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HOOFDSTUK 17 
 

Oorlog en revolutie 
 
Aan het einde van 1913 keek Jan van Heek – zoals hij al jaren gewend was – terug op het 
voorbije jaar. Pessimisme voerde de boventoon: hij zag de nabije toekomst met zorg 
tegemoet. Frankrijk en Duitsland voerden hun bewapeningswedloop gestaag op, Rusland en 
Oostenrijk volgden, andere staten werden meegesleept. Daarbij kwam dat hij vrijwel overal 
de tendens bespeurde naar steeds meer staatsbemoeienis, in alle landen, op elk gebied. ‘Op 
den duur werkt deze doodend op alle individueel verantwoordelijkheidsgevoel, op het oude en 
gezonde denkbeeld van “zelf help” waar dit mogelijk is. Men schept staats-almacht, tot het 
gebouw van den Staat topzwaar wordt en gedoemd is te kantelen’, meende hij.1 

Velen in Nederland konden niet geloven, dat het ooit nog tot een oorlog zou komen. 
Kennis, ontwikkeling en moraal stonden op zo’n hoog peil, dat een oorlog op grote schaal 
ondenkbaar leek. Tot hen behoorde Gerrit Jan van Heek, ‘een wijs en gematigd man’, vond 
Jan. Maar Jan was niet zo optimistisch. En op zondag 28 juni 1914 kreeg Jan gelijk. De 
Oostenrijkse kroonprins Frans Ferdinand en zijn gemalin Sophie von Hohenberg werden in 
Serajevo vermoord. De oorlog was onvermijdelijk. ‘Een reuzenoorlog, eene wereld-
catastrophe, waarvan niemand de portée kan overzien’, schreef Jan op 1 augustus in zijn 
dagboek, dat hij dat jaar voor het eerst had open geslagen.2  
 Nederland wilde niet in de oorlog worden betrokken en handhaafde een strikte 
neutraliteit. Maar dat betekende niet dat het land werkeloos kon toekijken. Jan van Heek werd 
al snel in de oorlog betrokken. Toen hij op 7 oktober 1914 met Annetje een wandeling maakte 
rondom het kasteel, hoorden ze in de verte de Duitse kanonnen dreunen. De Duitsers, op 
doortocht naar Frankrijk, bestookten Antwerpen: honderdduizenden zochten een veilig 
heenkomen in het neutrale Nederland. De volgende dag kreeg Jan van Heek uit Enschede het 
verzoek een commissie te leiden die zich over hen moest ontfermen.3 Vrijdagmorgen 9 
oktober vertrok hij vroeg uit ’s Heerenberg, want de eerste vluchtelingen zouden die dag 
arriveren. Maar het treinverkeer was zo’n chaos dat pas in de nacht van zaterdag op zondag 
tweehonderd Belgen op het station in Enschede aankwamen.  
 

‘Het was een droevig gezicht zooals zij daar uit de goederenwagens kwamen, bijna uitsluitend 
vrouwen en kinderen en oudjes, vuil, verwaarloosd, mechanisch de hun aangewezen weg 
volgend. Zij maakten de indruk te behooren tot de laagste klasse der maatschappij. Het 
ijverige voedingscomité der dames had op uitstekende wijze voor gesmeerde boterhammen 
gezorgd, voor bouillon en voor koffie, terwijl de wachtkamers met lange banken en tafels 
waren ingericht.’4 
 

 Na afloop van het ontbijt werden de vluchtelingen naar het Volkspark en naar de oude 
Bloemendal’s School aan de Zuiderhagen gebracht, waar stro en dekens wachtten en ieder 
zich kon wassen. Vrouwen en kinderen mochten een bad nemen in het Van Heekbad en 
kregen indien nodig nieuwe kleren.5 Maar het Volkspark, de school en ook het gebouw van 
het Leger des Heils konden de Belgen geen blijvend onderdak bieden. Jan van Heek en zijn 
commissieleden moesten omzien naar andere ‘vluchtoorden’. Het R.K. Armbestuur bracht 
voorlopig uitkomst, het katholieke ziekenhuis aan de Markt had ruimte over. Eind december 
waren de meeste Belgen weer vertrokken, naar hun eigen huis. Sommigen hadden in 
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Nederland een woning gevonden, een enkeling zocht en kreeg werk in Enschede en bleef er 
wonen.6 Kort na de oorlog, in 1919, kon de commissie met tevredenheid terugzien op haar 
activiteiten. Er was zelfs nog geld over; een deel daarvan wilde de commissie besteden aan 
een gedenksteen. Het monument kwam er, al duurde het wel enkele jaren. Op 6 december 
1924 bood Jan van Heek aan het kerkbestuur een bronzen beeldengroep aan van vluchtende 
mensen. Het beeld kreeg een plaats in de tuin van het vroegere ziekenhuis. Tegenwoordig 
staat het in het Van Lochemspark. 
  
