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HOOFDSTUK 29 
 

Liever stichting dan slokop 
 

Jan van Heek toverde Huis Bergh – omgeven door ruim twaalfhonderd hectare bossen en 
weiden – van een ruïne om tot een glorieus middeleeuws kasteel, verrijkt met een verzameling 
laatmiddeleeuwse kunstwerken, een uniek ensemble van bouwkunst, beeldende kunst en 
natuur in één van de mooiste streken van ons land. Maar wat moest er in de toekomst met 
Huis Bergh gebeuren? Werd het kasteel een conferentieoord, een klooster, een jeugdherberg? 
Wie zou het beheren? Hij had al eens bedacht, dat – als de Nederlandse wet het toestond – de 
Grafelijke Bezitting Bergh, met kasteel, archief, schilderijen en inboedel aan de provincie 
Gelderland zou moeten worden overgedragen, of aan de Staat der Nederlanden, ‘ten 
algemeenen nutte als historisch en natuurmonument’.1 Maar of hij, ouder en wijzer, dat idee 
in de jaren dertig nog overeind wilde houden, leek uiterst twijfelachtig, gezien zijn vaak 
geuite afkeer van té veel bemoeienis van de overheid. En de kunstwerken? Zouden die na zijn 
overlijden her en der worden verkocht? Zou zijn kostbare collectie uiteenvallen, zoals eens de 
collectie-Van Stolk? Juist hij had zich zo vaak ingespannen om te voorkomen dat Nederlands 
kunstbezit in handen zou vallen van rijke Amerikanen. Wie kreeg het beheer van het 
huisarchief, misschien wel het grootste particuliere archief in ons land? En het natuurbezit 
mocht zeker niet versnipperd worden. 
 In de jaren dertig groeide Van Heek’s overtuiging dat hij zijn bezittingen het best kon 
onderbrengen in een stichting. Dat het niet eenvoudig zou zijn, was wel gebleken. Hij wist 
hoeveel moeite Anton Kröller en zijn vrouw Helene Kröller-Müller, weliswaar door 
financiële nood gedwongen, hadden moeten doen om een bevredigende oplossing te vinden 
om hun park De Hoge Veluwe, het museum met Helene’s kunstcollectie en het Jachthuis Sint 
Hubertus bijeen te houden, als één attractie, ‘tot nut en genot van de gemeenschap’. 
Jarenlange onderhandelingen hadden uiteindelijk in 1935 geleid tot de Stichting Het 
Nationale Park De Hoge Veluwe, die het echtpaar garandeerde dat de totaalbelevenis die De 
Hoge Veluwe wilde zijn, tot in lengte van dagen het publiek de aantrekkelijke mengeling van 
kunst, natuur, cultuur en architectuur zou bieden. De gelijkenis met Huis Bergh was treffend, 
het kasteel, de omringende natuur en de waardevolle collectie laatmiddeleeuwse kunst 
vormden volgens Jan van Heek ook zo’n aantrekkelijke, gevarieerde ondeelbare eenheid. 
 Het kasteel en de omringende bossen waren in 1923 weliswaar ondergebracht in een 
naamloze vennootschap, maar een stichting bood voordelen boven een NV – een stichting 
betaalde bijvoorbeeld geen vermogens- en inkomstenbelasting. Van Heek besefte terdege dat 
zijn plan in de oorlogsjaren weinig kans van slagen zou hebben, zeker omdat hij van diverse 
departementen in Den Haag medewerking nodig had. Alle bewindslieden hadden in de 
crisisjaren en in de oorlog zwaarder wegende zorgen aan hun hoofd. Van Heek wachtte op 
een gunstiger economisch en politiek klimaat. Het geluk was met hem, want in het eerste 
naoorlogse kabinet was een goede bekende van hem aangetreden als minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, prof.dr. Gerard van der Leeuw, die in de jaren tien, vóór hij in 
1918 in Groningen zijn wetenschappelijke loopbaan begon, predikant was van de Ned. 
Hervormde Kerk van ’s Heerenberg. Vaak had Jan in de kerk naast de ingang van het kasteel 
naar diens pakkende preken geluisterd. In latere jaren was Van der Leeuw dikwijls in zijn 
eerste en enige gemeente teruggeweest en hadden Jan en hij meermalen contact gehad.2 De 
nieuwe minister steunde de plannen van Jan van Heek en kreeg ook andere collega’s in het 
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kabinet mee. Op vrijdag 5 april 1946 schreef Jan verheugd en opgelucht in zijn dagboek dat 
het een historische dag was geweest. Op Zonnebeek was de acte gepasseerd, waarbij Van 
Heek alle Berghse bezittingen aan de Stichting Huis Bergh schonk: het kasteel, de 
bijgebouwen, Boetselaersborg, Montferland, de vele woningen, het archief, de bibliotheek, 
kunstwerken en munten.3 
  

Opgeleid voor het kasteel 

 

Volgens het aloude majoraatsrecht erfde in Twente de oudste zoon de boerderij. Jan van Heek 

volgde dit recht en dus werd zijn oudste zoon Jan Herman Alexander – buiten Huis Bergh Jonge Jan 

genoemd om hem van zijn vader te onderscheiden – rentmeester van Huis Bergh. ‘Ik ben door mijn 

vader opgeleid voor het kasteel’, heeft Jan jr. vaak verklaard.4 Eind 1943 trad hij in dienst van de 

