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HOOFDSTUK 25 
 

Al het aardse is vergankelijk 
  
Jan en Annetje van Heek hadden in februari 1939 een gezelschapsreis naar Egypte geboekt. 
Het plan kwam van Jan’s zuster Bertha, die wilde dat Anneke meeging, als beloning voor het 
behalen van haar diploma als kraamverpleegster, en zus Tini, om haar te troosten na het 
overlijden van haar echtgenoot Gerhard Jannink.1 Tot het laatste moment bleef het echter 
onzeker of de reis wel kon doorgaan. De Spaanse Burgeroorlog was nog niet afgelopen en 
Hitler en Mussolini konden elk moment de gewapende vrede verbreken. Maar de familie 
waagde het er op. Jan van Heek zag wel wat op tegen deze vakantie, want hij hield niet van 
georganiseerde groepsreizen. Veelal was er dan te weinig rust om alles goed in je op te 
nemen, maar gezien de omstandigheden vond iedereen het aan te bevelen alles door een 
reisbureau te laten regelen.2 
 Het kledingadvies van de reisorganisatie was duidelijk. Denkt u maar dat u een 
voorjaarsreis in Europa maakt, aldus de organisatie in haar informatiebrochure. In Egypte kan 
de temperatuur na zonsondergang snel stel dalen en daarom dienden de reizigers in elk geval 
een stevige warme overjas en warm ondergoed mee te nemen. Het was een reis voor de fine 
fleur, voor overnachtingen en diners waren uitsluitend tophotels gereserveerd. Avondkleding 
meenemen was gewenst, maar niet strikt noodzakelijk. 
 Het was voor Jan van Heek overigens niet de eerste keer dat hij Egypte bezocht, de 
beschreven temperatuurwisselingen en veel programmapunten kwamen hem bekend voor. 
Maar de omstandigheden waren wel anders dan ruim dertig jaar geleden, in mei 1904, toen er 
nog rust in de wereld was. De familiereis van 1938 kon voor Jan dan ook niet in de schaduw 
staan van die van 1904. Om twee redenen: ze hadden slecht weer en hijzelf zag alles door een 
andere bril. Caïro was in 1938 een grote stad met westerse allure, die veel van het Oosterse 
karakter dat Jan in 1904 zo boeide, had verloren. Hij miste nu ook de waardige sfeer van het 
Shepherds Hotel van die dagen en de landelijke weg naar de piramiden was nu ‘een breede 
pompeuse boulevard’.3  
 

 

‘Onuitwischbare indrukken’ 

Jan van Heek, die zich sterk voelde aangetrokken tot Egypte, nam van zijn reizen in 1904 en 1938 

diverse oud-Egyptische kunstwerken mee.4 Deze exposeerde hij in januari 1942 in het 

Rijksmuseum Twenthe. De tentoonstelling was bescheiden van omvang en beperkte zich tot vooral 

klein-plastiek. Eén van de hoogtepunten was de verzameling van vuursteenwerktuigen, 

vermoedelijk uit de tijd, toen de Afrikaanse woestijnen nog begroeid waren. De verzameling 

muntte volgens Jan van Heek uit door prachtige specimina van vuistbijlen, die wel tienduizenden 

jaren oud konden zijn. In de catalogus beschreef hij zijn ‘onuitwischbare indrukken’ van zijn 

Egyptereizen, die een bezoeker niet krijgt wanneer hij vluchtig de toeristische trekpleisters 

bezoekt. Men moest zoals hij ‘in stilte hebben vertoefd in de grandioze tempelruimten, in de 

doodensteden en rotsgraven, in het binnenste der grootste van alle grafmonumenten ter wereld, 

