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HOOFDSTUK 16 
 

Voor kasteel en vaderland 
 
Op een zomerdag in juli 1912, toen Jan van Heek met zijn moeder en zuster Gus in Huis 
Bergh een kijkje nam in de archieftoren van het kasteel, ontdekte hij onder een dikke laag stof 
in een duistere nis een pak opgerolde doeken. Bij daglicht zag hij dat de verscheurde, donkere 
en groezelige doeken, zonder lijst of op latten gespijkerd, oude schilderstukken waren, 
waaronder dertien portretten. De meeste waren kniestukken of schilderijen ten voeten uit. In 
één ervan herkende hij een bekende: koning Philips IV van Spanje, die zo vaak was 
‘gekonterfeit’ door Velazquez.1 Maar alle doeken waren zwaar beschadigd, gescheurd en 
doorstoken. Vouwen en kreukels hadden de verflaag gebroken. Van de oorspronkelijke lijsten 
was niets over.2  
 Van Heek liet de doeken restaureren en toen bleek de waarde van zijn vondst: de 
schilderijen vormen nu de kern van de portrettenverzameling van Bourgondiërs en 
Habsburgers van Huis Bergh. Sinds het graafschap Bergh in 1486 deel was geworden van het 
Heilige Roomse Rijk, waren er vele, langdurige contacten tussen de bewoners van het kasteel 
en de Habsburgers en het Hof in Brussel.3 Behalve van Philips IV waren de gevonden doeken 
portretten van zijn eerste en tweede gemalin, Isabella van Bourbon, dochter van Hendrik IV 
van Frankrijk, en Maria Anna van Oostenrijk-Habsburg. Rondom deze onverwacht 
opgedoken Habsburgse portretten bouwde Van Heek in latere jaren een familiereeks op van 
vorstelijke personen.4 In het kasteel vond Van Heek in een kast van de kapel ook nog een 
portret van prins Maurits in zijn bekende gouden harnas.5 Van de oude inboedel waren nog 
enkele andere schilderijen van voormalige bewoners van Huis Bergh in het kasteel 
achtergebleven; ook een levensgroot portret van graaf Albert (1607-1656) ten voeten uit, één 
van graaf Franz Wilhelm van den Bergh en Hohenzollern (1704-1737) en nog enkele 
schilderijen van ten dele onbekende personen.6  
 

 

Huis Bergh en de Oranjes 

De eerste contacten tussen Huis Bergh en het Huis van Oranje dateren van het midden van de 

zestiende eeuw. Graaf Willem IV (1537-1586), één van de meest spraakmakende bewoners van 

Huis Bergh, trouwde in 1556 – hij was negentien – met de twee jaar jongere Maria van Nassau 

(1539-1599), een zuster van Willem van Oranje. Zo ontstonden de banden tussen Huis Bergh en 

het Huis van Oranje. Willem steunde eerst zijn zwager Willem van Oranje in de Tachtigjarige 

Oorlog in diens strijd tegen de Spaanse overheersers, maar koos later partij voor Spanje. Zijn 

zoons verwierven hoge functies in het Spaanse leger. De jongste, graaf Hendrik van den Bergh 

(1573-1638), bracht het tot opperbevelhebber en vocht tegen zijn neef Frederik Hendrik bij het 

Beleg van ’s Hertogenbosch in 1629. Drie jaar later koos hij weer voor Oranje. De Spanjaarden 

spraken een doodvonnis uit over de Gelderse graaf, dat echter niet werd voltrokken.7 

 

 
Toen de restauratie van het kasteel goed op gang was gekomen en de in het archief ontdekte 
portretten in hun oude luister waren hersteld en enkele wanden van Huis Bergh sierden, begon 
Van Heek – geleid en gesteund door zijn voorliefde voor middeleeuwse monumenten als 
kastelen, kerken en kloosters, en voor de laatmiddeleeuwse kunstenaars uit Italië en de 
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Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden – schilderijen en ook meubilair te kopen.8 Hij wilde 
Huis Bergh in een bij het middeleeuwse verleden passende sfeer brengen.9 Over een 
kunstverzameling had hij tot op dat moment nog nooit nagedacht, zijn eerste doelstelling was: 
het kasteel in stijl decoreren.10  
 