NV Huis Bergh.5 Onder toezicht van rentmeester G.J. Vriezen jr. werkte hij de boskaarten van het 

Bergherbosch bij. Op 13 mei 1945 werd hem samen met Vriezen het dagelijks beheer van alle 

goederen van Huis Bergh opgedragen, met als belangrijkste aandachtsgebied het bosbeheer. Vanaf 

5 april 1946, toen de Stichting Huis Bergh was opgericht, kreeg Jan van Heek als secretaris van het 

college van regenten en als gedelegeerd regent de dagelijkse leiding op Huis Bergh.6 

 

 
De Doornenburg 
Het was overigens niet de eerste en ook niet de laatste keer dat Jan van Heek voor het behoud 
en beheer van een kasteel een stichting oprichtte. Dat ging niet altijd van een leien dakje. De 
oprichting op 6 september 1936 van de Stichting tot Behoud van den Doornenburg was een 
tamelijk moeizaam proces geweest. Deze stichting had als doel ‘de voortdurende 
instandhouding en het behoud – eventueel herstel, zoover dit wenschelijk en doorvoerbaar is – 
van de ruïne van den Doornenburg’. Het kasteel, sinds 1847 niet meer bewoond7, was in 1865 
al bijna een ruïne.8 Van Heek kende de Doornenburg vanaf zijn eerste jaren op Huis Bergh. 
Op zijn verkenningstochten door de omgeving zag hij het kasteel langzaam maar zeker 
verpauperen, het leek voor het nageslacht verloren te gaan. Een ruïne kon soms ‘mooi en 
waardig’ zijn, maar dat gold hier niet. De torens die de ingang flankeerden, waren hun spitsen 
al kwijt. De poort stond op instorten. De uit het lood hangende veertiende-eeuwse kapel was 
verworden tot een vuil washok.9 Met Victor de Stuers sprak Van Heek – tijdens zijn overleg 
over de restauratie van Huis Bergh – een aantal keren over de Doornenburg, maar diens 
inspanningen om het kasteel een waardige bestemming te geven, hadden niets opgeleverd.10 
 In de jaren daarna bracht Van Heek als lid van de Geldersche Monumentencommissie 
herhaald de Doornenburg ter sprake. Maar pas in 1936 wilde de eigenaar, Alexander baron 
van der Heyden van Doornenburg, het kasteel overdragen aan een stichting die de burcht 
moest restaureren.11 Van Heek wilde het kasteel kopen – de baron vroeg tienduizend gulden – 
en daarna schenken aan de nieuwe stichting. Voorwaarde was dat het Rijk en de provincie 
Gelderland financieel bijdroegen op basis van een door Van Heek ontworpen restauratieplan. 
Jan van Heek stelde voor dat het Rijk vijf jaar lang tienduizend gulden per jaar meebetaalde 
en de provincie jaarlijks minstens duizend gulden.12 Toen de Stichting tot Behoud van den 
Doornenburg was opgericht, verstrekten beide overheden de gevraagde subsidies, waarbij 
Van Heek telkens de toegezegde, maar nog niet ontvangen bedragen voorfinancierde.  
 Op 1 april 1937 begonnen de herstelwerkzaamheden. Hoewel veel deskundigen 
restauratie nauwelijks mogelijk achtten, zag Van Heek de toekomst voor het kasteel zonniger 
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in. Hij werd in zijn mening gesterkt door architect Van Heeswijk, die ook geadviseerd had bij 
de restauratie van de Grote Kerk in Enschede, en zijn opzichter M.J.J. van Beveren, een 
deskundig duo dat ruime ervaring had met ingrijpende restauraties van monumentale, 
middeleeuwse bouwwerken. Van Heek zag het oude kasteel geleidelijk te voorschijn komen 
en toen de grachten waren uitgediept en de valbrug die leidde naar de voorburcht was 
hersteld, keerde het markante karakter van de sterke, ommuurde waterburcht helemaal terug.13 
Op 27 september 1941 werd het einde van de restauratie bescheiden gevierd. ‘Van een 
vormloze steenklomp en ruïne is de Doornenburg geworden tot een “waterburg” uit de 
dertiende eeuw van sprookjesachtigen vorm.’14 Nederland bezat weer ‘een machtige 
middeleeuwse burcht uit de 13e en 14e eeuw’.15  
 

‘Zij doet, vooral bij zonlicht, aan als een der fijne boekverluchtingen uit “Les très riches 
heures du Duc de Berry” of het wat latere “Breviarium Grimani”. Ook kan men denken aan 
het verschiet van een schilderij van Memling. Toch is het werkelijkheid. Er is niets 
gefantaseerd. Alles is hersteld naar de aanwijzingen, die de ruïne zelf gaf, en uit de 18de-
eeuwse, in de regel zeer nauwkeurige afbeeldingen.’16  
 

