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Hendrik Jan van Heek en Johan Rudolph Thorbecke hadden elkaar voor het eerst 

ontmoet in het voorjaar van 1854, toen de staatsman – vier jaar had hij zijn eerste 

kabinet geleid, van 1849 tot 1853 – Twente bezocht en aanzat aan een diner in de 

Groote Sociëteit in Enschede. Hij was uitgenodigd door enige Twentse industriëlen 

die een lobby voerden voor een spoorverbinding naar Twente.1 In februari 1866 
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Thorbecke in Enschede, tijdje weg  
uit ‘sfeer van intriges en ambities’
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stapte Thorbecke uit zijn tweede ministerie, van-
wege een conflict over de invoering van het nieuwe 
Wetboek voor Strafrecht in Nederlands-Indië. En 
ook omdat hij – bijna zeventig – het gevecht met de 
jonge generatie Kamerleden al maanden moe was. 
Hij wilde een tijdje weg uit de Haagse ‘sfeer van in-
triges en ambities’. Hij vertrok naar Enschede, waar 
hij de gast was van Hendrik Jan van Heek. Hij kon 
in het Van Heekshuis enkele dagen in de rust, stilte 
en schoonheid van het Twentse land doorbrengen, 
vergezeld van zijn dochter Merrijtje. Het beviel hem 
kennelijk, want uiteindelijk bleef hij een maand. Zijn 
vriendschap met Thorbecke gaf Hendrik Jan aan-
zien in Enschede en geheel Twente.

Over zijn verblijf in het Van Heekshuis was Thor-

becke enthousiast en hij stuurde zijn vrouw Adelheid 
goede berichten: 

Te 8 ure schenkt Merrijtje mij koffij en maakt zij 
mij een boterham. Dan gaat zij met de familie 
ontbijten, komt terug bij mij zitten werken, en 
zoekt vervolgens de piano op. Te 12, half een, een 
ure komt doorgaans eenig bezoek. Om twee ure 
eten. Na het eten rust ieder een weinig en draagt 
Merrijtje het kopje koffij in mijne kamer. Te vier 
ure, half 5, meestal een weinig uitgereden; slechts 
een maal, tot dus ver een wandeling. Den avond 
tot 10 uur het souperuur, breng ik in mijne kamer 
door, tenzij men mij te 9 uur afroepe, omdat een 
broeder of zwager gekomen is. Te half 12 met mijn 
zoet wijfje (sc. in gedachten) ter rust.2

Thorbecke hoorde begin maart 1866 dat hij was ge-
kozen tot kandidaat voor de Tweede Kamer voor de 
kiesvereniging Eendracht maakt Macht, maar aan-
vaardde pas na lang overwegen de verkiezing. Het 
was ‘vooral de omgeving waaraan de Twenten zo 
nauw verbonden zijn’ en waarin ook Thorbecke zich 
door afkomst – als geboren Zwollenaar – zo thuis 
voelde en die hem de mogelijkheid bood dit besluit 
weloverwogen en in alle rust te nemen. 

Door het rustig stil verblijf hier, onder 
welmeenende, opregte mensen….in volkomen 
vrijheid door geen wanklanken geplaagd, vinde 
ik mij onbeschrijflijk verfrischt. Worde ik met de 
jaren gevoeliger voor onaangenaamheden of was 
ik het in hooge mate altijd, hier nadere zij mij niet, 
en ademde ik niets dan zuivere levenslust.’3

Neef Jan Herman van Heek was er later trots op ja-
renlang in het Van Heekshuis in het hemelbed van 
Thorbecke te hebben geslapen.4 Hij en zijn jongere 
broer Gerrit Jan jr. hoorden van hun vader Gerrit 
Jan verhalen over Thorbecke. Gerrit Jan jr. bracht 
later onder woorden, waarom de staatsman in huize 
Van Heek zo’n indruk had gemaakt en in feite de ba-
sis legde voor de politieke overtuiging die binnen de 
familie gemeengoed werd. Thorbecke was ‘als voor-
uitstrevend en begaafd man, met practische ideeën’ 
een overtuigd vrijhandelaar, hij wilde veel aan het 
particuliere initiatief overlaten. Zijn verdiensten 
werden hoog aangeslagen bij de Van Heeks, die hem 
beschouwden als de voorloper en wegwijzer van de 
industrialisering van ons land.5 

