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HOOFDSTUK 30 
 

Notoire dwarsligger 
 

Toen Jan van Heek op 4 mei 1945, ruim een maand na de bevrijding van Enschede, het 
Rijksmuseum Twenthe bezocht, kon hij opgelucht vaststellen dat het museum, dat hij op 14 
juli 1944 met zijn gezin had verlaten om zich voorgoed in Huis Bergh te vestigen, geen 
oorlogsschade had opgelopen. De woonvertrekken, zijn bureau, het archief, de brandkasten, 
de dossiers, alles hadden de Duitsers ‘ongetoucheerd’ gelaten.1 Twee weken later berichtte 
conservator Cor(nelus) Hijszeler, opvolger van Ko van Deinse die in 1938 met pensioen was 
gegaan, Jan van Heek dat in het museum alles naar wens verliep.2 De kunstschatten die de 
oorlog in de kelders van het museum hadden overleefd, stonden en hingen op hun oude plaats, 
de gobelins sierden de wanden als voorheen, en ook het miniatuurkabinetje toonde weer haar 
volle glorie.3 Alleen de meeste schilderijen ontbraken nog. Ze waren in de eerste oorlogsjaren 
op diverse plaatsen verborgen, in het Belastingkantoor in Enschede, in de Twentsche Bank in 
Goor, in de kelders van de melkfabriek in Haaksbergen en in de rijksschuilkelder in Paasloo, 
waar ook kunstwerken uit andere Nederlandse musea waren ondergebracht.4 Er kwamen ook 
weer bezoekers naar het museum, vooral veel geallieerde militairen. Een ‘prachtige 
internationale propaganda’ vond Hijszeler. Op 19 mei was het museum weer opengegaan.5  

Na de Tweede Wereldoorlog werd in de nationale museumwereld de vraag weer 
actueel die ook in het interbellum volop in discussie was: Wat is de plaats en taak van een 
museum in de Nederlandse samenleving? Het antwoord was, in enkele zinnen samengevat: 
het voortdurend groeiende besef dat een museum in hoge mate kon bijdragen om mensen aan 
cultuur te laten deelnemen, om hen vertrouwd te maken met ons nationale culturele erfgoed, 
Het resultaat was een uitbreiding van het aantal verzamelgebieden en een beleid dat gericht 
was op cultuurspreiding. De groeiende belangstelling van het grote publiek werd bevorderd 
door de overheid, door de activiteiten van de musea zelf, maar mogelijk ook door de kortere 
werktijden, het groeiende materiële welzijn en de moderne vervoermiddelen die de gang naar 
een museum vergemakkelijkten.6 De Nederlandse rijksmusea ontwikkelden zich in de 
naoorlogse jaren voorspoedig, al waren de aankoopbudgetten zeer beperkt. En algemeen geldt 
dat een museum dat zijn verzamelingen niet uitbreidt, op den duur ‘een doodse en steriele 
instelling’ wordt.7  
 
