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HOOFDSTUK 23 
 

Man van buitengewoon kaliber 
 
Jan van Heek had, toen hij de zestig naderde, zijn politieke vijanden al jarenlang in het vizier. 
Het waren niet de vooruitstrevende liberalen, zij pasten nog binnen de grenzen die hij zichzelf 
als conservatief had gesteld. Als ze zich maar verre hielden van staatsbemoeienis met het 
bedrijfsleven. Het waren evenmin de confessionele partijen, waarbij hij overigens de 
behoudende stromingen meer waardeerde dan de progressievere groeperingen. Voor hem 
hoefden politiek en godsdienst niet geheel gescheiden te blijven, maar dat de bijbel een 
politiek handboek voor parlementariërs zou moeten zijn, was niet een opvatting waar hij zich 
met hart en ziel achter kon stellen.  
 Zijn gezworen tegenstanders waren de socialisten en de communisten, het ‘rode 
gevaar’, de vertegenwoordigers van de linkse kant van het politieke spectrum. Uit de verhalen 
van zijn vader kende hij de ‘opruiers’ die in de jaren tachtig van de negentiende eeuw Domela 
Nieuwenhuis volgden en door een onjuiste en overdreven voorstelling van zaken te geven ‘de 
vlijtige en vreedzame arbeiders’ overhaalden te gaan staken. Voor het eerst had hij zijn 
antipathie tegen de ‘rooien’ geuit, toen hij eind 1902 terugkeek op de grote textielstaking en 
schreef over ‘de plant gewassen uit het zaad door verkondigers van de niet te verwezenlijken 
socialistische en anarchistische theorieën uitgestrooid’, die uitgeroeid moest worden.1 Toen 
Troelstra in 1918 zijn historische vergissing beging, zag hij dat als een ‘crisis der zeer acute 
bolsjewistische ziekte’, die gelukkig snel voorbij was.2 Ook bij de textielstaking van 1924 
ging het volgens hem  om ‘het behoud van maatschappelijke orde’. 
 Wat Van Heek steeds meer angst inboezemde was de opmars van het communisme, 
vanuit Rusland, dat in het zwaar door de crisis getroffen Duitsland een voedingsbodem vond. 
In Nederland begon de marxistische stroming vooral links-intellectuele kringen te 
interesseren, die enthousiast waren over het vijfjarenplan van Stalin. Nederland werd 
geteisterd door werkloosheid en honger, terwijl de Unie van Socialistische Sovjet-
Republieken, in opbouw en groei, juist een gebrek aan werklieden had, zo geloofden de 
aanhangers.3 Jan van Heek en velen met hem waren doodsbenauwd voor het communisme en 
zagen de energieke Adolf Hitler als de man die een dam kon opwerpen tegen de 
communistische dreiging vanuit Rusland. Bovendien had Hitler, nauwelijks aan de macht 
gekomen, getoond hoe werkloosheid moest worden aangepakt, want in een minimum van tijd 
had hij het aantal werklozen van zes miljoen naar twee miljoen teruggebracht. 
 In de jaren dertig kreeg Jan van Heek ook steeds meer het idee dat de parlementaire 
democratie niet naar behoren functioneerde. Die mening waren trouwens velen in het land 
toegedaan. De achtereenvolgende regeringen hadden als enig antwoord op de economische 
crisis die ons land teisterde: bezuinigen, minder uitgeven, dan losten de problemen van 
werkloosheid, armoede en honger zich vanzelf op. Hoe lang had Van Heek niet moeten praten 
over contingentering van de invoer van katoenproducten in Nederlands-Indië om tenminste de 
textielindustrie weer enige hoop op overleven te schenken? Het bracht hem bij het aantreden 
van de nieuwe regering onder Colijn in 1933 tot de uitspraak dat het parlementaire stelsel 
zichzelf had overleefd. Het parlement was een ‘apparaat waarmee niet te regeren viel’ omdat 
het vooral de eigen partijbelangen bevorderde en de regering slechts verhinderde te regeren.4 
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Bezuinigen als remedie 
De economische crisis trof ons land zwaar. De Nederlanders waren in het algemeen gelaten. 
De Twentse staking in 1931-1932 en het Jordaanoproer in Amsterdam in 1934 vormden de 
enige uitbarstingen van onrust op grote schaal in Nederland.5 De invloed was echter niet te 
onderschatten. Angst, woede en onzekerheid overheersten, ook of misschien wel juist onder 
hen die relatief minder waren getroffen door de economische nood. In dit klimaat ontstond er 
ruimte voor nieuwe bewegingen. Op 14 december 1931 richtten waterstaatsingenieur Anton 
Mussert en ambtenaar Kees van Geelkerken de NSB (Nationaal Socialistische Beweging) op, 
die één simpele doelstelling had: het creëren van nationale eenheid. Het was de Nederlandse 
variant van de fascistische en nationaal-socialistische bewegingen in Italië en Duitsland, die 
succes oogstten met intens en consequent hameren op nationale eenheid, sterk politiek 
leiderschap en corporatieve ordening. Maar er waren ook verschillen. De NSB wekte de 
indruk van een nette, degelijke partij; het politieke concept was nog vaag, de vorm sprak aan, 
strak in stijl en organisatievorm, offensieve methodes en een eigen symboliek met vlaggen, 
insignes en uniformen.6 

