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Koning Willem III verbleef graag op Paleis Het Loo, duizendmaal liever dan in 

zijn residentie in Den Haag. In de Veluwse bossen kon hij naar hartenlust jagen 

met zijn vele vrienden, genieten ook van het leven buiten, daar hoefde hij niet 

aan de leiband te lopen. Koninklijke bezoeken waren hem een gruwel, maar niet 

16

‘Geef mij maar wat te bikken!  
Wat heb ik aan een koning?’
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In 1876 was Gerrit Jan 
van Heek de rijkste 
man in Enschede. Op 
deze foto uit 1878 
staat hij met zijn 
tweede echtgenote 
Christine Meijer te 
midden van zijn elf 
kinderen. Twee zonen 
zijn later geboren, in 
1880 en 1882.

altijd ontkwam hij aan zulke verplichtingen. In het 
voorjaar van 1862 begon de koning aan een acht-
daagse tournee door de provincie Overijssel. Overal 
ontmoette het koninklijke gezelschap enthousi-
asme, de mensen zongen hem uitbundig toe. Vol-
gens zijn biograaf Dik van der Meulen stal Willem 
de harten van de mensen in Overijssel door te ver-
zekeren dat dit altijd zijn favoriete provincie was ge-
weest, zinnen die hij overigens enkele maanden later 
ook in Zeeland uitsprak. De laatste plaatsen die hij 
in Overijssel bezocht, waren Hengelo en Enschede, 
beide steden hadden zich in een feestelijke tooi ge-
stoken, in Enschede waren ‘geheele straten in erebo-
gen herschapen’.1 Dat deze ‘erebogen’ enkele dagen 
later, op 7 mei, de vlammen door de stad leidden, had 
niemand kunnen voorzien.

Op die eerste meidag was het volop voorjaar, ‘de 
zon steeg onbeneveld uit de kimmen’, volgens de  
Enschedesche Courant, ‘Enschede praalde in feest-
dosch.’ De hele stad leek uitgelopen om de koning 
te zien. Mannen van de Schutterij hielden nieuws-
gierigen op veilige afstand. Het wachten in de bran-
dende voorjaarszon duurde lang. Eindelijk kwam 
de erewacht van zestien voorname stedelingen te 
paard door de Eschpoort de stad binnen, onder de 
feestelijke klanken van de beierende klokken van de 
Grote Kerk. Van mond tot mond ging het: ‘De Koning 
komt!’ Het Wilhelmus klonk, een enkeling zong het 
schuchter mee. Burgemeester Lambertus ten Cate 
heette koning Willem III welkom. ‘Leve de koning!’, 
riep het volk. De Enschedesche Courant van woensdag 
7 mei 1862 berichtte, dat de koning de ‘fabriek der 
Heeren Van Heek & Co. en die van de Enschedesche 
Katoenspinnerij met de meeste belangstelling heeft 
bezigtigd’.2 Bij het vertrek deed een erewacht de ko-
ning uitgeleide.

Maar Willem III zal niet hebben gemerkt, dat niet 
iedereen blij was met de komst van de koning. Tus-
sen de rijen stadgenoten schreeuwde een ontevreden 
textielarbeider: ‘Geef mij maar wat te bikken! Wat 

heb ik aan een koning?’3 Een nors kijkende, sjofel 
geklede man riep: ‘Er is geen werk, en geen brood!’ 
Een ander stemde in: ‘Eten is meer waard dan een ko-
ning!’ Hatelijk schreeuwde een jonge kerel: ‘De def-
tigheid gaat vanavond wel dansen en drinken, maar 
wat hebben wij daaraan?’ 

Roerloos staan de mensen, die vanmiddag vrij 
hebben van de fabrieken, en de huismoeders die 
haar keuken in de steek hebben gelaten, en de 
mannen die maar nooit werk kunnen vinden en 
die niet weten hoe ze van de ene dag in de andere 
moeten leven. [...] Zij zijn de armen, het straatvolk, 
het gepeupel van Enschede.4

Het waren de eerste signalen van onrust en ontevre-
denheid, het was de eerste keer dat ze in het open-
baar werden geuit, al was het nog wat schuchter, 
bevreesd als ieder was voor de macht van de fabri-
kanten. De eerste mei van 1862 was de ouverture 
voor een sociale strijd tussen arbeiders en kapitalis-
ten, die langer dan een eeuw zou duren en koning 
Willem III was er ongewild getuige van. 