Van Heek hoopte dit middeleeuws monument ‘voor honderden jaren’ behouden te hebben. 
Aanvankelijk leek het dat de Doornenburg in de oorlog gespaard bleef, maar op 10 april 1945 
hoorde Jan van Heek dat de Doornenburg niet meer bestond.17 Duitse 
vernietigingscommando’s hadden midden maart het kasteel opgeblazen.18 Van Heek vroeg 
Van Beveren wat er moest gebeuren.19 Het advies was het terrein te laten bewaken, het puin 
zo snel mogelijk opruimen, niet slopen, nog bruikbare materialen opslaan.20  
 Door ziekte was Van Heek niet in staat geweest zelf de schade op te nemen, pas begin 
juli, toen hij voldoende hersteld was, zag hij het gehavende kasteel. Het was een treurig 
gezicht: totale vernieling. Van Heek schrok van de vormloze muurklompen, de puinhopen, 
gescheurde en ontzette ringmuren, een verwoeste boerderij en een verwilderd terrein. De 
massale muren van de hoofdburcht lagen in brokstukken in en tot over de grachten. Alleen de 
kapel en de ontvangkamer waren vrijwel ongeschonden.21 Aan de bestuursleden van de 
stichting berichtte hij dezelfde dag nog hoe ernstig de situatie was en somde uitvoerig op wat 
er de komende tijd moest gebeuren.22 De stichting zou haar uiterste best doen de Doornenburg 
te behouden. De restauratie vergde vele jaren. Pas in maart 1965 kon zoon Jan van Heek het 
verhaal van de geslaagde wederopbouw schrijven.  
 
Kasteel en landschap 
Jan van Heek richtte aan het eind van de jaren dertig zijn aandacht ook op het kasteel Hernen 
in het Land van Maas en Waal.23 Het dateerde uit de veertiende eeuw, maar kende geen 
roemrucht verleden. Het had niet te lijden gehad van beschietingen, branden of bommen.24 
Wel sloeg de tand des tijds toe, het kasteel was verwaarloosd, maar niet vervallen. Dank zij de 
bemoeienis van Jan van Heek en mr. Schelto baron van Heemstra, commissaris der koningin 
in Gelderland, wilde eigenares mevrouw A. M. Metelerkamp van Bronkhorst, geb. jkvr. Den 
Tex in 1939 het kasteel in Bergharen (nu gemeente Wijchen) schenken aan een op te richten 
stichting, op voorwaarde dat deze de restauratie en de verdere zorgen voor het kasteel op zich 
nam. Van Heek vond weerklank bij Van der Haagen, die minister Gerrit Bolkestein van 
OK&W overtuigde,25 waarna ook Gedeputeerde Staten van Gelderland en het 
gemeentebestuur van Bergharen instemden.  
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 Het initiatief van Van Heek en Van Heemstra bleek een krachtige impuls voor de al 
lang levende plannen voor een stichting die zich bekommerde om het lot van kastelen in de 
provincie Gelderland. Ze waren al eerder samen opgetrokken, namelijk bij de oprichting van 
de Stichting Het Geldersch Landschap in 1929. Beiden beschouwden kastelen niet uitsluitend 
als kostbare architectuurmonumenten, maar zeker ook als onmisbare onderdelen van het 
landschap. Maar in Nederland liepen veel kastelen groot gevaar te worden verkocht, zeker 
wanneer eigenaren overleden. Het was de druk van de belastingen op de eigenaren van 
kastelen en landgoederen die de exploitatie bemoeilijkte. Hulp bieden was geen taak voor Het 
Geldersch Landschap, want voor kastelen moesten andere fondsen en bronnen worden 
aangesproken en ook andere krachten worden gemobiliseerd. Zo ontstond het idee voor een 
Gelderse kastelenstichting.  

Op 5 april 1940 verzamelde Van Heemstra in het Provinciehuis in Arnhem een aantal 
vooraanstaanden uit het kastelenwereldje. Hier werd de Stichting Vrienden der Geldersche 
Kasteelen geboren, met de commissaris als voorzitter, één van de bestuursleden was Van 
Heek. Op 19 juni 1940 droeg mevrouw Metelerkamp het kasteel Hernen met ruim vijf hectare 
omliggende gronden over aan de stichting. Met de restauratie kon in 1943 op kleine schaal 
een begin worden gemaakt, omdat bouwmaterialen schaars en duur waren. Het werk gebeurde 
clandestien; als er op het binnenplein werd gewerkt, kon niemand dat vanaf de weg zien.26 Pas 
in 1947 kwam met een rijksgoedkeuring de restauratie goed op gang, al ging het met kleine 
stapjes. Herhaald dreigde oponthoud, omdat het ministerie geen geld overmaakte. Van Heek, 
onvermoeibaar en onverzettelijk, spande zich steeds weer in om het werk op gang te krijgen, 
af en toe trok hij zelf de beurs. Zo schoot hij in 1948 vijfduizend gulden voor, zodat het 
herstel van de zuidelijke binnenmuur kon worden voltooid, waardoor de binnenplaats haar 
fiere uiterlijk terug kreeg.27 Ook voor 1949 mocht de stichting op hetzelfde bedrag rekenen. 
Toen eind 1951 de geldpotten leeg waren, daagde Van Heek de minister uit: hij wilde 
tienduizend gulden op tafel leggen, als de bewindsman er hetzelfde bedrag bij legde. Hoewel 
ambtenaren op het departement zo’n voorstel als inbreuk op het ministerieel beleid 
beschouwden, kreeg Van Heek de twintig mille toch bij elkaar en kon het herstel weer enige 
tijd doorgaan.28 Pas vanaf 1955 werd er onafgebroken doorgewerkt, na een toezegging van 
Jan van Heek dat van zijn kant veertigduizend gulden was te verwachten.29 0p 6 september 
1957 is in de grote zaal van het kasteel de voltooiing van de restauratie gevierd. 
 
