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HOOFDSTUK 13 
 

Heer van Bergh 
 
In de achttiende eeuw bouwden Enschedese fabriqueurs, geïnspireerd ook door welvarende 
Amsterdammers die zich in de zomermaanden ontspanden aan de boorden van Vecht en 
Amstel, of in de duinen van het Kennemerland, op het Twentse platteland hun buitenverblijf: 
een tuinhuisje, een koepel of een heerschapkamer. Aan het begin van de twintigste eeuw 
lieten de textielfabrikanten door in hun kringen gewaardeerde architecten riante buitenhuizen 
ontwerpen, want de stad had haar charme verloren, stoom en stank van hun eigen industrie 
vervuilden hun woonomgeving. ‘Is ’t niet een soet vermaeck, in ’t groen te mogen treden, 
daar ons geen roock en quelt, geen dampen van de steden?’1 Dit viel samen met de groeiende 
afstand tussen de verschillende klassen en standen in Twente. Deze segregatie kwam 
overigens ook elders voor, zoals over de grens in Duitsland.2  
 De eerste Van Heek die in de zonnige maanden van het jaar het landleven verkoos 
boven de stad was Jan’s voorvader Gerrit Jan van Heek (1728-1785), die aan de rand van het 
dan nog kleine stadje Enschede een buitentuin liet bouwen. Kort daarna werd Helmich van 
Heek de eerste landgoedbezitter toen hij Hof te Boekelo kocht. Jan’s vader Gerrit Jan van 
Heek kocht in 1865 ’t Stroot dat aansloot op het geërfde Hof te Boekelo en in 1895 verwierf 
hij in Haaksbergen nog eens 2.300 hectare. 
 Jan van Heek was het buitenbeentje in de familie Van Heek. Als kind al ging hij graag 
zijn eigen weg, als volwassene koos hij voor een ander leven. Hij reisde de hele wereld af, 
leerde vreemde landen en culturen kennen, raakte verslingerd aan een ver verleden. Hij bleef 
heel lang ongetrouwd thuis bij zijn ouders wonen, niet op zoek naar geborgenheid in de 
familiekring, eerder wellicht uit gemakzucht. Zijn verre reizen voerden hem vele weken, soms 
maanden lang van huis weg, waarom zou hij dan ergens in Enschede of omgeving een eigen 
onderkomen zoeken? Financiële zorgen had hij niet. Na een wat matige start van Rigtersbleek 
ging het na het eerste decennium van de twintigste eeuw crescendo. Vijfhonderd werknemers 
verdienden in de fabriek hun dagelijks brood, de omzetten vertoonden een gestaag stijgende 
lijn, dertigduizend spindels en ruim zeshonderd weefgetouwen maakten het bedrijf tot het 
tweede van de stad, na het moederbedrijf van vader Gerrit Jan.  
 De Indische reis in 1895 had veel in Jan’s leven en denken veranderd. Zijn twijfels 
over het geloof, sterk opgekomen na zijn doodstrijd en verblijf in het hospitaal van Calcutta, 
hield hij zijn hele leven lang. Hij was ontvankelijker geworden voor de schoonheid en ook de 
mystiek van de beeldende kunsten en de architectuur van de middeleeuwen. Na zijn reis naar 
Indië was het zijn wens ‘eene gefundeerde plaats in de maatschappij te verwerven, niet mijn 
geheele leven in zaken te blijven. Gaarne wilde ik mij dan wijden aan de dingen die steeds 
mijn belangstelling hadden als geschiedenis, kunsthistorie en de heerlijkheid der natuur. 
Daaraan heb ik geleidelijk gevolg kunnen geven.’3 
 
Prachtig historisch bezit 
Toen Rigtersbleek ‘goed geconsolideerd’ was en Jan de veertig naderde, bekroop hem het 
verlangen ‘eene groote landbezitting’ te kopen, om daarop de tweede helft van zijn leven 
geheel of gedeeltelijk door te brengen.4 Hij was een echte natuurgenieter die urenlang door 
bossen, over heiden en weiden kon zwerven, en in zijn jonge jaren was hij ook een 
enthousiast jager en paardrijder. Maar hij koos er niet voor om – zoals zijn vader, broers en 
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zussen en andere textielfabrikanten – in het Twentse een luxueuze boerderij of een weelderig 
landhuis te kopen of te bouwen, hij had andere ideeën. Hij zocht een huis, een havezate, een 
kasteel, met een rijke historie, aansluitend bij zijn langzaam gegroeide passie voor de 
bouwkunst van de middeleeuwen. De afgelopen jaren had hij diverse bezittingen in het oosten 
van het land, die te koop waren, bezocht, maar een keuze had hij niet kunnen maken. In de 
winter van 1912 was hij naar Drenthe getogen, naar de omgeving van Diever en Vledder , en 
in het voorjaar was hij op de Veluwe op zoek geweest, zonder resultaat.  