Verzamelaar 
Van Heek had de tijd mee. In de Eerste Wereldoorlog werd er niet alleen in oorlogvoerende 
landen als Engeland en Duitsland, maar ook in ons neutrale land veel primitieve kunst 
aangeboden. Sommige verzamelaars hadden hun hand overspeeld, andere waren uit geldnood 
gedwongen hun collectie te verkopen. Jan profiteerde daarvan, door onder meer enkele 
werken in Engeland te kopen. Verbazingwekkend was het voor hem hoeveel waardevolle 
kunst in vorige eeuwen in Engeland was terechtgekomen, vooral vroeg-Italiaanse – op 
panelen van hout van olijfbomen – en Zuid-Nederlandse kunst – op eiken panelen. Oud 
familiebezit moest soms uit nood worden verkocht. Nieuwe rijken brachten interessante 
verzamelingen bijeen, maar deden hun kunstwerken van de hand toen ze hun fortuin 
verloren.11 Van Heek was zo in de ban van middeleeuwse schilderijen en vooral ook 
handschriften geraakt, dat hij niet langer uitsluitend kunst als decoratie voor zijn eigen kasteel 
wilde kopen. Hij vond het belangrijk dat laatmiddeleeuwse kunstwerken, vaak onderdeel van 
een op de markt komende collectie van een meer of minder bekende verzamelaar, binnen de 
vaderlandse grenzen bleven.  
 In de zomer van 1919 ontpopte Van Heek zich als kunstverzamelaar. Hij had het 
gerucht opgevangen dat de schilderijencollectie van de recent overleden kunstenaar en 
verzamelaar Friedrich Wilhelm Mengelberg (1837-1919) zou worden verkocht. Hij vroeg mr. 
G.H. de Marez Oyens, de zaakwaarnemer van de familie Mengelberg, of het waar was. Hij 
vreesde dat de verzameling naar het buitenland zou verdwijnen, gezien de Amerikaanse 
jachtlust, en wilde weten voor welke prijs hij de kunstwerken kon kopen. Zijn gedachte was 
op het geheel een servituut ‘van ondeelbaarheid en onvervreemdbaarheid naar het buitenland’ 
te leggen.12 De Marez Oyens antwoordde de volgende dag al. Hij had van de Erven 
Mengelberg inderdaad de opdracht ontvangen over te gaan tot verkoop van een verzameling 
‘antiquiteiten’. Mengelberg’s weduwe had hem namens de erfgenamen verzocht Van Heek 
alle werken aan te bieden, omdat ze vond dat de collectie paste in zijn kasteel en zeker wist 
dat Van Heek de schilderijen niet zou doorverkopen. Voor 260.000 gulden mocht Van Heek 
de nieuwe eigenaar van de totale verzameling worden.13 
 Jan van Heek had er wel oren naar, per slot van rekening had Mengelberg bijzondere 
kunstwerken uit de veertiende tot het begin van de zestiende eeuw verzameld. In diens 
geboorteplaats Keulen tierde in de tweede helft van de negentiende eeuw de kunsthandel 
welig. Veel particulieren kochten religieuze kunst, die soms afkomstig was van geestelijken 
die hun kerkinterieur opruimden. Mengelberg, die veel opdrachten in het Rijnland uitvoerde, 
had als kenner van de late middeleeuwen waarschijnlijk van pastoors en kapelaans kerkelijke 
kunstschatten gekocht. De verleiding was groot, maar Jan van Heek was niet alleen een 
kunstliefhebber, hij was ook een zuinige zakenman. Hoe aanlokkelijk de collectie voor hem 
ook was, zo liet hij de familie weten, hij moest van de koop afzien, omdat hij het niet 
verantwoord achtte zo’n belangrijk deel van zijn vermogen daaraan te besteden. Het was een 
tactische zet. Want uiteindelijk, na slepende onderhandelingen, werden de Erven Mengelberg 
en Van Heek het eens over de prijs: 195.000 gulden. Op zaterdag 1 november nam Jan de 
collectie over. In één koop was hij 91 religieuze schilderstukken, 55 sculpturen, 21 profane 
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schilderstukken, zeven monstransen en één ciborium rijker. Het was een belangrijke stap in 
zijn leven, noteerde hij tien dagen later in zijn dagboek.14  
 In mei 1922 kwam de collectie naar Huis Bergh. De schilderijen en beeldhouwwerken 
werden voorlopig in de grote Antoniuszaal en in de lege kamers in de boven-Noordvleugel 
geplaatst. Het was op dat moment niet zijn bedoeling dat de kunstwerken in Huis Bergh 
bleven. Jan’s idee was de gehele collectie elders ‘in een oude omgeving te plaatsen en als 
nationaal eigendom te beschouwen.’15 Maar de kunstschatten zouden het kasteel niet meer 
verlaten, ze vormden de kern van de voortdurend groeiende verzameling van Jan van Heek.  
 
Geen Kerstnacht 
Geleidelijk aan voelde Jan van Heek dat verzamelen een vorm is van een min of meer 
beheerste verslaving. Maar als hij een prijs niet haalbaar achtte, haakte hij – soms met veel 
moeite – af. Dat gebeurde toen het paneeltje Kerstnacht van de vroege Noord-Nederlandse 
meester Geertgen tot Sint Jans te koop kwam. Het was in het bezit van kunstverzamelaar 
Michiel Onnes (1898-1972). De ster van deze Amsterdamse koffiehandelaar was in de Eerste 
Wereldoorlog snel gerezen: hij ‘werd in Amsterdam naar de ogen gezien’, aldus Jan.16 In 
1907 kocht de steenrijke Onnes de ruïne van het middeleeuwse kasteel Nijenrode, die hij de 
volgende dertien jaar voor 1.250.000 gulden liet restaureren.17 In enkele jaren bracht Onnes 
een kunstverzameling van hoge kwaliteit bijeen. Op de in 1917 in Berlijn gehouden veiling 
van de verzameling van Richard von Kaufmann had hij drie waardevolle panelen verworven, 
waaronder Kerstnacht, gemaakt tussen 1480 en 1490, volgens hem ‘het fijnste nog bestaande 
der Middeleeuwsche Noord-Nederlandsche schilderkunst’.18 Dit kunstwerk, voorstellende de 
geboorte van Christus, boeide Jan bijzonder.  
 