Nieuwe dimensie
Hendrik Jan van Heek was de man die Van Heek & 
Co. naar een nieuwe periode van bloei voerde. Hij 
verleende de onderneming niet alleen een belang-
rijke economische positie, zijn maatschappelijke ac-
tiviteiten gaven het bedrijf een nieuwe dimensie.8 
Hij was een toegewijde liberaal en leefde mee met 
de nationale politieke ontwikkelingen. Vanaf 1843 
was hij lid van de Kamer van Koophandel, gedurende 
zijn laatste drie levensjaren was hij vicevoorzitter.9  

Het ‘innig leed’ van Twentse industriëlen

Benjamin Blijdenstein 
(1780-1857), firmant 
van Blijdenstein & 
Co. van 1801 tot 
1857,  omringd 
door twee dochters, 
Christina Alida, de 
schilderes (links) en 
Catharina Maria, vier 
kleindochters en een 
achterkleinzoon. Het 
schilderij is plm. 1854 
gemaakt.
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Hendrik ter Meulen (1839-1895) schilderde dit in 1894, een jaar 
voor zijn overlijden, toen het Volkspark twintig jaar bestond. Vanuit 
het torentje van het parkgebouw had hij dit uitzicht op Enschede. 
In de verte de Sint Jozef Kerk, in het midden de stadsweide met 
daarboven de toren van de Grote Kerk en fabrieksschoorstenen. Het 
eerste gebouw links van het midden is het in 1883 gebouwde Hotel 
Wevers, dat later bekendheid kreeg als Hotel Modern.

Hendrik Jan van Heek 
liet een fonds na voor 
het oude Mannen- en 
Vrouwenhuis aan de 
Molenstraat. Het is in 
2014 afgebroken.

In Enschede was hij actief als gemeenteraadslid, in de 
jaren 1851-1857 en vanaf 1863 tot zijn dood in 1872. 

Hendrik Jan van Heek, aangeprezen als ‘zeker de 
meest begaafde der zoons van Helmich van Heek’, 
behoorde tot de kleine groep van moderne, vooruit-
strevende industriëlen die in Twente de toon aanga-
ven en ijverden voor nieuwe ontwikkelingen in de 
techniek, samen met H.P. Gelderman in Oldenzaal, 
B.W. Blijdenstein in Enschede, C.T. Stork in Hengelo 
en G. Salomonson in Nijverdal.10 Met zijn twee jaar 
jongere broer Herman en de veel jongere Gerrit Jan 
had hij in 1859 Van Heek & Co. opgericht, een onder-
neming die tot doel had onder meer bombazijn, pil-
low (pilo) en calicot te vervaardigen. Vanaf de start 
van het bedrijf bevorderde Hendrik Jan krachtig de 
industrialisatie, nauw samenwerkend met zijn twee 
broers Herman en Gerrit Jan. Hij stond bij velen in 
hoog aanzien. Iemand schreef:

Hij kende landen en zeden, talen en gewoonten, 
verstond de kunst behoeften te voorzien en 
die te bevredigen, berekende den invloed der 
staatkundige gebeurtenissen op de wereldmarkt, 
was op de hoogte van ’t mislukken of slagen 
van de oogsten, van veel en velerlei dingen, die 
de prijzen der artikelen moesten doen rijzen of 
dalen. Zoo, volkomen toegerust met de onmisbare 
dosis wetenschap en kennis, was hij de man, die 
de herdoopte firma Van Heek & Co. na 1858 een 
nieuwe periode van bloei zou tegemoet voeren.

