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HOOFDSTUK 20 
 

De Twentsche Heeren 
 
In het Rijksmuseum Twenthe waren de historische collectie en de beeldende kunst in één 
museum ondergebracht, waarmee recht werd gedaan aan de belangstelling van Bernard van 
Heek, maar vooral ook aan die van Jan van Heek. Dat was een opmerkelijke combinatie, want 
de heersende gedachte in de museale wereld was juist die twee onderdelen uit elkaar te 
houden – zo nodig zelfs uit elkaar te halen. In 1921 was een gezaghebbend rapport 
verschenen van de Rijkscommissie voor het Museumwezen waarin nadrukkelijk werd 
aangedrongen op de scheiding van kunst en historie.1 Maar wie betaalt, bepaalt. En de familie 
Van Heek betaalde, en Jan van Heek bepaalde, soms tot grote irritatie van het ministerie van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De bewindslieden, hun ambtenaren en adviseurs 
stoorden zich mateloos aan hem en zijn broers.2  
 

‘De heeren Van Heek meenen verstand van museumaangelegenheden te hebben en willen hun 
inzichten doorgeven, omdat zij alles betalen.’  

 
Voortdurend waren er botsingen en kleine schermutselingen tussen het ministerie en de 
familie Van Heek. De familie meende in alles een min of meer beslissende stem te hebben. 
De betrokkenen op het ministerie vroegen zich af of het nu ging om een rijksmuseum of het 
Museum Van Heek.3 In het begin riepen vooral de problemen over de personeelsbezetting van 
het museum ergernissen op. Toen het departement en de familie het eens waren geworden 
over de plaats van het nieuwe museum en het museale concept, staken in de herfst van 1927 
personele perikelen de kop op. Op 12 september overlegde de familie over de toekomstige 
leiding van het museum. Er lag een sollicitatiebrief van de 27-jarige Engelbert H. ter Kuile, 
Almeloër van geboorte, die op het punt stond aan de Rijksuniversiteit Leiden af te studeren in 
kunstgeschiedenis en archeologie. Jan van Heek noteerde aanbevelend in de notulen, dat de 
gegadigde een Twentenaar was, de zoon van mr. G.J. ter Kuile, de voorzitter van de 
Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis en ondervoorzitter van de 
Oudheidkamer Twente. Een tweede kandidaat was Van Deinse, wiens naam enkele jaren 
geleden al was gevallen in een gesprek met Jan Veth.4 Edwina van Heek sprak haar voorkeur 
uit voor de jonge Ter Kuile.5 Schmidt Degener deelde haar mening. Van Deinse was volgens 
hem te oud, Ter Kuile leek hem een mogelijke en betere kandidaat. Hij stelde voor dat Ter 
Kuile gedurende drie jaar bij hem als volontair-assistent in het Rijksmuseum zou komen 
werken, om daarna te bepalen of hij geschikt zou zijn als directeur.6 
 Op 10 juni 1929 werd Engelbert ter Kuile geïnstalleerd als conservator. Nauwelijks 
een maand later beklaagde Ter Kuile zich in een brief aan Jan van Heek, dat hij zich tekort 
gedaan voelde in zijn positie als conservator en ontslag wilde nemen. Hij ergerde zich over de 
wijze waarop Van Heek tegen alle adviezen in zijn eigen zienswijze doordreef. De Van Heeks 
gaven hem vervolgens te kennen, dat ze inderdaad geen vertrouwen in zijn beleid hadden; 
evenmin overigens in de ideeën van andere museumdirecteuren, die elkaar toch steeds 
tegenspraken. De familie Van Heek wilde haar eigen inzichten volgen.7 Vanaf dat moment 
werd de jonge conservator buiten veel zaken gehouden. De familiecommissie negeerde hem 
naar zijn zeggen volkomen, bij aankopen werden zijn adviezen in de wind geslagen.  
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Van conservator tot professor 