‘Een stukje, hetwelk door zijn fijnheid van opvatting, zijn kinderlijke eenvoud, zijn 
meesterlijke behandeling m.i. bij geen kunstwerk ter wereld behoefde ten achter te staan.’19  

 
Onnes kon er maar kort van genieten. In 1921 kwamen de belangrijkste stukken uit zijn 
collectie bij het veilinghuis Frederik Muller & Co. in Amsterdam onder de hamer.20  
 Jan van Heek zette zich in om het werk van Geertgen tot Sint Jans voor Nederland te 
behouden.21 Zijn gedachte was het stukje aan het Mauritshuis in Den Haag in bruikleen te 
geven, om het later aan het Nederlandse volk te schenken. Het was volgens hem van grotere 
waarde dan een Rembrandt, van wie in Nederland al veel werk te zien was, terwijl er op dat 
moment in ons land maar twee kunstwerken van de Haarlemse meester hingen. Maar op de 
veiling liep de prijs zo hoog op, dat het Van Heek ‘te machtig’ werd. Voor ruim 
tachtigduizend gulden veranderde het van eigenaar; uiteindelijk kwam het in het bezit van de 
National Gallery in Londen. ‘Wanneer ik nadien in Londen ben, heeft steeds mijn gang naar 
dit juweeltje geleid.’22  
 Na deze twee bijzondere evenementen in zijn verzamelaarbestaan – een geslaagde en 
een mislukte koop – bezocht Van Heek regelmatig kunsthandels en exposities, in binnen- en 
buitenland. Hij kon het zich financieel permitteren. Rigtersbleek had na een wat minder eerste 
oorlogsjaar – de winst was een half miljoen gulden – twee topjaren gekend, met winsten van 
ruim twee miljoen gulden.23 Jan had daarnaast na het overlijden van vader Gerrit Jan op 28 
december 1915 zijn kindsdeel uit diens niet onaanzienlijke erfenis gekregen. De waarde van 
Gerrit Jan’s aandeel in Van Heek & Co. bedroeg ruim negen miljoen gulden en dat in 
Rigtersbleek bijna vijf miljoen gulden. Daarnaast had Jan’s vader nog voor ruim een miljoen 
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gulden aan onroerend goed nagelaten: woonhuizen in Enschede en omgeving en hei, bos en 
landbouwgebied in Twente.24  
   
 

Handschriften met een roemrijk verleden 

Van Heek had niet alleen belangstelling voor schilderijen. Hij was ook zeer geïnteresseerd in oude 

handschriften. Hij vond dat er in Nederland, ‘wat historisch verklaarbaar is’, wel eens te veel de 

nadruk werd gelegd op schilderkunst.’25 Kort na de Eerste Wereldoorlog kocht hij bij een 

kunsthandelaar in Den Haag zijn eerste op perkament geschreven en verlucht getijdenboekje, 

Zuid-Nederlands, uit het midden van de vijftiende eeuw. Jan’s verzameling van handschriften 

bevatte meer van zulke waardevolle vroege en latere handschriften of fragmenten daaruit, zoals de 

acht op perkament geschreven bijbels uit de twaalfde of dertiende eeuw. De kleinste daarvan zijn 

op ragfijn vellum geschreven en op bijzonder fraaie, maar eenvoudige wijze verlucht.26 Zijn 

collectie – bijeengebracht tussen 1920 en 1940 – telde uiteindelijk 73 op perkament of papier 

geschreven en verluchte boeken en 72 losse handschriftbladen; het zijn Franse, Italiaanse, 

Spaanse, Duitse en Nederlandse handschriften.27  

Jan: ‘Ik kan ze niet inzien, zonder dat ik het gevoel heb dat een andere wereld zich voor mij 

opent.’28 Want de handschriften hebben vaak een roemrijk verleden. Eén van de getijdenboeken, 

livres d’heures, het gebedenboek in de middeleeuwen, was in het bezit geweest van kardinaal De 

Richelieu (1585-1642). Van Heek verwierf het in Brugge. Het was prachtig verlucht, in 1476 

voltooid, bestemd voor een klooster buiten Brugge. Het was volgens Van Heek zijn kostbaarste 

stuk, zij het niet het ‘allerbelangrijkste’. Die eer is voor het oudste, volledige handschrift in zijn 

verzameling, in de elfde eeuw geschreven toespraken en verhandelingen van Chrysostomos.29 Trots 

was Van Heek ook op het Necrologium van de Abdij van Elten uit de vijftiende eeuw. Het is een 

‘dodenboek’ met de namen van tal van abdissen, onder wie Irmgard van den Bergh, en van 

bewoners van de hoog boven de Rijn gelegen abdij.30  

 

 
Kunsthandel 
De beste vroege schilderwerken verkreeg Van Heek via de kunsthandel. De veilingen bij 
Frederik Muller & Co. in Amsterdam sloeg hij zelden over.31 Ook was hij een goede klant van 
Jacques Goudstikker (1897-1940). Goudstikker had een kunsthandel in Amsterdam en 
organiseerde tentoonstellingen in plaatsen waar hij potentiële kopers kende: de 
havenbaronnen in Rotterdam, de textielelite in Twente. In 1920 en 1926 had hij exposities in 
Enschede, waarvoor hij Twentse kunstverzamelaars uitnodigde, en uiteraard ook Jan van 
Heek, die weliswaar zijn verzameling in Huis Bergh bewaarde, maar nog steeds in de 
textielstad woonde.32 Jan van Heek bezocht wel regelmatig Goudstikker’s kunstzalen in 
Amsterdam, soms kocht hij enkele werken tegelijk. Eind 1925 betaalde hij 28.000 gulden 
voor drie schilderijen: een triptiek van de Meester van Delft, een vijftiende-eeuws schilderijtje 
uit de omgeving van Hans Memlinc dat Christus’ verschijning aan Maria voorstelt, en een 
Middenrijnse houtsculptuur uit ongeveer 1400 van een Madonna. Goudstikker was een 
bekwame en handige handelaar: in de bevestigingsbrief presenteerde hij allervriendelijkst nog 
wat interessante werken die hij in de aanbieding had:  
 

