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NAWOORD 

 
Midden juli 1859, een maand nadat Gerrit Jan Assink (1825-1886), akkerbouwer en 
klompenmaker, met Hermina Janssen was getrouwd, kocht hij in de arme Twentse 
buurtschap waar ze waren geboren – Elsenerbroek, ingesloten door Goor, Markelo en 
Ambt-Delden – een eenvoudig, wat bouwvallig hutje. Het lag aan een schilderachtig 
landweggetje, omzoomd met houtwallen. De muren waren van klei en rondom 
gevlochten takken. Direct begon Gerrit Jan met een verbouwing, een karwei dat hem 
tegenviel, want het duurde tot 1862 voordat de familie kon verhuizen naar het 
opgeknapte boerderijtje, dat ze Bosmoat noemden. Hier werd Jan Hendrik Assink 
geboren, op 3 mei 1873, een half jaar vóór Jan Herman van Heek. Jan Hendrik was 
een nakomertje, hij verschilde twaalf jaar met zijn oudste broer. Boven de deur van de 
Bosmoat herinnerde jarenlang een gevelsteen met het jaartal 1873 aan de geboorte 
van Jan Hendrik. Het was ook het jaar waarin zijn vader het vroegere hutje uitbouwde 
tot de Saksische boerderij die er tot het midden van de jaren vijftig van de vorige 
eeuw heeft gestaan. Vaak heb ik er in mijn jeugdjaren gelogeerd, want Jan Hendrik 
Assink was mijn opa. 
 Net als zijn leeftijdgenoot Jan van Heek groeide Jan Hendrik Assink op in het 
vierde kwart van de negentiende eeuw. Het was geen rijkdom op de Bosmoat, vader 
en moeder moesten hard werken om elke dag weer alle monden gevuld te krijgen. De 
kinderen hielpen mee met het werk op de boerderij, wanneer ze vrij van school waren. 
Hun schooltje lag in Elsen, een lange wandeling van zeker een half uur, vaak door 
weer en wind, sneeuw en regen. De eerste jaren na zijn schooltijd hielp Jan Hendrik 
zijn vader. Er was genoeg te doen, koeien melken, het overige vee verzorgen, de 
oogst binnenhalen, de akkers opnieuw inzaaien. Maar zijn toekomst moest hij elders 
zoeken, want hij was de jongste van de vier zonen. De oudste zoon erfde de boerderij, 
volgens de aloude traditie van de blijverszede. Jan Hendrik moest op zoek naar werk. 
 In Enschede beleefde de textielnijverheid toen goede jaren en werklustige, niet 
veeleisende boerenzonen uit de omgeving waren welkom. Mijn opa vond werk bij de 
stoomkettingspinnerij Tubantia in Enschede, die rond 1900 zeventienduizend spillen 
telde. In 1901 trouwde hij met Gerridina ter Morsche; ik heb mijn opoe niet gekend, 
want ze overleed op 28 mei 1939, vier maanden voordat ik werd geboren. Ze kregen 
een huisje aan de Goolkatenweg, een twee-onder-één-kapper, midden tussen drie 
textielfabrieken die daar langs de spoorlijn waren gevestigd: de spinnerijen Tubantia 
en Oosterveld en spinnerij en weverij Rigtersbleek, waarvan Jan Herman van Heek de 
eerste firmant was. In 1938, toen hij 65 werd, ging opa met pensioen. Mijn vader en 
mijn moeder –  de jongste van de vier kinderen die tot haar trouwen in 1938 in de 
spinnerij van Tubantia werkte – woonden in bij mijn opa. Hij stierf enkele dagen na 
zijn 93ste verjaardag. Hij was in armoede opgegroeid, had eenvoudig geleefd; een 
gelukkig en tevreden mens was heengegaan. 
 