Het toeval kwam hem te hulp. Op zaterdagmorgen 18 mei 1912 kreeg vader Gerrit Jan 
een brief van Marinus Prakke uit Nijmegen, een relatie uit zijn netwerk van de Heidemij, die 
hem meldde dat hij in de gelegenheid was van Fürst Wilhelm August von Hohenzollern-
Sigmaringen onderhands in ’s Heerenberg het kasteel met de omliggende bossen en 
weilanden, samen ruim 1.250 hectare, te kopen, waarschijnlijk ver beneden de waarde. Hij 
schatte de kostprijs op ongeveer een half miljoen gulden vrij op naam.5 De Hohenzollerns 
zochten al vanaf het midden van de negentiende eeuw kopers voor hun Nederlandse 
bezittingen. In 1875 waren de meeste verkocht, behalve het Hohenzollernische Rentamt in ’s 
Heerenberg, inclusief de Forstverwaltung Montferland.6  

Omdat iemand al recht van taxatie had gekregen, wilde Prakke snel handelen. Hij kon 
maandagmorgen omstreeks half twaalf in Enschede zijn, om met Gerrit Jan of één van zijn 
zoons overleg te voeren.7 Jan antwoordde Prakke dat zijn vader geen interesse had, maar dat 
hij zelf wel vrijblijvend wilde praten. Maandagmorgen haalde Jan Prakke van de trein en nam 
hem mee naar het Van Heekshuis. Gaandeweg het gesprek werd Jan enthousiast, het idee 
Huis Bergh te kopen lokte hem aan. Hij besefte dat hij voor een erg belangrijke beslissing 
stond, want hij had nu de kans een zeer grote landelijke bezitting te kopen. ‘Het is een 
prachtig historisch bezit van den eersten rang, dat sedert onheuglijken tijd in het geslacht der 
Heeren van Bergh overgeërfd was, en in 1712 langs vrouwelijke lijn in dat der Sigmaringsche 
Hohenzollerns was gekomen.’8  

Van Heek was zich bewust van de consequenties die de koop zou hebben. Over het 
geld hoefde hij zich geen zorgen te maken. Maar aankoop van Huis Bergh betekende wel ‘de 
verplaatsing van mijn interessen en mijn werkkring voor een aanzienlijk deel naar elders’. 
Voor Rigtersbleek leverde dat geen bezwaar op, zijn twee jongere broers en het management 
zouden zeker instemmen. Maar het kasteel was al vanaf 1735 niet meer permanent door de 
Hohenzollerns bewoond. Van 1799 tot 1842 was er een seminarie gevestigd en daarna was het 
aan diverse particulieren verhuurd. Het kasteel zou dus een grondige opknapbeurt moeten 
hebben.  

Na enkele dagen nadenken, voor- en nadelen afwegend, reed Jan midden juni op een 
sombere dag met zijn vader en zijn broers Bernard, Ludwig en Arnold naar ‘s Heerenberg. 
Onafgebroken gutste de regen en ’s Heerenberg, het kasteel en omgeving waren zeker niet op 
hun mooist. De toestand van het kasteel leek hem ‘redelijk doch onaantrekkelijk’; het 
interieur was leeg en kil, bijna afschrikwekkend, en hij vroeg zich af hoe hij deze 
middeleeuwse burcht bewoonbaar zou kunnen maken. Alleen dat al was volgens hem een 
levenswerk.9 De Van Heeks kregen dus geen gunstige indruk van het stadje, de streek en het 
Huis Bergh. Bernard en Ludwig raadden hem de koop af. Vader Gerrit Jan liet hem vrij, hij 
was zelfs bereid, samen met Bernard, financieel bij te springen, wanneer de koopsom Jan’s 
budget te boven ging. Jan begon te twijfelen en hij zette het idee van zich af. ‘Ik schrikte er 
van terug, de zaak leek mij te groot en ik kwam na éénen nacht reeds tot de conclusie haar op 
te moeten geven.’  
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Maar Huis Bergh bleef door zijn hoofd spelen. Misschien moest hij nog een keer terug 
naar ’s Heerenberg, op een dag, wanneer de zon alles wat fleuriger maakte en de 
naargeestigheid en somberheid van die regenrijke junidag zou doen vergeten. Op 1 juli, een 
snikhete zomerdag, stapte Jan in de auto; broer Gerrit Jan, zus Tini en zwager Gerhard 
Jannink gingen mee. Ze bekeken het kasteel, wandelden urenlang over de Hettenheuvel en in 
het weidse Montferland, door de hoge dennenbossen en over de heuvels met schitterende  
uitzichten. Ze genoten van een picknick in het bos en dronken thee in Hotel Montferland. Jan: 
‘Het verschil in indruk met den vorige keer was hemelsbreed. Allen waren verrukt en ’s 
avonds in het Wapen van Ruurlo waren we in buitengewone stemming bij elkaar. Het was 
[…] een genotvolle dag.’ Het enthousiasme van Gerrit Jan, Tini en Gerhard sterkte Jan. Hij 
overdacht alles nog eens en praatte erover met zijn vader en moeder.  
 