Rel om ziekenfonds
Vijf jaar later speelde Gerrit Jan van Heek een on-
gewilde hoofdrol in een staking die in de zomer van 
1867 uitbrak, de eerste in Enschede, waarbij arbei-
ders weliswaar nog niet massaal, maar wel in groten 
getale de strijd met de kapitalistische ondernemers 
aanbonden. Van Heek, eerste firmant van Van Heek 
& Co., had met een aantal collega-fabrikanten in En-
schede en Lonneker een plan ontwikkeld voor het 
stichten van een zieken- en begrafenisfonds. De fa-
brikanten wilden dat leden wekelijks een kleine con-
tributie afdroegen voor dit fonds, dat de arbeiders 
van de deelnemende fabrieken in Enschede en Lon-
neker vrijwaarde van loonderving bij ziekte en onge-
val, want ze kregen hun loon doorbetaald.5 Dit idee 
paste in ‘een soort welwillend patriarchaal systeem, 
waarin arbeiders niet als gemakkelijk vervangbare 
leveranciers van arbeid worden behandeld, maar 
als mensen die bijdragen aan een ondernemingsge-
meenschap’. Voorbeelden daarvan waren spaarrege-
lingen, bedrijfsfondsen en huisvesting. Zo streefden 
ondernemers naar een betere band met hun werk-
nemers.6 

De arbeiders kwamen in verzet. Hun drijfveren le-
ken eerder hun geringe ontwikkeling en wantrouwen 
dan het bewuste gevoel tot een onmondige klasse 
te behoren.7 Het was alsof de arbeiders angstig op-
schrokken uit een droom. Hun gelatenheid verliet 
hen, toen de fabrikanten geld vroegen voor een zie-
kenkas, een geschenk dat de arbeiders niet klakke-
loos wensten te accepteren. Ze moesten meebetalen 
en dat wilden ze niet, want ze konden het geld niet 
missen en het beter besteden dan aan de ziekenkas 
geven. Ze voelden zich ook gekrenkt in hun trots, 
want bij ziekte konden ze zelf wel voor hun gezin 
zorgen, dat hadden ze immers altijd gedaan.8 De pa-
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Enschede in de jaren zeventig van de negentiende eeuw. 
Boven: De Langestraat, met links de Groote Sociëteit, rechts op de 
voorgrond een deel van het Stadhuis, en aan het einde van de straat 
doemt de Grote Kerk op. 
Midden: Kin deren poseren voor de fotograaf, op de Markt. 
Beneden: De Markt straat vanaf de Markt gezien.

triarchale, zonder twijfel goed bedoelde zorg van de 
fabrikanten werd niet zonder slag of stoot geaccep-
teerd.9 

De fabrikanten hielden voet bij stuk. Op vrijdag 
13 september 1867 barstte de bom. Arbeiders gooi-
den de ruiten in van de Groote Sociëteit en werden 
woningen van fabrikanten met stenen bekogeld, ook 
het Van Heekshuis, achter de kerk, op slechts enkele 
passen van de Groote Sociëteit. Burgemeester W.C.T. 
van Nahuys trad hard op en liet een detachement ca-
valerie van de Blauwe Huzaren uit Deventer komen 
om de orde te herstellen. De cavaleristen werden ge-
detacheerd in het Oude Mannen- en Vrouwenhuis.10 
Maar de opstand ging voorbij en het plan ging door. 
Op 1 oktober 1867 startte het Ziekenfonds voor En-
schede en Lonneker met 1.517 leden. 

