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HOOFDSTUK 28 
 

Mystieke sfeer van halfduister 
 
Jan van Heek koesterde een liefde voor middeleeuwse kerken. ‘Om kerken en kerkjes te 
bouwen in Romaanschen, later gotischen stijl, waarin een eigen karakter is neergelegd, dat 
getuigt van een trap van beschaving onder invloed van het jonge Christendom, waarvoor men 
met bewondering staat’, schreef hij toen hij midden zeventig was.1 Het waren eerder de 
eenvoud en de stoerheid van de Romaanse kerken en de bekoring die hem aangrepen wanneer 
hij een ‘zuivere Gothische kerk’ binnenkwam. Gevoed door de verhalen van zijn moeder, 
ontsproot aan de voet van de oude stadstoren van de Romaanse Grote Kerk, naast de voordeur 
van het Van Heekshuis, zijn passie voor kerken. Hij beschouwde de bouwkunst als 
‘grondlegster van de middeleeuwse kunsten’. De Romaanse bouwkunst boeide hem in het 
bijzonder. Beeldend kon hij schrijven over ‘het zware muurwerk met kleine hooggeplaatste 
rondboogvensters’, die nauwelijks licht doorlatend in de kerk een ‘mystieke sfeer van 
halfduister’ creëerden.2 De Sint Plechelmus in Oldenzaal was voor hem één van de mooiste 
Romaanse kerken, kort na het jaar 1000 gebouwd. Daarnaast namen de Romaanse kerken van 
Ootmarsum en Enschede en de Stiftskerk in Weerselo volgens Jan nog een grote plaats in het 
dorps- en stadsbeeld en de Twentse samenleving in, evenals de gotische kerken van Delden, 
Denekamp, Ootmarsum en Haaksbergen.3  

Waar hij later ook kwam, overal bezocht en schetste hij monumentale kerken. Zijn 
eerste kerk tekende hij op 16 maart 1893 in Noorwegen. Later verschijnen in zijn 
schetsboeken zowel de indrukwekkende kathedralen van Frankrijk en Engeland als de sobere 
dorpskerkjes van Twente, de Achterhoek, Groningen en Friesland.4 Op 11 januari 1894, een 
koude winterdag, maakte hij zijn eerste tekening van de Grote Kerk in Enschede, vanuit de 
woonkamer van het Van Heekshuis. Op de voorgrond rijzen twee imposante steunberen op, 
links het gebouw van de Enschedesche Courant, waarin later jarenlang het kantoor van de 
VVV was gevestigd. Op de achtergrond, achter kale bomen, zijn nog net huizen aan het begin 
van de Langestraat te zien.5  

Zijn liefde voor middeleeuwse kerken vertaalde Van Heek niet alleen in zijn 
schetsboeken, hij zette zich ook in voor de restauratie van eeuwenoude bedehuizen, in 
Twente, in het noorden van het land dat zo rijk is aan kleine Romaanse kerkjes, in het Duitse 
grensgebied en in Londen. In de jaren tien van de twintigste eeuw, toen Rigtersbleek 
winstgevende jaren beleefde en Jan had besloten in de nieuwe fase van zijn leven, ingeluid 
door zijn huwelijk met Annetje en de aankoop van Huis Bergh, meer tijd aan zijn vele 
interesses te besteden, ontwaakte in hem de mecenas. Hij schaarde zich in de rij van 
ondernemers die het in die jaren toen de industrialisatie voortschreed, voor de wind ging en 
hun verdiende geld binnen hun culturele interesseveld fourneerden, om een kunstverzameling 
aan te leggen, om cultureel erfgoed te beschermen.6 In tegenstelling tot collega’s als 
bijvoorbeeld George van Beuningen en Helene Kröller-Müller richtte textielfabrikant Jan van 
Heek zich – behalve op zijn kunstverzameling en op natuurbehoud via zijn activiteiten voor 
Natuurmonumenten – op het behoud van gebouwd erfgoed, vooral middeleeuwse kerken en 
kastelen. Zijn naam kwam voor op de ledenlijsten van organisaties als Heemschut, Hendrick 
de Keyser en de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond.  

In het voorjaar van 1914 nam Van Heek het initiatief voor een geldinzameling voor de 
restauratie van De Oale Toar’n, overblijfsel van de in 1904 afgebroken St. Martinuskerk in 
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het Twentse dorp Losser, die in de dertiende of veertiende eeuw werd gebouwd; de juiste 
bouwdatum is nooit achterhaald.7 De toren was zwaar gehavend en er dreigde acuut gevaar, 
want enige leden van de gemeenteraad voelden voor afbraak, zo had de burgemeester laten 
weten. In een brief aan vermogende relaties – onder wie zijn broers Bernard en Ludwig en 
vader Gerrit Jan – noemde Van Heek de toren een sieraad voor het dorp. Jan’s 
medebestuurder van de Oudheidkamer Twente, Gijs ter Kuile, zette de Enschedese 
fabrikanten uiteen, hoe jammer het zou zijn wanneer deze toren, deze ‘eenvoudige, 
merkwaardige proeve van middeleeuwsche bouwkunst dezer streek’ verloren ging. In heel 
Twente stond nergens meer zo’n ‘ongerepte goed-Saksische Toren’, wist Ter Kuile. Dat de 
Losserse toren was afgebeeld door architect Hendrik van der Kloot Meijburg in zijn boek 80 
Dorpskerken van Nederland onderstreepte zijn idee over de grote bouwkundige waarde. 
Vijftienhonderd gulden was er nodig, geen gering bedrag in die tijd, driehonderd gulden was 
er nog tekort. Jan van Heek gaf vijftig gulden, zijn vader en Bernard ook. In totaal bracht Van 
Heek’s bliksemactie 365 gulden op, de ‘oale toar’n was gered.8  
 
