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Geleerde fabrikantenzoon sticht 
grootste handelsbank in Nederland

Wie in de 21ste eeuw ABN AMRO zegt, klant is, of er wel eens geld pint, weet veelal 

niet dat deze belangrijke speler in de financiële wereld een oorsprong heeft op het 

Korteland, op de hoek van de Brinkstraat en de Veenweg – later Veenstraat – in 

Enschede. Daar begon dr. Benjamin Willem Blijdenstein jr. – senior was zijn vader die 

ook B.W. heette – in 1833, nadat hij in Leiden magna cum laude was gepromoveerd 

in de rechtswetenschappen, een notariaat dat uitgroeide tot de Twentsche Bank.1 In 

1858 vestigde BW’s zoon Willem Benjamin een kantoor in Londen. In 1908, toen het 

kantoor van de Twentsche Bank in Enschede was verhuisd naar de Langestraat, naar 

het historische Roessinghhuis, gebouwd rond 1800, werd bescheiden het vijftigjarige 
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Drie generaties bankiers: oprichter dr. B.W. Blijdenstein jr. (1811-1866), zoon Benjamin Willem (1839-1914) en kleinzoon mr. Willem Benjamin (1867-1924). Benjamin 
Willem stond na het overlijden van zijn vader aan het hoofd van de Twentsche Bank. In 1910 droeg hij zijn taak over aan zijn zoon Willem.

bestaan van de Enschedese vestiging gevierd. Een 
porseleinen tegeltableau, met afbeeldingen van het 
eerste kantoor aan de Veenstraat en het kantoor aan 
de Langestraat, hield de herinneringen aan de voor-
bije halve eeuw levend.2 In 1909, toen de villa aan 
de Langestraat te klein was geworden, opende de 
bank een nieuw kantoorgebouw aan het Hoedema-
kersplein.3 Het was gebouwd naar een ontwerp van 
Arend Beltman, zoon van architect Gerrit Beltman, 
in de stijl die toen populair was, de Um 1800-bewe-
ging, een versobering van de door velen als te over-
dadig beschouwde, te uitbundige Jugendstil, tot een-
voudige klassieke vormen. De Twentsche Bank was 
in 1910 de grootste handelsbank in ons land en be-
hoorde tot de Grote Vijf in bankenland, de vier an-
dere waren de Rotterdamsche Bankvereeniging, de 
Amsterdamsche Bank, de Incasso-bank en de Ne-
derlandsche Handel-Maatschappij. 

Benjamin Willem Blijdenstein jr., de oprichter van 
de bank, geboren in 1811, was als zoon van Benja-
min Willem Blijdenstein sr. voorbestemd voor een 
hoge functie in het familiebedrijf, althans volgens 
de spelregels van het familisme, een term die was 
gemunt door Fré van Heek, een zoon uit een Ensche-
dese Van Heekfamilie, die professor werd in Leiden 
en uitvoerig over dit fenomeen heeft gepubliceerd.4 
Een kapitalistisch familisme achtte Van Heek spe-
cifiek voor de Enschedese fabrikanten, die op grond 
daarvan, indien nodig, het kapitalistische winststre-
ven ondergeschikt maakten aan de bloei, het pres-
tige en de continuïteit van de oude fabrikantenfa-
milies.5 Benjamin Willem jr. rekende op een riante 
firmantenzetel bij Blijdenstein & Co. Maar de fa-
milie besliste anders, er waren twee oudere broers 
die voorrang hadden, er stond voor hem geen stoel 
klaar.6 Een ander verhaal veronderstelt dat BW jr. 
geen ondernemersbloed had, een visie die hij in de 
loop van zijn carrière herhaald zou logenstraffen. 
BW jr. moest zijn heil elders zoeken en ging, na zijn 