Een andere tijdgenoot noemde Hendrik Jan ‘groot 
op het ruime veld van den arbeid’, die ondanks zijn 
zwakke gezondheid beschikte over ‘een sterke geest, 
een onverzettelijke wilskracht, met een zeer ontwik-
keld helder verstand.’11

Hendrik Jan was geen man met de uitstraling van 
de actieve, succesvolle, altijd bezige ondernemer, in-
tegendeel, hij had een broze gezondheid. Zijn inge-
vallen wangen en zijn wat norse, misschien eerder 
lijdelijke blik verraadden zijn kwaal, jarenlang leed 
hij aan astma.12 Een Enschedese boer die Hendrik 
Jan eens hoorde hoesten, zei weinig bemoedigend 
tot hem: ‘Dow heurst den Koekkoek ook nich weer.’13 
Een tijdgenoot beschreef hem als een ‘zwakken, te-
ringachtigen man. […] De ingevallen borst, de verra-
derlijke kuch, ’t vaste kenmerk van de ziekte, waar-
voor geen kruid op aarde gewassen is.’ Hem viel op 
‘de gedrukte eenigszins schroomvallige houding. 
[…]. Maar in dat zwakke lichaam woonde een sterke 
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Al bijna 140 jaar bestaat de kermis in het Volkspark, elk jaar, tijdens en rond de Paasdagen. 
Het is de voortzetting van het volksfeest dat jaarlijks werd gehouden op het ‘tichelwerk’. Vroe-
ger trok op Tweede Paasdag de processie vanuit de Grote Kerk, toen nog katholiek, door de 
Espoort, naar de puttenkamp op de Laares, sinds 1648 het ’tichelwerk’ genoemd. Hier werd 
de processie ontbonden en werd er ‘Paaswei’ gevierd, de voorloper van de kermis. Omstreeks 
1875 verhuisde het feest naar het Volkspark, kort na de opening van het park in 1874.35 Op het 
Schreurserve herinnert het Paasweiplein aan dit oude gebruik.36 Deze foto is gemaakt in 1971.

geest, een onverzettelijke wilskracht, in dat hoofd 
een zeer ontwikkeld, helder verstand.’ Wie een ge-
sprek met hem voerde, merkte direct te doen te heb-
ben met een man die zijn tijd ver vooruit was. Hij 
onderkende de gevolgen van staatkundige gebeurte-
nissen op de wereldmarkt, wist van het mislukken 
of slagen van oogsten en zag waarom de prijzen van 
zijn producten stegen of daalden.14

Laatste patriarch
Hendrik Jan was een patriarch, misschien wel de 
laatste onder de Enschedese fabrikanten, een on-
dernemer van de oude stempel, zorgzaam voor zijn 
personeel, belangen en behoeften van zijn arbeiders 
wogen zwaar voor hem. Op 10 maart 1861 – hij was 
nog geen vijftig – maakte Hendrik Jan een beschik-
king, dat hij een fonds wilde nalaten ‘ter verzorging 
van oude gebrekkige fabrieksarbeiders of van behoef-
tige oude werklieden, die steeds getracht hebben met 
eere door de wereld te komen’. Hij benadrukte dat hij 
voornamelijk doelde op mannen, maar dat vrouwen 
niet mochten worden uitgesloten. Voor ogen stond 
hem een gebouw of gesticht ‘om voorloopig oude  
lieden goede kosthuizen te bezorgen’.15 Zo kreeg  

Enschede het Oude Mannen- en Vrouwenhuis aan 
de Molensteeg. Het was te danken aan een initiatief 
van de echtgenote van de Commissaris des Konings 
in Overijssel jhr. Cornelis Backer, barones Brantsen, 
die direct na de stadsbrand van 7 mei 1862 een co-
mité vormde dat een verloting organiseerde, waarvan 
de opbrengsten waren bestemd voor door de ramp 
getroffen stadgenoten. Er kwam ƒ 55.000,- binnen, 
tienduizend gulden daarvan werd bestemd voor het 
te bouwen gesticht voor huisvesting van ouderen. 
Ook anderen gaven flinke bedragen, zodat er vol-
doende beschikbaar was voor de bouw van een tehuis 
op een door de gemeente geschonken stuk grond. 