‘Toen stond mijn besluit vast. Ik die alleen stond, wilde met voorbedachten rade mij een 
nieuwe leven en interesse scheppen. Ten goede of ten kwade, ik meende den stap te moeten 
wagen.’  
 

Gewichtige dag 
Met Marinus Prakke en broer Bernard reisde Jan zondag 7 juli naar de Hofkammer in 
Sigmaringen. Fürst Wilhelm had bij de Twentsche Bankvereeniging B.W. Blijdenstein & Co. 
in Rotterdam inmiddels informatie ingewonnen over de kredietwaardigheid van Jan. 
Blijdenstein bevestigde hem ‘dass dem Herrn J.H. van Heek, Enschede, in jeder Hinsicht 
volles Vertrauen entgegengebracht werden darf und dass genannter Herr allen seinen 
Verpflichtungen, als auch solche bis zu einem Betrage van Rm. 800.000 (geschrieben 
achthunderdtausend Reichsmark) prompt nachzukommen volkommen im Stande ist’.10 Twee 
dagen later, op 9 juli 1912, werd ‘na lange pourparlers’ de voorlopige koopakte gesloten, voor 
840.000 Reichsmark (495.000 gulden) was Jan van Heek de nieuwe eigenaar geworden van 
‘de Grafelijke bezitting Bergh, met het Huis Bergh en alle daaraan verbonden rechten en 
verplichtingen, lusten en lasten van den Fürst von Hohenzollern’.11 De koop werd ’s avonds 
gevierd met een glas champagne op de veranda van het Kurhaus in Baden-Baden. Het nieuwe 
bezit van Jan van Heek besloeg 1.253 hectare, met daarop diverse gebouwen: het kasteel, het 
schuurgebouw, de poortwoning met een kleine schuur, de archieftoren, het gebouw op de 
Kaatsbaan (nu de vier woningen achter het kasteel aan de Plantage), een windkorenmolen in 
Zeddam en Hotel Montferland. Het bos bestond voornamelijk uit dennen en verder zware 
eiken.12  

‘Het was een gewichtige dag in mijn leven’, vond Jan. ‘De verrassing die iedereen in 
onze streek heeft getroffen, laat zich raden.’13 De aankoop van Huis Bergh was landelijk 
nieuws. Toen Bernard en Jan op 12 juli ’s morgens in Arnhem uit de sneltrein stapten, werd 
hen op het perron al gevraagd wie van beiden het kasteel had gekocht. De volgende dagen 
maakten de landelijke kranten melding van de aankoop. De Nieuwe Rotterdamsche Courant 
verheugde zich dat Van Heek Huis Bergh had gekocht en dat hij ‘het geheel in stand zal 
houden en als groot landgoed exploiteeren’. Het dreigende gevaar, dat de bossen gekapt 
zouden worden en in percelen verkocht, was nu gelukkig afgewend.14 In de Liemers was de 
aankoop van Huis Bergh onderwerp van gesprek. Wilde de nieuwe eigenaar de machtige 
Heren van Bergh, die sinds eeuwen heersten op het kasteel, evenaren? Wilde hij zich meten 
met de vorige eigenaar Fürst von Hohenzollern, van vorstelijke bloede immers? Het kasteel 
had aanzien, realiseerde de koper zich dat wel? Pas later begrepen zij dat Jan van Heek de 
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redder was van het kasteel, dat het zonder hem nog verder in verval zou zijn geraakt.15 Van 
Heek’s bedoeling was namelijk Huis Bergh met alle omliggende bezittingen te behouden als 
een historisch en natuurmonument voor het Nederlandse volk. Van Heek legde zijn gedachte 
vast in zijn beschikkingen, zich terdege realiserend dat dit bezit hem veel werk en 
hoofdbrekens zal opleveren, ‘doch tevens en vooral in latere jaren veel voldoening’ zal 
opleveren.16  

