maar er werden uitzonderingen gemaakt voor de tweede 
verlagingsronde. Deze zou niet gelden voor kostwinners die op uurloon werkten en achttien 
gulden of minder in een week verdienden. Een logisch gevolg van de staking was dat de 
bestaande kloof tussen fabrikanten en werknemers ‘bijna onherstelbaar [was] verbreed’.51 De 
sociaal-democraat Age Scheffer vond de staking ‘een opzettelijke provocatie van de 
werkgevers, die de hele boel wel een poos plat wilden hebben om hun achterlijk productie-
apparaat te kunnen rationaliseren.’52 Een oud-personeelschef van Jannink:  
 

‘De pakhuizen zaten afgeladen vol en het kwam de heren maar wat goed uit, dat zij het volk 
een tijd lang de straat op konden sturen.’53  
 

Deze opmerkingen moeten wel gezien moeten worden in het licht van de gebruikelijke 
rancune na een verloren staking, maar lijken niet geheel ongegrond te zijn.  
 
Zesduizend werklozen  
De nederlaag van de Twentse textielarbeiders kwam hard aan en de volgende jaren pakten de 
werkgevers hen nog steviger aan door beetje bij beetje de salarissen verder te verlagen. De 
sociale gevolgen waren ingrijpend. Het mislukken van de stakingen, de toch doorgevoerde 
vermindering van loon, de verhoging van de arbeidsdruk en de daarmee gepaard gaande 
afmatting en psychische spanningen, de ontwrichting van de gezinnen door het 
ploegensysteem en de massale werkloosheid, al deze factoren eisten hun tol.54 In 1936 lag het 
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loon in de katoenindustrie gemiddeld 22 procent lager dan in 1928-1929. Het gemiddelde 
uurloon van een textielarbeider was het op één na laagste in de Nederlandse industrie. Zo was 
het gemiddelde (nominale) loon van een meerderjarige geschoolde metaalarbeider in 1935 
minstens dertig procent hoger dan dat van een collega in de textiel. Daalden de lonen in de 
metaal ten opzichte van 1930 met zestien procent, in de textiel was dat vijfentwintig procent. 
Het aantal werklozen in Enschede steeg in enkele jaren van vijftienhonderd naar zesduizend. 
Het werkloosheidspercentage in Enschede bedroeg in 1931 11,3 procent, in 1935 was het 
meer dan verdrievoudigd tot 37,2 procent.55 Eén op de drie inwoners – Enschede telde totaal 
87.500 inwoners – had geen werk en trok van de steun: een steuntrekker kreeg in 1938 
gemiddeld ƒ 10,88 in de week.56 Er heersten ‘armoede en lediggang’ in de vroeger zo 
welvarende en nijvere industriestad.57  
 Na de loonsverlaging van tien procent werden de lonen niet meer gekort, maar de 
rationalisatie maakte dat de meeste arbeiders hun vroegere loon niet meer konden halen. 
Vooral een wever had het slecht in deze jaren, de volleerde vakman van weleer was een soort 
onderbaas geworden die voor een veel grotere productie dan vroeger verantwoordelijk was. 
En hij was minder gaan verdienen. Een volwaardige wever die in 1928 23 tot 25 gulden in een 
week verdiende, kwam in 1937 niet verder dan 18 tot 21 gulden. Veel volwaardige arbeiders 
werden gedegradeerd tot hulpkrachten en verdienden minder dan tien gulden in een week.58  
 