In januari 1866 was het gebouw klaar, het werd 
op 7 mei 1866 officieel geopend, precies vier jaar na 
de ramp. Maar voordat de oude mannen en vrouwen 
kwamen, werd het pand eerst als reserve-gasthuis 
ingericht, want er dreigde een cholera-epidemie.16 
De ziekte ging Enschede voorbij en in 1867 konden 
de eerste bejaarden worden opgenomen. Er kwamen 
vier zieken binnen, ‘namentlijk drie mannen met ern-
stige kwetsuren als been- en schedelbreuken en een 
vrouw lijdende aan een borstkwaal’. Van Heek was 
echter niet bijzonder ingenomen met de gang van za-
ken. Er was volgens hem nog weinig gebruik gemaakt 
van het tehuis, schreef hij in zijn nieuwe beschik-
king van 2 augustus 1868. Hij besteedde zijn geld 
liever ‘op betere wijze’, aan de aanleg en inrichting 
van het Volkspark.17 Geleidelijk aan bleek echter dat 
het Oude Mannen- en Vrouwenhuis in een behoefte 
voorzag. Woonden er in 1871 zes mannen en vrou-
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wen, bijna tien jaar later waren het er negentien. Het 
huis was te klein geworden. De Enschedese rijken 
tastten weer in de beurs en het huis kon worden uit-
gebreid, zodat tachtig ouden van dagen er hun laat-
ste levensjaren konden doorbrengen. Het was echter 
geen ziekenhuisje meer.

Bij zijn overlijden op 4 januari 1872 liet Hendrik 
Jan een legaat na van 23.000 gulden voor het Zie-
kenfonds Enschede en Lonneker, bedoeld voor een 
pensioenfonds. Twee maanden later schreef broer 
Herman van Heek de gemeenteraad van Enschede 
een brief over de laatste wens van zijn broer: 

Voldoende aan den wensch van wijlen mijnen 
broeder den Heer H.J. van Heek heb ik de eer 
ter bevordering eener nuttige en aangename 
uitspanning, speciaal voor de arbeidersklasse 
en hun familiën, U bij deze een plan voor een 
volkspark voor te leggen [...] te stichten op het erve 
Goolkate in de gemeente Lonneker. 

De gemeenteraad behoefde niet lang na te denken 
over dit genereuze gebaar en besloot twee dagen  

later het aanbod aan te nemen. Een park van elf  
hectare op die plek zou de gemeente Enschede aan-
zienlijk verfraaien. Besloten werd het erve Goolkate 
met de daarop staande gebouwen en houtgewassen, 
toebehorende aan de gemeente, tijdelijk ter beschik-
king te stellen van de familie Van Heek. Het park 
bleef dus eigendom van de gemeente.18

Om te onderstrepen dat het Volkspark van de 
bevolking was, organiseerde Gerrit Jan, de jongste 
broer van Hendrik Jan die voorzitter was van het 
bestuur van het park, een groots volksfeest, toen 
het park aan de gemeente Enschede werd overgedra-
gen.19 Op 2 mei 1874 was de stad feestelijk versierd, 
het leek wel of de koning op bezoek kwam. Het mu-
ziekkorps van het 13de regiment van de Pruisische in-
fanterie uit Münster verzorgde de feestmuziek. Een 
uur lang, van drie tot vier uur, trokken honderden 
mensen in optocht door de stad, van café Het Ame-
link aan de Oldenzaalsestraat naar het Volkspark. 
Fabrikanten, groepen arbeiders van diverse tex tiel- 
firma’s, verenigingen en organisaties, het leek dat 
niemand wilde ontbreken bij dit unieke gebeuren. 