 
Verre van zindelijk 
Eén van de eerste vragen waarop Van Heek een antwoord moest vinden was hoe hij de 
restauratie van het in een desolate toestand verkerende kasteel zou moeten aanpakken. 
Verzakkingen in de binnenmuren hadden grote scheuren in de buitenmuren veroorzaakt, 
kozijnen stonden scheef, vloeren lagen niet meer waterpas, souterrain en kelders waren 
vervuild. De meeste vertrekken waren leeg, somber ‘en verre van zindelijk’. Door 
betimmeringen uit de seminariejaren van het kasteel waren vele donkere, bedompte hokken 
ontstaan. De grote, spookachtige zolders vormden een geliefkoosd verblijf voor uilen. De 
toren, het oudste deel van het Huis Bergh, was sterk verwaarloosd, de noordkant gevaarlijk 
gescheurd. Eén van de best onderhouden delen van het kasteel was de archieftoren. ‘Tijdens 
de restauratie was dit het eenige plekje waar men rustig en prettig kon verblijven. Hoe 
dikwijls en met hoeveel genot hebben wij tusschen de zware muren, temidden der 
eerwaardige oorkonden uit vervlogen eeuwen en bij de eigenaardige lucht der oude 
perkamenten daar onze lunch gebruikt.’17 Na enkele inspecties van het bouwwerk stond Van 
Heek voor de keuze: de gebouwen verder laten vervallen, of restaureren voor zover dat binnen 
zijn financiële mogelijkheden lag. Na een nader onderzoek besloot hij tot restauratie. 
 Tijdens dit onderzoek en de eerste herstelwerkzaamheden kreeg Jan steeds meer 
achting voor het bouwwerk. Vooral de uit de middeleeuwen daterende gedeelten, zoals het 
souterrain van het hoofdschip van het kasteel, met zijn zware bogen, en de toren met de 
metersdikke noordmuur, dwongen zijn bewondering af. Victor de Stuers, bekend Nederlands 
monumentenbeschermer, bij wie Jan in november 1912 op bezoek was, noemde de toren een 
unicum in ons land. Van Heek hechtte aan de mening van De Stuers, die in 1873 in De Gids 
zijn artikel Holland op zijn smalst had gepubliceerd, een aanklacht tegen de zorgeloosheid en 
slordigheid waarmee Nederland zijn kunstschatten behandelde en waarmee hij het fundament 
legde voor de monumentenzorg in ons land.18 Bovendien kende hij Huis Bergh goed, want hij 
was geboren en getogen op de Boetselaersborg, op korte afstand van het kasteel. De Stuers 
was gehecht aan het stadje ’s Heerenberg. Van Heek bezocht hem vaak om met hem over het 
Huis Bergh te praten. De Stuers pleitte er vooral voor het oude zoveel mogelijk te sparen, 
hoewel het nauwelijks nodig was Jan daarvan te overtuigen, want ook hij wilde het kasteel het 
liefst in zijn oude luister herstellen.19  
 Met de restauratie van het kasteel werd in 1912 een begin gemaakt. Ruim een jaar 
later, op de verjaardag van vader Gerrit Jan nodigde Jan van Heek zijn hele familie en een 
aantal goede vrienden uit voor een bezoek aan het kasteel. Het gezelschap gebruikte de lunch 
in de grote zaal, een feestmaal, want hiermee was Huis Bergh officieel in gebruik genomen. 
Het was niet doenlijk het reusachtige karwei op korte termijn te klaren, technisch maar ook 
financieel niet, daarom werden de werkzaamheden systematisch uitgevoerd over een periode 
van zeventien jaar. Eind jaren twintig was het kasteel bewoonbaar en behoorlijk ingericht en 
waren de bijgebouwen voor verdere achteruitgang behoed.20  
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Middeleeuwse monumenten 
Van Heek kocht in 1912 niet alleen het kasteel met gebouwen en bossen, maar ook een 
omgeving die rijk was aan historie en monumenten die hem terugvoerden naar vroegere 
eeuwen, toen rondom het kasteel de nederzetting Bergh was gegroeid.21 Bergh, dat sinds 1379 
stadsrechten en een eigen bestuur had, kreeg – omgedoopt tot ’s Heerenbergh – ruim een 
eeuw later een stadhuis.22 Het laatgotische bouwwerk was door de goede zorgen van De 
Stuers in 1916-1918 gerestaureerd, was weer een sieraad voor het oude stadje geworden.23 
Het had zijn ‘oorspronkelijke cachet der Nederlandsche architectuur’ teruggekregen, zoals de 
architect het gewild had.’24 Het is aannemelijk dat Jan van Heek, kasteelheer nu van Huis 
Bergh, De Stuers zal hebben gesteund bij zijn inzet voor de restauratie van het stadhuis, want 
ook hijzelf maakte zich sterk voor enkele Berghse middeleeuwse monumenten. Direct bij zijn 
komst in het stadje had Van Heek al met lede ogen moeten constateren dat de 
laatmiddeleeuwse Sint Pancratiuskerk, inmiddels een Nederlands Hervormde Kerk, naast de 
oprijlaan naar het kasteel, veel van zijn oorspronkelijke luister was kwijtgeraakt, vooral nadat 
in de vorige eeuw de buitenmuren waren gepleisterd en de ingehakte diepe groeven niet de 
gewenste suggestie van natuursteen wekten, maar eerder wezen op een geringe eerbied voor 
de werken van oude bouwmeesters. Dat stoorde Jan des te meer, omdat de historie van de 
Pancratius zo nauw was verweven met het verleden van het kasteel. Nog elke dag herinneren 
de bronzen klanken van de drie meer dan vijf eeuwen oude klokken van de later enkele 
honderden meters verderop gebouwde rooms-katholieke Sint Pancratiuskerk voorbijgangers 
en omwonenden aan de rijke geschiedenis van de kerk.25 Van Heek besloot in 1925 de 
bestaande kerk te restaureren. De buitenmuren kregen hun vroegere schoonheid terug, waarbij 
de oude ‘littekens’ die aanwijzigen gaven over de vroegere situatie, werden gespaard. Na 
restauratie kreeg het orgel een plaats in de westbeuk. De grafstenen werden met zorg 
opgesteld of herplaatst.26 Op kerstavond 1926 kon de gerestaureerde kerk in gebruik worden 
genomen.  