 
 Kasteelenstichting: meer dan adviseren 

Van Heek’s activiteiten voor de Gelderse kastelen en de Stichting Vrienden der Geldersche 

Kasteelen bleven in het land niet onopgemerkt. Hij werd eind 1945 lid van de Raad van Beheer van 

de Nederlandsche Kasteelenstichting. ‘De kasteelen van landverraders en Duitschers worden thans 

zooveel mogelijk weer betrokken door erfgenamen van de voormalige bewoners. Die zijn echter 

heel vaak niet in staat de zware fiscale en andere lasten van het kasteel te dragen.’ Deze situatie 

was mede aanleiding geweest voor het oprichten – op 29 november 1945 – van deze stichting.30 

Van Heek twijfelde of hij zich er thuis zou voelen. Als het plan was het bijbehorende grondbezit van 

de kastelen te scheiden, waardoor de historische band werd verbroken, zag hij voor zichzelf geen 

plaats in de Kasteelenstichting. Dat gold ook wanneer de stichting zich zou moeten beperken tot 

het geven van adviezen. Gesprekken op het departement in Den Haag, met onder anderen Van der 

Haagen, maakten duidelijk dat Van Heek zich geen zorgen hoefde te maken: kastelen en landelijke 
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bezittingen vormden samen het aandachtsveld van de Kasteelenstichting, die meer deed dan 

uitsluitend adviseren.31 

 

 

Huis Doorn 
Jan van Heek had vanaf 1918, toen de Duitse keizer Wilhelm II naar Nederland vluchtte, de 
contacten met hem en zijn familie onderhouden. Wilhelm was na zijn komst in Nederland 
opgevangen door een bekende van Van Heek, graaf Godard van Aldenburg Bentinck, die hem 
op verzoek van de Nederlandse regering voor enkele dagen onderdak verleende in zijn kasteel 
Amerongen. Die enkele dagen werden anderhalf jaar, omdat de verbannen keizer moest 
wachten op een definitieve verblijfsvergunning. Intussen werd gezocht naar een onderkomen 
dat paste bij de status en de wensen van de voormalige keizer en zijn vrouw Augusta Victoria 
van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. Huis Doorn kwam in de aanbieding. Het 
statige landhuis – ontstaan uit een uit de negende eeuw daterende hoeve met landbouwgrond, 
geleidelijk vergroot en verbouwd – was weliswaar klein, maar wel omgeven door ongeveer 
veertig hectare park, vol bomen, waar de keizer zijn geliefde hobby houthakken naar hartelust 
kon botvieren.32  
 Op 16 augustus 1919 kocht Wilhelm het huis voor een half miljoen gulden. Na enkele 
kleine verbouwingen ging het keizerlijk paar er medio 1920 wonen.33 De revolutionaire 
Duitse regering had het grootste deel van de keizerlijke bezittingen in beslag genomen, maar 
om zijn nieuwe onderkomen in te richten, mocht Wilhelm zelf een keuze maken. In september 
1919 kwam de eerste trein met goederen op het station in Zeist aan, 51 wagons vol meubels, 
gebruiksvoorwerpen, een auto, kunstvoorwerpen en memorabilia van allerlei aard; later 
volgden nog acht wagons. Veel van de kunstwerken van de Kaiser herinneren aan de 
Hohenzollerns, vooral aan voorvader Frederik de Grote, die Wilhelm in hoge mate 
bewonderde.34 Op een kaartentafel in Huis Doorn stond een verkleinde kopie van een 
ruiterstandbeeld van Frederik.35 

Jan en Annetje van Heek kregen vaak een uitnodiging om op bezoek te komen bij 
Wilhelm en zijn gemalin. Ze maakten daarvan lang niet altijd gebruik, wilden dat ook niet, 
maar waren toch enkele malen te gast in Doorn. Keizer Wilhelm ontving hen steeds 
persoonlijk ‘op de meest hupsche en voorkomende wijze.’36 Verwonderd, maar ook met enige 
bewondering zal Van Heek rondgekeken hebben op de bel-etage van het huis, die 
voornamelijk voor representatie was ingericht. In de vestibule stonden drie pontificale 
borstbeelden van Pruisische vorsten en een Pruisische prinses. Hier hingen ook twee grote 
portretten van stadhouder Willem V en diens vrouw Wilhelmina van Pruisen.37 Wilhelm II 
ging prat op zijn banden met het Huis Oranje.38  

Wilhelm en zijn tweede vrouw prinses Hermine von Reusz – Augusta Victoria was in 
1922 overleden – bezochten ook een aantal malen Huis Bergh, voor het eerst op 13 juli 1926; 
het paar was vergezeld van onder anderen graaf Godard van Aldenburg Bentinck39 en Jan’s 
zuster Lida, die met haar man Willem Blijdenstein in Huis te Maarn woonde en tot de 
kennissenkring van Wilhelm behoorde.  
 