Germaanse verzamelplaats 
Jan van Heek verdiepte zich uitvoerig in de historie van de kerkenbouw. De oudste nog 
bestaande gebouwen in ons land zijn kerken. Ze zijn ten hoogste tien eeuwen oud. Uit 
schriftelijke bronnen is bekend dat al op het eind van de vierde eeuw in het Romeinse 
Maastricht een christelijke kerk moet hebben gestaan, een aan St. Servatius gewijde houten 
bidkapel.9 Menige kerk heeft zijn bestaan te danken aan Willibrord die in 795 de eerste 
bisschop van Utrecht werd.10 Missionaris Mercellinus kerstende het door Saksen bevolkte 
Twenteland en bouwde er de eerste kerkjes, veelal van hout, vaak bij of op de plaats van een 
heidens heiligdom.11 Tot in de elfde eeuw zijn er houten kerken gebouwd, verspreid over het 
gehele land, voor het grootste deel in de oostelijke streek, eenvoudige rechthoekige ruimten, 
soms met drie schepen.12 
 Over de ouderdom van de Grote Kerk in Enschede ontstond in de jaren twintig een 
discussie, waarin Jan van Heek het voortouw nam. Op grond van onderzoek meende hij dat 
Enschede al vóór de stenen kerk een houten kerkje moet hebben gehad, mogelijk zelfs al in de 
achtste eeuw. Aanleiding voor dat onderzoek vormden de plannen voor de restauratie van de 
toren en het interieur van de kerk. In de jaren 1923 en 1924 vertoonde de laat-Romaanse toren 
een zonderling verschijnsel: aan de noordkant ontstonden onverklaarbare en verontrustende 
scheuren en bulten. Nader onderzoek – door architect Hendrik van Heeswijk van de 
rijkscommissie voor de Monumentenzorg en dr. Jan Kalf, directeur van het Rijksbureau voor 
Monumentenzorg – bracht aan het licht dat de noordwand gedeeltelijk hol was en dat hierin 
een stenen trap tussen de eerste en tweede verdieping was aangebracht.13 Oudere Enschedeërs 
herinnerden zich deze trap en vertelden dat er aan de zuidkant ook één moest zitten.  
 In overleg met het Rijksbureau voor Monumentenzorg maakte de gemeente een 
restauratieplan.14 In het voorjaar van 1927 kwam er een actie op gang om gelden bijeen te 
brengen voor de restauratie, waarvoor president-kerkvoogd Gerrit Jan van Heek jr. een 
bedelbrief rondstuurde. 
 

‘Dit oude eerbiedwaardige gebouw, feitelijk het eenige, wat Enschede uit vroeger eeuwen 
bezit, waarheen de Enschedesche burgers van geslacht tot geslacht zijn opgegaan, waar hun 
ouders, voorouders en zij zelf zijn gedoopt, hunne belijdenis hebben gedaan, in het huwelijk 
zijn verbonden en op hunne beurt hun kinderen hebben ten doop gehouden – dat gebouw heeft 
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in den loop der eeuwen door brand en oorlog zéér geleden, zodat het inwendige geenszins in 
overeenstemming is met de eerbiedwaardigheid van het bouwwerk.’  

 
Het college van kerkvoogden en notabelen vroeg vermogende lidmaten en ingezetenen van de 
stad een bijdrage voor het herstel van toren en het interieur. Leden van ‘verschillende oud-
Enschedesche families’ – waaronder uiteraard de Van Heeks – hadden al toegezegd dat zij 
gebrandschilderde ramen aanboden, voor ‘een stemmig interieur’.15  

Jan van Heek was bij deze restauratie – naar ideeën van de kerkarchitecten Jan en 
Theo Stuivinga uit Zeist – sterk betrokken, nu eens niet om gelden te vergaren, maar als lid 
van de commissie die een zoektocht leidde naar vondsten die interessante informatie konden 
opleveren over de geschiedenis van kerk en stad. Andere leden waren ds. Johan van Dorp, 
Gijs ter Kuile, apotheker en kenner van de Enschedese historie C.J. Snuif en L.A. Stroink, 
ondernemer en amateur-historicus. Bij het opbreken en ontgraven van de vloer vonden de 
onderzoekers ruim een meter onder het maaiveld een vloer van tamelijk zware keien, met 
rondom een muur van opgetaste keien. Volgens Jan van Heek moest hier vóór de 
verkondiging van de christelijke leer een Germaanse verzamelplaats zijn geweest voor 
erediensten, beraadslagingen, rechtspraak of verdediging. Hij meende dat ‘wij hier te doen 
hebben met wat is geweest de oorsprong van Enschede’. In elk geval was het volgens hem 
zeker dat hier een houten kerkje stond, voordat op deze plaats de eerste stenen kerk verrees.16  
 Historisch gezien is Van Heek’s veronderstelling te onderbouwen. Omstreeks het 
midden van de vijfde eeuw verschenen in de streek waar nu Enschede ligt, de Saksen, die uit 
het oosten, uit de buurt van de Weser kwamen. Zij bezaten hoeven, bewerkten de grond en 
aanbaden vele goden. Ze richtten heilige plaatsen op, om hun rituelen te houden, en bouwden 
later een eenvoudige houten tempel waar ze elkaar konden ontmoeten. Zo’n tempel kan 
hebben gestaan op de plaats waar later de eerste christelijke kerk werd gebouwd, want in 601 
vaardigde paus Gregorius I uit dat er kerken moesten komen op de plaats waar de Saksen van 
oudsher vergaderden, recht spraken en offers aan hun goden brachten.17 De oorsprong van de 
vroegste nederzetting Aneschede met een kerkje is op z’n vroegst te dateren rond het jaar 700 
en op zijn laatst rond de jaren 780 tot 804.18  
 