Dicht bij de kerk ligt het Munthuis dat herinnert aan het muntrecht van de heren van 
Bergh. De aartsbisschop van Keulen verleende de Heeren van Bergh blijkens een charter uit 
1346 rechten ‘om bier te brouwen en geld te slaan, uit te oefenen en vrijelijk te gebruiken in 
uw versterkt huis voor het terrein van uw kasteel van Bergh’.27 In dit muntgebouw zijn tot 
1582 munten geslagen. Nadat het in de voorbije eeuwen enkele keren van eigenaar was 
gewisseld, kocht Jan het Munthuis in 1916, om het te restaureren. In het gebouw zijn nu het 
archief van Huis Bergh en het persoonlijke archief van Jan van Heek ondergebracht. Op 
enkele honderden meters afstand van Huis Bergh staat het kasteel De Boetselaersborg, dat 
vermoedelijk uit de veertiende eeuw stamt.28 In 1801 werd het huis verkocht aan mr. Pierre 
ridder de Stuers, oud-raadsfiscaal aan het Hof van Opper-Gelder in Roermond, grootvader 
van Victor de Stuers.29 In 1927 kocht Jan van Heek het huis en liet het grondig restaureren. 
 
Geen elementen van buitenaf 
Van Heek bekommerde zich niet alleen om zijn  eigen monumenten in het stadje, ook voor de 
omgeving van zijn kasteel had hij aandacht. Hij wilde het stadsschoon conserveren en toen er 
plannen werden gemaakt om ’s Heerenberg uit te breiden, kwam hij in opstand. In 1918 kreeg 
de architect Joseph Th.J. Cuypers – een zoon van de bekende kerkenbouwer Pierre Cuypers – 
van de gemeente Bergh opdracht een uitbreidingsplan te maken. Zijn voorstel was een 
noordelijke verbinding naar het centrum aan te leggen, via een viaduct onder de steeg langs de 



 126 

kerk. Van Heek maakte ernstige bezwaren, omdat de weg dwars door de bezittingen van Huis 
Bergh was geprojecteerd en omdat die weg de oude vestingwal naast het kasteel zou 
doorsnijden en daarmee ‘een belangrijk stuk oud stadsschoon bederven’. 
Cuypers probeerde hem gerust te stellen, het viel allemaal wel mee, er moesten weliswaar 
enkele bomen worden gekapt, maar dat bezwaar woog volgens hem niet op tegen ‘het genot 
dat de zacht slingerende laan komende van de molen, in gelijke glooiing dalende naar de stad, 
kan verschaffen […]. Die laan zal een waardigen toegangsweg vormen naar het Huis Bergh’, 
meende Cuypers. Het plan ging niet door. Van Heek was tevreden, hij zag toch al niets in 
uitbreiding van het stadje. Hij vond het verkeerd om 

 
‘nog meer elementen van buitenaf naar ’s Heerenberg aan te trekken. Die elementen zijn voor 
’t grootste gedeelte van gering gehalte en werken er toe mede om de oude plaatselijke 
bevolking naar beneden te halen, welke verheffing tot een wat hooger zedelijk peil zo hoog 
noodig heeft.’  

 
De gemeente moest geen ruimte aanbieden aan industrie, hoefde volgens Van Heek alleen 
maar te zorgen voor scholen, bestrating, reiniging en politie.30 Toeristen waren wel welkom in 
’s Heerenberg, de gemeente moest hen ‘een aangenaam en vriendelijke verblijf en 
herinnering’ aanbieden. Dat doel was volgens Van Heek gediend met nette straten, 
vriendelijke tuintjes, zindelijke woningen en beleefdheid van de inwoners. Hij was bereid 
hieraan elk jaar vijfentwintig gulden bij te dragen.31 Toen de Commissie voor 
Vreemdelingenverkeer der Vereeniging ‘Gemeentebelang’ een gids van Bergh wilde uitgeven, 
rijwielpaden door de bossen aanleggen en zitbanken op mooie plekjes plaatsen, zegde de 
kasteelheer een jaarlijkse bijdrage toe. De Berghse Voetbalclub, die zonder terrein zat, kreeg 
van hem een aan alle eisen van de KNVB voldoend veld tussen de Emmerikschen Straatweg 
en de Plantage.32 
 Maar er waren grenzen aan zijn welwillendheid. In 1926 dreigde de gemeente Van 
Heek aan te slaan in de directe belastingen. Jan had daartegen nooit bezwaar gehad, maar 
aangezien hij al weer enkele jaren slechts vijf tot zes weken op Huis Bergh verbleef, vond hij 
het niet redelijk dat de gemeente hem belastte met een bedrag van dertigduizend gulden per 
jaar. ‘De lust om wat voor het algemeen te doen kan door dergelijke handelwijzen niet 
bevorderd worden.’33 Uiteindelijk besloot de Raad van State dat de heffing van de gemeente 
ten onrechte was. ‘Hoewel bezitter van plm. ¼ gedeelte der gemeente, behoeft hij geen 
belasting te betalen’, berichtte De Gelderlander in de zomer van 1927. Met een ondertoon van 
leedvermaak meldde de krant verder dat het ergste was dat de gemeente een groot deel van de 
aanslag al als voorschot van het Rijk had ontvangen en uitgegeven.34 
  