‘We lunchten vooraf op Montferland. Ik ontving Z.M. en geleidde hem boven op het plateau 
rond, hem het uitzicht over de Rijnvlakte, Emmerich, Kleve en Xanten toonende. Het was de 
eerste keer, dat Keizer Wilhelm na November 1918 zijn land terugzag. Ik vond het een 
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aangrijpend moment, doch Z.M. zelf heeft de emoties, wanneer die bij hem opkwamen, niet 
naar buiten laten blijken.’40 

 
De vroegere keizer maakte een sympathieke indruk op Van Heek. Van de ijdelheid die zijn 
optreden vooral in de eerste vijftien jaar van zijn keizerschap kenmerkte, was niets meer te 
bespeuren. Van Heek herkende de man ‘van de opgedraaide snorren’ niet meer. Bovendien 
onthield Wilhelm zich van bittere uitlatingen over zijn lot, dat hij met gelatenheid droeg, niet 
vergetend dat hij tot de machtigste mannen van de wereld had behoord.41  

Wilhelm II overleed in 1941 op 82-jarige leeftijd op Huis Doorn. Twee jaar later 
vaardigde de Nederlandse regering in ballingschap het Besluit Vijandelijke Vermogens uit: 
alle bezittingen in Nederland van vijandelijke onderdanen gingen na het einde van de oorlog 
automatisch over naar de Nederlandse staat. Deze confiscatie diende niet alleen als 
‘Wiedergutmachung’, maar door de bezittingen te verkopen kreeg de regering geld voor de 
wederopbouw van ons land. Huis Doorn werd ondergebracht bij het Nederlandsche 
Beheersinstituut die de verbeurd verklaarde goederen beheerde totdat deze waren verkocht en 
het huis een economisch maatschappelijke functie had gekregen.42  

In een vertrouwelijke memorie van 22 september 1948 kritiseerde Jan van Heek, die 
om zijn ervaring gevraagd was advies uit te brengen, het voorstel van de regering huis en park 
voor het symbolische bedrag van één gulden aan de gemeente Doorn aan te bieden; het 
grootste deel van de inboedel zou de gemeente voor 75 jaar worden toevertrouwd. Hij vond 
dit geen goede oplossing. De samenstelling en politieke voorkeuren van het gemeentebestuur 
wisselden regelmatig en persoonlijke inzichten speelden in de besluitvorming vaak een té 
belangrijke rol. Deze oplossing bood dan ook geen waarborgen dat Huis Doorn in de 
toekomst ‘met de noodige zorg en piëteit’ zou worden behandeld. Het was Van Heek bekend 
dat de regering bezwaar had tegen een stichting, maar hij waagde het toch dit denkbeeld 
nogmaals op tafel te leggen. Zijn voorstel was een college van vijf regenten samen te stellen: 
vertegenwoordigers van rijk, provincie, gemeente, een kastelenkenner en een 
bosbouwkundige, om verzekerd te zijn ‘van permanentie in beheer zonder gevaar van 
concessies naar eenigen kant’. Op ‘ethische gronden’ wilde Van Heek opkomen voor Huis 
Doorn, met zijn ‘onvervangbare herinneringen aan het Huis der Hohenzollerns, ook zoals dat 
is samengeweven met dat der Oranjes’. Hij benadrukte dat de voormalige keizer twintig jaar 
asielrecht had genoten in ons land en dat hij al die jaren Nederland en het Nederlandse volk 
geen kwaad had gedaan. De keizer had zich waardig gedragen en was een tegenstander van 
het Nazi-regiem geweest. Van Heek waarschuwde, dat wanneer ‘huis en inhoud verloren 
zouden gaan of zonder noodzaak verstrooid worden’ ons land een verwijtbare schuld op zich 
zou laden.43 Het lukte hem de weerstand van de regering tegen het vormen een stichting te 
breken. Zijn idee werd gerealiseerd: in 1956 werd het beheer overgedragen aan de Stichting 
Huis Doorn. Jan van Heek was één van de bestuurders, naast de burgemeester van Doorn 
J.H.E. van Nagell, de commissaris van de koningin in Utrecht M.A. Reinalda, de directeur 
van het Rijksmuseum jhr.dr. D.C. Roëll en Piet van Tienhoven. Samen met een 
vertegenwoordiger van de Kasteelenstichting en de rentmeester bezaten ze de deskundigheid 
die Van Heek in zijn memorie had bedoeld.44  
 
Stichting Edwina van Heek 
Voor de financiering van de restauraties van de kastelen de Doornenburg en Hernen kon Jan 
van Heek putten uit de fondsen van de Stichting Edwina van Heek, genoemd naar zijn 
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schoonzuster Edwina Burr Ewing, die op maandag 17 september 1945 was overleden. Jan had 
altijd, vanaf hun eerste kennismaking in Bentheim eind negentiende eeuw, een zeer 
vriendschappelijke relatie met Edwina. Ze was een leeftijdgenoot, ruim een jaar ouder dan hij. 
Beiden koesterden een grote liefde voor natuur en kunst, die meestal de hoofdonderwerpen 
vormden in hun gesprekken en hun veelvuldige briefwisseling.45 Al in 1923, bij de dood van 
Bernard, had Edwina de wens uitgesproken, dat Jan na haar dood de beschikking zou krijgen 
over haar gehele bezit.46 Een jaar later wees ze haar zwager aan als executeur en enig 
erfgenaam en gaf hem de vrije beschikking over haar hele vermogen. Jan meende echter dat 
Edwina’s vermogen hem niet toekwam en besloot de Stichting Edwina van Heek op te 
richten.47 De stichtingsakte werd op 15 november 1946 gepasseerd in Zonnebeek.48 De 
stichting wilde bijdragen aan het behoud van natuurmonumenten en historisch waardevolle 
gebouwen, en aan aankoop van voorwerpen van kunst-, historische of natuurhistorische 
waarde ten behoeve van publieke verzamelingen. In het college van regenten nam onder 
anderen minister Gerard van der Leeuw zitting, die Jan van Heek eerder dat jaar zo 
behulpzaam was geweest bij de realisatie van zijn plan voor de Stichting Huis Bergh.49  
Over de hoogte van het vermogen van Edwina van Heek geven stichting noch nabestaanden 
informatie, want nog altijd werkt de stichting, zoals in 1951 werd genotuleerd, ‘in stilte en is 
de vijandin van ruchtbaarheid’.50 De stichting is vooral actief in Overijssel en Gelderland, 
maar ook in andere provincies, langs lijnen die Jan van Heek als voorzitter uitzette, waarbij 
zijn voorliefde voor middeleeuwse monumenten als kastelen en kerken richtinggevend was.  