Beiaard van moeder 
De familie Van Heek wilde niet alleen meebetalen aan de nieuwe gebrandschilderde ramen, 
ze hadden al lang het plan de gemeente, sinds de Napoleontische tijd eigenaar van de toren, 
een carillon te schenken. Maar Jan en zijn familieleden wilden eerst weten of de toren, die een 
nieuwe spits kreeg, na de restauratie sterk genoeg zou zijn, of dat een klokkenspel ‘een gevaar 
voor den wankel schijnenden toren’ was. Jan vroeg kerkarchitect Jos Cuypers uit Roermond 
om advies. Na grondige studie en een bezoek aan Enschede juichte Cuypers het plan toe de 
toren een nieuwe spits te geven, die naar hij hoopte weer zijn middeleeuwse vorm zou krijgen, 
want de huidige toren was volgens hem een niet geslaagde imitatie. Cuypers somde daarnaast 
enkele technische eisen op waaraan de toren moest voldoen om een carillon te kunnen 
dragen.19 

Nadat fundament en muren waren versterkt en Cuypers en ook de Nederlandse 
Klokken- en Orgelraad de toren sterk genoeg achtten voor een uit 42 klokken bestaande 
beiaard, besloten Jan van Heek, zus Bertha Jordaan-van Heek en zijn broers Gerrit Jan jr. en 
Arnold, later bijgevallen door schoonzus Edwina, de gemeente het carillon te schenken.20 Ze 
vervulden hiermee een hartenwens van moeder Christine. Jaren woonde ze bijna onder de 
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toren en vaak had ze gezegd dat ze in de toren een klokkenspel wilde laten aanbrengen. En 
haar kinderen waren uiteraard ook gehecht aan de kerk, want ze waren aan de voet van de 
toren opgegroeid, en ook omdat ze ‘voor eene stad een beyaard, vooral na verloop van tijd, 
iets waaardevols en te samenhoudends’ vonden. De familie stelde twee voorwaarden: op 
enkele zomeravonden en op nationale feestdagen moesten er carillonconcerten worden 
gegeven en er mochten ‘in hoofdzaak Nederlandsche en Historische wijzen’ klinken. 
Hoogbouw in de directe omgeving van de stadstoren was niet wenselijk, want te hoge 
gebouwen zouden de klanken tegenhouden.21 Met die laatste wens is tot in de 21ste eeuw 
rekening gehouden. 

De gemeenteraad aanvaardde op 19 april 1929 dankbaar het geschenk van de familie 
Van Heek. Burgemeester Edo Bergsma noemde het:  
 

‘.....weer één der getuigenissen [...] van burgerzin, van toewijding aan het stadsbelang, 
waaraan Enschede gelukkig zoo rijk is en die er zooveel toe bijdragen onze stad te doen zijn 
een wóón-stad, waarin het goed is zijn dagen door te brengen en niet te doen wezen het 
berookte fabrieksnest zonder tier of sier dat het zoo licht had kunnen worden’.22  

 
Het carillon werd op 30 augustus 1929 tijdens een bijeenkomst in de Grote Kerk aan de 
gemeente overgedragen.23  
 

 
God zègene di-j 

De grootste van de drie luidklokken van de beiaard, met 42 klokken, droeg de naam van Christine 

van Heek-Meier, het randschrift in Gotische letters luidde: In vreugde, eernst en Smärte Verheff’ 

mien Klaank ow härte. De tweede klok was genoemd naar Edwina, de echtgenote van Jan’s 

overleden broer Bernard, en droeg als tekst: Met klokkenklaank roop ik eernstig en kloar: Loat 

wézen dien Leven good en woar. De derde klok kreeg de naam van Jan’s zuster Bertha, met 

daarop de dichtregels van hun nicht en vriendin Cato Elderink: Ik roope de Tied – de Tied röp di-j, 

Mi-j wèze ten zègen – God zègene di-j.24 Zoals zovele andere klokken in Nederland is het carillon 

door de Duitsers weggevoerd en omgesmolten.25 Merkwaardig is dat 32 klokken werden 

meegenomen, de tien kleinsten bleven hangen.26 

  