de pyramide van Cheops of op den top ervan’.5  
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‘Zal trachten herstellen’  
De Egyptereis eindigde voor Jan onplezierig. Op de terugreis liep hij een zware verkoudheid 
op, die ontaardde in een ernstige aanval van bronchitis. Jan, Annetje en Anneke besloten 
voorlopig in het St. Gotthard Hotel in Lugano te blijven tot Jan weer in staat was te reizen. Op 
14 maart noteerde Anneke in haar dagboek: ’38,3 koorts. Niet best. Hoest veel en spuugt nog 
meer. We zullen blijven tot hij opknapt.’ De volgende dag werd Anneke gewekt door haar 
moeder, die haar vertelde dat ze zojuist een telegram uit Nederland had ontvangen: Huis 
Bergh was ’s nachts afgebrand. Beiden konden ze het niet vatten, en ze wisten niet hoe ze het 
Jan zouden moeten meedelen. Maar toen Annetje het hem in voorzichtige bewoordingen 
vertelde, ging hij rechtop zitten in bed en bleef heel kalm onder deze rampzalige tijding, die 
hem toch een geweldige schok moest geven. Zijn werk ‘van 27 jaar toewijding en liefde, 
overleg en verstand’ was in één nacht door het vuur vernield. Het eerste wat Jan zei was: ‘Wij 
moeten trachten er zonder bitterheid in te berusten. Weest niet terneergeslagen. Al het aardse 
is vergankelijk.’6  
 Hoe kon deze ramp gebeuren? Terwijl de familie Van Heek op reis was, voerden 
bouwvakkers werkzaamheden uit in het kasteel. Vermoedelijk was een nieuwe 
verwarmingsketel te fel opgestookt. Een bange droom werd werkelijkheid. Jan van Heek had 
vaak met angst gedacht aan het ontstaan van een brand in Huis Bergh, wetende dat blussen 
een onbegonnen zaak was. Via de zware balklagen in het huis, de vloeren en de brandbare 
tussenwanden zou het vuur zich snel een weg banen door het hele kasteel. En zo gebeurde het 
ook in de nacht van 14 op 15 maart 1939.7  
 ’s Avonds om acht uur belde Loekie uit Enschede op, ongerust over de toestand van 
haar vader. Over de gevolgen van de catastrofe kon ze geruststellende berichten melden. Het 
schilderij van Hans Dürer, de Heilige Maagdschap uit 1515, volgens Jan van Heek het 
grootste en mooiste uit zijn verzameling, was gered, evenals de primitieven en de 
handschriften. De brandkast in Jan’s werkkamer had nauwelijks schade opgelopen. Een paar 
kisten uit de zijzaal, een boekenkastje uit de blauwe kamer, een paar oude stoelen en een tafel 
waren er met waterschade afgekomen, evenals de grote zaal, wat waarschijnlijk te danken was 
aan het zojuist aangebrachte asbestplafond. De meer dan zestig helpers, inwoners uit  
’s Heerenberg die in allerijl het huis ontruimden terwijl boven en rondom hen de vlammen 
oplaaiden, hadden uit de eetkamers ook nog veel schilderijen en meubels kunnen weghalen. 
Op de bovenverdieping was echter vrijwel alles verbrand. De predella uit de collectie van Van 
Stolk lag beschadigd tussen het puin.8  

 
 

Heilige Martelares van Duccio verbrand  

In zijn boek over Huis Bergh heeft Jan van Heek een lijst opgenomen van de belangrijkste objecten 

die waren verbrand: handschriften, sculpturen, kunstsmeedwerk, meubels, heraldiek, meer dan 

twintig schilderijen en tien historische portretten. Een paneel van Duccio, de Heilige Martelares, dat 

in 1934 op de tentoonstelling van vroege Italianen in het Stedelijk Museum één van de topstukken 

was, voerde de lijst aan van schilderwerken die verloren waren gegaan. Maar ook een serie van zes 

panelen van de school van Antoniazzo Romano uit het eind van de vijftiende eeuw, diverse 

altaarvleugels uit onder meer de collectie-Mengelberg en een madonna met kind van Cornelis 

Matsijs, waren verbrand, evenals twee Italiaanse antifonaria9 uit de veertiende en uit de vijftiende 

eeuw en verscheidene handschriftbladen van perkament. De meeste handschriften waren gespaard 

gebleven.10  
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Diezelfde dag nog stuurde Jan van Heek een telegram aan burgemeester Nederveen van ‘s 
Heerenberg, waarin hij hem en de inwoners van ‘s Heerenberg bedankte voor hun 
inspanningen om het kasteel te behouden. Hij eindigde met de belofte: ‘Zal trachten 
herstellen’. De volgende morgen zagen de Van Heeks in het Algemeen Handelsblad van de 
vorige dag een grote foto van het in lichter laaie staande kasteel, die aantoonde ‘tot welke 
droeve ruïne ons oude huis was geworden’. Anneke concludeerde uit de krant dat heel 
Gelderland en Overijssel meeleefde.   

Jan’s gezondheid verbeterde langzaam maar zeker, al zag hij volgens zijn dochter nog 
wel ‘smalletjes als hij opstaat’, maar hij was verder zeer rustig. Anneke:  
 

‘Hij beschouwde het gebeurde met filosofische gelatenheid. […] Toch geeft hij de moed niet 
op en put kracht uit de mededelingen, dat een deel van de muren nog overeind staat. Zelfs 
denkt hij op zijn leeftijd aan wederopbouw, voelt zich te veel Sakser om verslagen te zijn.’  

 
Toen de koorts was verdwenen, besloten de Van Heeks terug te keren naar Nederland. Op 18 
maart kwamen ze aan in Emmerich en vandaar brachten Loekie en Gijs hen naar Huis Bergh. 
De aanblik van het verbrande kasteel was aangrijpend. Jan bleef beheerst en rustig en ook 
Annetje slaagde erin zich flink te houden. Ze liepen beduusd en zwijgend door de 
overblijfselen van de kamers en de zalen. De verwoesting was totaal, alleen de toren, de grote 
zaal, de kapel, de zitkamer, het kleine torentje en de kinderkamer waren nauwelijks 
geschonden. ‘Vader ziet alles moedig onder ogen, ook de overgebleven meubels en 
schilderijen in het Rentmeestershuis. Maar als hij in de auto zit, is hij en Moeder ook, 
doodmoe’, schreef Anneke in haar dagboek.11 

