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‘Twente was nog zooals het oude Holland: machtige heeren, die zich mooie grote 

huizen bouwden, maar waar het zakelijke stempel van eenvoud en arbeidzaamheid 

op gedrukt bleef.’1 Dat vond Marie van Nieukerken, de Nederlandse architect, die 

samen met zijn vader Johannes en zijn broer Johan in heel Nederland faam had 

verworven met restauraties van kastelen en ontwerpen voor riante landhuizen en 

kolossale kantoorgebouwen. Hij had snel door dat Twentse opdrachtgevers bijzonder 

waren. Maar wilde Herman van Heek, firmant van Van Heek & Co., een villa die 

‘eenvoud en arbeidzaamheid’ uitstraalde, of had hij verhevener ideeën? Herman had 

evenals vele van zijn collega’s in de textielbranche in de eerste twee decennia van de 

twintigste eeuw zijn vermogen verworven, hij zocht historie, luxe en weelde, toen hij 

Marie van Nieukerken vroeg een villa voor hem te ontwerpen.
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Architect Marie van 
Nieukerken vertaalde 
de oorspronkelijke 
ideeën van Herman 
van Heek in een 
uitbundig ontwerp 
met kasteeltorens 
en een koepelkamer. 
Dit plan werd niet 
uitgevoerd, zo’n 
hoogdravend ontwerp 
met veel opsmuk en 
ornamenten realiseren 
zou ongepast zijn in de 
moeilijke stakingsjaren 
1923-1924.

Van Heek liet de architect weten wat hem en zijn 
echtgenote Bertiena Jannink voor ogen stond. Hun 
nieuwe huis Hooge Boekel moest worden gebouwd 
in de geest van de oude Twentse havezaten en het 
moest de statigheid hebben van het Nijenhuis bij 
Heino, kasteel Diepenheim bij Diepenheim of huis 
Weldam bij Goor, alle drie adellijke bezittingen, uit 
de zeventiende of achttiende eeuw, ‘maar liever nog 
strenger’.2 Hij attendeerde Van Nieukerken ook op 
de Duitse Wasserburgen, misschien vormden die 
een goed voorbeeld, een symmetrisch kasteelhuis 
met forse hoektorens en een koepel, zo schreef hij 
hem op 17 oktober 1921. ‘Want als het den Westfa-
ler goed gaat, dan bouwt hij zich zelf een of meer to-

rens aan zijn huis’, wist Van Heek.3 Daarom vinden 
we in de eerste ontwerpen een grondplan met torens 
aan de achterzijde van het huis, met tussenin een 
‘koepel’ met drie cirkelvormige vertrekken, de koe-
pel was gedacht als voorhuis. Herman en Bertiena 
wilden kennelijk aansluiten bij de (adellijke) traditie 
van historisch gegroeide kastelen en buitenplaatsen, 
waar ‘een ruimte op cirkelvormige grondslag, liefst 
gedekt door een geweldig plafond, de eigenlijke koe-
pel, een soort symboolfunctie van het buitenleven 
moet hebben vervuld’.4

Gouden jaren
Herman van Heek en veel andere textielfabrikanten 
konden in die eerste twintig jaren van de twintig-
ste eeuw hun bankrekeningen spekken. Want het 
ging de Twentse textielbedrijven voor de wind. Een 
topjaar voor de Nederlandse katoenindustrie was 
1913, toen er bijna twintig miljoen kilo gebleekte en 
ongebleekte katoenen manufacturen naar Neder-
lands-Indië werd geëxporteerd. Een voorbeeld van 
een bedrijf dat opmerkelijke resultaten boekte was 
Rigtersbleek, een weverij en spinnerij. Het bedrijf 
beleefde gouden jaren, de markt groeide, de winsten 
liepen op. Drie jaren, 1909, 1915 en 1916, overschre-
den de winstcijfers de twee miljoen gulden, de laag-
ste winst – in 1903 – bedroeg altijd nog ruim acht 
ton.5 De eerste oorlogsjaren waren financieel gezien 
niet ongunstig. Eind 1914 konden de bedrijven pro-
fiteren van de goedkope katoen, op dat moment één 
van de goedkoopste grondstoffen ter wereld. Weve-
rijen bleven draaien, speculerend op betere tijden. 
En met succes, want na de oorlog konden ze ruim-
schoots aan de inhaalvraag voldoen. De binnen-