Vrijwillige Landstorm 
Begin augustus 1914 meldden Jan’s broers Gerrit Jan en Arnold  zich bij de burgemeester van 
Enschede als vrijwilliger voor het leger. Ook stelden ze hun auto’s en chauffeurs ter 
beschikking. Jan had zich ook wel als vrijwilliger willen opgeven, maar hij vond dat hij de 
fabriek niet kon verlaten, hij wilde zelf Rigtersbleek door de komende periode leiden.7 De 
broers werden ingedeeld bij de afdeling Wielrijders van de Vrijwillige Landstorm in Den 
Haag. In de loop van 1915, nadat ze in Den Haag en ook in Breda hadden gediend, keerden ze 
terug en werden toegevoegd aan de Enschedese wielrijdersafdeling. Ondanks zijn drukke 
werkzaamheden voor de fabriek meende Jan dat hij zich toch op enigerlei wijze moest 
inzetten voor zijn land. Hij sloot zich op 23 september als vrijwilliger aan bij de Landstorm en 
kreeg de rang van tweede luitenant.8 Gerrit Jan werd de plaatselijke commandant.  

In de zomer van 1916 nam Jan deel aan de oefeningen van een aantal 
wielrijdersafdelingen in Lochem, die een week duurden. Het waren prachtige dagen, vond hij, 
heerlijk augustusweer met af en toe een zware regenbui.  
 

‘Het landschap tusschen Schipbeek en Oude IJssel was wonderschoon en wij zullen misschien 
niet licht de gelegenheid weer krijgen de historische kastelen en hun omgeving in De 
Graafschap Zutphen zoo goed en zoo mooi te zien. Na de vermoeiende tochten heb ik iedere 
avond in de Berkel gezwommen en daarna nog stil genoten van de droomerige natuur. Vooral 
Ampsen trok mij aan met zijn eeuwenoude eiken, zijn bosschen en graslanden, waaromheen 
men ’s avonds de ooievaar, een schaarsch wordende vogel, kon zien scheeren. Van den dienst, 
de orde en discipline, heb ik een gunstige indruk met mij genomen.’9 

 
Bijna twee jaar later moest Jan daags na Pinksteren, op dinsdag 29 mei 1917, opkomen om 
een maand dienst te doen bij het 1e Regiment Infanterie in Harskamp. Hij vond het een 
‘aanstrengende tijd’, vooral als hij op zeer warme dagen velddiensten had ‘in de 
Harschkampse Karpaten, de zandverstuivingen der Veluwe’. Het enige dat Jan in Harskamp 
miste was een rustig vertrek, om wat te lezen en te schrijven. In de barak was het veel te 
rumoerig. Na afloop van de oefeningen kon hij het niet laten en bezocht nog even het Kasteel 
Ter Horst in Loenen.10  
 
Omverwerping 
In Nederland werd de situatie steeds zorgelijker. In het voorjaar van 1918 noteerde Jan in zijn 
dagboek: ‘Brood 200 gram per persoon per dag. Vleesch in ’t geheel niets, althans voorlopig 
niet.’ De regering had volgens hem de ernst van de toestand veel eerder onder ogen moeten 
zien en maatregelen moeten nemen. Niemand had zich daarom op deze ontwikkelingen 
kunnen voorbereiden, de ontevredenheid in het land was groot.11 Een half jaar later, in 
oktober, leek er een einde te komen aan de oorlog. Nederland was de oorlog ook meer dan 
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moe. Er waren een half miljoen mannen onder de wapenen, alom heerste er armoede en 
werkloosheid. Vooral in de grote steden leden velen honger; de Nederlandse handel lag 
vrijwel stil.  
 Ook de manschappen van leger en vloot waren ontevreden. Op 25 oktober kwam het 
tot relletjes in de legerplaats Harskamp, waar Jan anderhalf jaar geleden een maand dienst had 
gedaan. De gemobiliseerden waren het nietsdoen beu, de verlofregeling was te weinig soepel, 
het eten was slecht. De officieren werden niet meer gehoorzaamd. Een kantine en enkele 
barakken gingen in vlammen op. Ook in andere legerplaatsen braken opstandjes uit. Pieter 
Jelles Troelstra, de partijleider van de SDAP, zag de onlusten als uitingen van een 
revolutionaire stemming in het gehele leger. Hij leidde daaruit af dat de regerende klasse haar 
voornaamste houvast had verloren; de tijd leek rijp voor een revolutie.12 Jan van Heek moest 
in deze woelige herfstdagen van 1918 vaak aan zijn vader denken, die tot aan het einde van 
zijn leven steeds had verkondigd dat de partij die op zee de baas bleef, de oorlog zou winnen 
en dat de oorlog zou eindigen met revolutie. Gerrit Jan kreeg gelijk. In vele landen brak 
revolutie uit, eerst in Rusland, daarna in Oostenrijk-Hongarije. Een week later, in de nacht 
van 7 op 8 november, werd in München de Socialistische Republiek uitgeroepen, tot 
verbazing van velen in Beieren, dat immers een bolwerk van geloof en monarchie was.13  
 