‘Schraapzuchtige fabriqueurs’
Een bron van ontevredenheid was in het begin van 
de jaren zeventig vooral de zogenoemde agio-rege-
ling. Al een halve eeuw was het in Twente gewoonte 
het loon van de arbeiders uit te betalen in Pruisische 
daalders.11 Slimme fabrikanten kochten de Pruisi-
sche daalders in voor ƒ 1,70 tot ƒ 1,75 en betaalden 
de arbeiders daarmee. Betaalde een arbeider in een 
winkel met een gulden in Pruisisch geld, dan kreeg 
hij waar voor ƒ 0,95. De Twentse winkeliers spra-
ken daarom in 1872 af, dat zij de daalders alleen met 
een korting, een agio, van 3½ procent accepteerden. 
Sommige fabrikanten besloten hun werklui voort-
aan uit te betalen in Hollandse guldens. Voor de ar-
beiders betekende dit in feite een loonsverhoging 
van drie procent. Anderen bleven met Pruisische 
daalders betalen. In 1872 en 1873 werd in een aan-
tal textielbedrijven kortstondig gestaakt, een col-
lectief verzet tegen deze zogenoemde agio-regeling. 
Staken was sinds kort toegestaan, omdat in 1872 
het uit de Franse tijd stammende stakingsverbod 
was opgeheven. De arbeiders realiseerden zich dat 
niet eens, ze legden het werk gewoon neer, uit verzet 
tegen de halsstarrigheid van de volhardende fabri-
kanten.  

De Enschedesche Courant meldde op 14 septem-
ber 1872, dat twee dagen geleden werklieden van 
Van Heek & Co. loonsverhoging hadden gevraagd. 
De Heeren weigerden en de arbeiders gingen in sta-
king.12 De arbeiders wilden pas weer aan het werk 
gaan, als ze meer loon kregen. De patroons bleven bij 
hun mening dat de lonen die zij betaalden, hoog ge-
noeg waren, gelijk aan de lonen die in andere fabrie-
ken werden betaald. Als bijzonderheid vermeldde de 
Enschedesche Courant, trouwe vazal van de fabrikan-
ten, dat bij Van Heek & Co. ‘orde en rust van de zijde 

der arbeiders geen ogenblik verstoord zijn’. Bijna een 
week later, op 19 september 1872, gingen de arbei-
ders weer aan het werk. De huzaren die waren opge-
trommeld om te helpen de orde te bewaren, keerden 
onverrichter zake naar hun garnizoen terug. Of de 
arbeiders meer loon hebben gekregen, vermeldt de 
krant niet. In 1873 besloten de Enschedese fabrikan-
ten te stoppen met het betalen van de lonen in Prui-
sische daalders.13

Rook en stank 
Het was de Heeren van Enschede, de fabrikanten, 
in de voorbije jaren voor de wind gegaan. Een groei-
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end aantal schoorstenen hulde de stad in rook en 
stank, zelden was de blauwe hemel te zien. Gerrit 
Jan van Heek was de rijkste man van de stad, zo 
was in 1876 gebleken, zijn gemiddelde jaarinkomen 
bedroeg ƒ 31.500,--, zijn broer Herman was goede 
tweede met ƒ 27.000,--, evenveel als F.G. Cromhoff. 
De vierde en vijfde plaats deelden A.J. Blijden-
stein en H. Stroink Wzn. Bijna twintig jaar later, in 
1895, stond Gerrit Jan van Heek nog steeds aan de 
top van de grootverdieners, met een inkomen van 
ƒ  115.000,--. De nummers twee en drie, Engbert 
Jannink Gzn. en neef Helmich van Heek, verdien-
den een halve ton minder. Het gemiddelde inkomen 
van de twaalf fabrikanten, die dat jaar de crème de la 
crème vormden, bedroeg ruim ƒ 40.666,75.14

De Heeren hadden dus niets te klagen, maar hun 
arbeiders in de fabrieken wel. De lonen van de ar-
beiders varieerden van zes gulden tot een tientje in 
de week, in een jaar was dat ruim driehonderd tot 
ruim vijfhonderd gulden.15 De jaren tussen 1875 en 
1890 kenmerkten zich door een lange, neergaande 
conjunctuur in geheel industrieel West-Europa. De 
Twentse katoenindustrie beleefde moeilijke jaren, 
arbeiders vreesden voor hun werk. In Enschede leg-
den zestien over het algemeen kleinere bedrijven het 
loodje tussen 1878 en 1895, enkele grotere groeiden 
door overnames. Van Heek & Co. was hard op weg 
de grootste industriële onderneming van Nederland 
te worden.16