  
Drie ‘besliste wenschen’  
Geleidelijk keerden Jan’s krachten terug. Begin mei begon hij voorzichtig weer aan zijn 
werkzaamheden te denken, al was het hem nog aan te zien wat hij geestelijk en lichamelijk 
achter de rug had. Hij toonde mager en slap, maar was vol goede moed. Geschokt was hij toen 
die maand zijn rentmeester Gerrit Vriezen overleed, 55 jaar oud. Toen Jan zich weer wat 
sterker voelde, begon hij met de voorbereidingen voor de restauratie. Als architect trok hij  
H.H. (Hendrik) van Heeswijk (1872-1947) aan, die niet alleen aan het einde van de Eerste 
Wereldoorlog kasteel Nijenrode had gerestaureerd, maar ook de St. Janskathedraal in Den 
Bosch. Volgens hem was Van Heeswijk de beste Nederlandse deskundige op het gebied van 
de middeleeuwse bouwkunst; met zijn opzichter M.J.J. van Beveren vormde hij een duo dat 
ervaring had met ingrijpende restauraties.  

De belangrijkste vraag was: in welke stijl gaan we het kasteel opbouwen? Voor Jan 
van Heek was het antwoord simpel: breken met de vormen van de achttiende eeuw; die 
hebben het interieur weliswaar ‘beschouwd in het kader van de tijd, aantrekkelijk gemaakt’, 
maar het exterieur gezien vanaf de stadskant ‘tot een plomp geheel vervormd’. Van Heek was 
vastberaden, hij wilde zijn eigen ideeën bij de restauratie realiseren. Hij dook nog eens in de 
geschiedenis van Huis Bergh. Het middeleeuwse kasteel was in de nacht van 14 op 15 oktober 
1735 ook door brand zwaar beschadigd. De Grafelijke familie besloot het eeuwenoude 
familiebezit te restaureren, gelet op de waardevolle fundamenten en het overgebleven 
muurwerk.12 Twee eeuwen later was Jan van Heek zeer kritisch over deze restauratie. De 
schilderachtige afwisseling van gevels en daken, door de eeuwen heen ontstaan in 
verschillende bouwperioden, was immers verdwenen. De achttiende eeuw drukte een 



 258 

onmiskenbaar stempel op de herbouw, ‘een stempel van regelmaat en strakke eentonigheid. 
[…] Op een middeleeuwse burcht laten die vormen zich moeilijk overplanten.’13  
 Van Heek stond echter alleen in zijn opvatting dat het middeleeuwse karakter van het 
kasteel moest terugkeren. Zijn familie wilde de achttiende-eeuwse vormen laten terugkomen, 
een mening die Van Heeswijk en archivaris Van Schilfgaarde deelden.14 Maar Van Heek zette 
door, volgde zoals vaker zijn eigen weg. Hij zocht en kreeg bijval uit onverdachte hoek, van 
jhr.dr. E. van Nispen tot Sevenaer, de net aangetreden directeur van het Rijksbureau voor 
Monumentenzorg. Drie ‘besliste wenschen’ van Van Heek zouden worden uitgevoerd. Het 
kasteel werd grotendeels herbouwd in de laatmiddeleeuwse vorm, buiten en binnen. De dam 
naar de Plantage, opgeworpen in 1760, verdween, zodat het kasteel weer als vanouds het 
karakter van een waterburg zou hebben. Het poortgebouw met een deel van de hoge weergang 
werd opgetrokken op de oude fundamenten en zou zo bijdragen aan het middeleeuwse 
karakter.15 Het was inmiddels voorjaar 1939 geworden en de legers van Adolf Hitler hadden 
Tsjechoslowakije bezet. Gezien de oorlogsdreiging plaatste Van Heek direct alle bestellingen 
voor de materialen die voor de restauratie nodig waren en sloot hij snel contracten af voor de 
betonwerken, installaties, kozijnen, deuren, ramen, hout, stenen en andere bouwmaterialen. 
Toen Duitsland Polen binnenviel en Engeland en Frankrijk twee dagen later, op 3 september 
1939, Duitsland de oorlog verklaarden, lagen de meeste bestellingen vast.  
 
‘Een zwarten dag’ 
Enschede, ’t Roessingh, vrijdag 10 mei 1940, Moederdag, vlak voor Pinksteren. Jan van Heek 
stond vroeg op, gewekt door overvliegende Duitse eskaders, bommenwerpers en 
parachutetroepen. De eerste radioberichten kwamen door: bruggen over de Maas en de IJssel 
werden opgeblazen, om de vijand tegen te houden. Om half zeven schrijft Van Heek in zijn 
dagboek, zijn eerste zin is dik onderstreept.16  
 

‘Ook voor Nederland is de oorlog begonnen. Hedenmorgen 3.50 uur donderde een groot vlieg-
eskader over Enschede. Iedereen meende dat het Engelsche vliegtuigen waren die een 
nachtraid over Duitschland hadden ondernomen of een groote Duitsche nachtpatrouille. 
Spoedig daarna volgden doffe slagen elkander op die huizen deden trillen en ramen rinkelen. 
Iedereen was opgevlogen en weldra verkondigde de radio dat groote getalen Duitsche vliegers 
onze grenzen waren gepasseerd.’  