Engelbert Hendrik ter Kuile (1900-1988) studeerde in 1927 af aan de Rijksuniversiteit in Leiden in 

kunstgeschiedenis en archeologie. Twee jaar later promoveerde hij op een proefschrift over de 

houten torenbekroningen in de Noordelijke Nederlanden. Een torenbekroning is ‘het bovendeel van 

een torengebouw, een "top" die zelf veelal door een spits wordt gedekt’. In Ter Kuile’s visie zijn het 

zelfstandige objecten van architectuur, met een eigen betekenis en doel. Die sierlijke doorluchtige 

bouwwerken beheersen het silhouet van vele Nederlandse steden. Voorbeelden zijn Delft (1495), 

Lieve-Vrouwe-toren Breda (1509) en de St. Bavo kruistoren te Haarlem (1516). Na zijn korte 

dienstverband met het Enschedese museum vervolgde Ter Kuile zijn loopbaan bij de 

Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, vanaf 1933 het Rijksbureau voor de Monumentenzorg. 

In 1947 werd hij hoogleraar in de architectuurgeschiedenis aan de Technische Hogeschool in Delft.8 

 

 
Gesprekken met Jan van Heek en andere leden van de commissie leidden niet tot een 
oplossing. Op 20 december deelde Van Heek de conservator mee dat de familie in hem niet de 
juiste figuur zag, omdat hij een andere kijk had op beheer en mensen. Het leek de leden van 
de commissie en de bestuursleden van de Oudheidkamer het beste uit elkaar te gaan. Op 2 
januari 1930 vroeg Ter Kuile minister Terpstra hem ontslag te verlenen. Op drie pagina’s 
zette hij zijn voornaamste grieven op een rij, die zijn oordeel onderschreven dat de 
familiecommissie de conservator zag als ‘slechts een bloot uitvoerder van haar eigen museale 
denkbeelden’.9  
 
Nagemaakte antieke kronen 
Ter Kuile noemde enkele voorbeelden. Toen Schmidt Degener en hij adviseerden dat een  
‘uiterst belangrijk’ schilderij van Jan Steen een passende aanwinst was voor de 
schilderijenverzameling, kregen ze nee te horen. Op ‘groteske gronden’ verhinderden enige 
leden van de familiecommissie de aankoop van een ‘hoogst merkwaardig’ schilderij van 
Cornelis Engelbrechtsen.10 Het verzoek van Ter Kuile en de architecten om de grote 
zwerfsteen vóór de ingang van het museum een betere plaats te geven, werd geweigerd. Toen 
Ter Kuile, krachtig gesteund door Schmidt Degener en twee ambtenaren van de 
Rijksgebouwendienst, vijf zeer hinderlijke vensters wilde dichtmetselen, hielden de Van 
Heeks dat tegen. Schmidt Degener noch Ter Kuile waren in staat geweest de familie te 
bewegen een uiterst storende, gekleurde tegellambrisering in één van de tentoonstellingszalen 
te verwijderen. Toen de conservator bezwaar maakte tegen het opstellen van een reeks 
‘fantastische maquettes der Twentsche steden naar de kaarten van Jacobus van Deventer, 
kerkportalen, koepelgraven e.d.’, kreeg hij het verwijt dat hij altijd tegendraads wilde zijn.  
Ondanks tegenwerpingen van Ter Kuile handhaafde de commissie haar plan om het 
oudheidkundige deel van het museum met nagemaakte antieke gotische en renaissancekronen 
te verlichten. Het stak Ter Kuile ook, dat hij in de krant moest lezen dat de familie met de 
gemeente Enschede een overeenkomst was aangegaan om het beheer van het grootste deel 
van de museumtuin over te nemen. ‘Toen ik op grond van mijn aanstelling als beheerder 
bezwaar maakte […] kostte mij dit de bitterste verwijten.’ Dit voorval was voor de 
museumcommissie aanleiding Ter Kuile te verzoeken ontslag te nemen, na het eerdere 
dreigement dat ze de minister wilde vragen een andere conservator aan te stellen.  
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Voor Schmidt Degener kwam de ontslagaanvrage niet als een verrassing. De 
commissie uit de familie had tegenover hem al signalen afgegeven en het was hem duidelijk 
dat samenwerking tussen de familie en Ter Kuile onmogelijk was geworden. Maar wat moest 
er nu in Enschede gebeuren, vroeg  Schmidt Degener zich af.  
 