Kaiser Wilhelm II 
Zondagmorgen 10 november 1918, een dag voordat de wapenstilstand werd gesloten, meldde 
zich om tien uur bij de Nederlandse wacht aan het Witte Huys in Eysden een reisgezelschap, 
dat in negen auto’s was aangekomen, berichtte de correspondent van de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant maandag. Uit het gezelschap was één man naar voren getreden die 
meedeelde dat hij Wilhelm van Hohenzollern was, de Duitse keizer. Wilhelm II vroeg asiel in 
Nederland.14 De Nederlandse regering verleende dat, tot verontwaardiging van de Entente, de 
landen die tegen Duitsland hadden gevochten. Begin 1920 vroegen deze landen officieel aan 
Nederland de voormalige Duitse keizer uit te wijzen.15 Vier dagen later kwam het antwoord: 
op historische en juridische gronden werd het uitleveringsverzoek afgewezen. Van Heek 
volgde deze ontwikkeling; hij betreurde het dat de Duitse keizer de laatste tijd was 
‘teruggebracht […] tot een figuur van zeer kleine afmetingen’. Later gaf hij toe dat hij 
Wilhelm II vaak onsympathiek had gevonden, als kroonprins al en ook daarna als keizer.16 
Toch bleef Jan van Heek Wilhelm II tot de belangrijkste figuren uit de wereldgeschiedenis 
tussen 1890 en 1920 rekenen.17  
 
‘Bolsjewistische ziekte’  
Dezelfde dag dat de Duitse keizer naar Nederland vluchtte, predikte Pieter Jelles Troelstra op 
een bijeenkomst in Rotterdam de revolutie: ‘De arbeidersklasse in Nederland grijpt thans de 
politieke macht.’18 De volgende dag kondigde Troelstra in de Tweede Kamer tijdens een uren 
durende, door Scheffer ‘briljant’ genoemde, redevoering de Nederlandse revolutie aan: ‘Wij 
maken een revolutie omdat het kan en moet.’19 Op woensdag 13 november noteerde Jan van 
Heek in zijn dagboek, dat de toestand in Nederland steeds dreigender werd. Troelstra en de 
communist David Wijnkoop bleven hameren op een totale ommekeer en gedroegen zich alsof 
ze het spel al hadden gewonnen.20 Diezelfde middag kwam van de territoriaal bevelhebber het 
bevel om de Landstormvrijwilligers direct onder de wapenen te roepen, ter handhaving van de 
binnenlandse orde. Gerrit Jan en Arnold waren in Boekelo op jacht en Jan moest de honneurs 
waarnemen. Hij nam direct in overleg met de burgemeester van Enschede enkele maatregelen. 
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De vrijwilligers moesten om half zes aantreden in het gymnastieklokaal van de HBS aan de 
Beltstraat.  
 In Enschede bleef het niet lang rustig. De volgende dag werd een proclamatie van de 
territoriaal bevelhebber die op het stadhuis was aangeplakt, van de muur getrokken en 
verbrand. Direct kwamen de afdeling van de Vrijwillige Landstorm en de burgerwacht onder 
de wapenen. Ook in de rest van het land werd stevig opgetreden. Treub hield, aldus Jan, een  
‘vernietigende rede’ tegen Troelstra. De confessionele partijen in de Tweede Kamer verzetten 
zich met kracht tegen de revolutie. In Enschede kwamen de socialisten in Ons Huis bijeen – in 
Jan’s geboortehuis. Maar in het algemeen gebeurde er weinig in Enschede en andere plaatsen 
in Twente. De arbeiders hadden genoeg van de oorlog, de ideeën van Troelstra waren niet hun 
eerste zorg, ze wilden weer aan het werk, de kost verdienen, terugkeren naar een normaal 
leven. Jan schreef vrijdag in zijn dagboek: ‘Het wil mij voorkomen, dat de crisis der zeer 
acute bolsjewistische ziekte hier in ’t land achter de rug is.’ Op 19 november noteerde hij: 
 

‘Hadden de socialistische en revolutionaire elementen op 11, 12 en 13 November er alles op 
gezet, er is niemand die had kunnen voorspellen dat alles goed was gegaan. Door de 
plotselinge revolutionaire strooming scheen het publiek in Holland aangegrepen en verlamd. 
Men heeft het critieke moment niet benut. De reeds voorbereide regeeringsmaatregelen 
hebben doorgewerkt en het Nederlandsche volk kwam tot zichzelf. De groote meerderheid der 
bevolking, in de eerste plaats het geloovige deel, heeft niet alleen zich er tegen verklaard, doch 
er ook scherp tegen gezet. Men is bereid en staat klaar de maatschappelijke orde met de 
wapenen te verdedigen.’21 

 
De dreiging van de revolutie was voorbij. Op het op zondag 17 september in Rotterdam 
gehouden congres van de SDAP verklaarde Troelstra ruiterlijk zich vergist te hebben en de 
maatschappelijke krachten verkeerd te hebben gepeild. Jan: ‘Die verklaring strekt hem tot eer. 
[…] …..de revolutionaire beweging hier te lande is mislukt.’22 Troelstra stortte in en 
overwoog zelfs een moment zelfmoord te plegen.23  
 Op 19 november werden de Landstormvrijwilligers gedemobiliseerd. De volgende dag 
leverde ook Jan zijn uitrusting in.24 In maart 1920 vroeg Jan per 1 april ontslag uit de militaire 
dienst, zijn drukke werkzaamheden lieten hem te weinig vrije tijd en bovendien was er van 
zijn wielrijderskorps ‘niets meer over’.25  
 