 
Van Heek overlegde in alle vroegte op zijn kantoor in het museum met burgemeester Rückert 
en de Twentsche Bank over te treffen voorzieningen. Ook moest hij maatregelen laten nemen 
op Rigtersbleek, want over enkele uren zouden anderen het wel eens voor het zeggen kunnen 
hebben, was zijn verwachting. In het museum had Van Heek de meest waardevolle stukken al 
laten opbergen. Zoon Jan was ’s ochtends vroeg vertrokken, met zijn vriend Jim de 
Kempenaer, om als vrijwilliger dienst te nemen in het Nederlandse leger. In de middaguren 
bezocht Van Heek zijn schoonzuster Edwina, die alleen op Zonnebeek was. De tegenstelling 
had niet merkwaardiger en groter kunnen zijn, ‘tusschen den ideaal mooien zomerdag, de 
bloeiende bomen en den zonneschijn’ en anderzijds de oorlogssituatie.17 Zaterdagmorgen 
bezetten de Duitsers Enschede. Een toeschouwer zag twee mannen op een motor met zijspan, 
in uniform, ze reden langzaam over de uitgestorven Gronausestraat Enschede binnen. 
Ongehinderd kwamen ze de stad in.18 Het waren verkenners voor de enkele honderden Duitse 
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manschappen die Enschede innamen. In de Grote Kerk werd Eerste Pinksterdag een korte 
indrukwekkende dienst gehouden. De Duitsers vierden hun Pfingsten in het Volkspark.19 
 Na het bombardement op Rotterdam capituleerde Nederland op dinsdag 14 mei. Jan 
van Heek luisterde ’s avonds om half tien naar de radiotoespraak van generaal H.G. 
Winkelman. Deze gaf bevel het verzet tegen de Duitse legermacht te staken, om te 
voorkomen dat nog meer steden in het westen zouden worden gebombardeerd. Enkele uren 
eerder waren daarom Rotterdam en Utrecht al aan de Duitsers overgeleverd. Nederlands 
hoogste militair moest toegeven dat we niet waren opgewassen ‘tegen de modernste 
technische middelen van onzen tegenstander’. Van Heek noemde 14 mei in zijn dagboek een 
zwarte dag voor Nederland en de Nederlanders, ‘de donkerste wellicht sedert het ineenzakken 
der Republiek der Ver. Nederlanden onder het Stadhouderschap aan het eind der 18e eeuw’ .  

In de eerste oorlogsmaanden schreef Jan nauwelijks in zijn (vijftiende) dagboek. Pas 
weer op donderdag 13 maart 1941, nadat na enkele weken van betrekkelijke stilte veel 
vliegtuigeskaders over Twente waren gevlogen. Van Heek had horen verluiden dat de 
geallieerden heftige aanvallen hadden gedaan op Bremen, Hamburg en Berlijn. Een 
soortgelijke mededeling noteerde hij op zondag 4 mei 1941. Het was weliswaar de laatste tijd 
zowel boven Twente als boven ’s Heerenberg rustig geweest in de lucht, maar nu vonden felle 
aanvallen op verder verwijderde doelen plaats. Kiel, Hamburg, Emden, Mannheim, de 
Rijnstreek en industriecentra in Engeland als Manchester en de Mersey-side waren zwaar 
getroffen. Maar ondanks de oorlogsellende bleef Jan de mooie kanten van het leven zien, de 
natuur ging haar eigen gang, trok zich van het oorlogsgeweld niets aan. De beide 
Pinksterdagen, die Jan met zijn gezin doorbracht op de Sprengenberg in Haarle, waren 
prachtig. Ze genoten van de natuur, die op haar hoogtepunt was: ‘Alles bloeide en jubileerde, 
in schrille tegenstelling met de verschrikkelijke worsteling der volken die onverminderd 
doorgaat.’  
 

 
‘Buitengewoon interessant geval’  

In het begin van de oorlog hoorde  Jan van Heek dat de Mallumsche Molen in verval raakte. De 

molen ligt aan een oude arm van de Berkel, tussen Haaksbergen en Eibergen, niet ver van het 

landgoed Lankheet dat na het overlijden van vader Gerrit Jan van Heek het bezit werd van Jan’s 

broer Gerrit Jan jr.20 Hij had er in het voorjaar van 1941 in de Monumentencommissie van de 

provincie Gelderland kennelijk over gesproken en wellicht geopperd dat hij de molen wel wilde 

kopen. ‘Voor mijn part kan hij den molen cadeau krijgen’, was volgens de secretaris van de 

commissie het antwoord van de watergraaf van het waterschap De Berkel.21 Jan wilde zich inzetten 

om de molen te behouden. Hij had geprobeerd Gerrit Jan te interesseren voor restauratie, die de 

eigenaar was van de oude kasteelplaats ‘en als zoodanig Heer van Mallum’, maar zijn broer voelde 

er niets voor, want het werd volgens hem een te kostbare onderneming.22 Kort daarna liet Van 