‘De praktijk heeft geleerd dat de familie Van Heek zich op het standpunt stelt in de 
voornaamste museale aangelegenheden d.w.z. bouw, inrichting der zalen en aankoopen, 
volkomen deskundig te zijn. Steunend op het alles beheerschende feit dat zoo goed als alle 
gelden door haar worden verstrekt en hartgrondig overtuigd dat haar toewijding ten slotte aan 
deze museumschepping het karakter zal geven dat hen voor oogen staat, beslist zij juist in die 
aangelegenheden, welke men in den modernen tijd gewoonlijk overlaat aan directeur of 
conservator.’ 

 
Dit schreef Schmidt Degener op 9 januari 1930 in een interne nota aan minister Terpstra. Hij 
stelde voor dat de familie Van Heek een directeur uit eigen gelederen zou benoemen. Dat leek 
hem de beste oplossing, omdat ‘het geheele Museum Twenthe meer en meer de schepping 
wordt van de familie Van Heek’. De eigen inzichten overheersten zo, dat iedere conservator 
onvermijdelijk in conflict zou komen met de Van Heeks. Een betaalde directeur leek hem een 
overbodige luxe, een inwonende conciërge kon onder leiding van de directeur uit de familie 
de meeste lopende zaken afhandelen.11 Een briefje van Schmidt Degener aan P. Visser, de 
betrokken hoofdambtenaar van het ministerie, liet niets te raden over. Schmidt Degener vond 
het ‘een hopeloos geval’ en als Ter Kuile de waarheid had geschreven, en dat kwam hem zeer 
waarschijnlijk voor, dan wilde de familie alleen een directeur die op alles ja en amen zei. 
‘Laat een der heeren uit de “familie-commissie” zelf het directeurschap op zich nemen. Dat 
zal voor het Rijk goedkoper zijn en plaatst dan ook tegenover de buitenwereld de 
verantwoordelijkheid daar waar ze zich de facto reeds bevindt.’12  
 

Kerken en ruïnes  

 

In de jaren twintig en het begin van de jaren dertig vond Jan van Heek weer rust om te tekenen. 

In zeven schetsboeken toonde hij opvallend veel aandacht voor de directe omgeving van zijn 

woon- en werkstad Enschede en de wijdere omtrek van zijn kasteel in ’s Heerenberg. Vooral 

kerken in het langgerekte Duitse grensgebied tussen deze twee steden kregen een plek in zijn 

schetsboek. In Twente tekende hij het Stiftskerkje in Weerselo – waar hij later vele keren met zijn 

kinderen zou terugkomen om samen te schetsen – en de oude St. Plechelmus, de bijna duizend 

jaar oude Romaanse kerk in het hartje van Oldenzaal. In het Duitse grensgebied voerden 

tekentochten hem naar de Dom St. Victor in Xanten, de Münsterkerk St. Martin in Emmerich en de 

Dom van Aken. Hij tekende ook de hooggelegen St. Vituskerk in Elten en het kerkje in Heek, het 

dorpje van zijn voorouders. 