Onverschillig en ongehoorzaam 
Toen de oorlog voorbij was, trokken duizenden krijgsgevangenen van allerlei nationaliteiten 
op de terugweg naar hun vaderland door Enschede; het waren Fransen, Britten, Belgen, 
Italianen, Serviërs, Russen en Japanners, in totaal 76.100 manschappen. Jan zag de duizenden 
krijgsgevangenen dagelijks voorbijkomen: ‘Zij zijn lichamelijk in goeden doen. Engelschen 
vormen thans de meerderheid en deze gedragen zich goed. De Fransche transporten van de 
laatste dagen zijn van minder gehalte. Over de Belgen wordt zeer geklaagd. Zij zijn 
onverschillig en ongehoorzaam.’ Diverse textielfabrieken boden tijdelijk onderdak, ook 
Rigtersbleek waar plaats was voor 250 gevangenen. Ze maakten zelfs een speciale 
ansichtkaart die de tijdelijke gasten naar familie en bekenden konden sturen. Onder een 
afbeelding van Rigtersbleek was in het Engels en het Frans gedrukt: ‘Ter herinnering aan het 
korte verblijf in de fabriek van Rigtersbleek’.26  
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 Zeshonderd officieren moesten een wat luxueuzere behuizing krijgen dan het 
voetvolk. Daarvoor dienden de danszaal van Café Lippinkhof, gebouw Irene aan de 
Noorderhagen, een school en het café van de familie Goorhuis aan de Oldenzaalsestraat.27 
Alle binnenkomende mannen werden vluchtig medisch onderzocht, ernstige zieken 
opgenomen in de twee ziekenhuizen of in het Rijksquarantainekamp bij het Erve Poolman. 
Wie luizen had, werd doorverwezen naar de fabriek van Menko, waar een badgelegenheid 
met vijftig douches wasen een ontsmettingskamer voor kleding. De centrale keuken verzorgde 
het eten, soms twaalfduizend porties per dag. De mannen gingen na korte tijd door naar hun 
vaderland, maar telkens weer dienden zich nieuwe contingenten aan.  
 In de organisatie speelde ook Jan van Heek een rol, niet alleen omdat hij in zijn 
fabriek een zaal vrijhield voor de krijgsgevangenen, maar ook omdat hij betrokken was bij de 
algemene regelingen in de stad en vooral bij de uitvoering van het idee een monument op te 
richten dat de Enschedese burgerij blijvend zou herinneren aan de vele transporten van 
krijgsgevangenen. Het granieten monument, met een inscriptie in vier talen, in 1919 onthuld, 
stond op het Hoedemakersplein. In de jaren vijftig werd het verplaatst naar ’t Zwik, waar het 
een eervolle plaats kreeg aan de Cort van der Lindenlaan, genoemd naar de minister-president 
die Nederland in 1914-1918 neutraal hield. 
 
Drie dochters 
Ondanks alle beslommeringen, om het bedrijf, het kasteel, zijn wielrijderskorps, de Belgische 
vluchtelingen en de krijgsgevangenen, ondanks alle zorgen over de oorlog en haar gevolgen, 
telden de oorlogsjaren voor het echtpaar Jan en Annetje vele gelukkige en soms ook 
verdrietige perioden. Nog net voor het begin van de wereldbrand was op 10 juni 1914 hun 
eerste kind geboren, dochter Maria Aurelia Christina, in de wandeling Aureel. In het eerste 
uur van 14 juli 1915 kwam hun tweede kind, Christine Friedrike Louise, haar roepnaam werd 
Loekie.28 Aan het einde van de zeer koude nawinter van 1917, op 24 april, kregen Jan en 
Annetje hun derde dochter, Anna, haar roepnaam was Anneke. Het was dat jaar volgens vader 
Jan geen lente geweest, de winter was rechtstreeks in de zomer overgegaan, de pasgeborene 
stond bijna elke dag in haar wagen in de tuin of op het balkon van ‘t Roessingh.  
 

‘Ik herinner mij, dat ik in die eerste dagen van ontluikend groen Willy Sluyter pastel-
portretten maakte van Aurelia en Christientje, gebukt bloemen plukkend en aan den vijver 
zittend. Het werd een prachtige zomer met wisselvallige oorlogskansen, waarbij ons land groot 
gevaar liep in het wereldconflict betrokken te worden.’29  

 
Met de geboorte van Anneke was de wens van vader Van Wulfften Palthe niet verhoord. Die 
had op 29 januari 1917 Annetje gefeliciteerd met de te verwachten baby, hij hoopte dat Jan nu 
een stamhouder zou krijgen.30 Maar de drie stamhouders kwamen pas in de jaren twintig. Jan 
jr., Goderd en Arnold. 
 