Machtigste man  
De slechte resultaten in de crisisjaren leidden tot belangrijke veranderingen in de 
organisatiestructuur van diverse textielbedrijven. Op 1 januari 1935 werden de firma’s Van 
Heek & Co en G.J. van Heek & Zonen (Rigtersbleek) omgezet in een naamloze 
vennootschap.59 Altijd hadden beide bedrijven alles binnenshuis kunnen regelen, nooit hadden 
ze een beroep gedaan op externe financiers, grote investeringen waren steeds met eigen geld 
gefinancierd.60 Een belangrijke, misschien wel de belangrijkste overweging om de firma’s in 
een NV om te zetten, vormden de verliezen in de eerste helft van de jaren dertig, die volledig 
werden verhaald op het eigen vermogen van de firmanten. Jan van Heek begeleidde de 
ombouw van Van Heek & Co. Hij wilde de firmanten adviseren op grond van oude 
vriendschappelijke betrekkingen met en op grond van morele verplichtingen die hij meende te 
hebben ten opzichte van Edwina van Heek-Burr Erwing, de weduwe van Bernard van Heek, 
die jarenlang het bedrijf had geleid.61 Tegelijkertijd werkte hij aan de structuurverandering 
van zijn eigen bedrijf Rigtersbleek.  

Volgens Jan maakten de zware verliezen van de laatste jaren – na het overlijden van 
de firmanten Ludwig en Herman van Heek in 1931 – die grotendeels drukten op de jongere, 
nog weinig vermogende firmanten, deze structuurwijziging noodzakelijk. De omzetting van 
de firma’s in een naamloze vennootschap betekende het formele einde van het familisme.62 
Toch veranderde er aanvankelijk niet veel. De familiaire banden, hier en daar gekruist met 
zakelijke, bleven sterk, de zeggenschap verschoof nauwelijks. Bij Rigtersbleek vormden Jan’s 
jongere broers Gerrit Jan en Arnold voortaan de directie, samen met H. Zeggelt; het 
directieteam werd ondersteund door een onderdirecteur en drie procuratiehouders.63 
 Jan van Heek was vanaf 1 januari 1935 gedelegeerd commissaris van Rigtersbleek, 
commissaris van de Boekelosche Stoombleekerij en president-commissaris van Van Heek & 
Co.64 Hij was nu de machtigste man in de Twentse textielindustrie, dé textieltycoon zoals zijn 
vader dat in zijn tijd was. De komende twintig jaar zou Van Heek krachtig meeschrijven aan 
de geschiedenis van de textiel in Enschede en de regio. Vanaf het begin zette hij vooral bij 
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Van Heek & Co. zijn stempel, vooral op het organisatorische vlak. Direct na zijn aantreden 
probeerde hij de oligarchische clausule uit de statuten van de nieuwe vennootschap weg te 
strepen. De oprichters van de NV hadden namelijk voor zichzelf het recht gereserveerd na 
raadpleging van commissarissen de voordrachten op te maken voor benoemingen van 
commissarissen en directeuren. Deze procedure leidde meestal tot de benoeming van 
familieleden op de hogere posities in het bedrijf. Van Heek vond deze regeling funest, 
volgens hem moest het mogelijk blijven de ‘beste directie’ te benoemen. Bij de aanpassing 
van de statuten in 1938 verviel de clausule dan ook. ‘Toch bleven de hang naar het eigen nest 
en de angst voor de intocht der vreemden nog lange tijd bestaan’, meende Van Schelven.65 
Formeel was het familisme begraven, maar het duurde lang voordat de textielfabrikanten er 
afstand van konden doen. 
 Samen met zijn neef Ebs van Heek, directeur van de Boekelosche Stoombleekerij, 
sleutelde Van Heek ook aan de organisatie. Van Heek & Co. had diverse vestigingen in de 
stad, het hoofdkantoor zetelde aan de Markt, naast het Van Heekshuis. Ebs, in 1938 
opgenomen in de Raad van Commissarissen, was van mening dat een zo groot technisch 
bedrijf vanuit één centrum moest worden bestuurd, met een bedrijfsleider aan het hoofd die 
beschikte over goed personeel en een laboratorium. Men moest maar wennen aan het idee dat 
geleidelijk vanuit dit bedrijfskantoor de gehele onderneming werd geleid. Jan van Heek, 
vermoedelijk bevreesd dat de ideeën van Ebs als té revolutionair werden gezien binnen de nog 
sterke aloude familieverhoudingen, kon diens gedachten slechts gedeeltelijk volgen en stelde 
voor dat de directie zich meer omringde met specifieke deskundigen, met wie zij elke week 
vergaderde. In 1939 moest Jan van Heek als president-commissaris de directie erop wijzen dat 
de NV zich best wat ongerust mocht maken. Van Heek & Co was een grote, complexe 
onderneming met een uitgebreid productenscala. Een bestuur ‘op breederen basis’ achtte hij 
noodzakelijk. ‘Wellicht dat Uw college op gronden van traditie wat te veel aan zich heeft 
gehouden’, voegde hij er voorzichtig en wat verhullend aan toe. Maar er kwam wel een 
Bedrijfsraad die elke twee weken vergaderde.66 
 