opleiding aan het Athenaeum Illustre in Deventer, 
rechten studeren in Leiden.7

Studenten steunen koning
In 1830 was het onrustig in Leiden. De Belgische 
Opstand was dat jaar begonnen, de burgerlijke re-
volutie van onze zuiderburen, dan nog staatsgeno-
ten, die was gericht tegen koning Willem I, een strijd 
voor onafhankelijkheid van de Belgen. Moest BW jr. 
zich aansluiten bij de studentsoldaten om de koning 
te steunen in zijn strijd om het Verenigd Koninkrijk 
van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden bijeen 
te houden? Er was in Leiden al een groep van zo’n 
150 studentsoldaten gevormd. Hij aarzelde, moest 
hij ook toetreden? Toen de groep uitgroeide tot zo’n 
drie- tot vierhonderd, kon hij niet aan de zijlijn blij-
ven staan, het zou een slechte aanbeveling bete-
kenen bij de koning en de regering.8 BW jr. besloot 
– evenals vele andere studenten van de Rijksuniver-
siteiten in Groningen, Utrecht en Leiden – zijn stu-
die te onderbreken. Tussen 2 en 12 augustus 1831 
vocht hij mee als lid van het Corps Vrijwilligers Ja-
gers in de Tiendaagse Opstand tegen België, in de 
compagnie Leidsche Jagers, die ‘brandde van verlan-
gen om den Belg onder oogen te zien’.9 Koning Wil-
lem II ondernam deze veldtocht, niet – zoals in een 
proclamatie was bekend gemaakt – uit wraak omdat 
de Oranjes van de Belgische troon waren gestoten 
die enkele dagen eerder was bestegen door koning 
Leopold, maar om de Nederlandse eis om een meer 
eerlijke scheiding tussen de zuidelijke en noordelijke 
Nederlanden te onderstrepen. De vrijwilligers moes-
ten de vijand buiten houden en de sympathisanten 
van Belgische oproerlingen in bedwang houden.10 

Omdat de jonge durfal wist dat zijn familie moei-
lijke dagen doormaakte toen hij op het oorlogspad 
was, schreef Benjamin Willem jr. herhaald brieven 
naar Enschede. 

Begaan met het lot van de bevolking in deze tijd 
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van strijd was Blijdenstein zonder twijfel, getuige 
een brief aan zijn ouders:

Den inwonern wort alles, wat te eten ofte drinken 
is, afgenomen. Zij mogen God danken, wanneer 
hun boel niet stuk wordt geslagen. De inwoners 
worden gedwongen alle mogelijke wapenen op te 
brengen, onder straf van, zoo dit niet gebeurde, 
het dorp te verbranden.11

Het was een vurige strijd, zeker die dag toen ze even 
buiten Leuven order kregen ‘om eene abdij onder de 
stad liggende met onze compagnie te eisen’. Ternau-
wernood ontsnapte zijn compagnie aan het gevaar:

Toen wij dezelve genaderd waren en ze juist 
zouden omsingelen werd er onverwachts met 
het kanon uit de stad op ons geschoten, kogel 
op kogel vloog er over ons heen, een huis werd 
op de zijde van ons in stukken geschoten, wij 
moesten dadelijk regts om keer maken en wij 
kwamen gelukkig door een hollen weg een half 
uur van de stad achter eene hoogte, zonder tot 

ieders verwondering een man verloren te hebben. 
Ware het dat de belgen goede artilleristen hadden 
gehad, wij zouden misschien een twintigtal van 
onze compagnie te betreuren hebben gehad.12

Het was niet verwonderlijk dat Benjamin Willem jr. 
graag terug wilde naar Leiden om zijn studie te her-
vatten. De mobilisatie maakte een einde aan het mi-
litaire avontuur.

Advocaat in het Korteland
Op 20 juni 1833 promoveerde BW jr. magna cum 
laude tot doctor in de rechtswetenschappen.13 Op 
grond van uitvoerig onderzoek in vele juridische 
bronnen schreef hij – in het Latijn – zijn disserta-
tie ‘over de uitleg van overeenkomsten volgens de 
Romeins-rechtelijke beginselen (regels)’. Het verbin-
tenissenrecht was het belangrijkste studie-onder-
werp geweest en leverde hem kennis op die hem later 
in zijn loopbaan goed van pas zou komen. In Leiden 
bouwde hij, als iedere student, aan zijn netwerk. Hij 
leerde er Johan Rudolph Thorbecke kennen, toen 