Vooral in intellectuele kringen gaven velen, overigens geen fascisten of nationaal-
socialisten, deze bewegingen tot op zekere hoogte gelijk in hun kritiek op de democratie. De 
ontevredenheid over de slapheid van de regeringen in de crisisjaren, de afkeer van de 
socialisten en de angst voor het uit het oosten aanstormende communisme waren voor velen 
drijfveren om de ideeën van de nationaal-socialisten te omarmen. Ook Jan van Heek stond 
afwijzend tegenover ‘de anti-nationale richting die wij hier in de jaren 1918-1935 insloegen’. 
Daarom voelde ook hij, net als duizenden andere Nederlanders, voor ‘de nationaal-
socialistische ideeën in Nederland, die voor onze vaderlandsche waarden en tradities 
opkwamen’, zoals hij in de oorlogsjaren zou schrijven.7 Het was zijn verklaring  
voor de in hedendaagse ogen ‘onbegrijpelijk schijnende welwillendheid’ waarmee velen in 
het begin van de jaren dertig het nationaal-socialisme bekeken.8 Een rol speelde hierbij ook 
dat de crisis werd gezien als het bankroet van het economisch liberalisme, blijkens de ideeën 
van velen over protectionistische handelspolitiek, arbeidsdienstplicht en beperking van 
eigendomsrechten in het belang van de gemeenschap.9 
 De media speelden een belangrijke rol. Van Vree stelt dat de systematische 
beeldvorming door de pers in belangrijke mate bijdroeg aan de houding en opvatting van de 
lezers.  
 

‘Van de uniformiteit en voortdurende herhaling van waarde-geladen uitspraken over een 
fenomeen dat buiten de directe levenssfeer van de lezers ligt, door een medium dat vrijwel een 
monopoliepositie bezit en waarmee het publiek zich politiek of levensbeschouwelijk gezien 
kan identificeren, gaat in potentie een krachtige invloed uit op het denken en gedrag van dat 
publiek, zeker in tijden van spanning en crisis.10 

 
Toen Hitler op 14 september 1930 bij de verkiezingen voor de Rijksdag 6,4 miljoen stemmen 
kreeg en zijn NSDAP met 107 van de 577 zetels de tweede partij in Duitsland werd, was het 
katholieke dagblad De Tijd het eens met Hitler, toen hij verklaarde dat de ingezette strijd 
tegen het marxisme een strijd was op leven en dood. De antirevolutionaire Standaard vond 
het begrijpelijk dat in een land als Duitsland, waar ‘dit verfoeilijk communisme’ al miljoenen 
in de macht had, van de overheid krachtig optreden werd geëist. De Nieuwe Rotterdamse 
Courant en het Algemeen Handelsblad waren ervan overtuigd dat de ministers Papen en 
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Hugenberg de Führer in toom zouden houden. Volgens de NRC had Hitler tot nu toe weinig 
doortastendheid getoond.11 Toen Hitler er in slaagde binnen korte tijd het aantal werklozen 
sterk terug te dringen en de levensstandaard weer op het peil van vóór de crisis van 1929 te 
brengen, groeide ook in Nederland de sympathie voor de daadkracht van de nieuwe orde in  
Duitsland. 
 