Geld uit Bergherbosch 
Jan van Heek werd in 1912 niet alleen kasteelheer, hij was nu ook grootgrondbezitter, van 
uitgestrekte bossen met vooral dennen, afgewisseld met zware eiken. Vanaf 1813 waren 
rondom het kasteel veel bospercelen opgekocht en grove dennen geplant. Vermoedelijk was 
Bergh één van de eerste bosbedrijven in ons land, veronderstelde Jan’s zoon Jan, in deze 
omgeving Jonge Jan genoemd. In de Nederlandse bossen stonden sinds mensenheugenis eiken 
en beuken, die te langzaam groeiden en daardoor weinig opleverden. De grove den, die 
genoegen neemt met schrale gronden, verhoogde de houtproductie aanzienlijk en werd 
daarom steeds vaker aangeplant. De aanleg van naaldbossen werd verder begunstigd door de 
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opkomst van de mijnbouw, die de vraag vergrootte, en de ontginning van heidevelden die het 
aanbod vergrootte.35 Van Heek gaf zich bijzonder veel moeite om het bos op een 
verantwoorde wijze te beheren, waarbij hij niet in de eerste plaats lette op de economische 
opbrengst, maar meer aandacht had voor schoonheid, natuurbescherming en zorg voor de 
wildstand. In het begin steunde Van Heek sterk op de adviezen van rentmeester J.M. Hencke 
en zijn medewerkers, maar zij bleken slechte raadgevers. Te lang werden voortdurend grove 
dennen aangeplant, waardoor de grond volgens Jan ‘dennenmoede’ werd. Daarom stapte Van 
Heek geleidelijk over op gemengde cultuur van loofhout en naaldhout, met voornamelijk eik, 
lariks en fijnspar. Zo bleef de opbrengst van het dennenhout aanzienlijk; het Huis Bergh 
‘dreef finantieel grootendeels’ op de productie van mijnhout. 36 

Dat het Bergherbos en ook het landschap in de loop van de volgende jaren een totale 
verandering hadden ondergaan, was overigens niet uitsluitend te danken aan het eigentijdse 
bosbeheer dat Van Heek had ingevoerd. Bombardementen en artillerievuur vernielden in de 
Tweede Wereldoorlog grote delen bos en in de oorlogsjaren werd veel hout gevorderd voor de 
Limburgse mijnen. Bovendien had de orkaan van 10 november 1940 een geweldige ravage in 
de bossen tot gevolg: de zuidwesterstorm ontwortelde tienduizenden bomen, in totaal bijna 
tienduizend kubieke meter hout ging verloren.37 Met het oog op brandgevaar en boscontrole 
en op grond van landschappelijke overwegingen werd rondom het boscomplex een strook 
grond vrijgemaakt, waarvan een deel als bouwland werd bestemd dat regelmatige inkomsten 
garandeerde. De hoger gelegen ruggen bleven woest liggen, daar kon de natuur ongestoord 
zijn gang gaan.  
 

 
Hakte Van Heek hout voor bonenstaken? 

In de winter van 1920 stonden de bossen van Huis Bergh landelijk in het nieuws. Aan de minister 

van Landbouw werden, volgens het Algemeen Handelsblad van 25 februari 1920, vragen gesteld. 

Of de minister wilde meedelen in hoever de berichten over het kappen van hout op grote schaal – 

‘met het oog op den handel in boonenstaken’ in de Montferlandsche bosschen bij Zeddam in 