In 1911 betrok de Twentsche Bank het kantoor aan het Hoedema-
kersplein in Enschede. In de gevel voorgevel, hoog aan het gebouw, 
is rondom een raam een ornament aangebracht. Boven het raam 
het wapen van de stad Enschede en het familiewapen van de 
Blijdensteins.
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Door heel het land had 
de Twentsche Bank 
kantoren. Het kantoor 
in Amsterdam aan 
de Spuistraat werd 
eind jaren tien van de 
negentiende eeuw 
uitgebreid in de stijl 
van de Amsterdamse 
School.  

hoogleraar diplomatie en moderne geschiedenis aan 
de Universiteit van Leiden. Een half jaar na zijn pro-
motie, op 6 december 1833, vroeg de jonge doctor 
in de rechtswetenschappen Thorbecke om een ge-
tuigschrift, waarmee de jonge jurist zijn kandidatuur 
voor de functie van burgemeester van Lonneker kon 
ondersteunen.14 Hij werkte sinds augustus 1833 bij 
de rechtbank in Zwolle, maar Enschede bleef trek-
ken, waar hij zich als advocaat wilde vestigen. Hij be-
twijfelde echter of de advocatuur in deze nog kleine 
stad de eerste jaren voldoende zou opleveren en zocht 
naar een combinatie ‘met een of andere post’. De bur-
gemeester van Lonneker W.P.G. Greve was in 1833 
overleden.15 De  Gouverneur van de Koning in Over-
ijssel J.H. graaf van Rechteren van Appeltern was niet 
ongenegen Blijdensteins benoeming te bevorderen, 
maar adviseerde hem bij zijn sollicitatie een getuig-
schrift van Thorbecke te overleggen. De aanbeveling 
van Thorbecke hielp echter niet. Op 12 april 1834 

moest Benjamin Willem zijn vroegere hoogleraar la-
ten weten, dat Jan Matthijs Greve, zoon van de over-
leden burgemeester, in Lonneker was benoemd.16 

 Een jaar later vestigde de 22-jarige Blijdenstein 
zich als advocaat in Enschede. Zijn kantoor stond op 
het Korteland, op de hoek van de Brinkstraat en de 
Veenstraat. In 1835 volgde hij notaris Pennink op, 
nadat hij voor dit kantoor al een jaar had waargeno-
men. Maar echt tevreden met het ambt van notaris 
was Benjamin niet. Zoon Willem vertelde eens, dat 
zijn vader ‘geen man van studie’ was en nog steeds 
was vertoornd, omdat hij niet in het bedrijf van zijn 
vader en twee broers was opgenomen. 

Benjamin Willem voelde zich ook financieel ten 
achter gesteld, hij verdiende immers beduidend min-
der dan zijn broers:

Mijn geldelijke toestand is ongunstig zoodanig 
dat die hulp behoeft, mijne inkomsten zijn niet 
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toereikende om mijne uitgaven goed te maken. [...] 
Welke advocaat verdient zoo veel dat hij eeniger 
mate kan leven op den voet als mijne positie hier 
medebrengt?

Benjamins vermogen, grotendeels belegd in onroe-
rend goed, bedroeg in 1844 ongeveer ƒ 26.000,--. Zijn 
vaders vermogen was ruim vijf keer zo groot, dat van 
zijn broer was het dubbele. De belangrijkste reden 
dat zijn vader hem niet in de leiding van het bedrijf 
wilde opnemen was en bleef diens gebrek aan onder-
nemerskwaliteiten. Bovendien kampte BW met een 
zwakke gezondheid.17 Daarom liet hij de dagelijkse 
leiding van het kantoor over aan zijn kandidaat-nota-
ris. Liever was hij buiten, in de vrije natuur. Hij legde 
zich toe op de landbouw, met name de ontginning 
van de uitgestrekte heidevelden had zijn interesse. 
Daarnaast hield hij koeien, bezat een broodbakkerij 
en een melkventerij en startte enkele handelsonder-
nemingen in koffie, granen en meststoffen.