Onrechtvaardige verdragen 
Jan van Heek had de ontwikkelingen in Duitsland voelen aankomen. De jaren na de 
ineenstorting van het Duitse Rijk in 1918 waren volgens hem verschrikkelijker geweest dan 
de oorlog zelf. ‘Alles scheen figuurlijk gesproken in puin te zijn gevallen, van de vroeger 
voorbeeldige orde en regelmaat was niets over.’ De oorzaak van de grote ellende was in zijn 
ogen het Verdrag van Versailles. ‘Verzoening was een beter einde geweest dan knechting.’12  
Van Heek volgde in zijn dagboek de ontwikkelingen in Duitsland op de voet. Hitler’s naam 
komt het eerst voor op 29 februari 1932, wanneer hij vooruitblikt naar de Duitse 
presidentsverkiezingen op 13 maart. Van Heek verwachtte dat de strijd ging tussen Hitler en 
de 84-jarige Paul von Hindenburg, die volgens velen een hartgrondige hekel had aan Hitler  
en die ‘de gematigde elementen’ wel achter zich zou scharen. Van Heek kreeg gelijk, Von 
Hindenburg behaalde in de eerste ronde nét geen meerderheid: ruim achttien miljoen 
stemmen, bijna vijftig procent, Hitler elf miljoen. In de tweede ronde won het 
monsterverbond van sociaal-democraten en middenpartijen het van Hitler, maar dat stopte het 
proces van radicalisering niet.13 Op 10 september 1932 schreef Van Heek: 
 

‘De wereld zal m.i. moeten rekening houden met een in de toekomst weder sterk Duitschland 
hetwelk zich ontworsteld heeft aan jarenlange ellende en verdrukking (want daarvoor waren 
het sociaal-democraten die de dienst uitmaakten). Het zal een zegen zijn wanneer dit volk als 
een dam en beveiliging staat tusschen Rusland en het moreel en actueel verzwakte West-
Europa.’14   

 
Op 30 januari 1933 benoemde president Hindenburg Hitler tot rijkskanselier. Deze 
gebeurtenis moest wel als een historisch moment in Duitsland worden beschouwd, meende 
Van Heek, evenals vele andere Nederlanders. Hitler streed immers tegen het communisme dat 
zo’n grote bedreiging vormde voor het westen. Van Heek verwachtte dat Hitler wel zou 
intomen, wanneer hij regeringsmacht had. De dictatuur wezen de meeste Duitsers af, terwijl 
confessionele kringen zich keerden tegen Hitler’s kerkelijke politiek. Als de nationale 
stroming in Duitsland in goede banen was te leiden, zou dat niet alleen voor dat land een 
zegen zijn, maar voor Europa en de hele wereld. Dat zou kunnen wanneer de nationaal-
socialisten er tevreden mee zouden zijn dat niet alles wat ze wilden gerealiseerd kon worden. 
Toen op 1 februari de Rijksdag werd ontbonden, vond Jan dat een gedurfd besluit omdat nu 
de dictatuur dreigde. Maar als de nationale partijen, waaronder de nationaal-socialisten, de 
verkiezingen nu of later zouden verliezen, zag het er voor Europa donker uit.  
 
Geheime vergaderingen 
Jan van Heek had in Enschede een goede vriend, de bijna tien jaar jongere mr.dr. G.A. 
(Gerrit-Albertus) Lasonder, die een verwoed aanhanger was van het nationaal-socialisme. Ze 
kenden elkaar onder meer van de Oudheidkamer Twente. Lasonder was van 1928 tot 1940 lid 
van het bestuur en tussen 1930 en 1932 secretaris. Hij was de zoon en enig kind van een zeer 
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vermogende grootgrondbezitter, opgeleid tot jurist en gepromoveerd tot doctor in de 
Staatswetenschappen. Tussen 1913 en 1919 was hij lid geweest van Provinciale Staten van 
Overijssel en ook wethouder van Enschede voor de Liberale Staatspartij, een deftige 
conservatief-liberale partij. In Usselo bezat hij tien boerderijen die hij aan de boeren 
verpachtte. Lasonder zag het communisme als hét grote gevaar voor de beschaving; alleen 
Hitler kon dat gevaar keren.15 Huishoudster Jenny van de familie Lasonder vertelde in 1986 
aan Elma Verhey, redactrice van Vrij Nederland: 
 

‘Meneer Lasonder kreeg bezoek van Jan van Heek, de textielbaron. Gerrit-Albertus, zei die, 
we moeten ons voor de zaak van Mussert gaan interesseren. Meneer vond dat rijken zich 
helemaal niet met politiek moesten bezighouden. We hadden zelfs geen radio in huis. Maar 
meneer Van Heek wist meneer Lasonder te overtuigen dat het gevaar van het communisme 
dreigde.’  
 

