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HOOFDSTUK 21 
 

Stoefbelten en hagedisjes 
 
Frederik Willem van Eeden was één van de eerste auteurs die door zijn geschriften het 
Nederlandse volk enthousiast wilde maken voor de levende natuur in eigen land. Hij en enige 
anderen zaaiden en omstreeks 1900 kon Nederland oogsten, toen de Amsterdamse 
onderwijzers Eli Heimans (1861-1914) en Jac. P. Thijsse (1865-1945) het sluimerende 
‘biologische reveil’ nieuwe impulsen gaven.1 Samen stimuleerden zij op een originele manier 
de natuurstudie. In 1896 gaven ze samen met J. Jaspers jr. het tijdschrift De Levende Natuur 
uit. Twee jaar eerder hadden ze het eerste van een serie boekjes over de natuur gepubliceerd: 
Van vlinders, bloemen en vogels. Het was niet alleen het begin van de natuurstudie door 
amateurs, maar ook de start van de natuurbescherming in Nederland.2  
 Toen de gemeente Amsterdam in 1904 voorstelde het stadsafval in het Naardermeer – 
‘waardeloze, onvruchtbare plassen’ – te storten, kwamen natuurliefhebbers in actie. Weinigen 
kenden de schoonheid van het meer, de rijkdom aan watervogels. Het lukte Thijsse voldoende 
geld bijeen te krijgen. Gulle gevers waren onder anderen diverse Twentse textielfabrikanten. 
Op 3 september 1906 werd het Naardermeer overgedragen aan de op 22 april 1905 opgerichte 
Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, kortweg Natuurmonumenten. 
Bernard van Heek, eigenaar van het Buurserzand en Jan van Heek, ook een gedreven 
natuurbeschermer, behoorden tot de leden van het eerste uur. Later sloot ook Gerrit Jan jr. – 
die het Lankheet van zijn vader zou erven – zich aan en vervulde vele jaren lang een 
belangrijke rol in de natuurbescherming in ons land. Het was niet alleen de liefde voor de 
natuur die hen leidde, voor Jan was ook zijn vriendschap met Piet van Tienhoven een 
belangrijke reden, Oom Piet, ‘die ik bijna een halve eeuw heb gekend en op zijn levensweg 
heb gadegeslagen’. Mr. P.G. van Tienhoven, als financieel deskundige al betrokken bij de 
onderhandelingen over het Naardermeer, drukte bijna een halve eeuw zijn stempel op de 
activiteiten van Natuurmonumenten. 
  
Kwakelbussche en stoefbelten 
In het begin van de jaren twintig sprak Bernard van Heek, tobbend met zijn gezondheid, 
enkele keren met Van Tienhoven over de toekomst van het Buurserzand. Hij zag graag dat na 
zijn overlijden het Buurserzand overging naar Natuurmonumenten. Eind 1920 liet Van Heek 
hem weten dat hij nog wat tijd nodig had, want de notaris was druk bezet en wilde de zaak 
vooral niet overhaasten. Hij beloofde Van Tienhoven, dat hij hem zo spoedig mogelijk het 
concept van de schenkingsakte zou toesturen.3 Maar Bernard van Heek overleed begin 1923 
geheel onverwacht. Het Buurserzand bleef voorlopig in handen van erfgename Edwina. Een 
andere reden voor de vertraging was dat de Successiewet de kosten van een schenking van 
onroerende goederen voor Natuurmonumenten onnodig opschroefde. Toen mede onder druk 
van Natuurmonumenten de wet was gewijzigd, stond niets de schenking meer in de weg, 
althans wat de rechten betrof. Op 20 december 1929 werd op het kantoor van notaris Henry 
van Opstall in Enschede het Buurserzand overgedragen aan Natuurmonumenten. Het was, zo 
meldt de akte, een schenking van Edwina van Heek, overeenkomstig de wil van Bernard, die 
wilde dat dit aaneengesloten bezit van ruim driehonderd hectare met heide, dennen, 
zandverstuivingen en plassen voor de toekomst als ongerept natuurmonument en reservaat 
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behouden bleef. Van Deinse, vriend van Bernard, wees in een gedicht op de schoonheid van 
het Buurserzand, de ‘sands’, zoals Edwina het gebied placht te noemen:  