Publicaties vol propaganda
De jonge Blijdenstein verloochende zijn juridische 
opleiding in Leiden niet. Hij publiceerde met enige 
regelmaat doorwrochte artikelen, waaruit duidelijk 
werd dat hem er veel aan gelegen was Twente in te 
schakelen bij de West-Europese handel. Diverse bij-
dragen verschenen in het in 1833 opgerichte Tijd-
schrift voor de Nijverheid, bepaaldelijk ten aanzien van 
de Kunsten, Handwerken, Fabrijken en Trafijken, den 
Koophandel, de Zeevaart en de Visscherijen. De veelal 
op Twente gerichte publicaties waren deels econo-
mische overzichten, soms pleidooien voor een an-
dere tariefpolitiek, ook voor een meer gerichte be-
moeienis van de overheid met de nijverheid, waarbij 
volgens Blijdenstein werkverschaffing plaats zou 
moeten maken voor verbetering van de internati-
onale concurrentievoorwaarden. Zijn teksten had-
den soms een sterk propagandistisch karakter voor 
Twente als de katoenregio van Nederland, soms wa-
ren ze vooral een pleidooi voor het belang van streek 
en stad, zoals in 1936:

.... de ongemeen spoedige uitbreiding van geheel 
nieuwe fabrijken heeft plaatsgehad onder 
den invloed van onderscheidene nadeelige 
omstandigheeden en leveren het bewijs op van 
de bijzondere geschiktheid van Twenthe voor de 
vestiging van Fabrijken. [...] Evenals Engeland, de 
Rhoer en België eenen overvloed van Steenkolen 
bezitten, heeft de natuur de ligging van Enschedé 
begunstigd door de nabijheid der Turfveenen; 
maar de inrigting onzer belastingen beneemt 
ons de voordeelen dezer weldaad der natuur. De 
inrigting heeft bepaaldelijk hier eene schadelijke 
strekking, omdat die Veenen slechts voor een 
gering gedeelte binnen ’s lands liggen, terwijl de 
meeste en beste turf op het naburige Pruisisch 
grondgebied gevonden wordt. De buitenlandse 

turf is bezwaard met het inkomend regt, met de 
belastingen en vooral met de belemmering, welke 
de formaliteiten der invoering veroorzaken: b.v. de 
invoering moet gedaan worden over de Glanerbrug, 
oostwaarts, terwijl de voorname Veenen meer 
zuidwaarts liggen, van waar men wel op Enschedé, 
doch niet op de Glanerbrug vervoeren kan..... 
Het zoude in ‘t algemeen nuttig kunnen zijn, dat 
het Gouvernement in dit interessant tijdstip van 
oprigting en ontwikkeling onzer fabrijken, op de 
plaats zelve onderzoek liet doen.

Uit Blijdensteins pleidooien blijkt dat Twente eco-
nomisch gezien op de grens lag van het Pruisische 
en het Hollandse gebied. Het verkeer – van kapitaal, 
ondernemers, arbeidskracht en goederen – bereikte 
tussen Twente en het Rijnland ‘een hogere ampli-
tudo’ dan met Holland: er was een sterk handelsver-
keer tussen Pruisen en Twente, dat het verkeer met 
Holland overtrof. Dat merkte je ook in het geldver-
keer in Twente.18 Blijdenstein was vanwege de lig-

Adam Roelvink, geboren in 1856 in Zutphen, werkte een tijdlang bij de Twentsche Bank 
in Enschede.  Zijn familie was gelieerd aan de Blijdensteins, want Benjamin Willem jr. was 
getrouwd met Henrietta Everharda Roelvink. Adam was een goede vriend van Jan van Heek, 
de Enschedese fabrikant die vele jaren commissaris was van de Twentsche Bank. Hij maakte 
binnen de bank naam. In 1906 presenteerde hij een plan om de bank geschikt te maken voor 
het emissiebedrijf, waarvoor de bank het kapitaal moest vergroten. Hoewel de commissarissen 
instemden en Adam Roelvink wilden benoemen tot president-directeur, bleef Benjamin Willem 
de baas, de omzetting van de bank kwam jarenlang niet meer ter sprake. Pas in 1917 werd de 
Twentsche Bank Vereeniging een naamloze vennootschap en werd de naam Twentsche Bank.  
Roelvink was solidair vennoot van 1887-1919 en van 1916 tot 1921 gedelegeerd commissaris. 
Zoon Harry Roelvink was jarenlang directeur van het Enschedese kantoor van de Twentsche 
Bank en daarnaast nauw betrokken bij de fusie tussen de bierbrouwerijen van Groenlo en 
Enschede, waardoor de Grolsche Bierbrouwerij ontstond. Het olieverfschilderij van Adam Roel-
vink is omstreeks 1916 gemaakt door een onbekende schilder.
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Christina Alida 
Blijdenstein schilderde 
omstreeks 1850 dit 
portret van de familie 
B.W. Blijdenstein jr.