Er kwamen in de eerste jaren dertig buiten Jan van Heek meer Twentse textielfabrikanten bij 
Lasonder thuis. Allen vreesden ze het naderende communisme. De huishoudster: ‘Er kwamen 
ook steeds meer NSB-kopstukken bij ons over de vloer. In de villa werden geheime 
vergaderingen gehouden. Al vanaf 1934 zat Mussert bij ons in de salon. […] Ik hoor het Van 
Geelkerken nog zeggen: heren, als u de hak van het communisme op uw strot voelt, dan zult u 
smeken en bidden om het nationaal-socialisme. Meneer was daar zo bang voor, voor de 
communisten: als die komen, nemen ze m’n geld en m’n leven. Komen de nationaal-
socialisten, behoud ik het leven, Jenny.’16 In de stad bleken velen de NSB te steunen. 
In mei 1933 kreeg Enschede een afdeling van de NSB. Op 12 februari 1935 hield de 
beweging een propagandavergadering in Café Lippinkhof aan de Haaksbergerstraat, 
negenhonderd stadgenoten kwamen luisteren. Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in 
1935 behaalde de NSB landelijk 7,9 procent van de stemmen, in Enschede was dat zelfs 11,34 
procent: 4.465 stemmen. Maar geleidelijk liep de interesse voor het nationaal-socialisme in de 
stad terug: bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1939 kreeg de NSB 2.014 stemmen.17 
 
Bom op De Zeven Provinciën 
‘Wij leven in een bewogen wereld’, schreef Jan van Heek op 5 maart 1933 aan zijn dochter 
Aurelia, die in Lausanne studeerde.18 Diezelfde dag werden in Duitsland verkiezingen 
gehouden. Jan hoopte dat de nationale partijen (de nationaal-socialisten en de nationalisten) 
zouden winnen, want zij vochten ook voor Nederland tegen het communisme. De nationaal-
socialisten wonnen inderdaad de verkiezingen. Tubantia meldde de volgende dag dat zij met 
de Duitsch-Nationalen de meerderheid hadden. In de uitslag, die de krant in een extra bulletin 
presenteerde, maakte  Jan met potlood een staatje, waaruit bleek dat de sociaal-democraten en 
de communisten samen 22 zetels hadden verloren. In de nieuwe Rijksdag kregen de nationaal-
socialisten en de Duitsch-Nationalen samen 340 van de 648 zetels.19 
 Van Heek dacht – zo schreef hij ook aan zijn dochter – dat de handhaving van het 
gezag en de strijd tegen het marxisme ook een belangrijke rol zouden spelen bij de 
verkiezingen in april in Nederland. Het gebeuren met De Zeven Provinciën had een omslag in 
de publieke opinie tot gevolg en dat was in deze tijd nodig. In de eerste week van februari was 
een deel van de bemanning van het pantserschip, dat in die tijd dienst deed als oefenschip 
voor de marine, aan het muiten geslagen, tijdens een oponthoud voor de kust van Atjeh. Het 
schip was overgenomen uit protest tegen de kortingen op de salarissen van het 
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marinepersoneel.  Colijn, fractievoorzitter van de ARP, vond dat deze insubordinatie de kop 
moest worden ingedrukt. In een vraaggesprek met de liberale krant Het Vaderland verklaarde 
hij dat die muiterij moest worden onderdrukt, desnoods door het schip ‘met een torpedo naar 
den bodem van den Oceaan te zenden’.20 Enkele dagen later werd de actie met geweld 
beëindigd; een bom uit een vliegtuig trof het schip, eigenlijk per ongeluk, want de bedoeling 
was de bom vóór de boeg van het schip te gooien. Er kwamen 23 bemanningsleden om, de 
overige opvarenden gaven zich over. Van Heek meldde de ontknoping in zijn dagboek.  
 