Eenvoud en soberheid 
Gerrit Jan van Heek, de vader van Jan Herman, was in zijn hart ook een boer, net als 
mijn overgrootvader. Hij liep het liefst op zijn klompen door de weiden en over het 
land dat hij bezat in Twekkelo. Daar, rond ’t Stroot, lag zijn hart, buiten in Gods vrije 
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natuur. Maar hij was nu eenmaal geboren als zoon van een vermogende 
textielfabrikant en geheel in de traditie van het familisme voorbestemd zijn werkende 
leven in de katoen te slijten. Toen hij 23 jaar was, begon hij met twee broers de firma 
Van Heek & Co., die omstreeks 1910 was uitgegroeid tot de grootste industriële 
onderneming in ons land. Na de stadsbrand van 1862 bouwde Gerrit Jan op de 
puinhopen van een verwoest spinnerijtje een stadsvilla, waar Jan Herman als vijfde 
zoon in 1873 werd geboren. Niet lang daarna verhuisde het gezin naar het familiehuis 
aan de Markt, in de schaduw van de oude Stadstoren, het Van Heekshuis, waar Gerrit 
Jan in 1917 overleed. 

Jan van Heek en zijn broers en zussen waren als kinderen van de rijkste 
fabrikant van Enschede in eenvoud opgegroeid, vond hijzelf:  
  

‘Wij allen, zonder uitzondering, zijn zeer bevoorrecht geweest. Wij zijn 
voortgekomen uit een milieu waar bij groten voorspoed toch begrippen van eenvoud 
heerschten. Aan alles is, dank zij onzen ouders en hun voorbeeld, een prachtige kans 
in de wereld gegeven. Doch wanneer zij, de kinderen, in de wereld slaagden, dan 
moet vermeld worden, dat tijd en omstandigheden met hen waren.’  

  
Eenvoud is overigens in dit verband een relatief begrip. Met ‘eenvoud’ doelde Jan 
vooral op de voor hun kringen sobere leefstijl. Wie zoals hij zijn jeugdjaren beleefde 
in de negentiende eeuw, in het provinciestadje Enschede dat toen nauwelijks groter 
was dan in 1325 toen het van de bisschop van Utrecht stadsrechten kreeg, was 
opgegroeid in een geheel andere sfeer dan latere generaties, zeker wanneer je in een 
vermogende familie was geboren.  
         Het ontbrak Jan en zijn twaalf broers en zussen nooit aan iets, ze kregen de beste 
opleidingen. Jan Hendrik Assink en zijn collega’s waren nauwelijks geschoold, ze 
konden schrijven, rekenen en lezen. Het boerenwerk leerden ze van hun vader, het 
textielvak kregen ze al doende onder de knie. Jan Herman kreeg de beste school- en 
praktijkopleiding die een aanstaande textielfabrikant zich kon wensen: na de lagere 
school de Twentsche Industrie- en Handelsschool, vervolgens praktijkstages bij 
textiel- en machinefabrieken in Lancashire. En zijn toekomst stond al vroeg vast, 
evenals die van zijn broers, zij werden fabrikant. Vader Gerrit Jan had hun bed 
gespreid, voor ieder was er een firmantenplaats in een textielbedrijf, bij Van Heek & 
Co., of bij één van de twee nieuwe bedrijven die hij oprichtte, de Boekelosche 
Stoombleekerij en G.J. van Heek & Zonen, later Rigtersbleek.  

Jan Hendrik Assink moest in de schoolvakanties thuis hard meewerken bij het 
binnenhalen van de oogsten en ook op de boerderij de handen uit de mouwen steken. 
Voor vakantiereisjes was tijd noch geld. Kinderen van textielfabrikanten gingen vaak 
op reis: als ze jong waren naar de buurlanden en wie ouder was, mocht zijn kompas 
richten op verdere landen en continenten. Toen Jan van Heek tijdens zijn reis door 
Nederlands-Indië op een zonnige avond in het voorjaar van 1895 op een terrasje een 
biertje dronk, mijmerend over zijn belevenissen en zijn toekomst, moest hij bekennen 
dat hij het bijzonder getroffen had. Hij kon zorgeloos maandenlang de wereld 
verkennen, genieten van natuur, cultuur en kunst, in de beste hotels verblijven, in de 
betere restaurants dineren en lunchen, intussen zijn zakelijke en persoonlijke 
netwerken opbouwend, zich oriënteren op de mogelijkheden van zijn nieuwe fabriek 
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in landen overzee. Eenvoud en soberheid betekenden voor Jan Hendrik Assink en Jan 
Herman van Heek iets geheel verschillends. 
 