‘Ook zou het ons zeer aangenaam zijn het prachtige stukje van Gossaert de Maubus Madonna, 
zoomede het fijne paneeltje van den Meester van Delft Kruisdraging in Uwe collectie te 
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weten. En wij durven op het oogenblik bijna niet meer uw aandacht te vragen voor het 
buitengewone fijne stukje van Lucas Cranach, Venus, hoewel dat toch ongetwijfeld voor Uwe 
verzameling aan te bevelen is.’33 

  
Regelmatig bood de firma in de jaren van de Eerste Wereldoorlog en daarna ook veel 
belangrijke stukken uit Duitsland aan. Van Heek was enthousiast over een werk van Conrad 
Faber von Creuznach (ca 1490-1555). Op 20 januari 1921 liet Goudstikker weten dat Jan’s 
bod van twaalfduizend gulden voor dit werk te laag was. Hij wilde het schilderij voor dat 
bedrag niet afstaan, ‘hoewel het ons zeer aangenaam is om U zelfs met een uiterst kleine 
winst schilderijen voor Uwe collectie te verkopen’. Hij wees Jan erop, dat de Berlijnse 
kunsthistoricus Oskar Fischel had vastgesteld dat de geportretteerde Nicolaus Stolberg was, 
burgemeester van Frankfurt, geschilderd tegen de achtergrond van een rivierlandschap, de 
Rijn of de Main. Op 24 maart werd het werk Van Heek’s eigendom voor veertienduizend 
gulden.34 Het behoort nu tot de collectie vroege Duitse schilderkunst in Huis Bergh, de enige 
van betekenis in ons land.35 
  
Een deceptie 
Eind oktober 1927 bracht Jan van Heek het kunstwereldje in Nederland in rep en roer. 
Landelijke kranten meldden dat er grote kans was dat de bekende verzameling van oude 
kerkelijke kunst, het Museum Van Stolk in Haarlem, zou worden aangekocht door ‘den heer 
Van Heek te Lonneker’. Deze zou de bedoeling hebben de collectie op te nemen ‘in het 
nieuwe te bouwen Museum Van Heek te Enschede’. Verheugd schreven Het Vaderland, 
Handelsblad, Centrum en De Maasbode dat hiermee gelukkig de dreigende verkoop van deze 
voor Nederland zo belangrijke collectie naar het buitenland zou worden voorkomen. Niet alle 
kunstwerken van het museum werden overgenomen, want drie oude Franse gebrandschilderde 
vensters uit de dertiende eeuw waren al verkocht aan een buitenlandse handelaar, ‘met 
vermoedelijk Amerikaansche bestemming’.36 Maar een dag later, op 27 oktober, moesten de 
kranten hun lezers vertellen dat de overdracht van de verzameling te elfder ure niet was 
doorgegaan. 
  Het Museum Van Stolk was in 1902 in Den Haag gesticht en ondergebracht in een 
historisch pand in Haarlem. J.B. van Stolk, een telg uit een bekende vermogende Rotterdamse 
familie, had zijn collectie met groot enthousiasme en veel liefde bijeengebracht.37 Na zijn 
overlijden wilden de erven echter alle kunstwerken verkopen. A. Stheeman, directeur van het 
museum, attendeerde Van Heek op 21 september 1927 hierop. Er waren al antiquairs uit het 
buitenland op bezoek geweest. Voor de drie Franse kerkvensters uit de dertiende eeuw was 
een ton geboden. ‘Nu is het slechts weinigen bekend van welk een buitengewone waarde deze 
gekleurde vensters zijn, en van welk een zeldzaamheid; ook dat ze in ons land een unicum 
zijn.’ Van Heek kon ze kopen. Stheeman:  
 

‘Het lijkt mij van véél groter belang dat deze vensters hier in ons land blijven, dan eenige 
Rembrandts […] die hier geen unica zijn. Bovendien zijn deze vensters van een qualiteit, die 
zelfs in het buitenland in kathedralen zeldzaam is.’38 