In het begin van de jaren vijftig kocht de Stichting Edwina van Heek in Twente twee 
aan elkaar grenzende landgoederen: Borg Beuningen en Singraven. 51 In 1903 had architect 
Karel Muller op het zeventig ha grote landgoed Borg Beuningen een riant, ruim zomerhuis in 
Engelse cottagestijl gebouwd.52 Na het overlijden van D.W. van Wulfften Palthe, een oom 
van Annetje van Heek, werd het landgoed ondergebracht in een NV op aandelen, die in 
handen waren van de kinderen. Maar vervreemding dreigde, toen enigen van hen de 
vennootschap wilden ontbinden. Uiteraard kreeg Jan van Heek daar lucht van en de stichting 
kocht het landgoed.  
 
Uithof van Rijksmuseum 
In de regentenvergadering van 11 juli 1953 deelde Van Heek mee dat eigenaar mr. Willem 
Frederik Jan Laan (1891-1966) van Singraven had gevraagd of de stichting in de toekomst de 
zorg voor zijn landgoed op zich wilde nemen.53 Op 5 augustus bracht hij met Laan een 
middag door op het landgoed. In een jeep maakten ze een rondrit door de omgeving. Ze 
bekeken de landerijen, de watermolens en dwaalden door het huis. Het resultaat was dat het 
hem niet verstandig leek dat de Stichting Edwina van Heek de verantwoordelijkheid voor 
Singraven op zich zou nemen. De stichting zou dan verplichtingen overnemen, zonder te 
weten of ze uitvoerbaar waren. En hij had van Laan ook begrepen, dat de komende jaren het 
jaarlijkse tekort op de exploitatie dertigduizend gulden zou bedragen. Van Heek was 
overigens wel bereid te helpen met het zoeken naar een oplossing om Singraven te 
behouden.54 

In het voorjaar van 1954 presenteerde Laan een nieuw en enigszins verrassend idee dat 
Jan van Heek als directeur van het Rijksmuseum Twenthe aansprak. Laan, inmiddels 62, 
stelde voor dat na zijn overlijden Singraven een ‘Buitenmuseum’ werd van het Enschedese 
museum. Op de bovenverdieping konden met enige regelmaat tentoonstellingen worden 
gehouden. Huis Singraven zou zo een Uithof worden van het Enschedese museum en de staat 
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mocht het ook gebruiken voor ontvangsten, samenkomsten en besprekingen.55 Tijdrovende 
onderhandelingen leidden uiteindelijk tot resultaat: op 13 juni 1956, kwam het Huis 
Singraven met alle bezittingen voor een half miljoen gulden in het bezit van de Stichting 
Edwina van Heek. Een buitenmuseum is er niet gekomen. 

 
 

‘Woonplaats voor uilen en vogelen’ 

Niet ver van Singraven ligt in Lattrop – ‘één der allermooiste boerschoppen in dit gebied’ – in het 

280 hectare tellende landgoed de havezate Brecklenkamp, die dateert uit de eerste helft van de 

zeventiende eeuw. Jan van Heek luidde in 1934 de noodklok. De Brecklenkamp stond al bijna een 

halve eeuw leeg, het huis was vuil, verwaarloosd en vervallen. Bij de Rijksdienst voor 

Monumentenzorg kreeg hij nul op het rekest. Enkele jaren later nam Arnold van Heek, de jongste 

broer van Jan, het initiatief. In 1941 kocht hij de havezate van de Vrouwe van Twickel. Hoe 

vervallen alles was, had Van Deinse gezien: ‘De grachten waren dichtgegroeid, struik en boom 

opgeslagen op het plein binnen de gracht, het sierlijke wachttorentje was omhangen met een 

weelderig kleed van klimop, dat met stammen, als een pols zo dik, tegen muren en dak opklom; de 

zandstenen borstwering langs de gracht was naar beneden gestort; kortom, het huis was een 

“woonplaats voor uilen en vogelen” geworden.’56 In nauw overleg met broer Jan besloot Arnold van 

Heek de havezate te redden en hij richtte in 1942 de Stichting tot instandhouding van het huis te 

Brecklenkamp op. Hij liet het huis in de oorlogsjaren zorgvuldig restaureren en verhuurde het aan 

de Nederlandse Jeugdherberg Centrale. In 1991 werd Brecklenkamp aan een particulier verkocht, 

die het huis grondig liet restaureren en het nu bewoont.57  

  