 
Adellijke joffers 
In het Twentse dorp Weerselo staat het Stiftskerkje, tussen oude bomen, naast een vroeger 
schooltje en enkele karakteristieke boerderijen. Jan van Heek is er vaak geweest, om het te 
tekenen, ook met het tekenklasje van zijn kinderen.27 Het Stiftskerkje werd omstreeks 1400 
gebouwd, vermoedelijk op de plaats waar eerder een kerk had gestaan. Koning Lodewijk 
Napoleon besloot in 1809 dat de hervormden, die na de Reformatie de kerk van de 
katholieken hadden overgenomen, hun Stiftskerk mochten behouden, omdat deze te klein was 
voor de rooms-katholieke gemeente van Weerselo. In 1931 wilden de kerkvoogden het kerkje 
restaureren.28 Jan van Heek en medebestuurders van de Oudheidkamer Twente trokken 
Twente in om geld in te zamelen. Het architectenbureau van Muller en Beudt in Hengelo, 
ontwerpers van het Rijksmuseum Twenthe, kreeg opdracht de restauratie te begeleiden. Toen 
het werk een eind op streek was, nam Van Heek in december 1932 met het tekenklasje van 
Van Haeften een kijkje in Weerselo. Herman Mos herinnerde zich dat later nog haarfijn:  
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‘Dit dorp, met zijn mooie Stiftskerkje, bestaat uit twee buurten. ’t Ene deel is Rooms, ’t 
andere, waar ook de Stiftskerk staat, is Protestant. […] We schetsten ’t kerkje, dat toentertijd 
nog niet gerestaureerd en van buiten dus nog wit gepleisterd was. Er waren al wel steigers 
omheen.’29  

 
Twee jaar later, op 19 december 1934, bezochten Gerard van Haeften en de jongens van de 
tekenles Weerselo nog eens. De restauratie was voltooid, het kerkje was op 31 mei 1933 weer 
in gebruik genomen. De jongens waren er sinds het begin van de restauratie niet meer geweest 
en ze kenden het gebouwtje bijna niet meer terug.30 De witte verf, die het kerkje een vrij 
karakterloos aanzien had gegeven, was van de muren verwijderd. De oorspronkelijke 
zandsteen was weer bloot gelegd. Ook van binnen was het kerkje grondig vernieuwd. Het 
orgel was verplaatst en er stond een mooie eikenhouten preekstoel, die goed paste in het 
eenvoudige interieur. Nieuwe gebrandschilderde ramen verstrooiden het licht. Verscheidene 
oude nissen waren blootgelegd. Bij de restauratie van het interieur, waarbij onder meer alle 
gewelven werden vernieuwd, hadden werklieden enkele weken geleden een middeleeuwse 
muurschildering ontdekt, die al die tijd onder een kalklaag verborgen was geweest. Het bleek 
een fragment te zijn van een schildering die Het Laatste Oordeel voorstelde, vermoedelijk 
daterend uit het midden van de zestiende eeuw. Helaas lukte het niet het kunstwerk te 
behouden. Ook voor de tweede restauratie, die kostbaarder was dan de eerste, hadden de 
fabrikanten, de ‘commissie van heren te Enschede’, onder leiding van Jan van Heek, een 
aanzienlijk deel van de kosten voor hun rekening genomen.31 

 
‘Onhistorische verknoeisels’ 
Op 20 februari 1943 bracht Jan een bezoekje aan Borne, om even aan de oorlogsangst in 
Enschede te ontsnappen. Een maand geleden had een neerstortend Engels vliegtuig een 
geweldige brand in de binnenstad veroorzaakt en het gevaar uit de lucht bleef dreigen.32 Hij 
maakte drie tekeningen, in en buiten de St. Stephanuskerk: de grafsteen van het geslacht 
Schele33, een ‘schets uit de tweebeukige kerk’, zoals hij onder de tekening schreef, en een 
doorkijkje vanuit het dorp op de kerk.34 Van Heek had een bijzondere band met deze 
laatmiddeleeuwse kerk. Zijn gedachten gingen een kwart eeuw terug, naar het najaar van 
1918, toen hij zich – weer in samenwerking met onder anderen Gijs ter Kuile en nu ook Ko 
van Deinse, de voorzitter van de Oudheidkamer Twente – inzette voor de restauratie van de 
St. Stephanus. De kerk dreigde in verval te raken, maar had zo’n grote bouwkundige en 
historische waarde, dat een restauratie alleszins verantwoord, ja zelfs noodzakelijk was. In het 
wervende vouwblad dat in Borne en omliggende plaatsen onder potentiële geldgevers werd 
verspreid, beschreef hij het schilderachtige dorpsbeeld: 

 
‘Gebouwd op eene hooge stille plek in het midden van het dorp, onder de schaduwen van den 
forschen toren en omgeven door de stilte van het kerkhof, ligt daar het rustige monument, 
bouwwerk van breede architectuur en hooge bekoring, opgetrokken in onze mooie kleurige 
Twentsche baksteen, geschraagd door krachtige steunberen, zwaar overhuifd door een hoog 
leien dak.’ 

 
De kerk, gewijd aan de Heilige Stephanus, dateert uit het begin van de vijftiende eeuw en was 
als originele tweebeukige kerk volgens Van Heek een unicum in Nederland. Bij vroegere 
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restauraties waren er ‘onesthetische en onhistorische verknoeisels’ aangebracht.35 De kosten 
van de restauratie bedroegen in 1918 achttienduizend gulden. Het geld kwam er. De St. 
Stephanus werd in de jaren 1919-1921 gerestaureerd, dank zij bijdragen van particulieren uit 
Borne en de rest van Twente, het Rijk en de kerkvoogdij.36 