‘Het goed voorbereide en gedecideerde ingrijpen der Regeering in deze moet van 
vérstrekkende gevolgen zijn. Het gezag is gehandhaafd, en voor Nederland en zijne koloniën 
is dat van onberekenbaar nut. Een daad was noodig, en die is ten uitvoer gebracht. De muiterij 
op de Zeven Provinciën is een “blessing in disguise” geworden.’21 
 

Colijn zette tijdens de kort hierna gehouden verkiezingen het thema gezagshandhaving 
centraal.22 Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in het voorjaar van 1933 won de ARP 
twee zetels, vooral omdat lijstaanvoerder Colijn werd gezien als de man van orde en gezag.23 
De NSB nam niet aan de verkiezingen deel, maar groeide langzamerhand in Nederland wel uit 
tot een grote beweging. Woonden duizend leden de eerste landdag in 1933 bij, een jaar later 
waren het er twintigduizend.24 De NSB vond haar aanhang niet alleen onder de traditioneel 
zwevende groepen als de vrijzinnige burgerij en de middenstand, maar ook onder katholieken, 
orthodox protestanten en zelfs in geringe mate onder socialisten en communisten.25 Van Heek 
verwachtte veel van de nieuwe regering onder leiding van Colijn. Het was hoog tijd dat er in 
Nederland weer eens werd geregeerd.26 
 
Afgrijzenwekkend antisemitisme 
Ondanks zijn aanvankelijke waardering voor het nationaal-socialisme kwam bij Van Heek 
geleidelijk een zekere afkeer naar voren, niet eens zozeer tegen het nationaal-socialisme als 
beweging, maar tegen de nazi’s die hun macht misbruikten, vooral tegenover de joden. Dat ze 
de communisten stevig aanpakten, vond hij begrijpelijk. Het was immers een strijd op leven 
en dood. Maar met name het optreden tegen de joden keurde Van Heek af. ‘Daarin gaat men 
veel te ver, of liever: daarin wordt te veel toegelaten’, schreef hij op 12 maart 1933 in zijn 
dagboek. Twee weken later nuanceerde hij zijn mening, omdat hij sterk het gevoel had dat de 
kritiek over het optreden van de Duitsers tegen de joden sterk overdreven was en dat de nazi’s 
– na enkele afschuwelijke excessen – gematigder werden. Maar dat ze de communisten stevig 
aanpakten en opruimden, was zeker verdedigbaar en terecht. Van Heek bleef vertrouwen 
houden in Hitler. Hij had gelezen wat de Reichskanzler had gezegd bij de opening van de 
Rijksdag, die bijeenkwam in de Garnisonskirche in Potzdam – het Rijksdaggebouw was 
zwaar beschadigd, nadat Marinus van der Lubbe het op 27 februari in brand had gestoken. 
Duitsland stond inderdaad aan een nieuw begin: ‘Het volk heeft eene verjonging ondergaan.’ 
Maar hij vroeg zich wel af of het grote enthousiasme en het vertrouwen in de jeugd waren 
opgewassen tegen de ontzaglijke moeilijkheden waartegenover land en volk zich zagen 
geplaatst. De tijd zou het moeten uitwijzen.  
 Hitler begon vrijwel meteen na zijn verkiezingszege met zijn antisemitisch beleid. In 
1933 al kondigde hij een economische boycot af tegen de joden, een maatregel die allerwegen 
in het buitenland afgrijzen opriep. De weerstand in Duitsland en daarbuiten was zo fel dat hij 
de volgende dag de maatregel ongedaan maakte. Maar de invloed van de joden in de 
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bankwereld, in de rechtspraak, de gezondheidsdiensten en de openbare betrekkingen was 
inmiddels al sterk teruggebracht.27 Ondanks de excessen in Duitsland bleef Van Heek in 
Hitler geloven. Hij vermoedde dat alle extreme uitingen van het nationaal-socialisme 
indruisten tegen Hitler’s wil en geloofde dat wanneer de Duitsers hem zouden gehoorzamen 
er een periode van grotere rust zou komen. Daarvoor stond de ‘groote ordelievendheid van het 
Duitsche volk’ garant.28 Hij vond het verheugend dat de nazi’s in Duitsland aan het marxisme 
‘een doodelijken slag’ hadden toegebracht en het falen van het internationalisme deed hem 
evenveel deugd.  
 