 
Als Isola Bella 
Het bekendste kasteel in Twente is nog altijd Twickel in Delden, een middeleeuws 
monument, in de uitgestrekte Twickelerbossen, in de veertiende eeuw ontstaan uit een 
boerenhoeve, meer dan zeshonderd jaar bewoond door adellijke geslachten. De laatste 
eigenaresse was Marie van Heeckeren van Wassenaer (1897-1975), geboren gravin Marie 
Amélie Mechtild Agnès van Aldenburg Bentinck, de ‘barones’, zoals ze graag genoemd wilde 
worden. Wanneer Jan van Heek de barones leerde kennen, is niet bekend. In die jaren waren 
er nauwelijks contacten tussen de textielfabrikanten – want nouveau riche – en de Twentse 
adel, die voornamelijk resideerde in Diepenheim en omgeving, in Delden en Almelo. Maar de 
status van Jan van Heek als kasteeleigenaar tilde hem uit boven zijn collega’s. Ook was in 
adellijke kringen niet onopgemerkt gebleven, dat Van Heek zich had ontfermd omdat over de 
Doornenburg en Hernen. 
 Van Heek werd op 7 januari 1943 uitgenodigd op kasteel Twickel. De barones wilde 
met hem over het huisarchief van Twickel praten, ze had goede berichten gehoord over het 
huisarchief van Huis Bergh. Het is aannemelijk dat zij met Van Heek ook sprak over de 
Doornenburg en Hernen en over de toekomst van haar kasteel. Het huwelijk van Marie van 
Heeckeren (43) met Rodolphe baron van Heeckeren (64) was kinderloos gebleven. Ze waren 
in gemeenschap van goederen getrouwd, zodat de barones universeel erfgenaam van Twickel 
was.58 Na de oorlog werd de vraag wat er in de toekomst met het kasteel en omliggende 
bezittingen moest gebeuren, actueel. De baron was overleden, de barones was 66 jaar. In de 
zomer van 1947 stuurde Van Heek op verzoek van rentmeester W.H. Bitter de statuten van de 
stichting Huis Bergh naar Delden. Zijn advies was uiteraard dat de barones een stichting 
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oprichtte. Zelf moest ze dan – om de meeste invloed te houden – president van een College 
van Regenten worden en ook zelf haar medebestuurders kiezen.59 

In elk geval, raadde Van Heek de rentmeester enkele maanden later met klem aan naar 
een snelle oplossing te streven, om te voorkomen dat de staat invloed kreeg. Hij wees de 
barones op de hoge belastingen en de personeelslasten; vooral de belastingen wogen zwaar. 
‘Wat aan grooter grondbezit de genadeslag geeft zijn de successierechten die bij 
opeenvolgende vererving het bezit opeten na het vooraf reeds te hebben doen uiteenvallen.’ 
Het alternatief voor wie zijn bezittingen niet in een stichting onderbracht was, aldus Van 
Heek, dat de bezitting versnipperd raakte en uiteindelijk in handen viel ‘van den grooten 
slokop, den Staat onder beheer van een van zijn gecreëerde diensten’.60  
 

 

De slokop van Slangenburg 

Ooit dacht Jan van Heek zijn Huis Bergh te schenken aan de provincie of de staat, maar later 

draaide hij faliekant om en adviseerde iedere kasteeleigenaar zijn bezittingen onder te brengen in 

een stichting en het niet in handen te laten vallen van de ‘slokop’ die de staat in zijn ogen was. Als 

voorbeeld noemde hij steeds weer het lot van het kasteel Slangenburg in Doetinchem. Opmerkelijk 

is dat minister Gerard van der Leeuw, een goede bekende van Jan van Heek, staatsdienaar dus, 

zijn collega van Financiën in september 1945 al waarschuwde en adviseerde een stichting Nationaal 

Kunstbezit op te richten.61 Hij noemde Slangenburg als voorbeeld, waarvoor al gegadigden waren, 

‘bij wie deeling van het landgoed onvermijdelijk lijkt en het bijkans gave interieur zijn karakter 

goeddeels zal moeten verliezen’. De stichting zou het vrijvallende onroerend goed – voornamelijk 

van Duitse eigenaren – dat van betekenis is uit een oogpunt van monumentenzorg’ moeten 

beschermen. Slangenburg was eigendom van de Duitser Hermann Passmann (1873-1954) en werd 

na de Tweede Wereldoorlog als vijandelijk bezit in beslag genomen en verviel aan het Nederlands 

Beheersinstituut. De voorspelling van minister Van der Leeuw kwam uit.  De gegadigden die hij in 

zijn brief bedoelde, waren Benedictijner monniken; ze trokken in een karavaan op 23 oktober 1945 

naar Slangenburg, hun nieuwe klooster. In enkele dagen werd het kasteel ingericht met de 

aanwezige, vaak antieke meubelen en zaken uit een ander klooster. De grote zaal werd kapel, rijen 

stoelen vormden de koorbanken, de hal veranderde in een kloostergang, de opkamer in de 

kapittelzaal en de jachtkamer werd de refter voor de monniken. Op de verdieping was ruimte 

genoeg voor kloostercellen.62 Zo’n lot wilde Jan van Heek, in het spoor van zijn vriend Gerard van 

der Leeuw, andere Nederlandse kastelen besparen. In de statuten van de Stichting Twickel staat 

dan ook, dat het kasteel niet mag worden bestemd ‘tot jeugdherberg, centrum voor religieuze of 

politieke groepen of organisaties, retraitehuis, klooster of iets van dien aard’.63 

 