Een lichte, gewone sigaar 
Op zondag 18 juni 1916 bezocht prins Hendrik, de gemaal van koningin Wilhelmina, Huis 
Bergh. Een maand eerder had hij op een autotocht door het Montferland gehoord dat Jan van 
Heek de eigenaar was van het kasteel in ’s Heerenberg. J.W. Backer, Hendrik’s adjudant, 
informeerde of Van Heek de prins op 18 juni kon ontvangen, zijne hoogheid wilde graag een 
rit door de bossen maken, ‘mogelijk heeft u daar wel een open rijtuig, jachtwagen of iets 
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dergelijksch’. De prins stelde er prijs op dat alles ‘een zeer eenvoudig karakter’ droeg.31 In 
een tweede brief deed de adjudant enkele suggesties voor het programma van die dag. De 
prins wilde graag een broodje eten op een beschutte plaats bij de Hettenheuvel, met koffie of 
wijn. Tussen twee haakjes liet hij weten dat de prins graag een lichte, gewone sigaar zou 
willen roken. Hendrik wilde daarna de bossen in: ‘Groot wandelaar is ZKH niet, maar men 
kan varieeren, rijtuig en loopen.’ Om half zes ongeveer zou het gezelschap de terugreis naar 
paleis Het Loo in Apeldoorn aanvaarden.32 En zo geschiedde. Jan keek met genoegen terug op 
het koninklijke bezoek. Ze hadden bij mooi weer deels te voet, deels in een Gelders karretje 
dat de prins zelf reed, een tocht door de bossen gemaakt. Hendrik had zeer veel interesse 
getoond in de bosbouw en de geschiedenis van het kasteel.33  
 Een paar maanden later, op 8 oktober 1916, bezocht prins Hendrik de familie Van 
Heek op ’t Roessingh in Lonneker, om een kop thee te drinken en om Gerrit Jan en Arnold te 
ontmoeten. In het voorjaar van 1917, op 6 mei, was de prins weer te gast op Huis Bergh. Het 
ijs tussen Jan en Hendrik was gebroken.  
 

‘De Prins was zeer vrolijk. Op de Ulenpas zijn we als inbrekers over het hooge hek 
geklommen en hebben het leegstaande huis als kwajongens van boven tot beneden doorzocht. 
Op den Gelderschen Toren waar we het dak beklommen, ging het haast evenzoo. […] Het was 
een mooie prettige dag.’  

 
Ze spraken ook over de oorlogssituatie. De prins verwachtte een spoedige vrede. ‘Ik help het 
hem hoopen, doch gelooven kan ik het niet.’ 34 
   

 
Afscheid van het familisme  

 

Jan van Heek zag in het voorjaar van 1916 de toekomst somber in. Het Duitse offensief bij Verdun, 

op 21 februari 1916, ingeleid door een gigantisch bombardement, toonde aan dat de oorlog nog 

lang niet voorbij was, Duitsland en Frankrijk vochten door. In april trof hij voorzieningen, ‘voor het 

geval Nederland in den oorlog betrokken raakt en ik zoude komen te vallen, of wanneer ik […] kom 

te overlijden’ schreef hij zijn Beschikkingen en Wenschen.  

‘Ik druk als mijn wensch uit, dat voor alles mijne kinderen in grooten eenvoud worden opgevoed. 

In eenvoud van levenswijze, kleeding, in gedachten. Aan de kinderen worde bijgebracht, dat 

geboorte of rijkdom door zichzelf niemand beter of hooger maken, doch dat in de innerlijke 

eigenschappen vóór alles de waarde van den mensch en van het leven ligt. Aan mijne kinderen 

moet geleerd worden, dat zij op niemand mogen neerzien. Verder wensch ik dat mijne kinderen 

eene degelijke opvoeding krijgen en goed onderwijs zullen genieten. Na behoorlijk voorbereidend 

onderwijs, stel ik er prijs op dat ieder zich ontwikkelt in een richting waarin haar aanleg voert, 

hetzij teekenen of schilderen, muziek, literatuur of eene andere richting. Datgene waaraan men 

zich wijdt, worde echter met ernst beoefend. Een zoon zal eventueel zijn eigen richting moeten 

kiezen, doch worde hem op het hart gedrukt niet zonder noodzaak te veranderen. Doet hij een 

keuze, zo moet dat na rijp beraad geschieden, doch hij moet de eenmaal ingeslagen weg niet licht 

verlaten. Dat geldt voor iedere carrière, zij deze militair, industrieel, juridisch of gouvernementeel. 

Op nagelaten rijkdommen mag niet alleen geteerd worden. Ieder moet in de maatschappij een 

werkzaam en nuttig aandeel nemen en zich zijne positie waardig maken. Blijft men teeren op naam 

of rijkdom, zoo is iedere familie vroeg of laat tot achteruitgang en ondergang gedoemd.’  
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In 1916, toen Jan dit document opstelde, hadden hij en Annetje twee dochters, Aurelia en Loekie. 

Daarna werd het gezin uitgebreid met nog een dochter en drie zonen. Jan nam afscheid van het 

familisme, doordat hij de volgende generatie zonen niet bij voorbaat een materiële en sociale 

zekerheid garandeerde. Hij zag Rigtersbleek niet als een familiaal bezit en niet als een 

vanzelfsprekende inkomensbron voor het nageslacht.35  

Huis Bergh ‘met al hetgeen daaraan verbonden is’ mocht na zijn dood niet uiteenvallen, Jan wilde 

de bezitting ‘als één geheel aan het nageslacht overleveren’. De bossen moesten toegankelijk 

blijven voor het publiek. ‘Als de Nederlandse wet het toestaat, wil ik dat de Grafelijke Bezitting 

Bergh, met kasteel, archief, schilderijen en inboedel aan de provincie wordt overgedragen, of aan 

de Staat der Nederlanden, “ten algemeenen nutte als historisch en natuurmonument”. Recht van 

bewoning van het kasteel en het vruchtgebruik zou ik het liefst bestemmen voor mijn 

nakomelingen.’ 