Scenes uit geschiedenis van Twente
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Het Witte Huis aan 
de Oldenzaalsestraat, 
boven in 2014 en 
onder omstreeks 1920.

landse markt bleef kopen. De orders voor het leger 
vormden een goede stimulans.6 Daarom konden de 
winsten van Rigtersbleek in de jaren 1915 en 1916 
oplopen tot meer dan twee miljoen gulden. Gerh. 
Jannink & Zonen sloot 1918 af met een topwinst 
van ruim 1,8 miljoen gulden.7 

Veel fabrikanten stelden in die eerste decennia 
van de nieuwe eeuw hun rijkdom trots ten toon in 
de stad of op het omringende platteland. Ze lieten 
nationaal spraakmakende architecten in Twente 
buitenplaatsen en stadsvilla’s bouwen. Vooral villa’s 
op het omringende platteland waren favoriet, want 
wonen in de stad was steeds onaantrekkelijker ge-
worden, door de overlast van stoom en stank van 
de fabrieken. De fabrikanten zochten ruimte, rust, 
stilte en schoonheid van weiden en bossen. Lonkte 
de nouveau riche naar de adel, die op diverse plaat-
sen in Twente haar eigen leven leidde binnen hun 
kasteelmuren?8 Gerrit Jan van Heek had in 1865 
het voorbeeld gegeven, toen hij het landgoed Het 
Stroot kocht. Hij was op weg de rijkste man in de 
stad te worden, een status die hij tien jaar later al had 
bereikt.9 Zijn medefirmanten van Van Heek & Co. 
klaagden niet, ze verdienden wel minder, maar kon-
den zich ook fraaie huizen veroorloven, in de stad of 
op het platteland.10 

Het Witte Huis
Herman van Heek was in 1903 firmant geworden 
van Van Heek & Co., een jaar na het overlijden van 
vader Helmich van Heek.11 Herman was nog jong, 
25 jaar. Twee jaar geleden was hij getrouwd met Ber-

tiena Jannink, een telg ook uit een bekende textiel-
familie.12 Ze woonden de eerste jaren aan de Noor-
derhagen, in de stad. Maar prettig was het er niet, 
hartje stad, drukte, lawaai en stank alom. Daarom 
kocht Herman aan de Oldenzaalsestraat 125, naast 
de Sint Jozef Kerk, een stuk grond, waar hij in 1907 
zijn villa liet bouwen, die in de volksmond al snel 
Het Witte Huis heette.13 De Enschedese architect 
Arend Beltman, die in de voetsporen van zijn vader 
Gerrit Beltman was getreden, opgeleid tot architect 
in Berlijn, vond voor dit huis inspiratie in de plan-
tershomes in het zuiden van de Verenigde Staten 
voor een neoclassicistische bouwstijl.14 Hij stond 
ook onder invloed van de Engelse landhuis- en cot-



G
es

ch
ie

de
ni

s v
an

 E
ns

ch
ed

e 
 2

9 
 L

an
dh

ui
ze

n 
va

n 
fa

br
ik

an
te

n,
 e

ta
la

ge
s v

an
 z

ak
el

ijk
 s

uc
ce

s

232

tagestijl, niet verwonderlijk in deze entourage, want 
Twentse textielfabrikanten waren nu eenmaal sterk 
georiënteerd op de Engelse textielindustrie. Velen 
waren opgeleid in het Engelse katoengebied Lanca-
shire, tijdens langdurige stages in textielfabrieken in 
Manchester en andere textielsteden in dit ‘Twente 
van Engeland’. Het Witte Huis van Herman van 
Heek, in 1999 ingeschreven als rijksmonument, zou 
overigens zijn gebouwd naar voorbeeld van een huis 
in Deventer, waar de aan de familie Blijdenstein ge-
lieerde familie Hoedemaker woonde.15 