Heek een offerte voor de restauratie maken.23 Hij wilde de molen, waarvan de geschiedenis tot diep 

in de middeleeuwen teruggaat, herstellen en behouden.24 Maar wie kocht de molen, wie zou de 

restauratie betalen? Het werd  een zaak van lange adem. Zijn Haagse relatie mr. J.K. van der 

Haagen van het ministerie van OK&W bezocht de molen, op uitnodiging van Van Heek. Van der 

Haagen schreef in oktober 1942 dat hij de molen ‘een buitengewoon interessant geval’ vond en de 

molen lag ook op een aantrekkelijk punt. Hij wilde bij eventueel herstel toekenning van een 

rijkssubsidie overwegen.25 Van Heek had inmiddels al voorgesteld, dat het verstandig zou zijn een 

stichting op te richten. Maar de Tweede Oorlog zette een rem op alles en het duurde tot augustus 
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1948 voor de Stichting de Mallumsche Molen een actie kon starten om gelden bijeen te brengen 

voor de restauratie. In het comité van aanbeveling komen we twee keer de naam Van Heek tegen: 

Gerrit Jan is kennelijk van mening veranderd en J.H.A. van Heek J.Hzn vertegenwoordigde zijn 

vader.26 Architect Jan Jans uit Almelo maakte het restauratieplan. Op 2 juli 1949 was het werk 

klaar, de Mallumsche Molen bleef behouden. 

 

 

Een vergissing 
De oorlogswinters waren streng. In 1940 was er een Elfstedentocht verreden, evenals in 1941. 
De eerste maanden van 1942 vroor het nog strenger dan de vorige winters en werd de tocht 
weer verreden. Op 22 januari vertrokken 970 wedstrijdrijders en 3.862 toertochtschaatsers van 
de Zwette in Leeuwarden. Goderd van Heek, negentien jaar, was één van hen. Na iets meer 
dan dertien uur schaatsen zag hij om kwart voor acht ’s avonds Leeuwarden terug. Jan was 
trots op zijn zoon. ‘Hij heeft den ganschen tijd alleen gereden. Een flinke prestatie.’ 
Nauwelijks was Goderd die avond terug in Enschede, toen om acht uur Engelse vliegtuigen 
boven de stad cirkelden. Anderhalf uur later waren veertien brisantbommen boven de stad 
afgeworpen, tien in de bebouwde kom , vier in een aangrenzend weiland. Het was een 
vergissing. De piloot van de Stirling dacht dat hij boven Münster vloog. Er vielen 
achtentwintig doden.  
 De oorlog eiste ook slachtoffers in Van Heek’s directe omgeving. In de dagbladen van 
13 juli 1942 had de Duitse opperbevelhebber in Nederland Fr. Christiansen bekend gemaakt, 
dat sabotagedaden zwaar zouden worden bestraft. Hij liet als waarschuwing een vrij groot 
aantal Nederlanders als gijzelaar gevangen zetten. Wanneer ergens sabotage werd gepleegd, 
zouden ze worden aangepakt: ‘Zij staan borg met hun leven.’27 In Enschede nam de Gestapo 
een aantal vooraanstaande stadgenoten gevangen, onder wie twee predikanten, enige 
kapelaans, advocaten en textielfabrikanten. ‘Waar houdt de terreur op’, vroeg Jan zich af. 
Twee van deze gijzelaars, Jan Haantjes en Jacobus van Veen, werden met een aantal andere 
Nederlanders verantwoordelijk gesteld voor sabotagedaden en op 16 oktober in Woudenberg 
gefusilleerd. Van Veen was een wever, tot de opheffing van de raad in september 1941 lid van 
de gemeenteraad voor de Communistische Partij. Jan Haantjes was sinds 1939 voor de SDAP 
wethouder van Sociale Zaken.  
 