Traditie 
Jan van Heek was trots op zijn afkomst en koesterde zijn stamboom. Tegelijkertij was 
hij er ook van overtuigd dat niet alles bij het oude kon blijven. Zo bepaalde hij in 
1916 dat zijn zonen niet mochten teren op nagelaten rijkdom, maar een eigen weg in 
het leven dienden te gaan. In dat opzicht nam hij afstand van het familisme dat bij de 
Twentse textielindustrie een ingebakken traditie was. In 1935 werd dat zelfs formeel 
vastgelegd bij de overgang van veel textielfirma’s naar naamloze vennootschappen, 
waaronder Rigtersbleek en Van Heek & Co. Maar toen Van Heek ouder werd, leek hij 
daarop terug te komen. In de jaren vijftig, toen de toekomst van zijn twee jongste 
zonen in het spel was, keerde hij terug naar de ideeën van het familisme. De 
controverse met zijn beide jongste broers was het gevolg van de koppigheid van Jan, 
die eiste dat er in de toekomst een Van Heek in de directie van Rigtersbleek zou 
komen en blijven. 
 Naast zijn ambivalente, althans veranderende houding ten opzichte van het 
familisme, is bij Jan van Heek vermoedelijk ook een sterke behoefte gegroeid om tot 
de échte aristocratie te gaan behoren. Dat verklaart wellicht dat hij niet een 
buitengoed in Twente wilde kopen, maar uitzag naar een kasteel dat hem enig 
dynastiek aanzien verschafte. Hij zocht bewust naar contacten met de adel in 
Nederland, in zijn woonomgeving en de nationale netwerken van natuurbescherming 
en monumentenbehoud, waarin de adel ruimschoots was vertegenwoordigd, veelal 
vanuit hun eigen belangen als bezitter van gronden, havezaten en kastelen. In de 
notitie die Jan – vermoedelijk in de Tweede Wereldoorlog – heeft geschreven over 
interessante mensen die hij in zijn leven had ontmoet, staan enkele bladzijden lang 
namen van tal van aristocratische families die tot zijn vriendenkring behoorden. 
Hoewel hij aanvankelijk bedenkingen had tegen Kaiser Wilhelm II, met name toen 
deze de keizerlijke monarchie in Duitsland nog leidde, groeide er, toen de vroegere 
monarch in Huis Doorn woonde, tussen Jan en Wilhelm II een vriendschappelijke 
relatie waarover hij na wederzijdse visites in Huis Doorn en Huis Bergh met veel trots 
schreef. In dat netwerk nam het Huis van Oranje een bijzondere plaats in. Met veel 
eerbied schreef hij over zijn contacten met koningin-moeder Emma, koningin 
Wilhelmina, prins Hendrik, prins Bernhard en de oudste dochters van Juliana en 
Bernhard. Hij was gestreeld toen zijn dochter Anneke kort na de laatste oorlog enkele 
weken gouvernante mocht zijn van de prinsesjes Beatrix, Irene en Margriet.  
 
Ondernemer 
In het leven van Jan van Heek als ondernemer zijn twee perioden te onderscheiden: de 
jaren tot ongeveer 1910 toen hij zich met hart en ziel inzette voor Rigtersbleek, en de 
jaren daarna toen andere interesses en hobby’s steeds meer zijn aandacht opeisten. 
Zijn rol als ondernemer verschoof van firmant van een fabriek naar woordvoerder van 
en pleitbezorger voor de Oost-Nederlandse katoenindustrie. Maar vanuit zijn streven 
om zich van anderen te onderscheiden, zijn voortdurende zoeken naar alternatieve 
wegen en oplossingen deed Jan zich in die eerste periode kennen als een zeer modern 
ondernemer. Hij bouwde een voor Nederland geheel nieuwe fabriek, de eerste 
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Lancashire Mill in Nederland, en aan het begin van de twintigste eeuw liep hij voorop 
met de elektrificatie van de aandrijfsystemen in de fabrieken van Rigtersbleek. 