De tekening die hij in 1943 van de kerk maakte, sierde in augustus 1951 de folder die 
opriep geld te geven voor het herstel van de dorpskerk. Daarin schreef Jan van Heek, die 
wederom sterk betrokken was bij deze actie, dat de St. Stephanus ‘door oorlog en storm’ 
opnieuw in verval was geraakt. Vooral het dak moest dringend worden vernieuwd. Van Heek 
beklemtoonde nog eens waarom herstel zo belangrijk was. De kerk had niet alleen een 
bijzondere bekoring, door de omgeving, door haar exterieur, maar ook door de 
muurschilderingen, de stijlvolle zandstenen preekstoel, de grafzerken en de drie waardevolle 
klokken met hun prachtige klank. ‘Samen vormen zij een zeldzaam historisch geheel.’37 Er 
was nog twaalfduizend gulden nodig. De mededeling dat er iemand al vierduizend gulden had 
toegezegd, betekende dat Jan van Heek al een voorzet en een voorbeeld had willen gegeven, 
om anderen aan te sporen ook diep in de beurs te tasten.38 Maar dit keer kwamen er 
tegenvallers. Rijk, provincie en de gemeente Borne gaven geen subsidie, reeds toegezegde 
bedragen werden ingetrokken. Pas in 1974, bijna een kwart eeuw later, konden de Bornse 
protestanten feestvieren, de St. Stephanus was weer gerestaureerd. 39 
 
 

Romaanse kerkjes in lachend landschap 

Van 6 tot 9 oktober 1949  zwierf Jan van Heek door de noordelijke provincies van ons land, waar 

hij had getekend en genoten; hij was ‘verrijkt’ teruggekomen. Twaalf tekeningen getuigen van 

deze reis langs de oudste dorpskerkjes. ‘Niet alleen dat deze oudste, op terpen gebouwde 

Romaansche kerkjes onze bewondering hadden, ook de Friesche steden en dorpjes, zijn hoeven en 

lachend landschap hebben geïmponeerd.’ Een openbaring was voor Van Heek de gerestaureerde 

Romaanse kerk van Bozum. ‘Helaas verkeeren vele andere in een slechten toestand. Doch zonder 

uitzondering zijn zij met hun vroege grafstenen [...] voor Friesland en voor ons land van groote 

betekenis.’40 

Jan liet het niet bij mooie volzinnen in een dagboek. In het jaarverslag over 1949 kon het Friesch 

Genootschap meedelen, dat Van Heek ‘dermate ingenomen [was] met [...] de Friese dorpskerken’, 

dat hij spontaan had aangeboden duizend gulden of desnoods meer te willen schenken aan elke 

vroegmiddeleeuwse kerk in Friesland die werd gerestaureerd. ‘Het Bestuur heeft met grote 

voldoening kennis genomen van dit edelmoedig aanbod.’41 

 

 
Buitenlandse protestanten  
Johan van Dorp en Jan van Heek waren in de jaren twintig goede vrienden geworden. Van 
Dorp was van 1919 tot 1929 als predikant verbonden aan de Nederlands-Hervormde Kerk van 
Enschede. Enthousiast hadden ze samengewerkt voor de restauratie van de Grote Kerk en de 
bouw van de nieuwe Lasonderkerk. Eind 1928 werd Van Dorp beroepen naar de Nederlandse 
vrijzinnig-hervormde kerk in Londen. Het was een kerk met een boeiende geschiedenis, die 
begon in 1550, toen koning Edward VI bij koninklijk charter privileges verleende aan 
Nederlandse en andere buitenlandse protestanten, die voortaan in Londen konden kerken in 
het schip van een voormalige Augustijner kloosterkerk. Austin Friars werd de naam van de 
kerk en de omliggende straten.42 In 1862 brandde het kerkgebouw vrijwel geheel uit. Het 
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werd in een neogotische stijl herbouwd. De Tweede Wereldoorlog overleefde de kerk 
nauwelijks. Bijna aan het einde van de Battle of Britain, in de nacht van 15 op 16 oktober 
1940, raakten vele bommen de Nederlandse kerk. Muren en pilaren weerstonden het vuur 
niet, er bleef slechts één grote puinmassa over. De kerkgemeente kwam de zondag na de ramp 
bijeen in de schuilkelders van het nabijgelegen bankgebouw van de (uit Enschede 
stammende) firma B.W. Blijdenstein & Co.; één van de firmanten, J. ten Doesschate, lid van 
de kerkenraad, had dat geregeld.43  

Johan van Dorp, moe van de dramatische, slopende oorlogsjaren, besloot in 1946 met 
emeritaat te gaan. De nieuwe, jonge predikant dr. R.A. van Apeldoorn kreeg opdracht een 
nieuwe kerk te bouwen.44 Op 23 juli 1950 – precies vierhonderd jaar geleden schonk Edward 
VI Austin Friars aan de protestantse vluchtelingen – legde de tienjarige prinses Irene de eerste 
steen; ze was hier op 31 mei 1940 door dominee Van Dorp gedoopt.45 In hetzelfde jaar 
verenigden acht vooraanstaande Nederlanders zich in een feestcomité voor de viering van het 
vierhonderdjarige bestaan van de kerk, dat gelden bijeen wilde brengen voor een 
gebrandschilderd raam. Voorzitter was prof.dr. J. Lindeboom, hoogleraar kerkgeschiedenis in 
Groningen, auteur van een in hetzelfde jaar verschenen boek over de historie van Austin 
Friars.46 Jan van Heek, die via dominee Van Dorp al jarenlang banden had met de kerk, was 
één van de initiatiefnemers.47  

De actie slaagde en het comité vroeg Van Heek – de kunstkenner in de groep – in de 
St. Janskerk in Gouda het Bevrijdingsraam van Charles Eyck te beoordelen. Eyck was één 
van de kandidaten om het raam voor Austin Friars te maken. Het werk stelde Jan teleur, hij 
vond het te gecompliceerd en te donker.48 Max Nauta, bekend schilder-glazenier, kreeg de 
opdracht. Hij ontwierp een raam waarop stadhouder koning Willem III en koningin Mary zijn 
afgebeeld, waarmee hij de historische verbondenheid van Nederland en Engeland tot 
uitdrukking wilde brengen.49 Het kreeg een plaats naast het hoofdvenster in de westmuur, een 
geschenk van de protestantse kerken in Nederland, ook een werk van Nauta. 