Haagse hoofdbrekens 
Over het algemeen had het management van de rijksmusea een uitstekende relatie met het 
ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, met de bewindslieden en de hogere 
ambtenaren. Maar er was onder de directeuren van de rijksmusea één notoire dwarsligger, die 
soms de ambtenaren en in een enkel geval ook de minister bijna tot wanhoop dreef: Jan van 
Heek. Na de oorlog was hij nog steeds honorair directeur van het Rijksmuseum Twenthe, 
‘ondanks dat hij ten tijde van de bevrijding reeds ruimschoots boven de zeventig jaar was’, 
zoals F.J. Duparc veelbetekenend opmerkte in zijn studie over een eeuw rijksbeleid ten 
aanzien van het cultureel erfgoed.8 In de jaren twintig en dertig bezorgde de familie Van Heek 
– en met name pater familias Jan van Heek – ambtenaren en ministers al heel wat 
hoofdbrekens. De koele relatie werd na de Tweede Wereldoorlog nog versterkt door de 
halsstarrigheid waarmee Jan van Heek vooral kunst uit de late middeleeuwen voor zijn 
museum bleef aankopen, wetend dat het ministerie een uitgesproken voorkeur had voor 
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verbreding – dus ook aandacht voor andere belangrijke kunstperioden – in plaats van 
verdieping van de collectie.  
 De aankoopbudgetten die de musea van het rijk ontvingen, waren weliswaar gering, 
ook voor een bescheiden, sterk regionaal georiënteerd museum als het Rijksmuseum Twenthe, 
maar toch slaagde Van Heek er in vele belangrijke stukken te verwerven. In het jaarverslag 
over 1950 meldde hij trots zeven aanwinsten. Uit de latere middeleeuwen verwierf hij enkele 
werken die een relatie hebben met Twente, zoals van de Foriening Foar Fryske Volkskunst 
een portret van Jan Anthonisz. van Ravesteyn (ca 1572-1657), voorstellende Nicolaes 
Smelsinc, kolonel van de cavalerie van het Staatse leger onder de stadhouders Maurits en 
Frederik Hendrik, gouverneur van Overijssel. Van Heek vond dit portret ‘van belang voor dit 
gewest’, doelend op de belangrijke rol van prins Maurits, die tijdens de Tachtigjarige Oorlog 
Enschede op 9 oktober 1597 bevrijdde van de Spanjaarden.9 Onder de aanwinsten waren 
verder een portret van keizer Maximilaan uit het Habsburgse Huis, waarschijnlijk van de hand 
van de Meester van Frankfurt, van omstreeks 1500, en nog enkele werken uit de latere 
middeleeuwen. Terdege realiseerde Van Heek zich dat hij de verzameling meer diepte gaf 
door ‘meer van hetzelfde’ te verwerven, maar:  
 

‘Wij beschouwen de aankoop daarvan van belang, niet slechts voor het Rijksmuseum 
Twenthe, doch voor Nederland als geheel. In onze Musea toch is de schilderkunst veelal 
overwegend en onder de schilderkunst is de zeventiende eeuw dominerend. Daaraan enkele 
kunstwerken toe te voegen, die op samenhangend gebied liggen, is mede onze bedoeling 
geweest.’10 

 
In de jaarverslagen van het museum over de eerste helft van de jaren vijftig onderstreept Van 
Heek telkens weer zijn adagium: het museum zal zich blijven richten op de vroege kunst.11 Zo 
kocht hij in 1951 zeven middeleeuwse werken, waaronder een sculptuur uit de tweede helft 
van de vijftiende eeuw, van Jacobus de Meerdere, volgens hem een kunstwerk van grote 
waarde voor het Enschedese museum, want Jacobus was de patroon van de middeleeuwse 
kerk van de stad. En in Twente en daarbuiten is zijn naam ook verbonden aan de 25ste juli, de 
dag waarop vroeger de boeren in Twente en ook elders begonnen met het oogsten van de 
rogge.12Van Heek streefde er naar in zijn museum ook ‘iets van de grote Middeleeuwsche 
kunsten, waaraan het oosten des lands eens rijk is geweest’, te doen herleven. In 1955 
vergrootte hij zijn verzameling sculpturen met een middeleeuws tweeluik met een voorstelling 
van de geboorte van Maria op het linkerluik en de geboorte van Christus op het rechter. 
Twentenaren ontdekken volgens Van Heek in het linkerluik onder de schouw een hangend 
gebruiksvoorwerp dat vroeger bij geen enkel open haardvuur ontbrak, namelijk een kunstig 
gesmede ‘hoal’, waaraan de ketel voor het warme water hing.13 

Voortdurend schonk Jan van Heek ook zelf kunstwerken aan het museum: 
handschriften en beelden van de heiligen Catharina en Barbara, beiden uit de vijftiende eeuw, 
en een zogenoemde Anna-te-Drieën van omstreeks 1225. En ook De verschijning van 
Christus aan Maria van Jan Mostaert, het linkerpaneeltje van een diptiek waarvan het andere 
deel in het museum Thyssen-Bornemisza in Madrid hangt, en De zeven werken van 
barmhartigheid van de Meester van de Levensbron, een werk dat een beeld geeft van het 
dagelijks leven omstreeks 1510 in de Noordelijke Nederlanden.14  
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Van Gogh en Bont en Blauw 