Gerrit Jan van Heek was weliswaar de rijkste 
man in de stad, hij was ook de patriarchale onderne-
mer die op zoek was naar acceptatie en bevestiging 
door de arbeider. De erkenning van het patriarchaat 
kwam tot uiting in de feesten van Van Heek & Co.17 
Omdat één van de drie textielarbeiders in de stad bij 
deze firma werkte, waren dat echte volksfeesten. Eén 
van de meest uitbundige was het zilveren huwelijks-
feest van Gerrit Jan en zijn tweede echtgenote Chris-
tine Friedrike, gevierd op 13 juli 1895 in het Volks-
park. De festiviteiten begonnen met de optocht van 
de arbeiders van de fabrieken van Van Heek, ‘in de 
volgende rangorde’, zoals het uitvoerige programma 
aankondigde: Oude Weverij, Spinnerij Kremersma-
ten, Spinnerij Noorderhagen, Nieuwe Weverij, We-
verij Kremersmaten, Nieuw Engeland, Boekelosche 
Stoombleekerij en Fabriek Kortesteeg. Elke fabriek 
had zich uitgesloofd om zo origineel mogelijk voor 
de dag te komen. De lange stoet trok langs het Van 
Heekshuis en het ernaast gelegen hoofdkantoor van 
Van Heek & Co. naar het Volkspark. De arbeiders 
konden hier de hele middag een glas bier drinken, 
melk en koffie waren verkrijgbaar tot zes uur, voor 
de geheelonthouders was er limonade. Tussen vier 
en vijf kregen de rokers een sigaar van de baas. Volks-
spelen vormden de hoofdmoot: mastklimmen, boeg-
sprietlopen, tonsteken, turfrapen, stroophappen, 
zaklopen, hardlopen met hindernissen voor meisjes. 
Onderwijl bliezen en trommelden de muzikanten 
van de Schutterij er vrolijk op los. Ze eindigden met 

een potpourri van volkse wijsjes. Om half 5 begon 
een optreden van een goochelaar met komisch talent 
op een vlot in de vijver van het park. ’s Avonds om 8 
uur barstte het bal los, in beide zalen, geopend met 
een polonaise, waarna polka’s en walsen klonken.18 

Macht in openbaar bestuur
De Heeren hadden het niet alleen in hun bedrijven 
voor het zeggen, ook oefenden ze hun macht uit in 
het openbaar bestuur van de stad, van de provincie 
en in de Eerste Kamer. In het laatste kwart van de ne-
gentiende eeuw vormden de fabrikanten in de stad 
niet alleen de financieel-economische, maar ook de 
bestuurlijke elite. Wie in de gemeenteraad zat, was 
als wethouder of raadslid – in 1878 waren acht van 
de elf gemeenteraadsleden fabrikant – verantwoor-
delijk voor belangrijke ontwikkelingen in de stad, 
zoals de aanleg van wegen en spoorlijnen, de bouw 
van huizen en fabrieken, de aanleg van pleinen en 
parken, de gemeentelijke belastingen, onderwijs en 
gezondheidszorg. Een belangrijke rol speelde ook de 
band met de burgemeester. Van 1869 tot 1883 was 
J.P. Sprenger van Eyk Enschedees eerste burger. Hij 
had nauwe banden met de fabrikanten, niet opmer-
kelijk vanuit zijn functie als secretaris van de Twent-
sche Vereeniging ter bevordering van Nijverheid en 
Handel. In de gemeenteraad werd hij als voorzitter 
omringd door representanten van de voornaamste 
textielfamilies in de stad. Vooral de familie Ter Kuile 
was prominent aanwezig in de gemeenteraad, van 
1875 tot 1888 gemiddeld met drie man.19 

Gerrit Jan van Heek was bijna vijftig jaar lid van 
de gemeenteraad van Enschede, van 1862-1911, zijn 
speciale aandachtsvelden waren onderwijs, belastin-
gen, het Volkspark en sportterreinen. Bij de keuze 
van een nieuwe burgemeester was hij degene die de 
doorslag gaf. Van 1869 tot 1895 was Van Heek lid 
van Provinciale Staten van Overijssel en van 1895 
tot 1904 lid van de Eerste Kamer.20 ‘Hij was een li-
beraal van de oude stempel’, volgens zijn zoon Jan 
Herman, ‘en geloofde vast in de beginselen van het 
liberalisme en den vrijen handel’. Volgens Jan had 
zijn vader goede herinneringen aan de Eerste Kamer, 
al had Gerrit Jan wel eens het gevoel dat hij aan zijn 
Kamerwerk te weinig tijd kon besteden, gezien zijn 
vele andere beslommeringen. Jan: ‘Hij was altijd ver-
heugd wanneer hij na een zitting van de Eerste Ka-
mer weer in ’t oosten des lands terug was en zich wij-
den kon aan zijn landerijen en bosschen.’21 