‘Internationalisme moet wortelen in nationalisme, in nationaal voelen en denken, en den wil 
tot instandhouding van het eigen erf, land en historisch bezit. […] Doch het naar een model 
willen vormen der samenleving naar Marxistischen geest, dat internationalisme kan slechts 
verder gelijk zijn en tot teleurstelling leiden. Ieder volk is een voortbrengsel van eigen bodem, 
klimaat en historie, waaraan geen geweld aangedaan mag worden.’29  

 
In de eerste helft van 1934 begonnen Van Heek’s vertrouwen en geloof in de beloofde 
heilstaat van Hitler te wankelen. Op 3 februari meldde hij nog dat het regiem van Hitler in het 
eerste jaar van zijn bestaan in Duitsland sterk aan prestige had gewonnen. Duidelijk was voor 
hem dat ‘een man van buitengewoon kaliber’ Duitsland leidde en belangrijke 
maatschappelijke vernieuwingen doorvoerde. Maar de brute ‘Nacht van de lange messen’, 30 
juni 1934, bracht Van Heek tot andere ideeën. In die nacht werden de topmannen van de 
Sturmabteiling (SA) op bevel van Hitler gedood, zogenaamd omdat ze een staatsgreep wilden 
plegen. Van Heek deelde de kritiek op de SA, die volgens hem geleid werd door 
‘bolsjewistisch georiënteerde individuen. […] Hun beweging was veldwinnend. Zij werd 
aanmatigend en terroriserend en een plaag voor het land.’ Maar het zat hem dwars dat er bij 
de staatsgreep zonder enige vorm van proces veel mensen werden doorgeschoten.30 Het 
bleken voorlopig de laatste woorden die hij in zijn dagboek aan Hitler en zijn beweging 
wijdde.  
 
Een despotische staat 
Het barbarisme en het zich sterk ontwikkelende antisemitisme van Duitslands Führer zullen 
Van Heek tot andere gedachten hebben gebracht. Maar hij las nog wel Volk en Vaderland, het 
weekblad van de NSB, evenals andere nazistische publicaties; een deel er van is in het najaar 
van 2006 op de zolder in Huis Bergh aangetroffen.31 In het persoonlijke archief van Jan van 
Heek bevindt zich een brochure met het strijdlied van de NSB: ‘Trekt op ten strijd, schaart U 
in onze rijen, de vanen hoog voor vrijheid en voor recht.’32 In de zomer van 1934 zond Van 
Heek een exemplaar van Volk en Vaderland aan zijn zoon Jan jr., die met vakantie was in het 
huis Duinroos van tante Bertha Jordaan in Bergen. Jan jr. bedankte zijn vader in een brief van 
24 juli 1934 hartelijk en meldde dat hij samen met broer Arnold een week op kamp ging, een 
jongenskamp van de NCSV (Nederlandsche Christelijke Studenten Vereeniging). Op de 
achterzijde van de enveloppe was een sluitzegel geplakt, met in rood-wit-zwart de aansporing: 
Hou Zee NSB.33 
 Op 3 februari 1934 had Van Heek geconstateerd dat in Nederland het nationaal-
socialisme sterk groeiende was. Die dag bestond het Hitlerbewind in Duitsland een jaar:  
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‘….dit bewind dat een reusachtige ommekeer in Duitschland heeft gebracht, waarvan de 
gevolgen zich door de geheele wereld doen gevoelen. Vanwaar zou men in ons land de durf 
hebben verkregen van een vaste lijn tegenover het Marxisme? Het is alleen mogelijk 
geworden door een na den in Duitschland geleverden veldslag tegen datzelfde Marxisme. […] 
Niet alleen dat de roodgetinte partijen sterk in aanhang hebben verloren, hun tegenstanders 
hebben moed gevat en durven zich te uiten.’34 