ging van Twente aan de grens met Pruisen een groot 
voorstander van een gemengd geldstelsel in Twente. 
Eén van de activiteiten van zijn bureau was dan ook 
de aankoop van Pruisische thalers bij een kantoor 
in Münster. Met dit geld betaalden de Twentse fa-
brikanten onder meer hun arbeiders uit.19 Dit was 
de zogenoemde agio-regeling, waarmee de Twentse 
arbeiders altijd akkoord waren gegaan, maar begin 
jaren zeventig van de negentiende eeuw kwamen ze 
in opstand. Deze betaalwijze was profijtelijk voor de 
fabrikanten en was volgens sommigen indertijd ge-
introduceerd door ‘schraapzuchtige menschen en fa-
briqueurs’ in Enschede.20 Slimme fabrikanten koch-
ten de Pruisische daalders in voor ƒ 1,70 tot ƒ 1,75 
en betaalden daarmee de arbeiders. Rekende een 
arbeider in een winkel af met een gulden in Prui-
sisch geld, dan kreeg hij waar terug voor ƒ 0.95. De 
Twentse winkeliers spraken toen in 1872 af, dat zij 
de daalders alleen met een korting, een agio, van 3½ 
procent, accepteerden. Voor de arbeiders betekende 
dat een loonsverhoging van drie procent. Anderen 
bleven betalen met Pruisische daalders. In 1872 en 
1873 leidde de regeling tot korte, vaak heftige sta-
kingen bij diverse textielbedrijven in Twente.21

Aardige winsten
Dat Blijdenstein het gemengde geldstelsel een warm 
hart toedroeg, laat zich verklaren. Hij vond dat de 

grenspositie van Twente – de fabrikanten spraken 
van ‘overzee’, daarmee doelend op Holland aan de 
overkant van de Zuiderzee – dat meebracht. Daar-
naast leverde de handel in Pruisisch geld hem aar-
dige winsten op, die zijn schamele notarisloon aan-
vulden.22 Maar toch brachten al deze activiteiten 
hem uiteindelijk te weinig profijt, ook het notariaat 
niet, want dat was in die tijd niet een beroep waarin 
veel te verdienen viel. De meeste notarissen kwamen 
dan ook uit rijke families, en daar hoorden de Blij-
densteins in die tijd nog niet bij. Daarom probeerde 
Benjamin het als dorpskassier en bankier, niet onge-
bruikelijk overigens op het platteland.23 

Een belangrijk moment voor hem was zijn benoe-
ming tot curator in het faillissement van kassier 
Cornelis Nagel, interessant voor de verdere ontwik-
keling van zijn bancaire activiteiten. Nagel had zich 
beziggehouden met incasso’s en hij leverde Pruisisch 
geld aan Twentse textielfabrikanten die er hun ar-
beiders en hun turf- en steenkool uit Pruisen mee 
betaalden. De thalers haalde hij uit Münster in ruil 
voor wissels op Amsterdam, die hij in de omgeving 
had gekocht.24 Blijdenstein zette deze activiteiten 
voort onder de naam B.W. Blijdenstein jr. Hij legde 
zich toe op het verrichten van bankierszaken voor 
de sterk opkomende textielindustrie in stad en regio. 
Zijn zaken groeiden en Blijdenstein opende in 1845 
een filiaal in Almelo. Textielondernemers wilden 
graag met hem werken, hij genoot zoveel aanzien – 
ook omdat hij een Blijdenstein was – dat velen hem 
zijn geld toevertrouwden; zijn beroep, persoonlijke 
integriteit en vakbekwaamheid boezemden veel ver-
trouwen in. Een verhaal wil dat BW jr., toen er win-
sten werden geboekt en zijn persoonlijke vermogen 
groeide, sliep met de ketting van de geldkist aan zijn 
been gebonden. 