 
Woar wast zoo mooi en hoog ‘t heed 
Woar stoatt nog kwakelbussche, 
Woar liggt de stoefbelten bi-j een 
Met ’t wiede vèld doar tusschen, 
Woar zöt m’n nog gin gröss of laand? 
Woar aanders as in ’t Buursche zaand!4  

 
 

Misdaad tegen ’t beste bezit van ons volk 

In de zomer van 1933 stond de Buurserbeek landelijk in de belangstelling. Het Algemeen 

Handelsblad meldde op 22 juli onder de kop ‘In Twente dreigt gevaar’, dat één van de mooiste 

plekjes van ons land, ‘een hoekje met een kostelijken flora en fauna’, moest worden opgeofferd, 

want de Buurserbeek zou worden gekanaliseerd en genormaliseerd. Dat was nodig, omdat de beek 

al het water niet meer kon verwerken en om te voorkomen dat aanliggende gebieden zouden 

overstromen.5 Maar de plannen van Provinciale Waterstaat ontmoetten veel weerstand bij 

eigenaren van aanliggende gronden en natuurbeschermers.6 Grondeigenaren als Gerrit Jan van 

Heek jr., en ook Jan van Heek die optrad namens zijn schoonzuster Edwina – Zonnebeek ligt dicht 

bij de beek – en als bestuurslid van Natuurmonumenten, maakten ernstig bezwaar tegen de 

plannen, uit vrees dat de normalisering leidde tot ontwatering en hun gebied zou uitdrogen.  

‘Twente is er van doordrongen, het gewest staat pal, maar het heeft den moreelen steun noodig 

van het gehele land […]. Nederland waakt!’, riep het Algemeen Handelsblad in de laatste regels. In 

dezelfde maand bracht Heemschut in haar periodiek een pagina over de Buurserbeek, die begon 

met de boze vraag: ‘Met welk recht schendt de Overheid het natuurschoon?’ De plannen van de 

provincie Overijssel betekenden de vernietiging en het verlies van één van de belangrijkste 

recreatieterreinen voor de industriebevolking van Enschede, Lonneker, Hengelo en andere Twentse 

dorpen en steden.’7 

Op 19 juni 1933 stuurden alle eigenaren van gronden aan de bovenloop van de Buurserbeek en 

andere bij de zaak betrokkenen een brief aan de ministers van Waterstaat en van Binnenlandse 

Zaken, Jan van Heek had het concept opgesteld. Ze vroegen zich af of zo’n groot, kostbaar werk 

nodig was. Hun antwoord was in elk geval een ondubbelzinnig ‘nee’.8 Maar het resultaat van alle 

acties, brieven en besprekingen was dat de ingrijpende kanalisatie weliswaar enkele jaren werd 

uitgesteld, maar dat in 1937 en 1938 de beek toch grondig werd verbreed en er vele bochten 

werden uitgehaald. De plannen waren wel wat aangepast, maar uiteindelijk was de Buurserbeek 

toch in een soort kanaal veranderd.9 Het was ‘een misdaad tegen ’t beste bezit van ons volk’, 

volgens Van Deinse.10 

 

 

Uitzonderlijke vergezichten 
Jan van Heek hield van de natuur, van de weilanden en akkers in het Twentse 
coulisselandschap en de natuur rondom de Sallandse Sprengenberg, het landgoed van zijn 
schoonouders. 
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‘Wonderlijk mooie plekjes voor een wandelaar bieden al deze Overijsselsche heuvels en 
telkens zich voordoende verrassingen in den vorm van vergezichten over het lage land naar 
Oost en West. Bosschen en heidevelden, dennen en eikenslag en korenesschen wisselen elkaar 
af. Het is een genot hier boven het lage land en onder den zich welvenden hemel te dwalen en 
zijn gedachten in stilte den vrijen loop te laten. Men zoude niet vermoeden in het overbevolkte 
Nederland te zijn.’11 