Gerrit Jan in gevang 
Op maandag 26 juli 1943 ontbood de Sicherheitspolizei Gerrit Jan van Heek. Vooraf was hij 
al enkele keren ondervraagd, omdat de Duitsers hem verdachten van activiteiten die tegen de 
bezettende macht waren gericht, zoals achteraf bleek. Hij keerde niet terug naar de Wigwam, 
zijn villa aan de Boddenkampsingel in Enschede, maar werd direct gevangen genomen en de 
volgende dag opgesloten in het Huis van Bewaring in Den Bosch. Raadsman mr. A.J. Ellens 
had na overleg met Jan van Heek diezelfde dag nog contact met het hoofd van de 
Sicherheitspolizei in Enschede, E.K.A. Schöber, om het transport naar Den Bosch te 
verhinderen, maar vergeefs.  
 Jan en broer Arnold overlegden donderdag 29 juli wat er moest gebeuren. Twee dagen 
eerder had op verzoek van hen beiden hun neef dr.ir. Willy van Delden, zoon van zuster Julia, 
een gesprek gevoerd met Schöber, die hem met alle égards had ontvangen en verzekerde dat 
Gerrit Jan van Heek fatsoenlijk zou worden behandeld. Rustig afwachten, was het advies. 
Informatie uit Den Bosch leerde dat Gerrit Jan nog steeds niet was verhoord. De reden 
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waarom hij gevangen was gezet, kon niet worden meegedeeld. Zijn zaak zou op 4 augustus in 
behandeling worden genomen. Zorgen behoefden ze zich niet te maken, ‘Herr Van Heek ist 
gut aufgehoben’. Mr. Ellens had wel de indruk dat Gerrit Jan ‘met grootere consideratie dan 
anderen’ werd behandeld. Hij had daar ook op aangedrongen, gezien de zwakke gezondheid 
en de leeftijd van de gevangene, hij was 63. 28 
 Om de zaak te versnellen schreef Jan van Heek een brief naar dr. H. Piesbergen, 
kabinetschef van Reichskommissar Seyss-Inquart in Den Haag. ‘Was ihm zu Lasten gelegt 
wird, ist uns und so weit ich weiss, ihm auch selbst unbekannt. Ich halte mich überzeugt, dass 
er nichts getan hat was er nicht verantworten kann.’ Van Heek vroeg de hoge Duitse 
ambtenaar of de zaak zo snel mogelijk kon worden afgerond. Daarop kreeg hij te horen, dat 
de zaak in behandeling was bij de SS en dat hij bericht kreeg wanneer er nader was besloten.29 
 Gerrit Jan mocht elke veertien dagen vanuit zijn cel zijn familie een brief schrijven, 
die uiteraard wel werd gecensureerd, evenals de brieven die hij van thuis, van Coob en de 
twee dochters, ontving. Hij was opgesloten in een cel met weinig licht en ventilatie. Veel 
aanspraak had hij niet, ook niet bij het luchten, dat trouwens wel eens een dag werd 
overgeslagen. Hij kreeg een correcte behandeling. Eten was er voldoende, hij kreeg zelfs meer 
dan zijn twee medegevangenen, had hij gemerkt. Horloge, pen en kranten waren verboden, 
roken ook. Deze persoonlijke belevenissen schreef hij aan Coob en de kinderen, zijn 
medewerkers van Rigtersbleek stuurde hij nog wat adviezen. ‘Wilt Dalenoord zeggen, dat hij 
niet meer mijnhout verkoopen moet dan strikt noodzakelijk! In contract termijn van weghalen 
vastleggen met boetebepaling, als in contract termijn zand. In overleg treden met Jan en Atje.’  
 Twee weken later adviseerde hij Coob paddestoelen te gaan zoeken, het was er nu de 
tijd voor. Hij wist een goede plek: ‘Verleden jaar vond ik een massa in het groote bosch bij 
Delden. Wanneer je naar het kleine meer wandelt en dan het fietspaadje neemt in n.w. richting 
naar Hanna en Gerrit, kom je rechts aan een hol, even verder is het kasteel. Als je nu onder 
het hooge hout zoekt, vind je schitterende stukjes.’ Op 8 september – ‘Overmorgen is het zes 
weken dat ik verhoord ben’ – kon hij het thuisfront blij meedelen dat hij afgelopen zondag 
weer naar de kerk was geweest. ‘We zongen Ps. 42, Gez. 232:1 Gez. 300 A:1. Erg plechtig.’30  
 Jan van Heek had inmiddels een antwoord gekregen van Piesbergen, die hem 
meedeelde waarom Gerrit Jan was opgepakt.’  
 

’.........weil er laufend Geld für Widerstandsorganisationen gezahlt hat. Er ist überführt, an 2 
untergetauchte Marechausseebeamte in diesem Zusammenhang Geldbeträge von ƒ 800,- und ƒ 
1.000,- sowie Bekleidungsstücke gegeben zu haben. Ausserdem waren in seinem Jachthaus 
Juden untergebracht. Von dieser Unterbringung will Ihr Bruder allerdings nichts wissen, 
sondern schiesst die Schuld auf seinen jetzt flüchtig gewordenen Jagdaufseher. Eine 
Entlassung aus der Haft ist, wie mir mitgeteilt wird, zur Zeit nicht möglich, da die 
Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind.’31  
 
 