Rianter en luxueuzer
Herman van Heek was in het begin van de jaren 
twintig één van de rijkste stadgenoten, want de fir-
manten van Van Heek & Co. verdienden goed. Her-
man en Bertiena woonden nog steeds aan de Olden-
zaalsestraat in Het Witte Huis. In de zomermaanden 
trokken ze naar hun buitenverblijf op Hooge Boekel 
in Lonneker, zoals we uit tekeningen weten, een van 
weinig smaak getuigend landhuis.17 Hier, in deze 
landelijke oase van rust en stilte, vol schone lucht, 
wilden Herman en Bertiena een rianter en luxueu-
zer landhuis bouwen, niet alleen om er in de zonnige 
maanden van het jaar te wonen, maar het hele jaar 
door. Het zou hun woonvilla worden, Het Witte Huis 
zou dan worden verkocht. 

Grond hadden ze genoeg. Hermans vader Helmich 
van Heek Hz. had hier omstreeks 1900 al diverse 
stukken grond gekocht. Soms wandelde hij naar het 
grote heideveld, ten oosten van de stad. Vaak ver-
gezelde een boer hem, die onderweg naar een ‘tip-
ken veeldgrond’ wees, dat hij wel wilde verkopen. 
Herman kocht er vier hectare woeste grond bij, van 
het katholieke kerkbestuur van Lonneker, dat met 
dit geld de bouw van de kerk financierde. Het was 
een prachtige plek, waar je zittend op de Bentheimer 
Bank, bij helder weer het Slot Bentheim kon zien. 
Een zandpad dat naar het oosten kronkelde, heette 
daarom het Bentheimer paadje. Het noodde tot een 
wandeling, ‘vooral als de heide geurde en de hagedis-
sen zich op het warme zand koesterden’.18 

Herman van Heek had in 1919 al een in klassieke 
stijl ontworpen theekoepel laten bouwen, op de bos-
rand van het voormalige Erve de Boonenkamp, even 
ten oosten van het toenmalige landhuis Hooge Boe-
kel. Het gebouwtje doet sterk denken aan de klas-
sieke koepels, die langs de Vecht in Utrecht te vinden 
zijn. Het achtkantige, gepleisterde bouwwerk heeft 
grote, hoge ramen en een zinken helmdak, bekroond 
met een vergulde vaas.19 Voordat hier het nieuwe 
landhuis van de familie Herman van Heek werd 
gebouwd, mocht Pieter Wattez, de in Delden wo-
nende tuinarchitect die voor vele textielfabrikanten 
werkte, hier een park in landschappelijke stijl ma-
ken, met een T-vormige vijver, die Grand Canal werd 
genoemd en die de familie gebruikte om er ’s zomers 
in te zwemmen. De oprijlaan werd gemarkeerd met 
lindes en rododendrons. 

Maar wie moest zijn nieuwe villa ontwerpen? 
Het is niet uitgesloten dat Herman van Heek con-
tact zocht met achterneef Jan van Heek, die in 1912 
het kasteel Huis Bergh in ’s Heerenberg had gekocht 
en het in de jaren daarna had laten renoveren.20 Jan 
had goede ervaringen met het bureau van J.J. van 
Nieukerken en zijn beide zonen M.A. en J. van Nieu-
kerken, die hij in 1916-1917 had ingeschakeld bij de 
restauratie van het Kasteel Hernen in Wijchen.21 Het 
zou ook kunnen zijn dat Herman van Heek onder 
de indruk was van de ontwerpvisie van het bureau, 
dat vooral in Den Haag vele grootse woonvilla’s en 
herenhuizen bouwde. Hoewel de ideeën van de va-
der en de twee zonen niet ieders waardering konden 
wegdragen. Omstreeks 1920 woedde er een discus-
sie over het ontwerp van het bureau voor het nieuwe 
gebouw van het agentschap Den Haag van de Ne-
derlandsche Handel-Maatschappij, op de hoek van 
de Kneuterdijk en Lange Vijverberg. Het was in de 
landelijke publiciteit gekomen, omdat zo’n ‘renova-
tie van vroeg-zeventiende-eeuwse renaissance’ niet 
paste bij een kantoorgebouw van dergelijke afme-
tingen’. De tegenstanders verloren de strijd en in 
1924 kon prins Hendrik het ontzagwekkende com-
plex openen.22 Maar Herman van Heek stelde veel 