Opmerkelijk en vooral ook pragmatisch was zijn houding tegenover het door 
zijn vader geïntroduceerde en aangehangen Twentse Stelsel, dat Jan na de staking van 
1923-1924 afzwoer, omdat hij vond dat arbeiders niet met uitsluiting gestraft dienen 
te worden wanneer ze niet behoorden tot de in de strijd betrokken vakbonden. Of hij 
daarmee het predikaat ‘sociaal ondernemer’ verdiende, een etiket dat hem later vaak 
werd opgeplakt, lijkt te veel eer. Jan van Heek stelde zoals vrijwel iedere ondernemer 
in de katoen het bedrijfsbelang voorop. Hij realiseerde zich echter terdege dat 
wanneer het goed ging met het bedrijf, de arbeiders daarvan ook profijt  hadden. Hij 
was in bepaalde zin sociaalvoelend, zorgde in zijn bedrijf voor  passende, maar 
nauwelijks unieke of vernieuwende sociale maatregelen. De automatisering van de 
industriële bedrijvigheid zag hij met enig wantrouwen tegemoet, maar verzuimde 
daarvoor beleidsmaatregelen te ontwerpen, om arbeiders enigszins in bescherming te 
nemen tegen de gevolgen van de wijzigingen in de arbeidsinhoud. Medezeggenschap 
of andere vormen van meedenken en meepraten in de beleidsontwikkeling van 
Rigtersbleek bezag hij met wantrouwen, maar er is niet veel merkbaar van pogingen 
daaraan iets te doen. Jan van Heek was geen sociale ondernemer in de categorie van 
C.F. (Coen) Stork en J.C. (Jacques) van Marken en hij onderscheidde zich in dit 
opzicht nauwelijks van zijn  Oost-Nederlandse collega’s in de textielindustrie.  

Hoewel zijn aandacht steeds meer verschoof naar andere interesses – zijn 
kunstverzameling, kastelen en kerken – groeide hij in de jaren dertig wel uit tot de 
machtigste man in de textielindustrie. Hij was president-commissaris of (gedelegeerd) 
commissaris bij vele bedrijven. In die periode kwam hij ook op nationaal niveau op 
voor de belangen van de textielindustrie. Het nadeel was dat hij in die positie ook 
vernieuwingen in de industrie na 1945 overbodig achtte en in die zin heeft 
bijgedragen aan de ondergang van een nijverheidstak. Hij luisterde niet naar 
raadgevingen van collega’s en adviseurs, maar koos voor zijn eigen conservatieve 
inzichten die schuil gingen onder zijn opvatting dat zoals vaker was gebeurd, de 
textiel wel weer op eigen kracht de crisis te boven zou komen en zou overleven. Zijn 
weerspannige houding was mede debet aan de ondergang van Van Heek & Co. en ook 
Rigtersbleek, twee ondernemingen die – zoals Nijverdal ten Cate – samen hadden 
kunnen overleven, als Jan van Heek niet de toen noodzakelijke maatregelen – fuseren, 
saneren, moderniseren van management en productvernieuwing – had tegengehouden.   
 
Politiek 
Jan van Heek heeft nooit functies in het openbaar bestuur geambieerd, waarin hij dus 
niet zijn grote voorbeeld vader Gerrit Jan volgde. Wel was hij evenals zijn vader, 
onder invloed ook van Thorbecke, uitgesproken liberaal, met een groeiende afkeer 
van staatsbemoeienis. Deze keuze lag ook aan de basis van de afkeer die hij zijn hele 
leven koesterde tegen linkse bewegingen, een visie die mede aanleiding was voor zijn 
tijdelijke bewondering voor Adolf Hitler en het nationaal-socialisme. Volgens hem 
namen politieke bestuurders van het land vaak verkeerde beslissingen – een treffend 
voorbeeld was de starheid waarmee Colijn de devaluatie van de gulden tegenhield. In 
elk geval moesten besluiten op het sociaal-economische vlak worden overgelaten aan 
deskundigen en dat waren de ondernemers. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog 
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vertaalde Van Heek zijn visie over de rol van de staat in zijn vaste overtuiging dat een 
stichting voor kastelen de beste bestuursvorm was, omdat de staat volgens hem op 
lange termijn niet was te vertrouwen. 
 