Rooie Bennink
De conservatief-liberale Gerrit Jan van Heek kreeg 
in het laatste kwart van de negentiende eeuw te ma-
ken met het opkomende, door hem weinig gewaar-
deerde zeg maar verafschuwde socialisme. De grote 
voorvechter voor deze linkse stroming in ons land 
was Ferdinand Domela Nieuwenhuis, in 1846 in 
Amsterdam geboren, opgegroeid in een liberaal lu-
thers professorengezin. In het begin van de jaren ze-
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ventig kreeg hij, luthers dominee in Franeker, begrip 
voor de langzaam groeiende sociale kwestie, maar 
zijn milieu, de burgerlijke elite, wees het socialisme 
af. Nadat Ferdinand in Duitsland de sociale kwes-
tie had bestudeerd en veel socialistische literatuur 
had gelezen, waaronder Das Kapital van Karl Marx, 
brak hij in 1879 met de kerk, om voortaan het ge-
dachtengoed van het socialisme te verspreiden. Zijn 
boodschap aan het Nederlandse volk was zijn grond-
stelling dat het privaat bezit van grond en arbeids-
middelen de oorzaak was van veel ellende.22 

Een vurig propagandist voor deze nieuwe linkse 
beweging in Twente was Gerrit Bennink, voormalig 
textielarbeider in Hengelo, waar hij had gewerkt bij 
de in 1865 opgerichte Nederlandsche Katoenspin-
nerij (NKS).23 Zijn bijnaam was Pokkel Bennink, 
om zijn hoge rug, als gevolg van een ernstige val, op 
18 oktober 1872, toen de spinnerij afbrandde en de 
veertienjarige Bennink met anderen van de derde 
verdieping sprong, om het vege lijf te redden, en on-
gelukkig terechtkwam.24 

Bennink was gegrepen door de sociale kwestie, die 
zich ook in Twente ontwikkelde, en nam deel aan de 
landelijke enquête die Domela Nieuwenhuis had op-

gezet om meer informatie te krijgen over de toestand 
van de arbeiders in het land. Op 28 november 1880 
besteedde Rooie Bennink, zoals hij al snel werd ge-
noemd, aandacht aan de situatie in Enschede, vooral 
aan de kinderen daar en elders in Twente, die vanaf 
hun twaalfde naar de fabriek moesten om het ge-
zinsinkomen wat ruimer te maken.25 Krachtig voed-
sel als vlees, eieren en melk kregen de arbeidersge-
zinnen niet. Hun maal bestond uit roggebrood met 
een schraapje boter of varkensvet, soms een klein 
stukje spek, vlees kenden ze niet eens. Voor hun boe-
renkool, wortelen, bonen en aardappelen hadden 
veel arbeiders een stukje land, soms in eigendom, 
meestal gehuurd. Het land bewerkten ze zelf, ’s mor-
gens voor ze naar de fabriek gingen, ’s avonds als de 
lange werkdag er op zat.26

Benninks rapportages intrigeerden Domela Nieu-
wenhuis zo, dat hij op het tweede congres van de in 
1881 opgerichte Sociaal-Democratische Bond, op 
zondag 24 december 1882 in Amsterdam, Twente 
aanwees als een regio waar de sociaaldemocratische 
beweging aanhangers kon werven.27 In de grote ste-
den in het westen groeide de belangstelling en ook in 
het noorden, vooral in Friesland, won de beweging 