 
Begin oktober liet Stheeman weten dat Van Heek voor tachtigduizend gulden de drie 
kerkramen kon kopen. Jan begon interesse te krijgen en op 5 oktober vroeg hij naar de 
plannen van de familie: wilden ze het museum geleidelijk liquideren of de collectie ineens 
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verkopen? Van Heek had inmiddels bedragen gehoord die hij te hoog vond en ook zijn budget 
te boven gingen. Nu hij zich had blootgegeven, bracht de familie Van Stolk de vermaarde 
kunstverzamelaar Frits Lugt in stelling. Lugt spoorde hem aan nog eens goed na te denken 
over de aankoop van de collectie. Er waren onderhandelingen gaande, maar die konden 
worden opgeschort tot 21 oktober. Vóór die datum moest Van Heek dus besluiten, inclusief 
de drie ramen kostte de hele collectie een half miljoen gulden. 
 Van Heek zag na lang beraad van de koop af. Hij had de collectie nog eens bekeken en 
hij vond dat er veel stukken van mindere kwaliteit in zaten. Voor Jan Eloy Brom, conservator 
van het Aartsbisschoppelijk Museum in Utrecht, was van Heek’s besluit een aansporing om 
hem aan te zetten tot een nadere overweging. Hij was ook van mening dat vele stukken de 
toets van een strenge kritiek niet konden doorstaan. Maar wanneer Jan de stukken zou zien in 
een mooie ruimte, onder een goede belichting, zou hij verwonderd zijn over ‘de ongekende 
schoonheden, die dit massagraf – meer is het tegenwoordige museum niet – verbergt en van 
de hooge, edele, levende kunst die uit dit graf naar voren zou treden’.39 Maar Van Heek was 
niet alleen teleurgesteld over de kwaliteit, hij had ook geconstateerd dat er vervalsingen waren 
in de verzameling. Het enige stuk dat hij interessant vond – buiten de al naar Parijs verkochte 
vensters – was de beeldengroep Afneming van het Kruis, Italiaans, twaalfde eeuw. De 
collectie werd geveild. Van Heek liet alleen een in eiverf geschilderde predella40 kopen, met 
gebeurtenissen uit het leven van de heilige Martinus, vermoedelijk van Catalaanse afkomst.41 
 

 

Romaans doopvont, voor een appel en een ei 

Op het voorplein van Huis Bergh, vóór het bordes, staat sinds 1916 een doopvont, afkomstig van 

de Hervormde Kerk in Otterlo. Toen de kerkenraad van het Veluwse dorp het vont in de weg vond 

staan, het werd nauwelijks gebruikt, kreeg het een plek in de tuin van een kerkvoogd. Niemand in 

het dorp had enig besef van de waarde van de grauwe stenen bak. Jan van Heek, als tweede 

luitenant bij de Vrijwillige Landstorm op oefening in de Harskamp, ontdekte het vont tijdens een 

mars over de Veluwe. ’s Avonds fietste hij terug, om de bak beter te bekijken. Zijn geoefend oog 

zag direct dat het een Romaans doopvont was. De boer wilde wel verkopen, voor een appel en ei 

werd Jan de nieuwe eigenaar.42 

 

  
Netwerk 
Bij het samenstellen van zijn voor Nederland unieke particuliere collectie van 
laatmiddeleeuwse kunst had Van Heek contact met diverse deskundigen. Hij had zich 
langzaam maar zeker een plaats veroverd in de kleine groep verzamelaars die in het 
interbellum Nederland opwerkten tot het internationale centrum van de handel in en het 
verzamelen van vroeg-Italiaanse kunst.43 Hij kreeg een plaats in een het invloedrijke netwerk 
van verzamelaars en handelaren, als Lanz, Van Beuningen, Goudstikker, Koenigs en 
Mannheimer.  
 Otto Lanz (1865-1935) kende hij vanaf het begin van de jaren twintig, toen deze hem 
spontaan per brief feliciteerde met de aankoop van de collectie-Mengelberg. Dertien jaar lang 
had Van Heek intensief contact met Lanz aan wie hij zich ‘blijvend verplicht’ voelde. Deze 
had volgens hem een ‘prachtige verzameling Italiaansche kunst’ bijeengebracht, hoewel ‘de 
renaissancekunstwerken hem meer aantrekken dan de soberheid van de schilders van het 
duecento en trecento’. Lanz, Zwitser van geboorte, was in 1902 benoemd tot hoogleraar 
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heelkunde aan de Gemeente Universiteit van Amsterdam en werd de belangrijkste 
verzamelaar van Italiaanse kunst in Nederland. Bezeten bracht hij met een beperkt budget een 
grote, zeer gevarieerde collectie bijeen, met enkele bijzonder waardevolle stukken. 
   
 

Engel van Duccio, ‘prima stuk’ 

‘Ik heb de Engel opgespoord, prima stuk, houd het op Sienese Trecento, het is van iemand in de omgeving van 

Duccio.’ Dat schreef Lanz op 29 maart 1924 aan Jan van Heek. Het was bij Douwes in Amsterdam te koop.44 

Direct reserveerde Jan het werk. Toen hij het paneeltje van 26 x plm. 17 cm had gezien, hoefde hij niet lang na 

te denken. Douwes verzekerde hem dat het werk van Duccio di Buoninsegna was.45 De Engel, frontaal en ten 

halven lijve afgebeeld, in een rood overkleed tegen een gouden achtergrond, met een staf in de linkerhand, is 

een ‘angieletti di sopra’, één van de twaalf engelen die Duccio als gotische pinakels had toegevoegd aan het 

bovenste register van zijn meesterwerk, de Maestà, het altaarstuk op het hoogaltaar in de Dom van Siena.46 

Onderzoek wees uit dat het paneeltje van Van Heek ‘zeer waarschijnlijk’ van de grote Sienese meester is. Op de 

achterkant zijn resten van hout met een verticale nerf aangetroffen en lijmsporen die ook zijn gevonden op 

dezelfde Maestà in het Dommuseum in Siena. Waarschijnlijk waren deze engeltjes geplakt op de doorlopende 

verticale planken, waarop het hoofdpaneel van dit werk van Duccio is opgebouwd; ze werden ooit vrij ruw van 

deze planken gescheiden.47 

 