De schetsboeken wilde Jan vermaken aan moeder ‘als bijzonder blijk van mijne vereering en liefde 

en om uitdrukking te geven aan mijn onvergankelijke dankbaarheid voor hetgeen zij en Vader voor 

ons in het leven geweest zijn’. Als de erfgenamen het de moeite waard zouden vinden, konden ze 

er ‘op kosten van mijnen boedel’ een boek van maken. Ze mochten ze aan ieder die daarvoor 

belangstelling had, ten geschenke geven.  

De beslissing over zijn dagboeken was moeilijk: ‘Ik heb in deze steeds mijne beschouwingen, 

indrukken en denkbeelden vrijelijk weergegeven en nooit na het neerschrijven weder een blik in de 

boeken geslagen.’ Hij kende de inhoud alleen op hoofdlijnen en beval ‘den inhoud wel aan in de 

clementie van den lezer’. Hij bestemde de dagboeken voor Annetje, die ze ter kennisname zou 

geven aan zijn moeder en aan zijn zussen Gus en Bertha en de broers Gerrit Jan en Arnold. Samen 

moesten die beslissen of de boeken moesten worden vernietigd of bewaard blijven. 

Van zijn baar vermogen zou hij, wanneer hij daarmee Annetje en de kinderen niet tekort zou doen, 

een bedrag van honderdduizend gulden willen bestemmen voor ‘verschillende goede doeleinden’, 

zoals Natuurmonumenten, Heemschut, en ‘andere instellingen, die ten doel hebben de liefde voor 

ons land, zijn verleden en de instandhouding van historische en natuurmonumenten aan te 

kweeken’.  

Een bijzondere wens had hij voor ’s Heerenberg: ‘Gaarne zoude ik wat doen ter verbetering van 

hygiënische en huishoudelijke toestanden te ’s Heerenberg welke zoveel te wenschen overlaten. 

Wellicht kan dit geschieden door subsidiëring van practische huishoudcursussen, waar begrippen 

van zindelijkheid, hygiëne en goede huishouding worden bijgebracht. In verband met de 

overwegende meerderheid der katholieke bevolking dient de leiding in katholieke handen te 

blijven.’ 36 

 

 
Afscheid van dierbaren  
Het waren niet alleen vreugdevolle gebeurtenissen die Jan van Heek en zijn familieleden in 
deze jaren beleefden, ook moesten ze afscheid nemen van dierbaren. Drie dagen na de 
geboorte van Christientje, op zaterdagmorgen 17 juli 1915, bereikte Jan het bericht dat zijn 
zwager Hermann Jungé, echtgenoot van Auguste, majoor bij de Garde-Schützen, aan het 
begin van het grote offensief onder Hindenburg tegen Warschau, vrijdagmiddag om vier uur 
‘den Heldentot’ was gestorven. Gus was de vorige avond met haar twee kinderen op ’t Stroot 
aangekomen. Ludwig en Jan deelden haar het tragische nieuws mee. Op 9 februari 1916 werd 
de overledene ter aarde besteld op het kerkhof boven Baden-Baden. ‘Het geschut donderde 
tijdens de plechtigheid aan de overzijde der Rijnvlakte; het groote Duitsche offensief tegen 
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Verdun zoude beginnen. Wij zagen Kroonprins Wilhelm voor dit doel uit Baden-Baden 
vertrekken en afscheid nemen van zijn gemalin Caecilia.’37  
 In het voorjaar van 1915 merkte Jan van Heek dat zijn vaders gezondheid sterk 
terugliep. ‘Van den merkwaardigen naar geest en lichaam vroeger zoo veerkrachtigen man 
[…] is slechts eene schaduw over.’ Zijn vader sprak bijna niet meer, hij moest in alles 
geholpen worden, hij kon alleen nog wat strompelen met hulp van twee familieleden.38 
Dinsdagmorgen 28 december om zeven uur in de ochtend overleed Gerrit Jan van Heek. 
Gedurende meer dan veertig jaar was hij het hoofd en het middelpunt van de familie 
geweest.39 Op de laatste dag van 1915 droegen de zeven zoons de baar door de vestibule uit 
het Van Heekshuis en van de hoge stoep. Toen ze de drempel passeerden, begonnen de 
klokken van de Grote Kerk, op nauwelijks twintig passen van het ouderlijke huis, te beieren, 
de klokken van de katholieke kerk aan de overkant van de Markt vielen in. Langs de route die 
de rouwstoet volgde naar het kerkhof stonden vele duizenden stadgenoten. Onder eerbiedige 
stilte slingerde de stoet zich door de stad en over de Gronauscheweg langs het Wooldrikpark.  
 