Na de plechtigheid van de eerste-steenlegging, die Jan samen Annetje en Anneke 
bijwoonde, maakten de Van Heeks een korte reis naar Zuid-Oost-Engeland, waar ze enkele 
dagen wilden rondtrekken. Jan nam alle tijd Cambridge vast te leggen. In zijn 84ste schetsboek 
staan tekeningen van het Queen’s College waarbij hij vermeldde dat Erasmus hier doceerde, 
en van de King’s College Chapel. Later in de week bewonderden ze ook de befaamde 
kathedraal van Ely.50 Zijn 90ste schetsboek bewijst dat Jan op 11 juli 1954 ook aanwezig was 
bij de opening van de nieuwe kerk in Londen, ook door prinses Irene. Ook nu bleef hij enkele 
dagen in Engeland; het leverde ruim dertig tekeningen op van kathedralen, een abdijruïne en 
Stonehenge.51  
 
Hochelten 
Vele malen was Van Heek vanuit het Duitse dorp Elten, niet ver van Huis Bergh aan de 
andere kant van de grens, de langzaam klimmende weg naar het hoogste punt van de 
Eltenberg opgegaan. Van Heek heeft de berg, die ruim tachtig meter hoog oprijst uit het 
rivierlandschap, vaak geschetst, vanuit diverse plekken in de omgeving: vanuit de buurtschap 
Stokkum, vanaf de dijk bij Aerdt en vanaf de Hulzenberg. Hij koos enkele keren voor een 
brede, liggende tekening, over twee pagina’s, om het glooiende landschap van Hochelten in 
zijn volle schoonheid te kunnen vastleggen.  
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In de laatste week van maart 1945 was de eeuwenoude abdijkerk op de Eltenberg het 
mikpunt van de in Kleve gelegerde artillerie van de geallieerden, die veronderstelden dat daar 
een sterk bolwerk van de Duitse Wehrmacht was gevestigd. De bombardementen en 
beschietingen duurden tot 1 april, de dag waarop het Nederlandse grensgebied werd bevrijd. 
De zuidmuur van kerk en toren waren door voltreffers verpulverd, de gewelven lagen 
grotendeels in puin. In 1946 stortte een groot deel van de westelijke toren naar beneden en een 
jaar later viel een stuk van de kapotgeschoten zuidmuur om.52  
 Sommigen in Elten en omgeving vonden dat aan wederopbouw van de kerk niet viel te 
denken, maar anderen waren optimistischer. De architect Paul van Aken uit Emmerich, Eltens 
burgemeester baron Lochner von Hüttenbach en Amtsdirektor Wemmer van Elten wilden de 
kerk laten restaureren. Maar het ontbrak hen aan alles. Er was geen geld, bouwmaterialen 
waren niet te krijgen, arbeidskrachten waren op andere plekken nodig. Woningbouw had toen 
de hoogste prioriteit in het door vele verwoestende bombardementen zwaar getroffen 
Rheinland. Zoon Jan van Heek zag herbouw niet zitten, hij beschouwde het als een hopeloos 
onbegonnen werk.53 Op 26 augustus 1946 was hij in Elten geweest en had zijn vader 
gerapporteerd dat de toestand van den prachtige Romaanse toren sedert hij er het laatst was, 
aanzienlijk was verslechterd. Dit schreef Van Heek de volgende dag aan Van der Haagen van 
het ministerie van OK&W. Van Heek wilde graag van de regering een vergunning om 
Hochelten te bezoeken, om na te gaan of met beperkte middelen en zonder het Rijk daarin te 
betrekken, nog iets kon worden gedaan.54 Hij kreeg van de Engelse autoriteiten een grenspas 
en begin februari 1947 kwam hij voor het eerst na bijna acht jaar weer in Duitsland. Hij werd 
er niet vrolijk van, Hochelten maakte op hem een droevige indruk: 

 
‘Kaal en koud temidden van een verwoeste omgeving, omgewoeld door bommen, stonden 
daar nog op den top van den heuvel de restanten der oude Abdijkerk. Van den mooien 
Romaanschen toren was vrijwel de gehele westzijde vernield en ingevallen. De hooge 
torenspits hing als het ware aan dien kant in den lucht en kan ieder moment overkantelen. Alle 
boomgroei in den omtrek is door granaatscherven en bommen verschroeid. De ijskoude wind 
joeg over den heuvel en door de ruïnes en maakte het eertijds zoo mooie historische plekje 
nog onherbergzamer en droefgeestiger. Een voorbeeld van de vergankelijkheid der dingen.’55 

 
Toch was Van Heek ondanks zijn droefheid na dit bezoek niet zo somber als zijn zoon. Hij 
zag wel mogelijkheden de oude abdijkerk te restaureren. De restanten konden volgens hem 
behouden blijven en daarom moest er direct actie worden ondernomen om verdere 
instortingen te voorkomen. In nauw overleg met Paul van Aken werd een onderzoek 
ingesteld. Het bleek dat de oorspronkelijke Romaanse kruisbasiliek, in 1129 gewijd, een 
overwelfd middenschip had gehad. Ir. C. Pouderoyen uit Utrecht, kerkarchitect, concludeerde 
daaruit dat Hochelten zich nu kon scharen in het kleine rijtje van Romaanse kerken in het 
Rijnland die in die tijd overwelfd waren; soortgelijke overwelvingen waren te zien in de 
Benedicter abdijkerk van Maria Laach in het Eifeldal, een karakteristiek voorbeeld van 
Rijnlandse Romaanse bouwkunst.56  
 