 
Maar hij was wel wat ongerust over de toekomst, vooral omdat er van jaar tot jaar heide 
verdween. Daarom wilde hij bijdragen aan het behoud van de natuur, in zijn Bergherbosch en 
ook in Overijssel. Hij kocht in de tweede helft van de jaren twintig al natuurterreinen in de 
omgeving van Haarle, in totaal bijna veertig hectare. Deze gebieden grensden aan de 
Sprengenberg en De Koningsbelten, het landgoed van mr. Joan Maria baron van Voorst tot 
Voorst, directeur van de Onderlinge Brand-Waarborg-Maatschappij ‘Overijsselsche van 
1809’.12 De baron had in dezelfde tijd toen Annetje’s vader de Sprengenberg kocht, aan het 
eind van de negentiende eeuw, ongeveer vijfhonderd hectare ongerepte natuur, heidevelden en 
bossen verworven. Hij wilde dit deel van de Haarlerberg vooral geschikt maken voor de jacht. 
Jonge houtgewassen boden wild beschutting. De bossen werden – niet vakkundig, maar wel 
zo goedkoop mogelijk – ingeplant met grove den en inlandse eiken, met als gevolg ‘dat de 
bestanden zeer eenzijdig en matig van kwaliteit werden’.13 
 Jan van Heek kende het Sallandse land, waar hij regelmatig vanuit de Sprengenberg – 
waar zijn schoonfamilie woonde – op jacht ging en ook vaak wandelde. Het was hem een 
doorn in het oog dat Staatsbosbeheer in de crisisjaren in Salland diverse landgoederen 
aankocht, in totaal ruim negenhonderd hectare, die werden ingezet als 
werkverschaffingsprojecten. Maar Van Heek’s ideeën over het beheren en onderhouden van 
bossen verschilden sterk van de opvattingen van Staatsbosbeheer. Van Heek wilde het 
landschap ongeschonden bewaren, het zeker niet omplanten tot een productiebos. De aankoop 
van de veertig hectare op de Haarlerberg was dan ook een vorm van protest tegen de 
handelwijze van Staatsbosbeheer. Een andere reden was dat Van Heek zijn oog had laten 
vallen op het landgoed van de baron, met bijna zeshonderd hectare heide en bos. Hij 
verwachtte dat het in de toekomst in de aanbieding zou komen. Het Overijsselse 
verzekeringsbedrijf van Van Voorst tot Voorst was crisisgevoelig. Dat bleek in de jaren 
dertig, toen honderden verzekeringen moesten worden ‘geliquideerd’. De risico’s werden te 
groot, doordat in die moeilijke jaren dertig velen hun huis en goed in brand staken om 
verzekeringspenningen te kunnen innen.14 Van Voorst tot Voorst besloot daarom zijn 
landgoed te verkopen.  
 Jan van Heek had belangstelling, vooral omdat de met heide begroeide heuvels 
landschappelijk een zeldzaamheid in ons land waren en vooral door hun uitzonderlijk mooie 
vergezichten een grote bekoring hadden.15 Maar hij wilde niet dat bekend werd dat juist hij 
Koningsbelten aan zijn bezittingen wilde toevoegen. Daarom schakelde hij een stroman in om 
op het goed te bieden. Het was één van zijn vertrouwde procuratiehouders van Rigtersbleek, 
G. Dalenoord Fzn. Diens bod op het landgoed werd aanvaard: op 5 december 1935 kreeg 
Dalenoord van de Zwolse notaris Jan Windemuller het bericht dat hij de bezittingen kon 
kopen voor een totaalbedrag van bijna 63.000 gulden.16  
 Waarom schakelde Van Heek een tussenpersoon in? Baron Van Voorst tot Voorst gaf 
later in de familiekring zelf het antwoord: hij zou de prijs hebben verdubbeld, als hij had 
geweten dat Jan van Heek, de rijke textielfabrikant in Enschede, het wilde toevoegen aan zijn 



 212 

grondbezet op de Haarlerberg. In beide families zingen ook andere verhalen rond. De baron 
zou zijn landgoed nooit aan nieuwe rijken hebben verkocht, want de adel koesterde een 
antipathie tegen de rijke textielfabrikanten uit Twente. Het was ook bekend dat de katholieke 
Van Voorst tot Voorst geen zaken wilde doen met de familie Van Heek, immers protestants.17 
Wat hiervan allemaal waar is, is onduidelijk. Feit is dat kort na de transactie Van Heek hem 
het jachthuis op het landgoed verhuurde, voor maar vijftig gulden per jaar, een koopje voor 
een huis op zo’n mooie plek. Twee jaar na de aankoop van het natuurgebied richtten Jan en 
Annetje de NV tot behoud van het Natuurmonument De Koningsbelten op. Doel was het ‘als 
natuurmonument in stand houden der zoogenaamde “Koningsbelten” in de gemeente 
Hellendoorn, met haar omgeving van bosschen en heide en met de natuurlijke flora en 
fauna’.18 Van Heek:  
 