Kunst en geloof  
Jan van Heek had een wat merkwaardige belangstelling voor het verleden, wat voor 
hem een steeds sterker wordend ‘ander land’ – the past is a foreign country – werd en 
dat hem kennelijk een alternatief bood voor het hem tegenstaande modernisme. 
Naarmate het leven moderner werd, voelde Jan van Heek zich daar minder in thuis. 
Steeds meer raakte hij geboeid door het verleden en vooral het verleden dat het meest 
getuigde van een bezield verband, van orde en eenvoud, van gemeenschap. Dat vond 
hij terug in de kerken en kastelen, die hij tekende en restaureerde, bewoonde en 
bewonderde. Dat was de periode waarin ‘de vloek van het moderne leven’ – om met 
Kuyper te spreken – nog niet had toegeslagen. Dat was de periode van de patriarchale 
verhoudingen waarin edelen en ridders nog een algemeen aanvaard overwicht hadden 
op de lager geplaatsten. De meerderen zagen hierin een verplichting tot zorg, de 
minderen aanvaardden het geduldig en dankbaar. Dat was ook de periode waarin de 
kerken nog de alom aanwezige symbolen waren van een christelijke cultuur en de 
eenvoudige godvrezendheid waarin allen zich verbonden voelden. Kerken en kastelen 
waren voor hem nauw verbonden met elkaar, ‘een ander land’ dat zoveel 
aantrekkelijker was dan de moderne wereld van geloofstwijfel, democratische politiek 
en overheersende technologie. 
 Geloven was, zo leerde hem zijn geloofscrisis die hij als jonge twintiger 
doormaakte, niet een zaak van verstand maar van het gevoel. Dat spontane, 
vanzelfsprekende geloof wilde hij terugwinnen, het geloof dat in de middeleeuwen 
voor velen een natuurlijk baken was. Het geloof dat ook die levensvreugde schonk 
miste hij en vond hij terug in de kunst van de middeleeuwen, de schilderijen en 
manuscripten, de kastelen en de kerken. De kerken waren de hoeders voor de 
continuïteit in die vreugdevolle geloofsbeleving. De kastelen waren niet alleen de 
vertaling van een patriarchale zorgmacht, maar ook sprekende symbolen van die tijd, 
want welk ander gebouw is zo typerend voor de middeleeuwen als de met muren en 
wallen omgeven burcht van een ridder, edelman of graaf?  
 Dat hij kunstwerken uit de late middeleeuwen verzamelde, was niet alleen 
bevredigend voor het eigen gemoed, maar diende ook zoveel mogelijk aan de gehele 
samenleving ten goede te komen. Hij was ook een mecenas voor middeleeuwse 
kastelen en kerken en dat hij voor zijn kasteel en het Rijksmuseum Twenthe de 
combinatie van kunst en historie verkoos boven de toen actuele visie, was eveneens 
ingegeven door zijn strijd tegen het modernisme, gerelateerd ook aan zijn Saksische 
afkomst.  

Jan van Heek was in feite een diep-conservatieve man die op een paradoxale 
wijze leefde. Hij verdiende zijn geld aan de eigentijdse kapitalistische economie dat 
hij vervolgens uitgaf voor de wonden die het kapitalisme in culturele zin toebracht: 
door te streven naar het behoud van kunstcollecties voor ons land, door zijn 
activiteiten voor natuurbehoud, door kastelen en kerken te restaureren. Jan van Heek 
was immers van oordeel dat ieder mens een opdracht had in zijn leven en dat wij 
rentmeesters van de Heer zijn. Dit verklaart zijn betrokkenheid van de natuur, door 
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God geschapen, en zijn passie voor kunst, door God geïnspireerd. Het leven van Jan 
van Heek laat daardoor iets zien van de geweldige spanningen die zich hebben doen 
gelden als gevolg van de modernisering van de Nederlandse samenleving op het 
breukvlak van twee eeuwen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