Gelderland door de industrieel J.H. van Heek te Enschede’ juist waren. Moest hier niet op grond 

van de Noodboschwet van overheidswege worden ingegrepen? Enkele dagen eerder, op 20 

februari, had de Graafschapbode een artikel gepubliceerd, waarin het gerucht werd ontzenuwd dat 

de fraaie laan van Zeddam naar Montferland werd gekapt. Het was niet de laan, constateerde de 

verslaggever, maar ‘het aansluitende dennenbosch, waaraan deze laan haar intimiteit, haar 

warmte, haar schoonheid, haar schaduw ontleent’ die al voor een deel was omgehakt. Bezoekers 

konden volgens de krant kennismaken met ‘de nieuwste industrie, waaraan op ’t oogenblik 

misschien evenveel winst zit als aan de “katoentjes” van Van Heek. Met een […] doodeenvoudige 

bijl wordt van iedere den een boonenstaak gemaakt en straks voor een goed prijsje van de hand 

gedaan. […] Of de streek er op gruwelijke wijze door ontsierd wordt, wat gaat het hem aan! Of het 

land hier wordt kaalgeschoren, wat gaat het hem aan! […] Wat door vroegere “Heeren van Bergh”, 

slechts edellieden en geen groot-industrieel, moeizaam is opgebouwd en tot een lusthof van ons 

land gemaakt, wordt door den tegenwoordigen “Heer van Bergh” in perceeltjes gelegd.’ Het werd 

een landelijk relletje, gecreëerd door een regionale verslaggever. Maar al snel bleek, dat langs de 

Galgenberg, in het kader van modern bosbeheer, een strook met bomen was gekapt, oud hout van 

mindere kwaliteit. Uiteindelijk moest de Graafschapbode door het stof. Het bleek dat de informatie 

die de verslaggever was verstrekt, onbetrouwbaar was gebleken. De krant betreurde het ten 

zeerste ‘dat hierdoor niet alleen onnoodig stof is opgejaagd, maar ook dat geheel onverdiend aan 
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den eigenaar der Montferlandsche bosschen, de heer J.H. van Heek bedoelingen zijn 

toegeschreven, die blijkbaar nooit bij hem hebben voorgezeten. Met genoegen zal ieder vernomen 

hebben, dat de prachtige Montferlandsche bezitting zich in veilige handen bevindt […].’  

 

 
Middeleeuwse walborgen 
In 1912 kocht Van Heek met Huis Bergh ook twee voormalige walborgen, die in de 
middeleeuwen het Montferland en ’s Heerenberg beschermden. Toevallig had hij twee jaar 
geleden een studie gemaakt van walborgen in Nederland, uit belangstelling voor deze 
middeleeuwse verdedigingswerken. In de zomer van 1910 kocht de Oudheidkamer Twente 
namelijk, met een financiële bijdrage van Van Heek, een stuk grond van bijna drie hectare aan 
het kanaal bij Almelo.38 Bekend was dat onder het heideveld de restanten waren te vinden van 
een in de twaalfde eeuw gebouwde walborg, die diende om het grondgebied van de bisschop 
van Utrecht te verdedigen. In 1916 had de Leidse archeoloog J.H. Holwerda hier diverse 
vondsten gedaan: een aantal vierkante paalwoningen, hier en daar de vettige trekken van een 
afvalhoop, koolrestanten bij een stenen vuurhaard.39  
 Op de plaats waar nu Huis Bergh staat, had zich vermoedelijk in en rondom de in het 
moeras gelegen walborg ooit een kleine gemeenschap van horigen ontwikkeld, meende Van 
Heek, waaruit het stadje ’s Heerenberg was gegroeid. In prehistorische tijden stroomde de 
Rijn langs de zuidkant van de Berghse heuvels en in het lage oeverland hadden 
streekbewoners een heuvel als woonplaats opgeworpen, beschermd door een rondlopende wal 
met palissaden. Aan het einde van de jaren dertig werden hier zware tufsteenfundamenten 
gevonden, die rondom de stoep van het hoofdgebouw lagen. Hier had dus vroeger een grote, 
ronde tufsteentoren gestaan, een woontoren en tevens verdedigingswerk, mogelijk gebouwd 
in de tiende, elfde of twaalfde eeuw. Vermoedelijk werd deze toren omstreeks 1400 
afgebroken. Geleidelijk zullen de houten bouwwerken zijn vervangen door bakstenen 
onderkomens en de palissaden door een hoge ringmuur met torens en een weergang. Bij het 
kasteel vestigden zich vrijen en horigen. Deze gemeenschap had in 1379 stadsrecht 
gekregen.40 De tweede walborg in de Berghse bezittingen was Montferland, midden in het 
Bergherbos, op een plateau van negentig bij zestig meter, bijna zeventig meter hoog. Ook hier 
liet Van Heek Holwerda opgravingen doen. De archeoloog ontdekte dat hier een Saksische 
Gravenburcht uit de Karolingische tijd – dus uit de negende of tiende eeuw – moest hebben 
gestaan.41 Van Heek was blij met deze onthulling, maar vond het wel jammer dat zijn 
veronderstelling dat het Montferland een oude Romeinse versterking of wellicht van 
Germaanse oorsprong was, niet werd bevestigd.42 Montferland is tegenwoordig een 
archeologische monument.  
 