‘Natuurvrienden, en zij die het noodig vinden dat er in ons sterk bevolkte land reservaten 
behouden blijven, waaraan het oorspronkelijke karakter niet geheel ontnomen wordt, zullen 
zich van harte verheugen over deze bestemming. Het ligt besloten tusschen enkele andere 
groote eigendommen, waarvan mag worden aangenomen, dat ook zij in stand zullen worden 
gehouden met soortgelijk doel, de liefde voor en de vereering van de Natuur.’19 

 
Na het overlijden van Annetje’s vader Arnold van Wulfften Palthe op 2 februari 1929 namen 
Jan en Annetje aandelen van de beheersmaatschappij van de Sprengenberg van de familie 
over. In september 1951 droegen ze alle aandelen over aan de na het overlijden van zijn 
schoonzuster opgerichte en naar haar genoemde opgerichte Stichting Edwina van Heek; de 
totale waarde was toen 95.000 gulden.20 
  
Buntgras en hagedisjes 
Jan van Heek’s activiteiten als natuurbeschermer bleven niet beperkt tot het Sallandse 
heuvelgebied en het Bergherbosch. Hij besloot ook – vaak met Gerrit Jan en soms met Arnold 
– bedrijfswinsten van Rigtersbleek voor een deel te bestemmen voor het behoud van 
natuurmonumenten. De eerste zet van de drie gebroeders samen was de aankoop van het 
natuurgebied Het Molenven bij Saasveld, op 12 juli 1921, voor ongeveer vijftienduizend 
gulden: enkele percelen heide, bos, riet, veen, en waterplassen, van ongeveer 42 hectare, aan 
de weg van Weerselo naar Borne.21 Twee jaar later schonken de broers het aan de vereniging 
Natura Docet, ontstaan uit een initiatief van één van de pioniers op het terrein van de 
natuurbescherming in Twente: Johannes Bernardus Bernink, Meester Bernink, want hij was 
hoofd van de openbare school in zijn geboorteplaats Denekamp. Voorzitter van de vereniging 
was de energieke Enschedese textielfabrikant Julius Scholten, een goede bekende uiteraard 
van de broers Van Heek.22 Jarenlang was Het Molenven in bezit geweest van de Duitse Graf 
Droste zu Vissering uit Darfeld, die zijn uitgestrekte bezittingen in de Eerste Wereldoorlog 
had moeten verkopen aan een Almeloër die het in 1921 verkocht aan de Van Heeks.23 
 Het Molenven was een schitterend plekje in het Twentse landschap. Bernink maakte in 
1923 met enige andere natuurliefhebbers een fietstocht naar het dorpje Saasveld en de 
omringende natuur. Wat zag hij daar?  
 

‘Ik noteer enkele planten: bloeiend wollegraskruipwilg, blauwe zegge, kranswier. Over een 
plank gaan wij naar den anderen kant, waar voor de dennenbosschen allerlei loofhout is 
aangeplant. Wijde rietvelden, buntgras, gagel, dwergberkjes en –wilgjes. Een hagedisje ritselt 
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door het droge gele gras. Een paar kieviten bolderen door de lucht, de roep van een grutto 
klinkt tot ons over. Wijd ligt het ven naar het zuid-oosten uitgestrekt, waar een paar 
boerenhuizen het einde aankondigen.’24 