Slingerende waterpartijen en paden met flauwe bochten
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Herman van Heek droeg het park over aan de legata-
ris, de gemeente Enschede. Burgemeester J.P. Spren-
ger van Eyk kon nauwelijks woorden vinden om na-
mens ‘het volk’ hulde en dank over te brengen aan de 
familie. De Enschedesche Courant had de bedoelingen 
van Hendrik Jan begrepen:

En als de nijvere werkman, vermoeid van den 
arbeid, hier met vrouw en kroost verademing 
zoekt en ontspanning vindt; als hij het voorregt 
van dit rein genot meer en meer leert waardeeren, 
boven de grovere uitspanningen die zoo vaak 
tot uitspattingen leiden en in ’t beste geval niets 
dan onvoldaanheid nalaten, dan moge hij zijne 
kinderen vertellen van den man, die een vriend des 
volks was, die het wilde toonen, dat werkgever en 
werknemer niet vijandig tegenover elkaar behoeven 
of behooren te staan; dat hunne ware belangen niet 
met elkaar strijden, maar één zijn, dat wederkeerige 
waardeering moet bestaan. 

Een monument in het Volkspark herinnert passan-
ten aan Hendrik Jan van Heek, deze ‘vriend des 
volks’, het staat daar al sinds de opening van het park 
in mei 1874, toen hoofdonderwijzer B.J. Weggel-

Een monument in het 
Volkspark herinnert 
de voorbijganger aan 
Hendrik Jan van Heek.
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horst uit Lonneker uit naam van de burgerij van  
Eschede en Lonneker de gedenknaald van bijna vier 
meter hoog, gehouwen uit graniet, onthulde. Op de 
top kijkt een zittende leeuw uit over het park, wa-
kend over een schild met het Enschedese stadswa-
pen. Wimpels vermelden de woorden onderwijs, be-
schaving en volkswelvaart, de idealen van Hendrik 
Jan van Heek.20 

Toen dominee Jacobus Craandijk in 1875 door En-
schede wandelde, vergezeld van een tekenaar, zag hij 
‘scharen van wandelaars’ en ook was er een ‘berg’ om 
van het uitzicht te genieten. Op de heuvel wapperde 
de nationale driekleur.

Het volst is het in den omtrek van de smaakvolle 
restauratie, met haar veranda’s en het balkon, 
van waar wij de stad met haar torens en 
schoorstenen overzien. Daar zitten groepen 
van fabrieksarbeiders, van kleine burgers 
en winkeliers, van dienstboden met haar 
welbeminden. Maar daar zitten ook de heeren en 
dames. De groote fabrikant is er met zijn vrouw 
en dochters. Op den voet der meest volkomen 
gelijkheid zijn zij er gezeten aan tafeltjes, die zij 
zelven hebben veroverd, op stoelen die zij zelven 
hebben gehaald, en zij drinken bier uit glazen 
die zij zelven aan één der buffetten hebben laten 
vullen. [...] Ieder helpt zichzelven, zoowel de heer 
als de knecht.[...] Zoo ontmoeten elkander rijken 
en armen, zoo geniet de volksklasse in gezelschap 
der meer gegoeden, der meer ontwikkelden.23 

Hier in het Volkspark – een noviteit van jewelste in 
stad en streek, het tweede openbare wandelpark in 
Nederland na het Amsterdamse Vondelpark – kon 
‘het volk’ gezamenlijk schoonheid, ontspanning en 
rust beleven, een ‘vorm van verheffing’.24 Dominee 
Craandijk hoorde geen wanklank en noteerde dat 
‘het volk’ zich voorbeeldig gedroeg.25

Alleen licht bier
Hendrik Jan streed tegen drankmisbruik. In de tex-
tiel werd oudergewoonte stevig gedronken, vooral 
foezel, zoals in Twente goedkope jenever heet. In de 
boerderij stond het pulletje jenever naast het weef-
getouw. In de cafés die ‘als muizenvallen de fabriek’ 
omringden, lonkten honderden volle ‘foezelglaes-
kes’, keurig in het gelid gezet, die de dorstige werklui 
met hun droge kelen na een dag van noeste arbeid 
in één teug leegden.26 Hendrik Jan wilde dat in het 
Volkspark alleen licht bier werd geschonken, want 
had de Kamer van Koophandel in Amsterdam, ook 
tobbend met het drankmisbruik, een jaar of tien ge-
leden niet de verwachting uitgesproken, dat de bier-
brouwerijen weer tot bloei zouden komen en dat ‘het 
bier – goed, krachtig bier – de volksdrank mogt wor-
den en den genever vervangen’?27 