Unieke torenmolen 
Niet ver van Montferland, nauwelijks tien minuten lopen, staat in Zeddam de enige nog 
werkende middeleeuwse torenmolen van Nederland, één van de oudste gemetselde molens 
van West-Europa.43 Tot de heerlijke rechten van de vroegere Heeren en Graven van Bergh 
behoorde ook het wind- en maalrecht: bewoners moesten op hun molens graan laten malen.44 
In de middeleeuwen volstond de traditionele windkorenmolen niet langer en er werden 
sterkere molens gebouwd, met een gemetselde toren, als een cilinder, overigens uitsluitend in 
het zuidoosten van ons land. Kort na het midden van de vijftiende eeuw werd de Zeddamse 
molen het eerst in geschriften genoemd. In 1904 was de molen voor f 1.500,-- eigendom 



 129 

geworden van Hermanis Gerritschen, die in 1925 beneden in het dorp een motormaalderij had 
gebouwd en de oude molen stopzette. Met lede ogen zag Van Heek dat de molen in verval 
raakte en besloot vier jaar later de molen te kopen en te laten restaureren.45 Uniek voor 
Nederland is de combinatie van windmolen, de torenmolen dus, en de aan de overkant van de 
straat gelegen rosmolen die op stille dagen de productie moest overnemen; het ros, het paard 
liep rondjes door een cirkelbaan vol haksel en bracht de malende stenen aan de gang. De 
rosmolen werd in 1974 gereconstrueerd. 
 
 

Molens als monumenten 

Omstreeks 1920 werden in Nederland in snel tempo oude Nederlandse windmolens afgebroken of 

van hun wieken ontdaan. Omdat dit een onrustbarende ontwikkeling was, besloot Piet van 

Tienhoven, voorzitter van Natuurmonumenten, een aparte vereniging op te richten voor het 

behoud van Nederlandse oude molens. De Hollandsche Molen startte haar werk op 15 mei 1923. In 

het bestuur zaten onder anderen Henri Polak, medeoprichter en voorzitter van de SDAP, minister J. 

Th. de Visser van OK&W en Jan van Heek.46 Zij zagen wind- en watermolens als ‘monumenten die 

in het Nederlandse polderlandschap een onvervangbaar schoonheidselement aanbrachten.’  

Jan van Heek beijverde zich in de jaren twintig niet alleen voor het behoud van de molen in 

Zeddam, maar was ook betrokken bij de acties van de Oudheidkamer Twente voor de 

Oostendorper watermolen bij Haaksbergen. De Oudheidkamer bracht met een grote bedelactie 

ruim 3.200 gulden bijeen. Op 2 juli 1931 werd de ‘molen van Greve’ feestelijk weer in werking 

gesteld. Maar de mulder verwaarloosde de molen zodanig dat de Oudheidkamer in 1941 en 1946 

weer in actie moest komen. De laatste restauratie werd uitgevoerd onder leiding van de Almelose 

architect Jan Jans. 

 

 

Archief 
Over de geschiedenis van het Huis Bergh, het Montferland, de molen van Zeddam, de 
buurtschappen, de stad ’s Heerenberg en haar vele monumentale panden is veel informatie te 
vinden in het huisarchief van Huis Bergh, ondergebracht in het Munthuis. Was het kasteel 
verwaarloosd en slecht onderhouden toen Jan van Heek het in 1912 kocht, de Heeren en 
Graven van Bergh en ook de Hohenzollerns hadden wel altijd veel zorg besteed aan het 
archief. Het is één van de weinige huisarchieven die in ons land ongeschonden en als een 
geheel bewaard zijn gebleven.47 Van Heek was trots op dit archief, na het Koninklijk 
Huisarchief het grootste huisarchief van Nederland. Het ‘meest spectaculaire’ stuk vond hij 
het charter van de opneming van Oswald I als Rijksgraaf van het Heilige Roomse Rijk door 
Keizer Frederik III in 1486; sinds dat jaar mochten de Heeren zich Graaf noemen. Het oudste 
stuk, alleen nog in kopie aanwezig, dateert van 828.  
 Kort nadat Van Heek Huis Bergh had gekocht, overlegde hij met prof.dr. R. Fruin, 
hoofd van ’s Rijks Archiefwezen in Nederland. Het bleek dat het voor Van Heek de 
goedkoopste oplossing was het archief af te staan aan het Rijk, dat kosteloos een inventaris 
zou maken en drukken. Het publiek kon het archief dan ook raadplegen, zoals alle andere 
rijksarchieven. Van Heek gaf echter te kennen dat hij het archief in of bij het kasteel wilde 
houden en ‘het zoodanig te [willen] bewaren, dat daarin een grote waarborg voor behoud in 
de toekomst gelegen is.’48 De beschrijving van het archief, die in 1842-1845 was gemaakt 
onder de Hohenzollernsche Verwaltung, werd in de jaren daarna aangepast aan de nieuwere 
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inzichten van de archiefwetenschap. In 1932 kon mr. A.P. van Schilfgaarde met gepaste trots 
terugkijken op acht jaar intensieve arbeid. In dat jaar verscheen in negen delen bij Martinus 
Nijhoff in De Haag Het Archief van het Huis Bergh.  
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