Trinkhalle in Tsjechië voorbeeld voor  theekoepel
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Zonnebeek nu en in de jaren twintig. Zonnebeek heeft tal van kenmerken die zouden verwijzen 
naar villa’s van rijke Amerikanen in de omgeving waar Edwina van Heek, de echtgenote van 
Jan Bernard van Heek, opgroeide. De riante villa, hier omstreeks 2010 gefotografeerd, zou een 
voorbeeld zijn van de Amerikaanse, koloniale architectuur. Bernard en Edwina betrokken Zon-
nebeek in 1907. Elf jaar later besloten ze er permanent te gaan wonen. 

vertrouwen in het bureau van de familie Van Nieu-
kerken.

Statig vierkant huis
De oorspronkelijke ideeën van Herman van Heek, 
door Marie van Nieukerken vertaald in een uitbun-
dig ontwerp met kasteeltorens en een koepelkamer, 
bleven in latere aangepaste ontwerpen wel overeind, 
maar de plannen werden ‘om onduidelijke redenen’ 
niet uitgevoerd.23 Een aannemelijke reden zou kun-
nen zijn, dat Herman van Heek, in 1923-1924  ge-
confronteerd met de grootste textielstaking ooit, 
een al te hoogdravend ontwerp met veel opsmuk en 
ornamenten niet passend vond onder deze omstan-
digheden. Twee dagen vóór Kerstmis 1923 hadden 
textielfabrikanten, onder wie Van Heek & Co., het 
werk stilgelegd en stonden 22.000 arbeiders in Oost-
Nederland op straat, drie maanden later zwaaiden 
de poorten van de fabrieken pas weer open.24 Een fa-
milieberaad had tot gevolg dat de torens werden ge-
schrapt, Herman en oudste zoon Helmich wilden de 
torens wel in het ontwerp laten opnemen, Bertiena 
en de zonen Arnold en Fré waren tegen.25

Herman gaf wel op enkele schetsjes de situering 
van de belangrijkste vertrekken in het huis aan. Hij 
wilde een centraal gelegen hall aan de voorkant van 
het huis, met een veranda die uitkeek over het ga-
zon, met links daarvan de zitkamer en rechts de eet-
kamer met daarachter de keuken, en tal van andere 
voorstellen, die de architecten alle honoreerden.26 
Het werd uiteindelijk een statig vierkant huis, in 
achttiende-eeuwse trant, de symmetrie was slechts 
doorbroken door een colonnade, waarop het gehele 
terras rust. Het werd omgeven met grote terrassen 
met balustraden die het huis nog statiger maken.27 

Zonnebeek Americana 
Jan Bernard van Heek, de oudste zoon van Gerrit 
Jan van Heek, was in 1897 tegelijk met zijn jongere 
broer Ludwig firmant geworden van Van Heek & Co. 
Evenals neef Herman van Heek bouwde bij een zo-

mervilla op het platteland, samen met de negen jaar 
jongere Amerikaanse in St. Louis geboren Edwina 
Burr Ewing, met wie hij in 1900 was getrouwd. Ze 
woonden in Bernards stadshuis aan de Noorderha-
gen, op enkele stappen van Van Heek & Co., naast 
het Larink Sticht, waar het Muziekcentrum is ge-
bouwd. Omdat ze zoals andere fabrikanten een huis 
op het platteland wilden bouwen, begonnen Bernard 
en Edwina vrij kort na hun trouwen al grond te ko-
pen in de buurtschap Rutbeek, tussen Haaksbergen 
en Enschede, totaal ongeveer vierhonderd hectare. 
Volgens goed Twents gebruik bouwden ze daar in 
1905 eerst een theehuisje, aan de overkant van de 
Zonnebeekweg, waarvoor Arend Beltman een ont-
werp mocht maken. 