Kulturdenkmal 
Deze ontdekking inspireerde Van Heek. Voor de eerste werkzaamheden was hout nodig, 
steigerhout en bouwhout, vooral palen, zeer zware palen, om de toren te stutten. Maar hout 
was schaars, want in de omgeving van Kleve, Emmerich en Elten werden overal bomen 
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gekapt voor hout dat de mijngangen in Limburg moest stutten. Jan van Heek stuurde begin 
februari 1948 een brandbrief aan Provinzial-Konservator Graf Wolff Metternich met het 
dringende verzoek direct materialen voor de kerk beschikbaar te stellen. Van Heek besefte dat 
er in deze moeilijke jaren de oosterburen op vele gebieden beperkte mogelijkheden hadden. 
Maar de graaf moest zich wel realiseren dat wanneer er in 1948 geen hulp kwam, de toren en 
waarschijnlijk ook de kerk van Hochelten verloren zouden gaan en dat alle tot nu gepleegde 
inspanningen ‘umsonst’ waren geweest.57  
 Dankzij bemiddeling van Staatsbosbeheer lukte het een flinke partij hout in bruikleen 
te krijgen, afkomstig van kaalslagen uit naburige dennenbossen. Het hout werd in april 1947 
afgeleverd, maar een deel van de voorraad werd gestolen. ‘Oneerlijkheid en 
onbetrouwbaarheid vierden in die jaren hoogtij’, aldus zoon Jan. De toren had de hoogste 
prioriteit. De wankele houten binnenbouw moest op korte termijn worden gestut en er waren 
zware kabels nodig om de torenhelm te verankeren. Op 6 oktober 1947 kwam er weer hout, 
nu dank zij Graf Wolff Metternich, die de noodkreet van Van Heek had begrepen: vier zware 
dennen uit de Revierförsterei Materborn, drie weken later nog eens drie forse fijnsparren uit 
de Revierförsterei Tannenbusch.  

Het karwei slaagde. In januari 1948 kon de toren worden rechtgetrokken en werd nu 
overeind gehouden door staaldraadkabels van 130 en 150 meter lang. Intussen had Van Heek 
de handen op elkaar gekregen voor zijn reddingsplan. Op 30 april 1947 besloot het 
kerkbestuur in samenwerking met overheid en particulieren de kerk te restaureren. De 
volgende dag riep Jan van Heek de hulp in van D. Jordaan F.Jzn in Haaksbergen. Van Heek 
wilde zelf anoniem de eerste storting doen voor de financiering van het herstel en verzocht 
Jordaan voor dertigduizend Duitse marken hout in te kopen.58  

Op 31 oktober 1948 bundelde Elten alle krachten in de Verein zum Wiederaufbau und 
zur Erhaltung des Eltenberges und seiner Abteikirche, kortweg de Eltener Abteibauverein.59 
Het doel was helder: ‘Die Abteikirche, ein Kulturdenkmal von hohem Wert, und mit ihrem 
Turm ein Wahrzeichen in der Landschaft am unteren Niederrhein’ in volle glorie herstellen.60 
Maar er kwam een onverwachte decorwisseling, toen vanaf 23 april 1949 het stadje Elten, 
volgens een geallieerd verdrag, onder Nederlands bestuur werd geplaatst. Nieuwe kansen 
deden zich voor, misschien kon Van Heek nu ook in Nederland geld loskloppen voor het 
herstel van de St. Vitus. Een week eerder had hij al op deze grenswijziging geanticipeerd en 
een beroep gedaan op minister prof.mr. F.J.Th. J. Rutten van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen om de reddende hand toe te steken en geld beschikbaar te stellen voor de 
verdere restauratie. Het ging hier niet alleen om het behoud van een eersterangs middeleeuws 
monument, maar ook omdat Nederland volgens hem met de gebiedsovername een ereschuld 
op zich had geladen.61 

Het werk aan de kerk, nu op Nederlands grondgebied, moest doorgaan. Maar er kwam 
geen financiële steun uit Den Haag. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg was wel 
geïnteresseerd in het project, maar had geen geld. Pas na bemiddeling door Unesco besloot de 
regering een subsidie van honderdduizend gulden te verlenen. Het herstel van de toren kon nu 
doorgaan, maar voor de restauratie van de kerk was er nog geen geld. Dank zij de inspanning 
van velen kon uiteindelijk de St. Vituskerk op 2 september 1967 in gebruik worden genomen. 
Het was een dubbelfeest, want tegelijkertijd vierde Elten en omgeving het duizendjarige 
bestaan van de kerk. In de entreehal van de kerk kreeg Jan van Heek een verdiende hulde. Een 
gedenksteen meldt in kapitale letters: ‘Nach der Zerstörung im April 1945 wurde in 
Zusammenarbeit mit dem Bistum Münster [...] und Monumentenzorg in Utrecht das 
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historische Bauwerk in den Jahren 1950-1967 wiederaufgebaut. Den Anstoss zu diesen 
Arbeiten hat dr. J.H. van Heek in dankenswerter Weise durch persönlichen Einsatz und erste 
finanzielle Hilfe gegeben.’ 