Een maand later, op 1 oktober was Gerrit Jan weer vrij man. Over de verdenkingen van de 
Duitsers werd nooit meer iets vernomen. Wel lijkt het zeker dat er in Gerrit Jan’s Noorse 
chalet Lillesjoën op het Lankheet in de eerste oorlogsjaren joden waren ondergedoken, zonder 
zijn medeweten.  
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Herfstzondag vol rouw 
Jan van Heek onttrok zich af en toe aan het oorlogsgebeuren en zwierf dan in de omgeving 
van de stad met zijn tekenboek rond. De Duitse grensstreek was helaas Sperrgebiet. Hij koos 
daarom pittoreske plekjes in Twente: kerken, middeleeuwse kastelen en burchten, een 
boerenhoeve, de Buurserbeek in het landschap, paarden in een weiland, een straatgezicht, het 
dorp Ootmarsum op zondag, de Bergvennen bij Lattrop. Pas toen de oorlog voorbij was, 
schetste hij de ellende. Eén uitzondering: vier dagen na het bombardement op Rotterdam 
tekende hij de ruïne en het verbrande middenschip van de Sint Laurenskerk in Rotterdam. 
Vermoedelijk had deze ramp hem zo aangegrepen, dat hij – terwijl de puinhopen nog rookten 
– dit restant van het enige middeleeuwse monument in de havenstad wilde vastleggen, want 
hij reisde er speciaal voor naar Rotterdam. De binnenstad was één gigantische ruïne.  

In zijn dagboek beschreef Jan van Heek één dag uitvoerig: 10 oktober 1943, een 
prachtige herfstzondag die diepe rouw over Enschede zou brengen. Terwijl hij aan het 
tekenen was bij de oude watermolen Oldemeule in Oele, een buurtschap ten westen van 
Hengelo, hoorde hij rond de klok van drieën de eerste dreunen van bommen of geschut. Het 
was ver weg, aan het geluid te oordelen. Ze gingen over in een aanhoudende roffel van 
bommen, die naar Jan’s schatting een kwartier tot een half uur duurde. Hij dacht dat er ergens 
een zware luchtaanval plaatsvond. Jan pakte zijn tekengerei in en fietste terug naar de stad, 
die inderdaad zwaar was gebombardeerd.32 De Amerikanen, sinds 1942 betrokken bij de 
luchtoorlog, waren die ochtend met 274 vliegende forten en 39 Liberators richting Duitsland 
gevlogen, waar de Westfaalse steden Münster, Coesfeld en Rheine hun doelwit waren. Maar 
ze vergisten zich en losten hun bommen op Enschede, op enkele fabriekscomplexen in de 
buurt van het station en de spoorlijnen.33 In totaal raakten die dag meer dan tweeduizend 
mensen licht of ernstiger gewond, meer dan honderdvijftig mensen kwamen om.34 Acht 
fabrieken liepen schade op. De spinnerij Oosterveld, die grenst aan het fabriekscomplex van 
Rigtersbleek, kreeg drie voltreffers te verwerken. De ruwerij van Schuttersveld, ook in de 
directe omgeving van Rigtersbleek, was weggevaagd. ‘De schade in de fabrieken is moeilijk 
te herstellen. Zolderverdiepingen van beton hangen als een lint omlaag. Vele kolommen zijn 
weggeslagen’, schreef Gerrit Jan van Heek in zijn dagboek.35 Rigtersbleek was gespaard. 
 Op 22 februari 1944 maakten de Amerikanen weer een rampzalige vergissing. Vijftig 
vliegers dachten hun bommenlast op Münster te gooien, maar het was opnieuw Enschede. De 
grootste verwoesting werd op ‘t Pathmos, de Janninksbleek en Veldkamp aangericht: 582 
huizen brandden uit. In de binnenstad waren 302 percelen totaal verwoest. Veertig doden 
waren er te betreuren.36 `Zes fabrieken waren zwaar beschadigd.37 Rigtersbleek bleef weer 
ongedeerd.38  
 Op 5 september speelden zich in ons land emotionele taferelen af, nadat Radio Oranje 
het bericht had verspreid dat de bevrijders in aantocht waren. De geallieerden hadden 
namelijk de laatste dagen in hoog tempo terrein gewonnen op de Duitse vijanden. Op die 
Dolle Dinsdag circuleerden ook in Enschede allerlei oncontroleerbare geruchten over 
geallieerde legers die Nijmegen, Arnhem en zelfs Zutphen al zouden zijn gepasseerd. De 
bevrijding zou nu niet lang meer op zich laten wachten. Enigszins geloofwaardig waren de in 
Enschede rondzingende verhalen wel, want voortdurend trokken Duitse vrachtwagens met 
militairen en manschappen richting Duitsland door de stad. Maar de rust keerde terug en toen 
bleek dat de geruchten onwaar waren geweest. Angstiger werd het toen de Duitsers 
halsoverkop de fabriek van Rigtersbleek ontruimden, voorraden worden weggevoerd, 
machines afgebroken en naar elders getransporteerd, het personeel kreeg ontslag. Het verhaal 
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wilde dat de fabriek zou worden opgeblazen. De Duitsers troffen al voorbereidingen, er werd 
in de kolommen geboord, misschien wel om er dynamiet in te brengen. Maar Oberstleutn. 
Student stelde de staf van Rigtersbleek gerust. De Duitsers hadden geen moment de bedoeling 
gehad de fabriek op te blazen, er werden alleen wat voorraden overgeplaatst en reparaties 
uitgevoerd.39 
 