 
Het is opmerkelijk dat deze notitie in zijn dagboek voorlopig de laatste was over de 
ontwikkelingen in Duitsland. Kennelijk vroegen de problemen in de textielindustrie alle tijd 
en aandacht. In de zomer van 1935 constateerde hij wel dat er in Duitsland grote economische 
en interne problemen waren en dat het optreden tegen de joden het land ‘naar binnen en naar 
buiten groot nadeel’ berokkende.35 Pas in het begin van 1938 vormde Duitsland weer een 
belangrijk onderwerp in zijn dagboek. Op 2 februari 1938 meldde hij de Anschluss van 
Oostenrijk. Duidelijk was dat alleen het antisemitisme van de nationaal-socialisten zijn 
waardering voor het anticommunisme inperkte.36   

Op 28 september 1938 geloofde Van Heek nog niet ‘in een grooten oorlog’ en zocht 
nog steeds rechtvaardiging voor het optreden van Duitsland in het vredesverdrag van 
Versailles.37 Vrijdagmorgen 30 september kon Van Heek zijn vreugde nauwelijks bedwingen. 
In zijn dagboek noteerde hij dat het gisteren – bij bedoelde de afgelopen nacht – een ‘groote 
historische dag’ was geweest. Die nacht was namelijk het Verdrag van München getekend. 
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië besloten de agressieve annexatie van 
het Tsjechische Sudetenland door de Duitsers te accepteren: ‘Zoo kan er uit deze angstige 
dagen, waarin Europa aan den rand van den afgrond heeft gestaan, veel goeds voortkomen.’  
 Maar ruim een maand later kwam de ommekeer. Vol afschuw schrijft hij in zijn 
dagboek over de  Reichskristallnacht van 9 op 10 november 1938. In heel Duitsland vond een 
progrom, een jodenmoord plaats, waarbij nazi’s 236 mensen vermoordden, 177 synagogen in 
brand staken, 7.500 winkels van joodse eigenaren plunderden en verwoestten, en huizen, 
ziekenhuizen, scholen en begraafplaatsen bekladden. Het nationaal-socialisme had zich 
volgens Van Heek van zijn slechtste kant doen zien. En dat niet alleen: de uitlatingen van 
Hitler ‘moeten iedereen tegen de borst stuiten, zij beloven weinig goeds voor de toekomst’. 
Het ooit zo gedisciplineerde Duitsland was veranderd in een despotische staat.38 De 
jodenmoord had Jan van Heek de ogen geopend.  
 
Ernstige rust 
Pas een jaar later kwamen in het dagboek de eerste verhalen weer op papier, over de 
naderende en kennelijk onontkoombare oorlog. De avond vóór de oorlog uitbrak, op 1 
september 1939 toen de Duitsers Polen binnenvielen, luidden de berichten al verontrustend, 
de meldingen in de ochtenduren lieten geen ruimte meer voor twijfel: de oorlog was 
begonnen. Rondom Huis Bergh was het stil geworden, het drukke zomerbezoek was voorbij, 
voetgangers, wielrijders, kampeerders, bussen, auto’s waren verdwenen. Herinneringen aan 
de eerste augustusdagen 1914 kwamen boven. Militairen hadden alle bruggen en wegen in het 
oosten afgezet. ‘Ernstige rust heerscht in Nederland. In Duitschland is die ernst nog grooter. 
Te velen herinneren zich de jaren 1914-1918.’  
 Maar op die eerste septemberdag in 1939 zag Jan van Heek ondanks de 
oorlogsdreiging gelukkig nog de schoonheid van zijn omgeving. Zoals Johan Huizinga, die 
aan de vooravond van de oorlog zou schrijven, ‘dat het zingen van die merel, of die boschrand 
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in de verte, belangrijker zijn dan het donderende en krijschende geweld van de 
wereldpolitiek’.39  

 
‘Prachtig in een lichten nevel waarboven de zon scheen, lag gisteren en ligt heden het 
Betuwsche en Geldersche landschap in serene rust uitgestrekt. De zomeroogsten zijn prachtig 
binnengekomen, maar nog ligt een gouden glans over heuvels en landerijen. Elders zullen 
reeds de kanonnen dreunen en de bommenwerpers hun werk verrichten. Een heerlijke 
Augustusmaand ligt ondanks alle spanningen achter ons. Het lot van Europa en van de geheele 
toekomst hangt nu in de weegschaal’40  