 
Oude Blasiuskerk 
Jan van Heek was één van de vele fabrikanten en hoge leidinggevenden van de 
textielbedrijven in Enschede en de metaalfabrieken in Hengelo die vaak ‘s zondags naar de 
Oude Blasius in Delden kwamen om naar dominee dr. J.W. Samberg te luisteren, want – ‘de 
brede uitweidingen van Samberg trokken hen meer dan de subtiele ontleding van bijbelteksten 
elders‘– en om na afloop van de dienst een kop koffie te drinken in de salon van de 
Twickelpastorie. Samberg had in Twente bekendheid verworven als een boeiende, vrijzinnige 
hervormde prediker, hij was ‘de predikant van de elite’.62  

Hoewel de Deldense kerk in de Tweede Wereldoorlog geen schade had opgelopen, 
was het gebouw wel toe aan restauratie, zeker de toren. Nadat in 1948 de toren van de 
burgerlijke gemeente Stad-Delden was overgegaan naar de kerkelijke gemeente63 – de eerste 
toren in Nederland die na de Franse tijd weer eigendom van de kerk werd – vertrouwde Van 
Heek Samberg in het najaar van 1949 toe, dat hij graag wilde bijdragen in de kosten van de 
restauratie. Rijksmonumentenzorg zag echter vele jaren lang geen mogelijkheden om op 
enigerlei wijze financieel bij te springen. Het duurde tot het voorjaar van 1955 eer Jan – hij 
was bijna 82 jaar – vergezeld van Annetje, in zijn kwaliteit als eerste regent van de Stichting 
Edwina van Heek, vanuit ‘s Heerenberg naar Delden reisde om met de barones van het kasteel 
Twickel, Marie van Heeckeren van Wassenaer, die kerkvoogdes was van de Ned. Herv. 
Gemeente, dominee Samberg, zijn collega ds. A.J. Jörg en rentmeester ir. C. Brunt te praten 
over de mogelijkheden van restauratie van de toren. Het gezelschap maakte een rondgang 
door en rondom kerk, toren, koor en sacristie.  

Van Heek legde zijn opvattingen neer in een uitvoerig en gedetailleerd verslag. Zijn 
ideeën gingen uit van de grondgedachte dat kerk, toren en kerkhof een samenhangend geheel 
vormden, dat uniek was in Twente en daarom bewaard moest blijven. Van Heek was van 
mening dat de Blasiuskerk met zijn karakteristieke toren een hoogwaardig monument was, 
niet alleen voor Delden, maar voor geheel Twente. De Bentheimer zandsteen gaf de toren een 
prachtige lijn en kleur, aan de vorm van de oude, vertrouwde stompe spits mocht niets 
veranderd worden. Wel was het nodig het interieur aan te passen, om vooral de kilte van de 
hardwitte muren en gewelven te verzachten. Van Heek had al een kostenverdeling gemaakt: 
rijk, provincie en de gemeente Stad-Delden betaalden samen tachtig procent van de kosten, de 
Ned. Herv. Gemeente tien procent, evenals particulieren buiten Delden – de Twentse 
fabrikanten die hier kerkten – waarvoor hij graag moeite wilde doen.64 In de jaren hierna werd 
getracht voldoende fondsen te werven voor het herstel van de toren van de Oude Blasius, 
weliswaar het jongste deel van de kerk, maar ontegenzeggelijk sfeerbepalend voor het hart 
van het stadje Delden, de toren ook die zijn schaduw werpt over het voorvaderlijk huis van de 
Van Heeks.65 De barones ontving op 16 september 1959, bij de viering van haar tachtigste 
verjaardag, als kerkvoogdes van de Blasius het geld voor de restauratie van de toren, een 
geschenk van de Stichting Edwina van Heek, die in 1946 was opgericht na het overlijden van 
de weduwe van Bernard van Heek. 

Dat Jan van Heek zoveel energie en geld stak in de restauratie van middeleeuwse 
kerken, in tal van plaatsen in ons land maar ook in Engeland en Duitsland, had diverse 
redenen. De meeste kerken speelden een rol in zijn leven. Hij was geboren aan de voet van de 
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toren van de Grote Kerk in Enschede, deed er belijdenis en had er veertig jaar naast gewoond, 
een kerk ook met een pakkende geschiedenis. In Borne raakte hij geroerd door de Stephanus 
als aandachttrekkend sieraad in het schilderachtige dorpsbeeld. Als hij voor bankzaken in 
Londen was, bezocht hij vrijwel altijd de Nederlandse kerk Austin Friars, waar zijn 
Enschedese vriend dominee Van Dorp jarenlang voorganger was. Hochelten, op korte afstand 
van Huis Bergh, was één van zijn meest geliefde plekjes om er te schetsen. In Weerselo had 
hij vaak met zijn kinderen het Stiftskerkje getekend. En als hij in Friesland de schilderachtige 
Romaanse kerkjes, omgeven door een ‘lachend landschap’, bewondert, wil hij ook graag 
meebetalen aan de instandhouding van dit middeleeuwse schoon. Want daar ligt de 
doorslaggevende reden voor zijn bemoeienissen met diverse kerkrestauraties: zijn passie voor 
de middeleeuwen, zijn belangstelling voor en verbondenheid met de christelijke cultuur. 
Ongetwijfeld zal hij vaak hebben teruggedacht aan de woorden van Johan Huizinga en 
Richard Roland Holst, die hem aanspoorden tot het bewaren van de ‘waarachtige kunst’.  
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