Het eerste jaar na de Tweede Wereldoorlog was voor het Rijksmuseum Twenthe een topjaar. De 

grenzen waren nog gesloten, vakantiegangers moesten wel in eigen land blijven en velen van hen 

vonden de weg naar de Lasondersingel in Enschede. De teller stond op de laatste dag van 1946 op 

bijna 25.000 bezoekers. De jaren daarna schommelden de bezoekcijfers rond de twintigduizend.  

In het voorjaar van 1950 kwam Van Heek op het idee prinses Wilhelmina te vragen of hij twee tot 

drie weken een aantal van haar schilderwerken in het museum mocht exposeren. De grote zaal 

met wandtapijten zou een passende omgeving zijn, want de tapijten kwamen uit het bezit van het 

geslacht Waldeck Pyrmont, het stamhuis van koningin-moeder Emma.15 Maar de prinses wilde niet 

aan het verzoek voldoen.16  

Een hoogtepunt was voor Van Heek de tentoonstelling van manuscripten uit de middeleeuwen in 

december 1950. Het belangrijkste en het kostbaarste deel vormde een uitgelezen collectie van 

handgeschreven Noord-Nederlandse boeken van 1300-1500. Van Heek achtte het een voorrecht 

deze manuscripten te kunnen tonen. ‘Men zal ze wellicht nooit meer tezamen zien’, schrijft hij in de 

catalogus.17  

Een grote publiekstrekker was in het eerste kwartaal van 1952 de tentoonstelling van schilderijen 

van Vincent van Gogh. Jan was geen groot bewonderaar van het werk van Van Gogh, maar hij 

stemde toch in met het voorstel van Hijszeler om 36 schilderijen in het museum te tonen. Zijn 

overwegingen waren vooral commercieel: de gemeente Enschede betaalde alle kosten, er was voor 

die maand nog geen tentoonstelling geprogrammeerd en het museum mocht veel bezoekers 

verwachten.18 

De begin 1953 in een kleurrijke expositie getoonde bedrukte stoffen uit de laatste tien eeuwen, 

onder de titel Bont en Blauw, trok een recordaantal kijkers, bijna 35.000, logisch natuurlijk in het 

textielland Twente.  

Kon het museum in 1954 nog ruim vijfentwintigduizend gasten verwelkomen, het volgende jaar 

kwamen er tienduizend minder. De oorzaak van deze sterke daling was volgens Jan van Heek de 

terugloop van het aantal toeristen. ‘Steeds meer Nederlanders hebben de diverse buitenlanden met 

hun zonovergoten stranden ontdekt en worden een geliefd reisdoel, zeker bij de toenemende 

welvaart in ons land.’19  

  

 

Topstukken van Scholten 
De grootste en belangrijkste bijdrage aan de museumcollectie was het legaat van Jan van 
Heek’s vriend en collega-fabrikant Bernard Scholten. Het departement van OK&W oordeelde 
dat de kwaliteit van deze collectie die van de tentoongestelde kunstwerken zelfs ver overtrof 
Alleen Jan van Heek zag dat anders.....  

Op 25 juni 1947 overleed Jan Bernard Scholten, Bernard voor iedereen, 77 jaar oud, in 
het historische familiehuis aan de Hengelosestraat 24 in Enschede.20 Jan van Heek en neef 
Bernard gingen in hun jonge jaren enkele keren samen met andere vrienden op vakantie. 
Beiden waren ook lid van de herenclub ’t Goorhuuske en bleven altijd goede vrienden. 
Getrouwd was Bernard niet; samen met zijn eveneens vrijgezelle, zes jaar jongere zuster Ida 
Sara bleef hij in het Scholtenhuis wonen. Vaak was Jan er op bezoek geweest: 
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‘In het Scholtenhuis [...] kwam men, binnentredende, in een andere, oudere sfeer. Daar 
heerschte nog die weldadig aandoende rust van voorheen, die men heden vrijwel overal te 
vergeefs zoekt. [...] En daarbinnen, in het huis? Daar vond men in ieder jaargetijde de mooiste 
bloemen, met kennershand verzorgd en gerangschikt. Als ware dat nog niet genoeg, het oog 
kon zich verder verlustigen aan een keur van schilderijen langs de wanden, loopende van de 
17e tot den aanvang der 20ste eeuw.’21  

