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DANKWOORD 
 
Jan van Heek begon in 1890 als zeventienjarige belevenissen en beschouwingen in 
dagboeken te noteren, omdat hij merkte ‘hoeveel het waard is, zich het vroeger 
gebeurde nog eens voor de geest te halen’. In oktober 1942, toen hij herstelde van een 
lichte longontsteking, schreef hij veel herinneringen op in soms ellenlange notities. 
Zijn vrouw Annetje en de kinderen hadden hem namelijk vaak verweten dat hij zo 
weinig vertelde over zijn levensloop. Maar, meende Jan: ‘De gemakkelijkste manier 
om een kijk op mijn leven te krijgen, bestaat uit het doorbladeren van mijn 
schetsboeken’.  
 De achttien dagboeken, zijn talrijke notities, zijn 93 schetsboeken en zijn 
persoonlijke archief, opgeborgen in tientallen dozen in het Munthuis in ‘s Heerenberg, 
heb ik als eerste buitenstaander zonder enige beperkende voorwaarde voor mijn 
onderzoek mogen inzien. Het waren welkome en rijke informatiebronnen. Daarom 
gaat mijn bijzondere dank eerst en vooral uit naar de bestuursleden van de 
Archiefstichting Dr. J.H. van Heek: Jan’s twee jongste zonen Goderd van Heek en 
Arnold van Heek en zijn kleinzoon Maurits van Heek. De contacten waren warm en 
meelevend. Seger baron van Voorst tot Voorst – directeur van het Nationale Park De 
Hoge Veluwe waar ik bezoekers rondleid in het Jachthuis Sint Hubertus, getrouwd 
met Jan’s achterkleindochter Fleur van Heek– introduceerde me in de familie en legde 
contacten voor vele plezierige, informatieve gesprekken die ik met familieleden 
mocht voeren.  

Tijdens de ruim zeventig dinsdagen die ik doorbracht in het archief in ’s 
Heerenberg hebben de habitués Johan te Boekhorst, Jan Lukkezen, Frans Starink en 
Tjalling Wieringa hun speurwerk in historische geschriften vaak onderbroken om mij 
de weg te wijzen, mij vondsten aan te reiken en vooral om mijn verhalen over mijn 
onverwachte ontdekkingen zonder morren aan te horen. Archivaris Peter Bresser en 
zijn behulpzame assistenten Ad van Aalst, Johan van der Gulik en Sjef Knevel was 
geen moeite te veel om de tientallen vaak overvolle dozen vanuit het kasteel en vanaf 
de archiefzolder aan te slepen. Ruurd Faber, al sinds 1992 als vrijwilliger 
archiefmedewerker en thuis in het persoonlijke archief van Jan van Heek, verschafte 
me niet alleen veel informatie uit nieuw binnengekomen archivalia, maar dook ook op 
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de donkere kasteelzolder in de vele albums van de familie om mij te helpen bij het 
zoeken naar foto’s voor dit boek. Bij het verzamelen van de foto’s kreeg ik ook veel 
steun van Olaf Visscher, die het archief van de Stichting Edwina van Heek beheert, 
waar een schat aan fotomateriaal aanwezig is. Bert Jannink stelde me in de 
gelegenheid bij hem thuis in Oldenzaal zijn persoonlijke archief te raadplegen, 
evenals Bernard van Heek van De Weele in Boekelo, die uit zijn eigen archief 
interessante briefwisselingen ter inzage gaf. Henk Bollen en Geert Bekkering van de 
Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker stonden met raad en daad paraat 
bij mijn zoeken naar specifieke informatie en passende illustraties. Kunsthistorica Eva 
Rovers, die werkt aan een biografie van Helene Kröller-Müller, was een geestdriftige 
en meelevende sparring partner, met wie ik vele uren over kunst en verzamelaars 
geboomd. Jaap Ruseler heeft, consciëntieus als hij is, veel aandacht gegeven aan de 
Engelse vertaling van de samenvatting.  
 Mijn promotor Piet de Rooy heeft me geïnspireerd en gestimuleerd. Zijn 
aansporingen en aanwijzingen, zijn kritische kanttekeningen en opbeurende woorden 
hebben mij in hoge mate gesteund. De leden van de promotiecommissie (Jan Bank, 
Hans Blom, Bram Kempers, James Kennedy, Niek van Sas) dank ik voor hun inzet.
 Ans heeft bijna drie jaar van dag tot dag als meelevende echtgenote mijn 
werkzaamheden voor dit boek gevolgd. Ze was er altijd, om af en toe twijfels weg te 
nemen, om me aan te sporen en moed in te praten in moeilijke momenten. Ze las en 
corrigeerde alle teksten, punctueel en kritisch. De afgelopen jaren, waarin dit 
proefschrift is geschreven, zullen we nooit vergeten, maar vooral niet omdat we in het 
voorjaar van 2006 zo intens verdrietig en in het najaar van 2007 zo oneindig gelukkig 
waren bij de geboorte van onze kleinkinderen. Daarom draag ik dit boek op aan 
Thijs† en Iris.  

 
 