 
Niet alleen Bernink viel voor de pracht van Het Molenven, ook Piet Mondriaan, die in 1906 
en 1907 diverse werken in de streek maakte. Hij schilderde hier, zittend aan de oever, zijn 
grote werk Ven bij Saasveld, dat in het Haags Gemeentemuseum is te zien. In zijn Twentse 
werk valt vooral het licht op. Hij koos vaak voor het wat bleke maanlicht, dat de kleur 
intoomt en daardoor de vorm zo sterk doet uitkomen. Hem trof ook het tegenlicht, het spel 
van de laagstaande winterzon door de bomen, zoals op Bos bij Oele, dat ook tot de collectie 
van het Haagse museum behoort.25 
 Jan van Heek was in die jaren een enthousiast lid van het bestuur van Natura Docet. 
Met Scholten en onder anderen twee aangetrouwde familieleden van Annetje ondernam hij in 
1920 actie voor een nieuw gebouw van het veel te klein geworden museum van Bernink. De 
natuurminnaar had in de loop der jaren een belangwekkende verzameling opgebouwd. Zijn 
eerste museum was de schoenmakerij van zijn vader, waar de verzameling temidden van 
schoenen, leesten en rollen leer veel bekijks trok. In 1910 telde zijn herbarium ongeveer 
twaalfhonderd soorten, meer dan achttienhonderd binnen- en buitenlandse insecten en een 
honderdtal vogels met nesten en eieren. Alles was uitgestald in de schoenkamer, de huiskamer 
en op zolder. Met veel medewerking van andere natuurvrienden kwam er voor deze 
uitgebreide verzameling in 1911 een klein museum aan de Brinkstraat in Denekamp, het 
eerste nog bestaande streekmuseum voor natuurlijke historie in Nederland.26  
 In 1920, toen het gebouwtje veel te klein was geworden, begon Scholten met zijn 
medebestuurders een bedeltocht langs ‘de groote Industriële Ondernemingen in Twenthe en 
belangstellende Particulieren’. Architect Karel Muller maakte een ontwerp voor een 
eenvoudig gebouw. Enkele jaren eerder had de vereniging al een terrein gekocht aan de weg 
naar Oldenzaal. De actie was een succes en op 27 mei 1922 was de feestelijke opening van 
het nieuwe gebouw, een museum met drie zalen en een woonhuis. Vijf jaar later moest het 
museum al weer worden uitgebreid met een nieuwe boven- en benedenzaal.  
 Als bestuurder van Natura Docet kreeg Jan van Heek zeer tegen zijn zin een rol in een 
onverkwikkelijk drama rond Bernink – in Twente vaak spottend ‘Vöggelkloas’ genoemd.27 
Bernink bood in een advertentie in een onderwijsblad opgezette dieren aan. Het goedkoopst 
waren merel, roodborst, spreeuw, geelgors, waterhoek, zwaluw en mol: slechts twee gulden 
per stuk. Een bonte specht kostte ƒ 3,50, een kemphaan ƒ 5,50. Wie thuis een opgezette 
korhaan wilde neerzetten, betaalde ƒ 6,50. Het duurst was een ‘groote trap’28, vijftien gulden 
per exemplaar. P. Hannema, hoofd van een Hengelose ULO, prees de dieren aan. De 
exemplaren die hij voor school had gekocht, verklaarde hij ‘zonder voorbehoud zeer goed en 
goedkoop’.29 De opgezette dieren waren aan te vragen bij het Museum Natura Docet in 
Denekamp. 
 Van Heek kreeg kort na het verschijnen van deze advertentie een tip van Van 
Tienhoven, die ook voorzitter was van de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van 
Vogels. Van Tienhoven was vertrouwelijk gewaarschuwd door een vogelhandelaar die een 
briefkaart van Bernink had ontvangen met de vraag tien kemphanen ‘in ’t vleesch’ te sturen; 
terloops meldde de hoofdonderwijzer, dat hij veel bonte spechten in voorraad had. Van 
Tienhoven kon de gedachte niet van zich afzetten, zo liet hij Van Heek weten, dat het 
museum handelde in opgezette dieren.30 Bernink, hiermee per brief van Jan van Heek namens 
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het bestuur geconfronteerd, benadrukte per omgaande zijn goede bedoelingen. Er was volgens 
hem niets tegen het opzetten van dieren voor musea en voor onderwijsdoeleinden, want hoe 
konden vogels worden beschermd als de mensen ze niet kenden? ‘Als u alle preparateurs 
mocht rangschikken onder de niet-vogelbeschermers, dan kan ik U verklaren, dat ik daar een 
uitzondering op maak, omdat ik ten allen tijde spreek en schrijf en preek en waarschuw 
“Spaart de Vogels”, ook al lijd ik daardoor een geldelijk verlies.’31 Het bestuur van Natura 
Docet was in een lastig parket gekomen. Aan de ene kant was het gekant tegen de handel in 
opgezette dieren onder de naam van het museum. Anderzijds hadden de bestuurders 
‘zoodanige achting voor den Heer Bernink en zijn levenswerk, dat wij hoogst ongaarne hem 
zouden willen kwetsen of onaangenaam zijn’.32 Dat nam niet weg dat ze lieten weten, dat 
Bernink hiermee moest stoppen, wat deze onmiddellijk deed.33 
 