‘De zon is in volle glorie doorgekomen en wij maakten de opmerking dat Vader in zijn goede 
dagen of bij welzijn zelfs in den laatsten tijd naar zijn Lankheet zoude zijn gegaan om zijne 
laatste traditionele wandeling vanaf den boschwachter of door den veldbosch te maken.’40 

 
Burgemeester Meine van Veen was de eerste spreker aan het graf van Gerrit Jan van Heek, 
die ‘niet behoorde aan Enschede of Twente, maar aan geheel ons land’.41 Maar onder de 
mannen en vrouwen langs de route die in 1902 de staking hadden meegemaakt, waren de 
meningen verdeeld. De oude Van Heek was ‘zo hard als het staal van zijn brandkast’ geweest, 
om het lot van de arbeiders hadden hij en zijn zonen zich niet of nauwelijks bekommerd. Bij 
het verlaten van het kerkhof kreeg de burgemeester een schotschrift tegen de overledene in de 
hand gedrukt.42 Gerrit Jan’s  naam leeft in Enschede voort in het G.J. van Heekpark, in 1918 
door Annetje en de kinderen aan de burgerij geschonken; het is na het Volkspark het tweede 
park in Enschede van een Van Heek.43  
 
 

Geen rust en inspiratie, schetsboeken blijven onberoerd 

In de oorlogsjaren kwamen Jan’s schetsboeken nauwelijks uit het koffertje. De tekening die hij op 

zijn huwelijksreis in München had gemaakt van de voorgevel van een kerk met twee torens, was 

de laatste vóór de oorlog. De daaropvolgende vier jaar legde hij in vijf schetsen enkele momenten 

van vreugde en verdriet in het familieleven vast. Begin juli 1918 ging het schetsboek pas weer 

open. Op een vaartocht in de buurt van Lemmer maakte hij diverse tekeningen, waaronder 

havengezichten. Ook de eerste jaren na de oorlog raakte hij de tekenpen nauwelijks aan. In 1919 

maakt hij twee schetsen, van de havezate Brecklenkamp en van het kasteel in Helmond; de laatste 

maakte hij niet af. Pas in de nazomer van 1923 vond hij kennelijk weer voldoende rust en trok hij 

er weer op uit, met zijn koffertje, in binnen- en buitenland, in Twente en het Duitse grensgebied, in 

Antwerpen en Brussel. Opvallend is dat hij in bijna anderhalf jaar maar vijf schetsen van Huis 

Bergh maakte.  
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‘In het zog der socialisten’  
Jan van Heek schreef in zijn dagboeken nauwelijks over zijn eigen politieke visie, slechts af 
en toe schemerden door zijn notities ideeën en opvattingen die waren gevoed door zijn 
conservatief-liberale denken. De politieke situatie in binnen- en buitenland baarde hem 
zorgen. De omstandigheden waren ongekend: de oorlog woedde nog in volle hevigheid, in 
Rusland was de revolutie uitgebroken. Hij was ongelukkig met de uitslag van de verkiezingen 
voor de Tweede Kamer van 3 juli 1918, aangezien juist die partijen hadden gewonnen 
waarvan hij vanuit zijn politieke visie in deze omstandigheden weinig heil verwachtte: de 
confessionelen en de socialisten. Het gevoeligst waren de liberale partijen getroffen, in het 
bijzonder de Unie-liberalen.  
 

‘M.i. kan gezegd worden dat de nederlaag verdiend is. Het is de fout van de Hollanders dat 
steeds ieder zijn eigen richting uit wil en dat men zich zeer slecht wil voegen naar opvattingen 
die ook maar in geringe mate van de eigene afwijken. Ook hebben de linksch-liberale partijen 
steeds in den lateren tijd in het zog der socialisten gevaren en tegen elkaar opgeboden in het 
geven van mooie beloften. […] Het Nederlandsche volk heeft zich daarvan door deze 
stemming wel eenigermate afgewend. […] Was er een meerderheid van socialisten en links-
liberalen uit de stembus gekomen, ik zoude de toekomst niet goed hebben ingezien. Nu een in 
hoofdzaak rechts-ministerie te wachten staat heb ik wat meer vertrouwen. Vóór alles wil het 
mij voorkomen dat een zoodanig ministerie een conflict met Duitschland zal trachten te 
vermijden.’44 
 

Op 10 september 1918 meldde Van Heek opgelucht dat er een nieuwe regering was gevormd. 
De Limburger jhr.mr. Ch.J.M. Ruijs de Beerenbrouck kreeg als eerste katholieke premier de 
leiding over een kabinet, gebaseerd op ARP, CHU en RKSP, aangevuld met enige weinig 
uitgesproken liberalen. In dit ‘gemengde ministerie’ was volgens Van Heek de belangrijkste 
plaats voor de conservatief-liberaal jhr.mr.dr. H.A. van Karnebeek, tevoren burgemeester van 
Den Haag, nu minister van Buitenlandse Zaken, met wie hij ‘zeer bevriend’ was. Kort 
daarvoor had Jan hem nog bezocht, op de Schuylenburg in Silvolde en Van Karnebeek was 
ook een dag op Huis Bergh te gast geweest. ‘Onze ideeën over den algemeenen toestand 
strooken in de meeste opzichten met elkaar.’45 
 De familie Van Heek bracht in 1918 de kerstdagen door op Huis Bergh. Op Eerste 
Kerstdag mengden vreugde en onzekerheid zich in zijn dagboeknotitie: ‘Er wordt niet meer 
gevochten, doch het is verre van vrede op aarde. Feitelijk is men nog in ’t geheel niet 
begonnen aan de Likwidatie van het wereldconflict. […] Het jaar 1919 zal voor velen 
ongetwijfeld de groote ontnuchtering brengen, voor Duitschland waar nog een zoo groote 
mate van optimisme heerscht en ook voor de overwinnaars. Wij brengen den Kersttijd 
wederom in familiekring op het Huis Bergh door, dankbaar voor het vele goede, dat ons in het 
afgeloopen jaar ten deel werd.’46  
 