Maar uitsluitend een bankier wilde Blijdenstein 
niet zijn, het boerenbedrijf bleef trekken. Hij be-
stierde een kleine boerderij met twintig koeien, de 
melk liet hij in de stad uitventen.25 Als notaris dreef 
hij ook handel in koffie, guano (vogelmest), turf en 
granen, voornamelijk rogge die hij opkocht in Mün-
sterland en Twente, naar een pakhuis in Zwolle liet 
vervoeren vanwaar de waren werden verscheept 
naar Engeland.26 Desondanks wilde hij nog steeds 
een stoel in de directiekamer, maar zijn zoveelste 
verzoek werd weer afgewezen.

Twentsche Bank-Vereeniging
Geleidelijk kreeg het kantoor steeds meer klandizie 
en omstreeks 1856 kon Blijdenstein melden dat vrij-
wel alle textielondernemers hun financiële belangen 
bij hem hadden ondergebracht. Hij realiseerde zich 
dat niet alleen de Twentse textielnijverheid, maar 
ook zijn eigen kantoor baat had bij een vlot geldver-
keer tussen de leverancier van de grondstoffen, pro-
ducent en afnemer. Daarom opende hij in 1858 in 
Londen, het financiële wereldcentrum en toegangs-
poort tot de gestaag groeiende textielmarkten in 
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het Verre Oosten, The Exchange and Investment-
bank B.W. Blijdenstein & Co., samen met zijn negen-
tienjarige zoon Willem, die de leiding kreeg van het 
kantoor in de Engelse hoofdstad.27 Daar konden ze 
wissels verhandelen voor Twentse klanten, voorna-
melijk textielfabrikanten en textielhandelaren.28  

De zaken in de Engelse hoofdstad ontwikkelden 
zich voorspoedig. Al in april 1860 schreef Blijden-
stein aan zoon Willem, dat het Londense kantoor 
voor zijn Twentse zaken onmisbaar was geworden.29 
Niet lang daarna, op 24 juni 1861, richtte Blijden-
stein samen met acht Twentse bedrijven de Twent-
sche Bank-Vereeniging op, een commanditaire ven-
nootschap, een rechtsvorm die het hem mogelijk 
maakte zelf vreemd kapitaal aan te trekken zonder 
dat hij bemoeienis van derden met de leiding van het 
bedrijf behoefde toe te staan. Hij kon dan eigenhan-
dig hun markt organiseren, om zaken als krediet-
verlening en export (naar vooral Nederlands-Indië) 
voortaan zelf te regelen. De bank kocht en verkocht 
vorderingen van en aan fabrikanten, de zogenoemde 
wisselhandel, nam goederen in consignatie ter ver-
zending naar de Oost, verstrekte kredieten, bemid-
delde bij de verlening daarvan en financierde de 
im- en export van katoenproducten. Onder de 28 
vennoten waren veel bekende textielbedrijven uit 
Enschede, Hengelo en Oldenzaal. In 1866 overleed 
oprichter Benjamin Willem Blijdenstein, nadat hij 
enkele jaren ziek was geweest. Een sobere man met 
visie en initiatief, die volgens zijn zoon en opvolger 
door zijn strenge optreden menigeen ontstemde, 

maar tegelijkertijd ook door zijn werklust, integri-
teit en bekwaamheden algemeen vertrouwen genoot 
en in openbare aangelegenheden een erkend woord-
voerder was.30 In 1869 werd de naam Twentsche 
Bank-Vereeniging gewijzigd in Twentsche Bankver-
eeniging Blijdenstein & Co.. 