 
De Zwitser had een uitgebreide kennissenkring in de internationale kunstwereld en kende in 
het buitenland veel vooraanstaande kunsthistorici, handelaren en verzamelaars. Lanz bracht 
Van Heek in de loop der jaren met velen van hen in contact en zo kreeg ook Jan een 
internationale kennissenkring die hem bij het uitbreiden van zijn verzameling uitstekende 
diensten kon bewijzen.  
 Zo leerde hij Robert Langton Douglas (1864-1951) in Londen kennen, oud-directeur 
van de National Gallery of Scotland in Dublin, een erkende autoriteit op het gebied van de 
School van Siena. Hij had aan deze school een aantal belangrijke publicaties gewijd, onder 
meer een boek over de geschiedenis van Siena, de stad waarvan hij ereburger is geworden. 
Jan schrijft trots dat de Engelsman een exemplaar van dit boek aan hem heeft opgedragen.  
Via Langton Douglas verwierf Van Heek de Bruiloft van Kana, een oude kopie, wellicht een 
werkplaatskopie, uit het begin van de zestiende eeuw.48 Een bijzonder werk waarop Van Heek 
door de Engelse kunsthistoricus opmerkzaam werd gemaakt, was een Noord- of Zuid-
Nederlandse, ingekorte linker altaarvleugel uit het midden van de vijftiende eeuw. Er staat het 
portret van een kanunnik op, dat Jan ‘het meest [herinnerde] aan het hoogtepunt dat er in 
Vlaanderen wordt bereikt’. De keerzijde toont een latere schildering van de heilige Antonius 
die geld schenkt aan armen. ‘Wij deelden het paneel, dat in Parijs werd doorgezaagd, ik 
verwierf het vroege, hij het latere. Het was geen gemakkelijke operatie.’49 De voor- en 
achterkant van het werk waren dus gescheiden. Het latere schilderij werd teruggevonden in 
The New Orleans Museum of Art en in het voorjaar van 2007 tijdelijk met het vroegere van 
Jan van Heek herenigd voor een tentoonstelling in Huis Bergh.50 
 
 Grande Parade 
Algemeen wordt aangenomen dat Lanz de grote promotor was van de vroege Italianen in 
Nederland – volgens Charlotte Wiethoff zette hij diverse particulieren, onder wie Jan van 
Heek, aan tot verzamelen. Maar de rol van Goudstikker  mag niet worden onderschat. Dat 
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Goudstikker behalve een ervaren kunsthandelaar ook een gepassioneerde liefhebber en een 
uitgesproken specialist was op het gebied van de Italiaanse kunst, bewees hij op de 
tentoonstelling Italiaansche Kunst in Nederlands Bezit in 1934 in het Amsterdamse Stedelijk 
Museum.51 In het kader van de jaarlijkse Amsterdamsche Zomerfeesten had het museum de 
bovenverdieping vrijgemaakt voor deze tentoonstelling, La Grande Parade van laat-
middeleeuwse kunst uit Italië, nog steeds hét hoogtepunt in de geschiedenis van het 
verzamelen van Italiaanse kunst in Nederland.52 Goudstikker had samen met C.W.H. Baard, 
directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam, het initiatief genomen: ze wilden laten 
zien hoeveel mooie Italiaanse kunst er in Nederland was. Goudstikker vergat uiteraard zijn 
eigen belang niet: hij kon er zijn uitgebreide en waardevolle collectie tonen, evenals trouwens 
andere handelaren. Hier troffen alle belangrijke verzamelaars van ‘vroege Italianen’ elkaar. 
De uitvoerige, bijna vijfhonderd pagina’s tellende catalogus vermeldt meer dan honderd 
inzenders met samen bijna dertienhonderd werken. Goudstikker, Koenigs, Mannheimer en 
Lanz spanden de kroon met soms tientallen nummers.  

Fritz Mannheimer (1890-1939) was één van de grotere verzamelaars in die jaren, een 
joodse bankier, vennoot van de Amsterdamse vestiging van Mendelssohn & Co.. Hij was ook 
bekend geworden om zijn ‘geniale manipulaties’, politieke verwikkelingen en financiële 
avonturen53, maar in kunstkringen werd hij gezien als een gedreven, zeer deskundige 
kunstverzamelaar.54 Eén van de verbazingwekkende aspecten van zijn kunstverzameling was 
dat deze ondanks zijn caleidoscopische variatie vrijwel geen falsificaties of dubieuze stukken 
kende en van een hoge tot zeer hoge kwaliteit was. In Amsterdam was Mannheimer aanwezig 
met 21 inzendingen, waaronder een statuette van een engel uit de werkplaats van Donatello 
(1386-1466), een portretbuste van een knaapje van een Florentijnse Meester uit de vijftiende 
eeuw, en een bas-reliëf voorstellende Maria in aanbidding voor het Kind van Lucca della 
Robbia (1399-1482) uit de Florentijnse School. Goudstikker overtrof iedereen, in kwaliteit en 
omvang. Hij exposeerde 89 schilderijen, één tekening, achttien sculpturen, drie tapisserieën en 
een onbekend aantal meubelstukken. In zijn inzending lag een sterk accent op de Italiaanse 
primitieven; de helft van de schilderijen kwam uit de veertiende en vijftiende eeuw, 
vierentwintig werken dateerden uit de zestiende eeuw. Lanz toonde tien stukken, zijn 
inzending had meer variatie, geen tapisserieën maar wel aardewerk, Venetiaans glas, kant, 
weefsels en boekbanden. 
 Jan van Heek, lid van het Eere-comité van de tentoonstelling, ontbrak natuurlijk niet 
op deze tentoonstelling. Uit zijn verzameling hingen er achttien kunstwerken, zeventien 
schilderijen en één miniatuur: een handschrift op perkament uit de tweede helft van de 
veertiende eeuw. Hij had de hoogste kwaliteit uit zijn collectie geëxposeerd.  Pronkstukken 
waren de twee panelen uit de school van Antoniazzo Romano, uit het einde van de veertiende 
eeuw. Trots als hij was op zijn twee Duccio’s liet Van Heek deze werken van ‘een der 
grootste primitieven van Italië’ zien: het paneeltje Engel, ooit onderdeel van Duccio’s Maestà, 
en Heilige Martelares, een bovenstuk van een polyptiek, ‘een prachtig stuk van de vroeg-
Sieneesche school’, uit het eind van de dertiende of het begin van de veertiende eeuw. Het 
was ‘een prachtige tentoonstelling van veel grooteren omvang en kwaliteit dan men in ons 
land had durven te verwachten’, meende Van Heek.55  