 

Dagboekfragmenten 

Jan van Heek schreef in de oorlogsjaren vier dagboeken over de oorlog. Zijn vaak wijdlopige 

beschouwingen over de situatie in de belangrijkste oorlogvoerende naties lardeerde hij met korte 

schetsen uit het dagelijkse leven. Hier enkele fragmenten:  

10 augustus 1914 
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‘Het was gisteren […] een ideaal zomer-Zondag. In onze streek was alles rustig en lieflijk en men 

kan zich niet voorstellen, dat niet ver van ons honderdduizenden van menschen kampen en elkaar 

afmaken. Intussen bereidt Nederland zich voor op de oorlog, morgen wordt de lichting 1914 onder 

de wapenen geroepen, 1915 zal wel spoedig volgen. Wij gaan zeer donkere tijden tegemoet. Na 

afloop der worsteling is er van Europa slechts een ruïne over.’  

 

15 augustus 1914  

‘Alles in den Gelderschen Achterhoek ademde rust en vrede, doch door de stilte op wegen en 

dreven liet zich tot dadelijk een ongewoone toestand vermoeden. Op belangrijke verbindingswegen 

zijn barrières en wachtposten geplaatst en werd ieder voorbijganger en passerend voertuig 

gecontroleerd.’  

 

31 augustus 1914 

In België is Leuven door de Duitsers aangestoken en verwoest: ‘De oude Vlaamsche Stad met al 

hare kunstschatten, hare Boekerij, Universiteit dagteekend van 1429 en hare gebouwenpracht. 

Trots van België en van de beschaafde wereld Leuven bestaat niet meer. De stad waar Erasmus en 

Holland’s eenige Paus Adriaan VI studeerden, is vernield.’  

 

6 november 1914:  

‘Het was als een sprookje zo mooi in het Berghsche Bosch. Hoewel een groot deel van het loofhout 

reeds het blad had laten vallen, kleurde het resteerende prachtig tegen elkaar. De gele en bruine 

bladen waren als goud in de najaarszon. Tegen den avond droomde de natuur in nevel weg in de 

fijnste en zachtste tinten die denkbaar zijn. Men zoude waarlijk vergeten dat er een wereldoorlog 

woedt, dat wij eene wereldcatastrophe doormaken.47 

 

3 maart 1916  

‘Gisteren was ik te ’s Heerenberg. Het werk in de bosschen nagaande bij prachtig helder weer en 

lichten zuidelijken wind hoorde men haast onophoudelijk uit Zuid-Zuidwestelijke richting den dreun 

der zware kanonnen. Het was veel heftiger dan in Augustus en aanvang October 1914 toen Noord-

België en de omtrek van Antwerpen het tooneel van den strijd waren. Thans ligt behalve een deel 

van ons land geheel België daartusschen. Er wordt volgens de couranten gestreden in Champagne 

en bij Yperen, doch de richting was meer die van Verdun. De avondberichten van heden zullen 

wellicht aanwijzing geven.’  

 

4 maart 1916 

‘Het Duitse offensief noordelijk van Verdun is afgelopen donderdag hervat, gelijk zowel de Duitsche 

als de Franse communiqués vermelden. De dreun van het zware geschut kwam dus van Verdun. 

Opnieuw staan we dus voor belangrijke feiten.’ 

 

4 december 1916 

‘Onze kleine kindjes, Aurelia en Christine, zijn in de Groote Kerk te Enschede gedoopt. Dominee 

Roobol verrichtte den dienst, die zeer plechtig was. Moeder, Bertha, Gerrit en de kleine Li Jannink 

waren aanwezig. Mogen de kleine lieve kinderen tot goede menschen opgroeien.’ 

 

20 maart 1917 
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Jan is naar Haarle geweest om Annetje en de kinderen op Sprengenberg te bezoeken. 

‘Zondagmorgen te paard heengaande over Delden, Enter, Rijssen ben ik gisteren langs denzelfden 

weg teruggekomen. Het was een heerlijke rit. Te midden van het wereldtumult en de groote 

gebeurtenissen die zich afspelen lag de heide daar rustig en mooi als altijd.´  

 

10 april 1917 

‘De Paaschdagen (8 & 9 dz.) liggen achter ons. Het heeft gestormd, gehageld en gesneeuwd en op 

het moment dat ik dit schrijf woedt buiten een sneeuwstorm zooals er bijna dag aan dag in den 

laatsten tijd zijn voorgekomen. De natuur draagt het hare er toe bij om den menschen de 

beproeving van den tijd zwaar te doen gevoelen.’ 

 

3 oktober 1917 

‘Wij brengen ideaal mooie dagen op het Huis Bergh door. Overdag is het zomersch warm en bij het 

verdwijnen der zon komt de avondkoelte. Fantastisch mooi rijst de maan over het geboomte van 

den wal op over het silhouet van het oude stadje. Slechts door den verwijderden doffen dreun van 

het geschut wordt men aan den vreeselijken tijd herinnerd.’  
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