 
Marie van Heeckeren bleek op basis van dit argument bereid het hele bezit van Twickel met 
vierduizend hectaren en alle bezittingen elders over te dragen aan een te vormen stichting. In 
de statuten moesten waarborgen worden vastgelegd ‘voor een blijvend en goed beheer van 
een ondeelbaar historisch en landschappelijk monument’. Voorwaarde was dat de regering de 
barones vrijstelde van schenkingsrecht en vermogensheffing.64 Maar omdat minister mr.dr. 
Piet Lieftinck van Financiën in de eerste jaren na de oorlog zich als opdracht had gesteld 
financieel weer orde op zaken te stellen, was hij niet genegen het Twickelse verzoek in te 
willigen. Zo stagneerden de plannen vijf jaar. Geduldig wachtten de barones en Jan van Heek 
totdat er op het ministerie van Financiën een andere wind ging waaien. Dat was toen J. van 
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der Kieft de portefeuille overnam van Lieftinck. Van Heek vroeg in oktober 1952 een 
introductie om over Twickel te praten. ‘Intussen wordt mevrouw Van Heeckeren [...] ieder 
jaar ouder. Zij zoude Twickel gaarne veilig en bewaard weten’, aldus Van Heek. Het ging hier 
om het behoud van het volgens hem belangrijkste landgoed van Nederland.  
 

‘Ik spreek in deze niet slechts als geboren Twent, aan wien het Twentsche land dierbaar is, 
doch ook als Nederlander.’65  

 
Drie weken later zat Jan van Heek met de minister aan tafel. In een aangenaam onderhoud 
stelde de minister zich zonder enig voorbehoud achter de plannen voor Twickel.66 Op 7 april 
1953 passeerde de akte, tot grote vreugde uiteraard van Van Heek en zeker ook van de 
barones. Haar medewerkers op het kasteel lazen het nieuws in de krant.67 De totstandkoming 
van de Stichting Twickel was groot nieuws. De Nieuwe Rotterdamse Courant meldde op 15 
april het behoud van het landgoed.  
 

‘Zoals het wondermooie Isola Bella ligt als een parel temidden van het Lago Maggiore, zo ligt 
het landgoed Twickel temidden van Twente’s natuurschoon. Een prachtig, centraal Twente 
min of meer beheersend landgoed voorwaar!’68  

 
Enkele maanden later presenteerde het Algemeen Handelsblad onder de kop 
‘Successierechten zullen Twickel niet meer kunnen deren’ een kolommenlang artikel over de 
historie van het kasteel, met enkele lovende regels voor Jan van Heek ‘die een zo groot deel 
van zijn leven en een zo groot deel van zijn vermogen in dienst stelde van het behoud van 
waardevolle cultuurmonumenten’.69  
 
Lonken naar de adel 
Waarom had Jan van Heek zo’n opvallende belangstelling voor kastelen? Waarom had hij 
Huis Bergh gekocht? Was het de verhevenheid van de adellijke omgeving die hij in de 
Liemers aantrof, waar het wemelde van kastelen en havezaten en adel woonde? Wilde hij in 
adellijke kringen doordringen, om zijn status te verhogen, naar het voorbeeld van vele 
nouveaux riches in andere Europese landen? In tegenstelling tot andere Twentse fabrikanten 
die als grootgrondbezitter niet socialiseerden met de Twentse adel, zocht Jan van Heek wel 
sociale contacten met de adel in de buurt en bouwde in de loop der jaren in de Liemers, in de 
Achterhoek en andere delen van het land een dicht netwerk op.70 Kasteelpoorten zwaaiden 
open om de rijke familie Van Heek te ontvangen, zoals Jan en Annetje de poort van Huis 
Bergh openden om hun adellijke gasten te ontvangen. Regelmatig speelden ze golf in de 
golfclub Enghuizen, die door vijf adellijke sportliefhebbers was opgericht.71 In de notitie die 
Jan van Heek later zou maken over interessante mensen die hij in zijn leven had ontmoet, 
staan enkele bladzijden lang namen van tal van adellijke families uit het hele land die tot de 
vriendenkring van de Van Heeks behoorden.72 Hij bouwde in de loop der jaren zijn adellijke 
netwerk verder uit in organisaties op het terrein van natuurbeheer en monumentenzorg, waar 
hij in het bestuur tal van adellijke landgenoten ontmoette.  

Of hij lonkte naar een adellijke titel, is niet bekend. Was hij voor sommige Duitsers 
Baron Van Heek73, voor zijn eigen landgenoten was hij de kasteelbezitter, wel met het 
‘vleugje dynastiek aanzien van een adellijk huis’, waarom een voorouder in 1822 Hof te 
Boekelo had gekocht. Wel zullen zijn bekendheid en de landelijke vermaardheid van de naam 
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Van Heek reden zijn geweest voor de Hoge Raad van Adel om in 1953 de naam Van Heek op 
een lijstje te zetten van families die mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen ‘voor 
adelsgunst’. De Raad wilde verdienstelijke mensen uit families ‘die hetzij in publieke ambten, 
hetzij als dienaren der wetenschap, hetzij als officieren, hetzij in particuliere functies als 
uitzonderlijk voortreffelijke burgers gedurende drie generaties naar voren zijn gekomen’, in 
de adelstand verheffen.74 Het is echter bij een lijstje gebleven..... De familie staat wel in het 
‘blauwe boekje’, hetgeen betekent dat overeenkomstig de toelatingseisen tot het Nederland’s 
Patriciaat zes generaties van de familie ‘een vooraanstaande rol in de Nederlandse 
samenleving’ hebben gespeeld.75 
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