Dr. F. Schmidt Degener, hoofddirecteur van het Rijksmuseum, schreef in zijn 
voorwoord ook met enige trots dat de overvloed van inzendingen het eerst opviel: ‘Bedenkt 
men dat uitgebreide verzamelingen soms slechts door zeer beperkte keuze vertegenwoordigd 
zijn, dan treft het dat Italië’s kunst sedert een twintigtal jaren, de diepe genegenheid van de 
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Hollanders veroverd heeft.’56 Maar de bezoekcijfers spraken een andere taal, vond Van Heek. 
Het Nederlandse volk wist volgens hem deze tentoonstelling niet voldoende te appreciëren.57 
Er waren weliswaar 21.308 bezoekers geteld, maar als de 57 schoolklassen met gemiddeld 
dertig leerlingen en de zeven groepen van gemiddeld 27 werklozen niet mee werden 
gerekend, was het totale aantal toch teleurstellend. Een recensent weet de tegenvallende 
bezoekcijfers in Amsterdam juist aan de grootse opzet: ‘Het veelkleurig aspect van de 
tentoonstelling […] heeft aan menige bezoeker verwarring en museumvermoeidheid gebracht. 
Men is ons land dergelijke uitwassen niet meer gewend.’ De pers had volgens hem te juichend 
over de expositie geschreven en het ‘meetorsen van den met 1300 nummers zwaar beladen 
catalogus’ was voor velen geen pretje geweest.58  
 
Rotterdamse haventycoon  
Eén van de bekendste verzamelaars van primitieve Italiaanse en Nederlandse kunst in het 
interbellum was de Rotterdamse haventycoon George van Beuningen (1877-1955), een 
tijdgenoot en familie van Jan van Heek. Een broer van George, Coen, was getrouwd met Julia 
van Heek, een nichtje van Jan. Van Heek en George van Beuningen ontmoetten elkaar vaak. 
Beiden verzamelden ze vroege Italianen. Het verschil tussen beide verzamelaars was dat Jan 
van Heek minder vermogend was dan de Rotterdamse haventopman, directeur van de 
Steenkolen Handels Vereeniging en eigenaar van een scheepswerf en een zeesleepbedrijf. 
Van Beuningen schroomde niet op een gegeven moment voor ruim anderhalf miljoen gulden 
het beroemde werk van Jan van Eyck De drie Maria’s bij het graf te kopen, één van de 
mooiste stukken van de Vlaamse Primitieven. Het was de eerste grote Van Eyck in 
Nederland, 71,5 x 90 centimeter, voor Van Beuningen overigens geen reden om ophef over 
zijn aankoop te maken. Het zou meer dan vijf jaar duren eer het tot het Nederlandse publiek 
doordrong, dat ons land – in particulier bezit – een Van Eyck binnen zijn grenzen had. 59 
 In de eerste helft van de jaren dertig verkreeg het Museum Boymans, mede door de 
vrijgevigheid van Van Beuningen De Verloren Zoon van Jeroen Bosch en de collectie van 
Franz Koenigs.60 Ter gelegenheid hiervan was er in 1936 in het museum de expositie Jeroen 
Bosch en de Noord-Nederlandse Primitieven, waarmee het museum internationaal prestige 
afdwong.61 Jan van Heek, uitermate enthousiast over de hoge kwaliteit en grote variatie van 
deze tentoonstelling, was bij de organisatie betrokken, als lid van het Nederlandsch ere-
comité. In het comité trof hij vele bekenden, zoals Goudstikker, Ernst Heldring, Koenigs en 
Willem Vogelsang.62 Het was voor het eerst sinds 1913 dat er in Nederland zoveel werken 
van de Noord-Nederlandse Primitieven werden tentoongesteld. Bovendien was het de eerste 
keer dat het werk van Jeroen Bosch in een Nederlands museum te zien was. Volgens de 
directeur van het Museum Boymans, Dirk Hannema, was dit vooral zo opmerkelijk, omdat 
Bosch toch de meest vooraanstaande meester was van ‘de innig-religieuze kunst’ van de 
Primitieven in de noordelijke Nederlanden.  