Veluwezoom 
In 1930 verrichtten Jan en Gerrit Jan jr. ‘een vorstelijke daad’, die ‘de vele bezoekers die […] 
in alle jaargetijden genieten van het prachtige uitzicht van de Zijpenberg over het IJsseldal 
[…] wel dankbaar mogen gedenken’. De broers schonken 166.000 gulden aan 
Natuurmonumenten om de Rheder- en Worthrhederheide te kopen. Het natuurmonument De 
Veluwezoom, nu uitgebreid tot 1.420 hectare, was het eerste nationale park van Nederland.34 
Acht jaar later, in de zomer van 1938 moesten beide schenkers in het geweer komen, toen De 
Veluwezoom door het Rijk werd bedreigd. Ze hoorden dat bij Natuurmonumenten een 
aanvraag was binnengekomen het natuurreservaat te gebruiken als militair oefenterrein. Als 
bestuursleden maakten ze daartegen bezwaar.  

Ze herinnerden het bestuur van Natuurmonumenten er aan, dat zij hun geld hadden 
geschonken om te bereiken dat dit aan natuurschoon zo rijke bezit ongerept bleef. De staat 
diende zelf in haar oefenterreinen te voorzien, was de conclusie van de Van Heeks. Er waren 
betere plekken te bedenken voor oefenende soldaten, zoals de Hoge Veluwe die in 1935 was 
ondergebracht in een stichting maar feitelijk staatsbezit was geworden.35 Het bestuur van 
Natuurmonumenten stuurde na ontvangst van deze brief diezelfde dag nog een bericht aan 
minister J.J.C. van Dijk van Defensie. Om bezwaar te maken tegen de plannen voor de 
Veluwezoom en om de bewindsman te wijzen op de Hoge Veluwe, ‘waar zeer groote open 
vlakten worden gevonden, die, naar het ons voorkomt, zeer geschikt zijn als oefenterrein’.36 
Het Twentse protest had succes, want in de Veluwezoom werden nooit militaire oefeningen 
gehouden. 
 
Bestuurder 
Maar Jan van Heek was meer dan een mecenas, hij wilde zich ook op het bestuurlijke vlak 
inzetten, in de beide provincies die hem na aan het hart lagen. In Overijssel werd hij 
betrokken bij het welstandstoezicht, dat in 1925 was ondergebracht in het Genootschap Het 
Oversticht, dat tot had doel ‘de bevordering van en instandhouding van het landelijk en 
stedelijk schoon’ in deze provincie.37 Maar hij moest het volgende voorjaar al afhaken, omdat 
hij te weinig tijd had. Hij werd opgevolgd door zijn broer Gerrit Jan, die deze functie 
gedurende vele jaren met veel enthousiasme en toewijding uitoefende.38 Gerrit Jan was in 
deze functie ook bestuurder van Het Overijsselsch Landschap. Het eerste bezit van het schap 
was de top van de Friezenberg, een natuurgebied bij de buurtschap Elsen, een geschenk van 
Gerrit Jan.  
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Jan van Heek stond als Gelders grootgrondbezitter uiteraard ook op het lijstje van 
vooraanstaande Geldersmannen die van Commissaris der Koningin mr. S. baron van 
Heemstra een uitnodiging kregen op 22 november 1928 in het Provinciehuis overleg te voeren 
om een stichting op te richten, die ijverde voor het behoud van het natuurschoon in 
Gelderland.’39 Op 21 februari 1929 begon de stichting Het Geldersch Landschap haar 
activiteiten. Enkele maanden later al werd er een beroep gedaan op het schap, want de 
torenmolen in Zeddam liep gevaar. Jan van Heek liet de molen restaureren en die werd weer 
een ‘schoon en markerend beeld in het golvende landschap van Zeddam’.40  
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