Liever bankier dan fabrikant
Jan van Heek, firmant van Rigtersbleek, had goede 
connecties met de Twentsche Bank, jarenlang speelde 
hij een belangrijke rol in de Nederlandse bankenwe-
reld. Hij was gelieerd aan de Blijdensteins, want zus-
ter Alida Gerharda, kortweg Lida, was getrouwd met 
mr. Willem Benjamin Blijdenstein, een kleinzoon 
van de oprichter en zoon van Willem Blijdenstein, 
die het kantoor in Londen had opgestart. Negen jaar 
woonden Lida en Willem in Londen, waar zij, zoals 
Jan van Heek schreef ‘een gezien element in de Ne-
derlandsche kolonie’ vormden. Willem kreeg na zijn 
terugkeer in Nederland een plaats in de hoofddirec-
tie van de Twentsche Bank in Amsterdam, het gezin 
woonde daar in een statig huis aan de Herengracht.

Eigenlijk was Jan van Heek liever bankier gewor-
den dan ondernemer, want daar – in de wereld van 
geld en effecten – lag zijn hart, niet tussen de spil-
len en getouwen van Rigtersbleek, niet in het be-
nauwende Twentse fabrikantenwereldje. ‘Mijn va-
der heeft eigenlijk nooit liefhebberij gehad aan de 
textielindustrie, wel voor het bankwezen’, onthulde 
zoon Jan begin 1984 aan een verslaggever van de 
Twentsche Courant.31 Jan had behalve met zus Lida 

Pinetum Blijdenstein in Hilversum wereldwijd bekend
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en zwager Willem, een zeer nauw contact met zijn 
zuster Bertha, die was getrouwd met de bankier Jan 
Jordaan, afkomstig uit een respectabele Haaks-
bergse familie van textielfabrikanten, notarissen en 
bankiers. Samen met Jan Jordaan had Van Heek in 
Parijs een bank opgezet, onder de naam Jordaan & 
Cie., waarvan Jan Jordaan de hoofdelijk aansprake-
lijke vennoot werd en waarin familieleden voor be-
langrijke bedragen als commanditaire vennoten op-
traden. Partners in dit familiebedrijf waren behalve 
Jordaan, zijn schoonvader Gerrit Jan van Heek, 
zijn zwager Jan van Heek en diens zwager Willem 
Blijdenstein, bankier van B.W. Blijdenstein & Co., 
de dochteronderneming van de Twentsche Bank 
in Londen.32 Op 1 januari 1909 startte de nieuwe 
bank aan de Rue Lafitte, weliswaar niet direct aan de 
Boulevard, maar wel te midden van grote banken als 
Crédit Lyonnais, Rothschild Frères et Cie. en Louis 
Hirsch. In een uitvoerige brochure wezen Jan Jor-
daan en Jan van Heek relaties en klanten er op, dat 
het kantoor voor particulieren bijzonder gunstig was 
gelegen, discreet en deftig, de kantoren waren doel-
matig ingericht, en er waren mooie  ontvangkamers 
‘voor betere clientèle’.33 

De nieuwe bank bleek een groot succes en Jan van 
Heek voorzag dat door de toeloop van nieuwe klan-
ten het kantoor al snel te klein zou zijn. Hij kreeg ge-
lijk. De verhuizing naar het gebouwencomplex van 
het tijdschrift Illustration aan de Rue St. Georges, 
waar de bank een ruim kantoor huurde, bracht uit-
komst en betekende tevens een aanzienlijke stijging 
in status en aanzien. In 1938 kocht het kantoor het 
pand, dat na een grondige verbouwing op 5 septem-
ber kon worden geopend. Het bankiershuis kreeg 
een uitstekende naam, niet alleen in Franse bank-
kringen, maar ook in Nederland. Ernst Heldring, 
één van Nederlands bekendste ondernemers, be-
zocht in december 1923 de bank in Parijs: 

 ….een drukbeklante Hollandsche effectenzaak, 
die, naar men zegt, groot vertrouwen bij het 
publiek geniet, omdat zij niet, als de Fransche 
banken, erop uit zijn de beleggers vol te stoppen 
met fondsen waarbij zij geïnteresseerd zijn.34 