Uiteraard vergat hij zijn tekenpen en schetsboeken niet, toen hij met Annetje op reis ging, in 1924 

naar Normandië, een jaar later naar Italië. ‘Normandië is een land van kerken, van grootsche, 

heerlijke kerken. Helaas zijn er vele van verwaarloosd of buiten gebruik of zelfs vervallen tot eene 

ruïne. Maar allen getuigen van eene groote kracht, een grooten godsdienstzin en toewijding en een 

hoog peil der kunst in de middeleeuwen. Men gevoelt zich klein, wanneer men staat tegenover de 

machtige Romaansche torens met hunne ten hemel reikende spitsen, wanneer men wandelt onder 

de hooge gewelven of afdaalt in de crypten.’13 Een Italiëreis vulde één schetsboek, in dertig 
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tekeningen vereeuwigde Jan vooral ruïnes, de overblijfselen van een triomfboog, een theater, 

villa’s, een stadspoort, ruïnes in een landschap.  

 

   
Honorair directeur 
De minister had Ludwig en Jan van Heek – ‘de beide kopstukken van de familie’ –  al enkele 
keren gevraagd hun visie op papier te zetten, maar beiden bleven hardnekkig weigeren. Ze 
eisten een mondeling onderhoud op het departement. De minister zwichtte en op 22 januari 
1930 in de middaguren vond het gesprek plaats. Die ochtend had Visser nog snel een memo 
voor Terpstra geschreven. Hij stelde voor dat er een nieuwe beheerder-rijksambtenaar van het 
museum kwam, die moest trachten het met de familie Van Heek te redden. Om echter een 
herhaling van de tragedie rond Ter Kuile zoveel mogelijk te voorkomen, moest van te voren 
nauwkeurig worden vastgesteld in welke gevallen de beheerder overleg moest plegen  met de 
familie Van Heek. Visser vond bovendien dat de opvolger van Ter Kuile pas in dienst moest 
komen als het museum helemaal klaar was, omdat er anders tijdens de bouw en de inrichting 
diepgaande meningsverschillen zouden zijn te verwachten. Een andere mogelijkheid was dat 
de familie de jaarlijkse exploitatiekosten voor haar rekening nam, maar niet voor drie jaar tot 
een maximum van zevenduizend gulden per jaar, want dat was niet voldoende. In dat geval 
was het volgens Visser verantwoord dat de minister één van de heren Van Heek benoemde tot 
honorair directeur.14  
 Op 30 januari, enkele dagen na het overleg met Ludwig en Jan waarin de standpunten 
kennelijk niet nader tot elkaar waren gekomen, spraken Terpstra, Visser en Schmidt Degener 
met Ter Kuile, die daarna de minister verzocht hem met ingang van 1 maart 1930 eervol 
ontslag te verlenen.15 Bericht daarvan kregen ook de familie Van Heek, Schmidt Degener en 
de Museumraad. Dat betekende dat vanaf dat moment Jan van Heek formeel de leiding in 
handen kreeg. Hij was bereid voorlopig de functie van conservator van het museum op zich te 
nemen, in elk geval tot de overdracht van het museum. Hij wilde zich daarbij laten assisteren 
door onder anderen Van Deinse; die muntte weliswaar niet uit door een grote kennis van 
kunst en kunstgeschiedenis, maar als historicus en folklorist genoot hij in het bijzonder in het 
oostelijke deel van ons land veel aanzien. ‘Hij kan het museum tot een levende instelling 
maken, en de gansche omgeving daarvoor interesseeren, om te beginnen de scholen.’16  
 
Lagere of middelbare school 
Maar het departement voelde weinig voor de aanstelling van Van Deinse. Zoals Visser intern 
vaststelde was het uitdrukkelijk de bedoeling geweest om van het Rijksmuseum Twenthe een 
‘kunstmuseum’ te maken. De bruiklenen van de Oudheidkamer werden weliswaar niet 
geweerd, maar dienden het collectieprofiel zo weinig mogelijk te storen. Daarom lag het ook 
niet voor de hand om Van Deinse te accepteren. Hij kon hooguit als adviseur aan het museum 
verbonden worden, maar zeker niet als directeur. Schmidt Degener was het hiermee eens, 
maar verwachtte dat de familie Van Heek nu zou voorstellen dat zij het salaris van Van 
Deinse zou betalen.17 Hij kreeg gelijk, de familie Van Heek hield voet bij stuk: Van Deinse 
moest in dienst komen van het museum, de familie zou zijn salaris bijpassen.  