‘Betrekkelijke welvaart’  
Toen Jan van Heek in de oorlogsjaren nog eens terugblikte op de voorbije jaren, stelde hij 
vast dat het karakter van Rigtersbleek in de laatste vijftien jaar dat hij directeur was, van 
omstreeks 1920 tot 1935, sterk was veranderd. De opzet was altijd geweest een betrekkelijk 
klein pakket van fijne goederen voor de exportmarkt te produceren en hierin de beste te zijn. 
Maar de omstandigheden dwongen Rigtersbleek een heel andere weg in te slaan. Het bedrijf 
ging voor de Nederlandse markt vele, zeer verschillende artikelen produceren, waarbij naast 
katoen de kunstzijde een belangrijke grondstof werd.67 Reorganisatie en rationalisatie vroegen 
in die jaren steeds meer tijd en aandacht. Een warm voorstander van rationalisatie was hij 
nooit geweest:  
 

 ‘De rationaliseering – naar Amerikaans voorbeeld doorgevoerd – leidt tot het maken van 
machines uit de werklieden. Het is een stap verder in de richting van degradatie van het 
handwerk, dat sedert vele jaren reeds een teruggang toonde, om nog niet te spreken van de 
hoogte, waarop het in de middeleeuwen stond. Een andere zijde is geweest, dat de toch reeds 
groote werkloosheid door de uitschakeling van menschelijke handen vermeerderd werd. 
Ziedaar de deprimeerende kringloop der dingen.’68 
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Desondanks kon Rigtersbleek zich in de jaren dertig niet alleen handhaven, maar zich zelfs 
verheugen in een ‘betrekkelijke welvaart’.69  

Jan van Heek beschouwde het als een voorrecht veertig jaar lang voor het bedrijf te 
hebben mogen werken, vanaf 31 december 1897 tot 31 december 1938; de laatste drie jaar na 
zijn vertrek als eerste firmant maakte hij nog de balansen op. De samenwerking met zijn 
broers was altijd goed verlopen, ook zij gaven in goede en slechte tijden hun beste krachten 
aan Rigtersbleek. Hij herinnerde zich in die jaren slechts één keer een meningsgeschil te 
hebben gehad, het was ergens in de jaren tien geweest. Jan wilde naar Engels voorbeeld de 
vrije zaterdagmiddag invoeren, maar zijn vader en broer Bernard waren tegen; ze meenden 
dat het niet in het belang van de arbeiders was. Dat was Jan tegengevallen. Een soortgelijk 
verschil van mening had Jan later met broer Gerrit Jan, toen hij het noodzakelijk achtte het 
personeel in de zomer vakantie te geven. Pas geleidelijk gingen de bedrijven in de textiel 
hiertoe over, totdat de overheid de verplichte fabrieksvakantie invoerde. Jan zou het mooier 
hebben gevonden, wanneer het een geheel vrijwillige maatregel van de ondernemers zou zijn 
geweest. Niet altijd waren de Twentse industriëlen in dit opzicht met hun tijd meegegaan, 
moest hij constateren.70 Jan van Heek toonde zich al vroeg de vooruitstrevende, sociaal 
voelende ondernemer die de platgetreden, door traditie overwoekerde paden wilde verlaten, 
om nieuwe nog moeilijk begaanbare wegen in te slaan. 
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