Wasserburg  
In ’s Heerenberg ging de restauratie van het kasteel zonder al te veel problemen of oponthoud 
door. Toen er gegraven moest worden, vroeg Jan van Heek de resultaten op te meten en in 
tekening te brengen. Het waren ‘ontgravingen van den oudsten Kasteelaanleg’, zoals hij op 10 
januari 1940 de Rijksdienst voor Monumentenzorg meldde. Van Heek dacht dat de 
blootgelegde fundamentblokken overblijfselen waren van een zware, ronde woon- en 
verdedigingstoren, die het centrale punt had gevormd van een walburg of motte. De ouderdom 
van de fundamentblokken, van tufsteen en tufsteenbeton, was moeilijk vast te stellen. Van 
Heek dacht aan de twaalfde of misschien de elfde eeuw, mogelijk zelfs de tiende. Het leek 
hem waarschijnlijk dat de tufsteen direct per schip over de Midden-Rijn was aangevoerd. Een 
arm van de Rijn stroomde vroeger vlak langs het kasteel, aan de zuidkant van de Berghse 
heuvels. Bij een hoge waterstand kon de walburg zelfs aan het water of een moeras hebben 
gelegen. Het middeleeuwse kasteel Bergh was dan ook wat zijn ontstaan betreft te vergelijken 
met die van de oudste Westfaalse Wasserburgen, die alle rond of ovaal van vorm zijn, ‘water 
en moeras waren hun verdediging’. Jan veronderstelde ‘een Saksischen of Germaanschen 
oorsprong’.40 Hij dacht hierbij aan de tijd van Karel de Grote (742-814).41 
 De restauratie verliep naar wens, het kasteel stond al grotendeels onder de kap, toen 
Duitsers de gemeente Bergh bezetten.42 In het kasteel kon voorlopig worden doorgewerkt.43 
Eind januari 1941 waren de werkzaamheden aan het kasteel zover gevorderd, dat het tijd werd 
over te gaan tot afwerking en inrichting. Maar Van Heek aarzelde, de oorlogsomstandigheden 
maakten hem huiverig. Hij legde zijn probleem voor aan mr. J.K. van der Haagen, 
topambtenaar van het departement voor Opvoeding, Wetenschappen en Cultuurbescherming, 
zoals de Duitsers het vroegere OK&W hadden omgedoopt. De normale oorlogsrisico’s wilde 
hij wel dragen, maar de risico’s die waren verbonden aan een bezetting door de Duitsers niet. 
Hij vreesde inbeslagneming en dat zou betekenen dat het kasteel werd uitgewoond en dat het 
risico van een luchtaanval groter was. In de zomer van 1940 was de grote kasteeltoren al eens 
bezet geweest, als centraal punt van de Duitse luchtafweerdienst. ‘Aan het gebeurde durf ik 
Huis Bergh niet meer bloot te stellen’, schreef hij Van der Haagen. Hij wilde het kasteel weer 
zoveel mogelijk in zijn oude glorie herstellen, maar zonder redelijke waarborgen vond hij het 
onverantwoord door te gaan.44  
 Het is niet bekend of Van Heek een positief antwoord heeft gekregen. In elk geval 
begon hij met de afwerking en de inrichting van zijn kasteel en in augustus 1941 was de 
schade die door de brand was veroorzaakt voor het grootste deel hersteld. Het was ook bekend 
hoe groot de financiële schade was, namelijk ƒ 369.996,--. Aan het gebouw was voor bijna  
ƒ 230.000,-- vernield, aan de inhoud ruim ƒ 140.000,--. Gelukkig was het pand voor ruim 
anderhalf miljoen gulden verzekerd.45 Er werd ƒ 355.000.-- vergoed. Maar de vele 
kunstwerken door de ramp verloren gegaan, waren onvervangbaar; hun waarde was vele 
malen hoger dan de hiervoor uitgekeerde ƒ 53.000,--.46 
 Jan en Annetje besloten het moment dat de restauratiewerken voor het grootste deel 
achter de rug waren, niet ongemerkt te laten voorbijgaan. Op 26 oktober en 30 november 
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1941 hielden ze in de hal van het kasteel samenkomsten van telkens driehonderd personen, 
mensen die aan het herstel hadden meegewerkt, en anderen die tijdens of na de brand van hun 
meeleven en belangstelling hadden blijk gegeven.47 ‘Geen uitbundige feestelijkheden’, aldus  
Jan in zijn dagboek, ‘want daarvoor was de wereld te rumoerig’. Hij kon er zelf niet bij zijn, 
wegens een aanval van bronchitis moest hij enkele dagen in ‘t Roessingh het bed houden. 
Annetje hield zijn toespraak. Er was thee en taart, de gasten maakten een rondgang door het 
kasteel en keken in de herbouwde Antoniuszaal naar lichtbeelden van de brand en de ruïnes. 
Ze dronken een glas ‘van de dranken die nog verkrijgbaar waren’.48 Het duurde daarna nog 
meer dan anderhalf jaar voor de restauratie geheel was voltooid.49 
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