Daarop gaf het departement toe. Visser stelde voor Jan van Heek te vragen honorair 
het directoraat te blijven voeren. Van Heek zou dan zelf kunnen besluiten zich te laten 
assisteren door Van Deinse, die dan gedeeltelijk door het Rijk en voor het overige deel door 
de familie zou worden betaald.18 De minister bleef echter bezwaar houden tegen de 
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aanstelling van Van Deinse, al adviseerden Visser, Schmidt Degener en de 
Museumcommissie toe te geven: de ‘almachtige familie’ moest haar zin maar krijgen.19 De 
minister volgde het advies en Jan van Heek kreeg zijn zin. Per 17 juni 1930 werd hij benoemd 
tot directeur, ‘buiten bezwaar van ’s Rijks schatkist’. Het museum mocht met Van Deinse een 
arbeidsovereenkomst afsluiten als wetenschappelijk assistent met de persoonlijke titel van 
conservator.  
 

 
Tweede Rijksmuseum in Twente 

Het Rijksmuseum Twenthe was lange tijd niet het enige rijksmuseum in de streek, want ook het 

Museum Oud Twenthe kreeg in 1933 deze status. Het was een schepping van Jan ten Bruggencate 

(1871-1952), houthandelaar en fruitteler in het Twentse dorp Albergen. Vaak ondernam hij in 

Twente en de Graafschap Bentheim speurtochten naar waardevolle voorwerpen uit het verleden. 

Soms vergezelde Jan van Heek hem. In de jaren tussen de beide wereldoorlogen zocht Ten 

Bruggencate op Jan’s verzoek in het Land van Lingen in het Duitse grensgebied naar meubelen 

voor Huis Bergh.20 

Ten Bruggencate was een afstammeling van een vooraanstaande Twentse familie. Zijn grootvader 

was burgemeester van Enschede tijdens de stadsbrand in 1862, een oom directeur van de 

Twentsche Bank. Zijn grote hobby was de geschiedenis van zijn geboortestreek: ‘Ik leef nu 

eenmaal in de oudheid, het tegenwoordige heeft zozeer geen belangstelling voor mij.’ In zijn 

woonhuis Mariahoeve bewaarde hij de meest kostbare voorwerpen, zoals een stenen hamer van 

ongeveer vierduizend jaar oud, een piëta uit ongeveer 1300 en een spindekastje uit ongeveer 

1400. Na het overlijden van Ten Bruggencate in 1952 zette zijn zoon het museum voort tot 1956. 

De rijke collectie raakte daarna verstrooid over de hele regio. Een deel ervan kreeg een plek bij de 

Oudheidkamer Twente.21 

 