De tentoonstelling was een groot succes. Er kwamen 54.340 bezoekers, er hingen 
verspreid over dertien zalen 135 schilderijen – van Geertgen tot Sint Jans tot Jan van Scorel 
en Maarten van Heemskerk – en tientallen tekeningen, gravures en houtsneden. Jan van Heek 
vond dat de tentoonstelling voor velen een openbaring was, omdat velen nu zagen dat er nog 
meer was dan louter kunst uit de Gouden Eeuw.63 Dat het aantal bezoekers in Rotterdam 
beduidend hoger lag dan twee jaar eerder in het Stedelijk Museum in Amsterdam, kan diverse 
oorzaken hebben gehad. De Amsterdamse expositie in 1934 overvoerde de kunstliefhebbers, 
liefst dertienhonderd stukken waren er uitgestald. De expositie van twee jaar later in de 
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Maasstad was met 135 schilderijen in elk geval overzichtelijker. Een andere reden voor het 
Rotterdamse succes kan zijn geweest dat de kwaliteit en de bekendheid van de Noord-
Nederlandse Primitieven hoger werden gewaardeerd dan de kunst van de vroege Italianen in 
het Stedelijk Museum in Amsterdam. Maar beide tentoonstellingen lieten zien dat de interesse 
voor de laatmiddeleeuwse kunst in het interbellum groter werd. Jan van Heek had daaraan het 
zijne bijgedragen. 
 
Verzamelen 

De vraag dringt zich op waarom Jan van Heek kunst verzamelde. De gedachte leeft dat 
textielfabrikanten de trend van die tijd volgden en kunst kochten, ook om hun status te 
verheffen. Een kunstcollectie zou – net als het bezit van landgoederen – een soort van 
‘adelbrief’ zijn, een brief of oorkonde waarbij iemand tot de adelstand wordt verheven of als 
tot die stand behorend gerekend wordt.64 In elk geval was dat geen motief voor Jan van Heek 
om een kunstverzameling in Huis Bergh aan te leggen. Een belangrijke drijfveer om kunst te 
gaan verzamelen was dat hij meende dat belangrijke kunstwerken en verzamelingen binnen de 
landsgrenzen moesten blijven en niet in handen moesten vallen van bijvoorbeeld rijke 
Amerikanen die in die jaren in Europa de kunstmarkt afstroopten. Jan werd in zijn passie 
zeker niet gevoed door pronkzucht. Hij was niet een ondernemer die zijn kantoren en 
fabrieksruimten vol hing met kunstwerken. Hij was geen ostentatief verzamelaar, al wilde hij 
zichzelf wel duidelijk onderscheiden van anderen.65 Zijn collectie in Huis Bergh was tijdens 
zijn leven niet toegankelijk voor het publiek, alleen goede vrienden leidde hij graag langs zijn 
verzamelde kunstwerken.  

Voor hem was het verzamelen van laatmiddeleeuwse kunst ook zijn eigen vertaling 
van de zorgmacht die vele fabrikanten omstreeks 1900 werd toegekend. Met name in de 
familie Van Heek leefde deze patriarchale instelling. Het Volkspark, het Van Heekpark, het 
Van Lochemspark, het Van Heekbad en later ook het Rijksmuseum Twenthe – waar arbeiders 
kunst konden bekijken en leren waarderen – waren er voorbeelden van. Deze vrijgevigheid – 
die natuurlijk niet vrij was van eigen ondernemersbelang – was binnen de familie een traditie 
geworden. Andere textielfamilies in Enschede oefenden deze zorgmacht niet of nauwelijks 
uit. Jan van Heek, die nog altijd patriarchale ideeën koesterde, zou voor het Rijksmuseum 
Twenthe zeer bewust het motief van de volksopvoeding hanteren. En in Huis Bergh – het 
kasteel en de omringende bossen en weilanden – had hij de door God geschapen natuur en de 
door Hem geïnspireerde kunsten op historisch grond bijeengebracht. Het publiek zou hier een 
deel van het verleden kunnen herbeleven.66  

Of het zijn bedoeling was of niet, Huis Bergh met de kunst en de bossen rondom werd 
een uniek monument, een gedenkteken van de Enschedese textielfabrikant. ‘Mensen willen 
vaak een eeuwigheid kopen, bijvoorbeeld met een museum [...] de behoefte om erkenning te 
kopen,’ zie Paul Fentener van Vlissingen eens. Jan van Heek verbond er echter niet zijn naam 
aan, zoals Boymans van Beuningen en Kröller-Müller.67 Van Heek zal evenmin, door kunst te 
verzamelen, hebben gestreefd naar publieke eer, wat ook voor veel verzamelaars een 
belangrijk motief kan zijn, een eer die dan wordt vertaald in een eredoctoraat, adellijke titel, 
adellijk aanzien.68 Daarvoor was Jan van Heek te bescheiden, al was hij verguld met het 
eredoctoraat dat de Universiteit van Amsterdam hem in 1952 verleende.  

Trots was hij wel en die toonde hij ook: niet alleen in zijn boek Huis Bergh. Kasteel en 
collectie, maar ook op de tentoonstelling in 1934 in Amsterdam, waar hij zijn mooiste stukken 
exposeerde. Net als in zijn werk als firmant van één van de grotere textielfabrieken in ons 
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land en als bestuurder van stichtingen en verenigingen op het terrein van kastelen, 
monumenten en natuur, was hij ook bij het verzamelen prestatiegericht. Hij wilde een 
vooraanstaande rol spelen in het kleine wereldje van de belangrijkste verzamelaars van 
laatmiddeleeuwse kunst in Nederland. Dat lukte want hij mocht zich op één lijn stellen met 
George van Beuningen, Otto Lanz, Jacques Goudstikker, Fritz Mannheimer en nog enige 
andere zowel nationaal als internationaal bekende collectioneurs. 
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