Een biertje konden de arbeiders in het restauratie-
gebouw en op het terras wel kopen, maar geen borrel, 
ook niet in de directe omgeving van het park, want 
de gemeenteraad had een verbod voor verkoop van 
sterke drank uitgevaardigd binnen een afstand van 
het park, die wisselde van driehonderd tot zeven-

Opgebloeid als ‘bescheiden bloem in een stille gaarde’
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honderd meter vanaf het parkgebouw.28 Een glas bier 
was niet duur, zeven cent voor een glas Beyers bier en 
vier cent voor een licht Beyers biertje. Dat dorstige 
stadgenoten graag naar het Volkspark kwamen, we-
zen de omzetcijfers over de eerste acht maanden uit. 
Er was 30.000 liter bier uitgeschonken. Veel mannen 
rookten er een sigaar bij. Ze paften er in een maand 
duizend weg.29

Acht jaar later, in 1882, was het Volkspark kenne-
lijk een publiekstrekker van de eerste orde geworden, 
als we de Volksalmanak 1883 mogen geloven. Er was 
al zoveel en zo vaak over gepubliceerd, dat de auteur 
van een pagina’s lang artikel over Enschede het be-
ter vond het te laten rusten. Maar niet nadat hij over 
het Volkspark toch enkele zinnen had geschreven:

’t Is met zijn schoonen dertien bunder grooten 
aanleg, zijn restauratiezaalen en toneelzaal, 
zijn bloemenpracht, wippen en schommels, het 
uitspanningsoord (vooral des Zondags) geworden 
voor arm en rijk tezamen. Geen poging om 
volkssmaak en volksvermaak te veredelen, kan 
beter slagen dan hier het geval was.30

Maar of deze loftuiting op haar plaats was, valt te 
betwijfelen, want juist in de eerste jaren na de ope-
ning werd het Volkspark matig bezocht. Jhr. A.H. op 
ten Noort, directeur der Gemeentewerken, schreef 
in 1913 dat het park zich alleen ‘op den rustdag’ op 
druk bezoek mocht verheugen, het was de ‘Zondag-
uitgang’ voor de arbeiders, nadat ze zes dagen lang 
van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in de fabrie-
ken hadden gewerkt. Eigenlijk kwam het park als 
openbare wandelplaats niet tot zijn recht, omdat er 
geen geld was voor broodnodig onderhoud en omdat 
volgens Op ten Noort de afstand tot de stad ‘tamelijk 
ver’ was en omdat ‘de eenige toegangsweg, de Park-
weg, in niet al te besten toestand verkeerde’. Maar 
toen de straten in de nieuwe wijk Stadsmaten waren 
aangelegd en er een ingang met granieten trappen 
was gemaakt aan de toenmalige Rembrandtlaan, nu 
de M.H. Tromplaan, telde het park steeds meer be-
zoekers.31 Het Volkspark werd in latere jaren uitge-
breid, met voetbalvelden en tennisbanen.

Jarenlang kende het Volkspark maar één ingang, aan de Parkweg, 
tegenover de tunnel bij de Tubantiasingel. Toen de villawijk Stads-
maten groeide, kwam er een tweede ingang, aan het einde van de 
M.H. Tromplaan. Bezoekers kunnen het park betreden over één van 
de twee monumentale, granieten trappen, die zijn verbonden door 
een muur, met in het midden een bronzen waterspuwer, die ooit 
heeft gewerkt. De twee in de muur gemetselde stadswapens vallen 
nauwelijks op. Aan het begin van de trappen sierden twee Jugend-
stil-lampen de entree. De ansichtkaar toont de entree in haar volle 
glorie. De vroegere waterspuwer en de twee stadswapens pronken 
tegenwoordig in het groen (foto links). 