Intussen werkte Arend Beltman al aan het ont-
werp voor Zonnebeek, zoals het buitengoed zou 
gaan heten.32 Helemaal de vrije hand had Beltman 
niet, want Edwina had zo haar eigen ideeën. Ze 
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Het Stokhorst werd 
gebouwd naar een 
ontwerp van Karel de 
Bazel. De bovenste 
foto is ongeveer zestig 
jaar geleden gemaakt, 
de onderste in de 
zomer van 2014.

maakte schetsjes en knipte foto’s uit Amerikaanse 
tijdschriften, vooral om Arend te inspireren. Het 
huis kreeg dan ook tal van kenmerken die volgens 
sommigen verwijzen naar villa’s van rijke Amerika-
nen in de omgeving waar Edwina opgroeide. Sommi-

gen beschouwen de riante villa als een voorbeeld van 
de Amerikaanse, koloniale architectuur, ‘van wat 
Americana wordt genoemd’, een visie die anderen 
verwerpen.33 Bernard en Edwina betrokken Zonne-
beek in 1907. Elf jaar later besloten ze er permanent 
te gaan wonen. 

Het Stokhorst van De Bazel
In de jaren tien kozen meer Enschedese fabrikan-
ten met plannen voor een nieuw of te renoveren bui-
tenplaats voor een bekende Nederlandse architect.  
Herman van Heek had voor het bureau Van Nieuker-
ken gekozen, dat naam had gemaakt met herenhui-
zen en buitenplaatsen voor aristocraten, industriëlen 
en hoogwaardigheidsbekleders.34 Een andere, voor 
het grote publiek nog bekendere architect was Karel  
de Bazel, befaamd geworden door zijn ontwerp voor 
het hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-
Maatschappij aan de Vijzelstraat in Amsterdam, tus-
sen de Herengracht en de Keizersgracht, dat in 1926 
werd geopend. De Bazel had het immense kantoor, 
waarin tegenwoordig het Amsterdam Archief zetelt, 

‘Ik heb mijn tuin zo lief’
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ontworpen in nauwe samenwerking met zijn collega 
Dolf van Gendt.35 Het was Gerhard Jannink, die  
De Bazel in Enschede introduceerde. Hoe de ar-
chitect en de familie Jannink-van Heek met elkaar 
in contact kwamen, is niet bekend. Het vermoeden 
is dat De Bazel ‘van bevriende zijde’ was aanbevo-
len.36 Het is ook mogelijk dat Gerhard Jannink de 
ontwerpen van De Bazel voor het kantoor van de 
Heidemij in Arnhem heeft gezien. Hij had evenals 
vele Enschedese collega’s nauwe contacten met de 
Heidemij.37

Gerhard, één van de beste vrienden van Jan van 
Heek, getrouwd met Jan’s zuster Christine Frie-
drike van Heek, erfde van zijn vader Engbert Jan-
nink het landgoed Het Stokhorst, die het in 1888 
had gekocht.38 Het landgoed was vermoedelijk ge-
sticht door Othmar ten Cate, die in 1811-1812 maire 
was van Lonneker. Engbert liet er een bescheiden 
landhuis bouwen, naar een ontwerp van Hendrik 
Reijgers, huisarchitect van de Janninks. Tuinarchi-
tect Dirk Wattez ontwierp het omringende park, een 
treffend voorbeeld van de late, Engelse landschaps-
stijl, het plan kon zelfs zwierig worden genoemd, 

vloeiende lijnen zonder onverwachte hoeken, zoals 
een aquareltekening laat zien.39 