  
‘Onbekrompen vrijgevigheid’ 
In zijn toespraak bij de overdracht van het museum aan de staat, op 17 juni 1930, wilde Jan 
van Heek niet verhelen dat er vele moeilijke momenten waren geweest. Hij verklaarde 
openlijk dat hij de stichting van het museum zoals het nu was, had doorgedreven. Ludwig van 
Heek bracht de ideeën van Bernard in herinnering, die zijn plan voor een museum had 
ontwikkeld ‘om kunstzin en kunstliefde op te wekken en aan te kweken bij het publiek van 
het oostelijke deel van het land. Het was bekend, dat in dat opzicht hier een grote leemte 
bestond.’ Minister Terpstra, aanwezig nu alles geregeld was, speelde hier op in. Wie naar het 
openbaar museumbezit in Nederland keek, ontdekte dat ‘het oude gewest Holland’ wel zeer 
was bevoorrecht boven de andere delen van ons land. ‘Ongetwijfeld heeft Bernard van Heek 
dit sterk als een gemis voor Twente gevoeld. [...] Hij wenste de schoonheid, de kunst, binnen 
het bereik van de Twentenaren te zien.’ Het strekte Edwina en Bernard’s broers en zusters tot 
eer, aldus de minister – die uiteraard met geen woord repte over de onenigheden tussen zijn 
departement en de familie –  ‘dat zij met piëteit, met onbekrompen vrijgevigheid en met 
voortdurende persoonlijke toewijding en zorg zijn wensen ten uitvoer hebben gebracht’. 
Edwina en Jan van Heek ontvingen beiden van de minister een onderscheiding. Terpstra 
speldde Edwina de gouden museummedaille op en Jan werd benoemd tot ridder in de Orde 
van de Nederlandse Leeuw.  
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 Dat Oost-Nederland zich het museum waardig toonde, blijkt uit het jaarverslag van 
Jan van Heek over het tweede halve jaar van 1930. Op grond van de hoge bezoekcijfers en de 
waarderende geluiden die hij alom hoorde, durfde hij toen al te beweren dat het museum zich 
had verzekerd van een plaats in het oosten van het land, ‘waarvan op cultureel gebied enig 
goeds kan uitgaan’.22 Een half jaar later ontving Edwina van Heek een bijzonder geschenk. 
Namens tal van verenigingen, instellingen en corporaties werd haar als blijk van waardering 
de oorkonde van de overdracht van het museum aangeboden. De oorkonde en handtekeningen 
waren in twee lijvige, in zwaar leer gebonden boekdelen samengevat. ‘De oorkonde en 
verluchtingen in de geest die der Middeleeuwse handschriften zijn kunstwerkjes in zich zelf 
en uitgevoerd door de heer G. van Haeften’, schreef Jan van Heek op 3 december 1930 aan de 
redactie van het dagblad Tubantia. Omdat hij niet wist hoe hij ‘de zeer velen’ kon bereiken, 
‘die op eenigerlei wijze tot dit in zijn soort monumentaal huldeblijk het hunne hebben 
bijdragen of actueel medegewerkt’, deed hij dit via de krant. De oorkonde was enkele weken 
in het museum te bezichtigen.23 
 