Op 25 mei 1935 overleed Jan Jordaan. Egbert, zoon 
van Jan van Heeks zwager en vriend Gerhard Jan-
nink, kreeg een plaats in het bestuur, die zich uit-
muntend van zijn taak kweet, dank zij zijn prettige 
karakter en zijn persoonlijkheid.35

Zijn Parijse ervaringen met de bank van Jan Jor-
daan kwamen Jan van Heek goed te pas als lid van 
de kredietencommissie van de Twentsche Bank, een 
functie die hij vanaf 1916 bekleedde.36 In 1923 was 
hij commissaris van de Twentsche Bank geworden, 
nadat zijn broer en bankcommissaris Bernard was 
overleden.37 In de jaren 1935 en 1936 was Van Heek 
voorzitter van de Raad van Commissarissen, ‘maar 
zijn importantie in deze Raad was beduidend groter 

dan die van een doorsnee-commissaris’.38 Zelf vond 
Van Heek dat hij het lidmaatschap en het voorzit-
terschap van deze raad ‘met ambitie en toewijding’ 
had bekleed, ook al lieten de verhoudingen in het be-
stuur en de samenwerking in de eerste jaren wel wat 
te wensen over. Gelukkig kwam hierin verbetering 
toen jongere krachten aantraden, in latere jaren ken-
merkte de sfeer bij de bank zich door vriendschap 
en samenwerking.39 Jarenlang volgde Van Heek met 
grote interesse de ontwikkeling van de Twentsche 
Bank, hoewel hij soms wel afwijkende opvattingen 
had en de zaken niet verliepen zoals hij het graag 
gezien zou hebben. Reeds lang voor het begin van 
de Eerste Wereldoorlog had hij bij zijn vriend Adam 
Roelvink er op aangedrongen, dat de bank een NV 
moest worden, maar vergeefs, zwager Willem Blij-
denstein bleef zich verzetten, vooral uit vrees dat hij 
in een NV zelfstandigheid zou verliezen, niet zijn 
eigen beslissingen zou kunnen nemen en afhanke-
lijk werd van anderen. Pas in 1917 werd de bank een 
naamloze vennootschap onder de naam Twentsche 
Bank.40 

Concentraties
In vrijwel alle provincies werden in de loop der jaren 
kantoren van de Twentsche Bank gevestigd, behalve 
in Friesland en Groningen, ook al had Jan van Heek 
van Rigtersbleek zich als commissaris van de bank 
daarvoor sterk gemaakt. In de jaren na de Tweede 
Wereldoorlog trok een fusiegolf door de bankenwe-
reld. De Twentsche Bank nam overal in het land klei-
nere kantoren over. In 1961 werd het honderdjarige 
bestaan gevierd. Hoewel toen een Amsterdamse in-
stelling, had de bank altijd nauwe banden gehouden 
met Enschede en Twente. De bank kreeg dan ook 
tijdens de feestelijke receptie in Enschede door bur-
gemeester Wim Thomassen van Enschede de ere-
medaille van de gemeente uitgereikt. De inscriptie 
luidde: ‘Toegekend aan de directie van de Twentsche 
Bank voor de grote betekenis van haar dienstverle-
ning aan het bedrijfsleven van stad en streek 1861-
1961.’41

In 1964 kwamen in bankenland grote concentra-
ties tot stand. De Twentsche Bank, in 1861 gesticht 
om ontwikkelingen in de textielindustrie te finan-
cieren, fuseerde met de Nederlandsche Handel-Mij., 
de oudste bank van Nederland, in 1824 opgericht 
door koning Willem I – een ‘koninklijk vehikel om 
’s lands economie mee aan te jagen’ – tot de Algemene 
Bank Nederland. In 1975 vestigde de ABN zich in 
Enschede in een gebouw aan de Oldenzaalsestraat, 
niet ver van de plek waar B.W. Blijdenstein zijn eerste 
bankierskantoor opende. De Rotterdamsche Bank 
(1863) en de Amsterdamsche Bank (1871) sloegen 
de handen ineen onder de naam Amsterdam-Rotter-
dam Bank. In 1991 ontstond uit de samenvoeging 
van deze twee banken de ABN AMRO.42 In Enschede 
houdt de bank kantoor aan het Stationsplein.