Het Van Heekbad, gratis zwemmen en douchen 
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Gerrit Bennink publiceerde regelmatig in De Werkmansbode, onder het pseudoniem Een werk-
man der fabriek, sinds 1869 het blad van het Algemeen Nederlandsch Werklieden-Verbond. 
De ANWV was een federatie van lokale vakverenigingen. In Enschede was dat de Werklie-
denvereeniging Ontwikkeling en Samenwerking. De ANWV mocht in het voorjaar van 1884 in 
Enschede geen bijeenkomst organiseren voor de textielarbeiders. Meer dan een jaar later pas, 
op 1 augustus 1885 hield Ferdinand Domela Nieuwenhuis in Enschede in de zaal van Meyran 
voor enkele honderden arbeiders zijn historische rede. Het was het startsein voor de Sociaal-
Democratische Bond in Enschede.

veld. Nieuwe streken in ons land vroegen om actie. 
De zuidelijke provincies, met Tilburg als middelpunt, 
moesten worden ontgonnen en ook Oost-Nederland 
bood kansen, want: ‘Daar ligt nog geheel Twente, ons 
industriekwartier bij uitnemendheid, onbebouwd.’28 

Vaan socialisme geplant
De fabrikanten hadden het niet begrepen op soci-
alisten. Gerrit Jan van Heek zeker niet, want hij 
vreesde dat arbeiders zich door de socialisten zou-
den laten overvleugelen.29 Hij werd kwaad toen hij 

in het voorjaar van 1884 een brief kreeg van het 
ANWV, het Algemeen Nederlandsch Werklieden 
Verbond, een arbeidersorganisatie, opgericht door 
een aantal vakverenigingen, die neutraal wilde over-
komen, maar in de praktijk liberaal dacht en han-
delde.30 Of het verbond een lezing mocht houden in 
het Volksparkgebouw. Domela Nieuwenhuis, voor-
man van de Sociaal-Democratische Bond, zou een le-
zing houden. Van Heeks antwoord was voorspelbaar 
en helder. Wat dachten die mannen wel, een socialist 
die zieltjes probeerde te winnen onder de Ensche-
dese textielarbeiders, in de grote zaal van het door 
zijn broer Hendrik Jan aan de arbeiders geschonken 
park? Hij haalde de bepalingen uit 1874 er nog eens 
bij, waarin stond dat de zalen in het gebouw waren 
bestemd voor tentoonstellingen, concerten, toneel-
uitvoeringen, bruiloften en vergaderingen die ‘een 
nuttige strekking’ hadden, een lezing van een soci-
alist viel daar zeker niet onder. Besloten was de zaal 
aan niemand, wie dan ook, meer af te staan, voor 
het houden van lezingen, die een politieke, sociale 
of godsdienstige strekking hadden.31

De ANWV slaagde er in 1885 toch in een bijeen-
komst te houden in Enschede, ondanks de verwoede 
tegenstand van de Enschedese fabrikanten, die aan-
gevoerd door Gerrit Jan van Heek de kasteleins 
‘zoodanige schrik om het hart’ joegen, dat ze hun 
zaal niet durfden te verhuren. Domela Nieuwenhuis 
kwam pas op zaterdagavond 1 augustus spreken 
over het onderwerp ‘Wie zijn de dieven?’, een retori-
sche vraag, want ieder van de zeshonderd arbeiders 
die ‘bij den Kastelein Meyran’ aan de Korte Stegge – 
later Deurningerstraat, Zaal Avion – bijeenkwamen, 
wist dat de Heeren er stevig van langs zouden krij-
gen.32 In de stampvolle zaal hoorden ze ‘dat zij al ar-
beidende arm bleven terwijl hun meesters, werkende 
of niet, steeds rijker werden’. 

Domela Nieuwenhuis drong er bij de werkers op 
aan zich te verenigen, volgens hem ‘de eerste voor-
waarde om het private eigendom, de bron van dief-
stal, in gemeenschappelijk bezit te brengen’.33 Wa-
ren tot nu toe alle pogingen om in Twente door te 
dringen mislukt, die zaterdagavond opende Domela 
Nieuwenhuis enkele honderden fabrieksarbeiders de 
ogen. De oprichting van de Enschedese afdeling van 
de SDB was voor het jaarlijkse bondscongres tijdens 
de kerstdagen van 1885 één van de voornaamste ge-
beurtenissen van het voorbije jaar. Met ‘het toetre-
den van Twente in onze beweging’ was ‘de vaan van 
het socialisme in het nijverheidsdistrict Twente’ ge-
plaatst.34 