Holbein, echt of niet? 
Ter gelegenheid van de overdracht wilde de familie Van Heek een groots cadeau schenken 
aan het museum. Gerrit Jan stelde voor een Rembrandt kopen, een publiekstrekker die het 
Twentse museum op de kaart moest zetten. Jan had echter via zijn Engelse relaties gehoord 
dat er in 1931 in het landhuis van een echtpaar in Belgravia, een stadsdeel van Londen, een 
Holbein was ontdekt. Twee Amsterdamse kunsthandelaren, E.J.M. Douwes en J.F. Minken, 
hadden het werk begin 1932 aangekocht. Het was vooral interessant omdat er in Nederland op 
dat moment maar twee authentieke werken van de schilder waren, in het Mauritshuis in Den 
Haag. Daarom betekende aanschaf van het werk niet alleen een belangrijke aanwinst voor het 
museum, ook zou het ons nationale kunstbezit verrijken.24 Een werk van deze zestiende-
eeuwse schilder sloot volgens Van Heek beter aan op de laatmiddeleeuwse collectie en het 
zou het beleid van het museum meer onderstrepen dan een schilderij van de Gouden Eeuwer 
Rembrandt.  
 Zoals vaak gaf ook nu de mening van Jan in de familieraad de doorslag, de Holbein 
werd gekocht voor het museum. Dit werk van Hans Holbein (de Jongere), geschilderd in 
1533, toont het portret van Richard Mabott, 48 jaar, master of St. Thomas Hospital in 
Southwark Londen.25 Het is een borstbeeld, driekwart naar links gewend, de man is in het 
zwart gekleed, op zijn hoofd heeft hij een zwarte bonnet. Hij draagt een ordeteken in de vorm 
van een Grieks kruis. Het schilderij kreeg een plaats in kabinet 12, bij de Vroege Portretten, 
die ‘behooren onder het beste, wat het museum heeft aan te bieden’, maar de Holbein vond 
Jan de mooiste. ‘De peinzende, ietwat melancholieke uitdrukking, die ligt in de fijne trekken 
van den met het teeken der Kruisheeren versierden geestelijke zal men niet licht vergeten.’26 
De aankoop – het schilderij kostte ongeveer twee ton – werd vooral mogelijk gemaakt door 
een aanzienlijke financiële bijdrage van Edwina van Heek.27 Kunsthandel Douwes had van 
twee buitenlandse deskundigen en van professor Vogelsang de bevestiging gekregen dat het 
werk kon worden toegeschreven aan Hans Holbein de Jongere. Latere onderzoekingen 
wierpen echter de vraag op of het werk een echte Holbein is of dat het is geschilderd door een 
kunstenaar uit zijn omgeving.28 Tot op dit moment is daarover geen zekerheid. 
 Het werk van Holbein kreeg een ereplaats in het boekje – paginagroot naast de 
titelpagina – dat vrienden van Jan van Heek maakten ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag 
op 20 oktober 1938. Het boekje bevat afbeeldingen van de schilderijen die op dat moment in 
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het museum waren geëxposeerd onder de titel Rijksmuseum Twenthe Enschede, de meesters 
der 15de en 16de eeuw. In een kort voorwoord werd benadrukt dat de ‘primitieven’ – de 
‘rechtvaardige trots’ van het museum – alle waren verworven op initiatief van de directeur. 
Ook het ministerie van OK&W was Van Heek’s 65ste verjaardag niet vergeten. Ze waren in 
Den Haag blij met deze ‘gratis directeur’. Minister mr. J.R. Slotemaker de Bruïne stuurde een 
felicitatietelegram. Op het concepttelegram had een ambtenaar – om de minister te informeren 
– geschreven dat Jan van Heek honorair directeur was van het door hem en zijn broers 
gestichte en geschonken Rijksmuseum Twenthe. ‘In zooverre heeft het 65ste levensjaar hier 
geen lugubere betekenis. Integendeel, het Rijk mag hopen, dat deze gratis bezetting van een 
Rijksfunctie nog lang moge voortduren.’ De ambtenaar meldde dat Van Heek ook op ander 
gebied ‘zoo toegewijd en offervaardig’ was dat er aanleiding was ook dat te vermelden.29  
  Jan van Heek kreeg uiteindelijk ‘zijn’ Rijksmuseum Twenthe, een museum dat niet 
alleen schilderkunst toonde met een sterk accent op laatmiddeleeuwse kunstwerken, maar de 
bezoekers ook terugvoerde in de geschiedenis van de streek die hem aan het hart was 
gebakken. ‘Vasthoudendheid aan eenmaal opgevatte voornemens’ is een karaktertrek van het 
Saksische ras, zoals Jan van Heek in zijn toespraak bij de overdracht van het museum maar 
weer eens vertelde. Dat hij de bedoeling had zijn koppigheid in het overleg met ‘Den Haag’ 
hiermee te verklaren, kunnen we slechts vermoeden. In elk geval heeft Van Heek een 
beslissende invloed gehad op het ontstaan en voortbestaan van het museum. In zijn dagboek 
onderschreef hij dat nog eens. ‘Bernards plan werd totaal geëlimineerd om van nieuwe ideeën, 
door mij aangegeven uit te gaan.’ Ook had hij beslist over de plaats van het museum. Een 
groot deel van de familie was van mening geweest dat het Van Heekshuis bijzonder geschikt 
was; het had Jan veel moeite gekost de familie van dat idee af te brengen. Ook de keuze van 
het terrein aan de Lasondersingel had veel tegenstand ontmoet. De overdracht van het 
museum aan de staat was voor Van Heek dan ook ‘de afsluiting voor mij zelf van een stuk 
levenswerk.’30 
 

 

Geschenken voor het Rijksmuseum 

In de jaren twintig schonk Jan van Heek het Rijksmuseum in Amsterdam drie belangrijke vroeg-

Italiaanse kunstwerken. Het waren Madonna met kind dat toegeschreven wordt aan de Master of 

the San Miniato Altarpiece, Maria met kind en heiligen van de Meester van Delft en Tobias en de 

engel met de H. Franciscus van Alesso di Baldovinetti. 