Op 14 september 1888 schreef Jans, dochter van 
Engbert Jannink, aan haar oudste dochter Lida die 
met Bert ter Kuile op huwelijksreis was, het grote 
nieuws:

Gisteravond heeft Vader “Het Stokhorst” met alles 
wat er bij hoort voor ca. ƒ 20.000,- (waaronder 
onkosten) laten kopen. Allen zijn we ermee op 
schik en zijn we dezen middag reeds een kijkje 

Hotel Memphis in villa De Bazel

Het gebouw De Bazel 
in Amsterdam, waar nu 
het Amsterdam Archief 
zetelt, bezorgde Karel 
de Bazel landelijke 
bekendheid. Het 
werd gebouwd als 
hoofdkantoor van 
de Nederlandsche 
Handel-Maatschappij. 
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gaan nemen. De koop gaat eerst tegen mei 1889 
in. De jongens zijn verrukt en Gijs praat de hele 
dag van “ons buiten”.40 

Toen Engbert in 1911 was overleden, wilde oudste 
zoon Gerhard Jannink op Het Stokhorst een nieuw, 
kapitaal landhuis bouwen. Hij trok De Bazel aan als 
architect. Gerhard voedde hem met voorbeelden van 
villa’s die hij uit Amerikaanse tijdschriften had ge-
knipt. Op 18 maart 1912 schreef hij aan De Bazel:

Op ons terrein hebben wij alles nog eens in 
ogenschouw genomen en geloven wij, dat wij 
verstandiger doen het huis meer naar de zuidzijde 
uit te breiden in plaats van naar de noordzijde. 
Wij kunnen dit bereiken als wij van de groote zaal 
thans de entree een hall maken en een nieuwe 
huiskamer er bij aan bouwen. [...] Wij hebben het 
grondplan, een 1e etageplan en een kelderplan 
opgeteekend alsmede nog een aardig schetsje 
van een aardig eeen verdieping. Kunt u in dezen 
geest ook iets uitwerken. Natuurlijk volgens uwe 
inzichten opgezet en veranderd.41

De invloed van Gerhard Jannink maakte dat de 
villa Het Stokhorst opvalt in het totale oeuvre van 
De Bazel, die er weliswaar aan hechtte zijn eigen 
ontwerpprincipes te hanteren, maar genegen bleek 
zich te schikken in de wensen van zijn vermogende 
opdrachtgever, waardoor zijn ontwerp minder ratio-
neel is dan andere ontwerpen van zijn hand. Gerhard 
en Tini betrokken hun nieuwe buitenhuis in 1913. 

Niet ver van Het Stokhorst had Gerhard Jannink 
sr. had in 1847 het landgoed De Kotten gekocht, dat 
vermoedelijk was gesticht door Othmar ten Cate. Na 

zijn overlijden ging het over op zijn dochter Wilhel-
mina Margaretha Jannink, echtgenote van Helmich 
van Heek Hzn., die tuinarchitect Piet Wattez in het 
begin van de twintigste eeuw had gevraagd het land-
goed aan te leggen, in de vorm die het nu nog heeft. 
De volgende bewoners waren vanaf 1902 Ludwig 
van Heek en zijn echtgenote Catharina Maria van 
Heek, dochter van Helmich. Eind jaren vijftig van 
de vorige eeuw werd de villa afgebroken om plaats te 
maken voor tien portiekflats, gebouwd in opdracht 
van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten.

Zo liggen er in een ring rondom Enschede vele 
villa’s van textielfabrikanten, even zovele bewij-
zen van voorspoed en rijkdom. Veel architecten van 
meer of minder naam ontwierpen, vaak samen met 
nationaal erkende tuinarchitecten grote en kleinere 
buitenplaatsen, waar het niet alleen in de zonnige 
maanden, maar ook in de koudere jaargetijden goed 
toeven was, waar de fabrikanten en hun echtgenotes 
hun vrienden en relaties konden ontvangen, waar 
ze feesten vierden en uitrustten van de dagelijkse 
beslommeringen.45 

Hölterhof met Engelse vlinderplattegrond