 
Op 3 september 1939 legde Van Heek in zijn dagboek vast, dat Engeland sinds elf uur die 
morgen in oorlog was  met de Duitsers. Het bericht bereikte hem, toen hij met zijn broers en 
zussen in het Van Heekshuis in Enschede was. De volgende dag kwam de oorlogsverklaring 
van de Fransen. De eerste berichten luidden ’s ochtends dat een vliegtuigeskader in de 
afgelopen nacht over Enschede naar Groningen was gevlogen, de nationaliteit was onbekend. 
Op 5 september bracht Van Heek ‘bij wijze van afscheid’ een bezoek aan familieleden en 
bekenden in Ahaus en Gronau. De stemming was gedeprimeerd, niemand verlangde naar een 
herhaling van 1914-1918. Het Westfaalse platteland bood ook een wat onwezenlijke aanblik, 
het was alom stil, op de uitgestrekte essen was niemand aan het werk.41 Honderden kilometers 
oostwaarts werd Polen in zes weken onder de voet gelopen en vernietigd.42 Op 10 mei 1940 
vielen  de Duitsers Nederland, België en Luxemburg binnen. 
 In november 1942, toen Jan van Heek ‘eenige herinneringen uit het wereldgebeuren 
van onzen tijd’ opschreef, tekende hij Hitler als de man, die veel had kunnen betekenen, maar 
eigen successen had afgebroken. ‘Hij heeft alle elementen in het Duitsche volk die zich 
vernederd voelden, alle desperado’s en mislukkelingen tot zich weten te trekken en deze 
uiteenloopende elementen weten te vereenigen.’ Hitler en de zijnen bleken in staat een dam 
op te werpen tegen het bolsjewistische gevaar, dat heel Europa bedreigde. Had hij het daarbij 
gelaten, dan was hij volgens Van Heek een zegen voor zijn land en misschien voor Europa 
geworden. Hitler was echter een geheel andere man gebleken dan hij zich had voorgedaan.  
Hij had het land in de oorlog gevoerd, andersdenkenden opgesloten, de joden uitgemoord in 
zich tegen de godsdienst gekeerd. Zijn regime was ontaard door leugens, bedrog, diefstal en 
terreur. ‘Ik ben overtuigd dat hij zijn land te gronde zal richten.’43 
  

 
Brüggen bauen tüsken Ju en uns 

In 1932 kwam het eerste nummer uit van het Twents-Münsterlandse tijdschrift Noaberschopp. Het 

was een uitgave van de Duits-Nederlandse Vereniging, die als doel had: ‘de vriendschappelijke en 

nabuurschappelijke betrekkingen aan beide zijden der grenzen versterken, gemeenschappelijk 

cultuurgoed in stand houden en verdiepen, de waardevolle karakteristieke eigenaardigheden van 

de ene streek aan de andere bekend maken en den blik over den grenzen verruimen’. Ook wilde de 

vereniging de contacten tussen de inwoners van Westfalen en Twente intensiveren. Veel artikelen 

bezongen de schoonheid en charme van de steden, dorpen en regio’s en lokten streekbewoners.  

Blad en vereniging wilden een brug slaan: ‘Dütt Blatt, de Noaberschopp, sall Brüggen bauen tüsken 

Ju en uns’, tussen volken die in wezen niet verschilden, maar die door de grens waren gescheiden. 

De artikelen waren geschreven in het Nederlands, het Duits, en de beide streektalen. Jan van Heek 

was één van de Twentse bestuurders, in zijn kwaliteit als directeur van het Rijksmuseum Twente, 
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evenals zijn conservator Ko van Deinse, die voorzitter werd van de Nederlandse afdeling van de 

DNV.44  

Vanaf 1936 schreef Noaberschopp waarderend over het nationaal-socialisme en Der Führer: 

‘Grosse Einsicht, idealer Opfergeist, unentwegter Glaube an den Führer und sein Volk sowie der 

sprichwörtlich feste Lebens- un Arbeitswille geben dem schaffenden Menschen an der Grenze hier 

die Kraft, die Verhältnisse zu beherrschen und dem Fortschritt unermüdlich weitere Wege zu 

bahnen.’ Maar geleidelijk gingen de Nederlanders de ogen open. In het juninummer van 1938 was 

voor het eerst een hakenkruis te zien. De Nederlanders hadden nog weinig interesse om in het blad 

te publiceren. In 1939 verscheen het laatste nummer.45 
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