Van Heek was met enige andere Nederlandse industriëlen die kunst verzamelden – zoals Anton 

Philips en George van Beuningen – lid van de Vereeniging Rembrandt, opgericht ‘tot behoud van 

kunstschatten’. Hun namen komen voor op de lijst van ereleden.31 Binnen deze vereniging werd 

het zogenoemde Rembrandt-Syndicaat opgericht, een kleine groep ‘machtige, maar vooral 

gefortuneerde lieden’. Van Heek zal zeker gevraagd zijn voor deze eliteclub, maar niet zijn 

toegetreden, omdat hij zichzelf niet tot deze groep rijken rekende.  

In september 1922 kocht het syndicaat voor zes ton veertig schilderijen, die het ter gelegenheid 

van het zilveren jubileum van koningin Wilhelmina de staat wilde aanbieden voor het Rijksmuseum. 

Het waren vooral kunstwerken uit de Italiaanse Quattro- en Cinquecento, uit de collectie van de 

Groothertog Frederik August van Oldenburg (1852-1931), die was getrouwd met een zuster van 

prins Hendrik. Deze schilderijen zouden de kern vormen van een nog op te bouwen collectie over 

één periode, waaraan het op dat moment in Nederland ontbrak. Jan van Heek wilde zich niet 

onbetuigd laten. Hij kocht uit de Oldenburg-collectie het schilderij Madonna met kind van Pier 
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Francesco Fiorentino en bood het via de vereniging aan het Rijksmuseum aan.32 Inmiddels is 

gebleken dat het geen werk is van deze schilder, maar wordt toegeschreven aan de Master of the 

San Miniato Altarpiece. Het is nog steeds in het bezit van het Rijksmuseum. 

In 1926 vierde Frederik Schmidt Degene, hoofddirecteur van het Rijksmuseum, zijn zilveren 

dienstjubileum. Jan van Heek gaf bij die gelegenheid het museum het drieluik Maria met kind en 

heiligen in bruikleen, dat de Meester van Delft omstreeks 1510 schilderde. Op het middenpaneel is 

Maria afgebeeld met het Christuskind op schoot in een ommuurde hof van het kasteel. Op het 

linkerpaneel staat mogelijk David van Bourgondië, bisschop van Utrecht van 1456 tot 1496. Op de 

beide zijpanelen zien we de ‘donateurs’, in het zwart. In 1933 droeg Van Heek het kunstwerk over 

aan het museum. Schmidt Degener was uitermate blij met deze schenking. ‘Het stuk zelf heeft 

voor ons land zoowel door den zeldzamen meester die het schiep, als door het portret van den 

Bisschop David van Bourgondië [...] een groot belang: Onze collectie Nederlandsche Primitieven is 

daarmee verrijkt [...].’ Het werk is nog steeds in het bezit van het Rijksmuseum. In 2008 was het 

te zien in het Museum Boymans van Beuningen, op de tentoonstelling Het begin van de Hollandse 

schilderkunst.33 

In december 1928 gaf Van Heek weer een werk in bruikleen aan het museum: Tobias en de engel 

met de H. Franciscus. Waar het zich nu bevindt is een groot raadsel. Het Rijksmuseum weet dat 

het werk in 1984 is ‘teruggegaan naar de eigenaar en waarvan de huidige verblijfplaats bij ons niet 

bekend is’.34 In elk geval behoort het niet tot de collecties van Huis Bergh en het Rijksmuseum 

Twenthe. 
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