 
Zoals vele andere Twentse textielfabrikanten was Scholten behalve een verwoed jager een 
echte natuurliefhebber. Daarom kocht hij vooral schilderijen met landschappen. Elke dag, na 
het avondeten, verdiepte hij zich in zijn boeken over geschiedenis, natuurlijke historie en 
schilderkunst. In de loop van vele jaren en zonder enige ophef bracht hij een verzameling 
bijeen van enkele werken van grote meesters uit de Gouden Eeuw en bekende Nederlandse en 
Franse meesters, vooral uit de tweede helft van de negentiende eeuw.22 

Bernard liet 58 kunstwerken na aan zus Ida, die ze overdroeg aan de staat, in casu het 
Rijksmuseum Twenthe.23 Haar enige voorwaarde was dat zij gedurende haar verdere leven 
schilderijen mocht kiezen om in haar huis op te hangen. Voor Jan van Heek was dat geen 
probleem, want – zo beweerde hij – hij had in het museum toch geen ruimte om de 
verzameling een blijvende plaats te geven.24 Dit stak de ambtenaren van OK&W, omdat Van 
Heek niet de werkelijke reden opgaf. Hij wilde niet toegeven dat de kwaliteit van de collectie-
Scholten zó hoog was dat de topstukken uit deze verzameling de plaats verdienden die nu 
werd ingenomen door werken die eigenlijk niet thuishoorden in de publieksruimten van een 
rijksmuseum.25 Dat Van Heek inderdaad het belang van de verzameling nauwelijks erkende, 
blijkt uit zijn jaarverslag over 1947 waarin hij uit de verworven verzameling alleen foto’s van 
een werk van Daubigny en één van Decamps opnam.26 Dorothee Cannegieter, de latere 
directeur van het museum, beschouwde Gezicht op Louveciennes in de herfst van Alfred 
Sisley als het belangrijkste schilderij van de verzameling.27 De collectie werd overigens wel 
in de kersttentoonstelling van 1947-1948 aan het publiek getoond. Daarna keerden de 
schilderijen terug naar het Scholtenhuis waar Ida tot haar dood in 1964 woonde. Pas toen 
werden de schilderijen naar het museum aan de Lasondersingel overgebracht en in de 
permanente expositie opgenomen.28  
 
Jacobavleugel 
Eind 1953 kreeg het museum nog meer schilderijen uit de verzameling van Gerrit Jan jr., die 
werden opgehangen in de naar zijn in 1952 overleden vrouw genoemde Jacobavleugel.29 Het 
dagblad Tubantia berichtte op 8 december 1953 uitvoerig over de overdracht van de op kosten 
van Gerrit Jan jr. nieuw gebouwde vleugel. Namens het ministerie van OK&W waren drie 
topambtenaren aanwezig: mr. H.J. Reinink, mr. F.P.Th. Rohling en dr. F.J. Duparc. In het 
kader van zijn streven naar verbetering van de relaties met de oostelijke naburen had Jan van 
Heek ook enige Duitsers uitgenodigd, onder wie de erfprins en erfprinses van Bentheim.30 In 
de vleugel was plaats voor 112 kunstwerken die samen 52 verschillende diersoorten 
uitbeeldden. Tegelijkertijd was er een tentoonstelling van schilderijen van Piet van der Hem 
(1885-1961), onder de titel De jacht en het wild, met dassen, fazanten, wilde eenden, een 
houtsnip en knobbelzwanen; het museum bezit van deze schilder zes werken.31 De Haagse 
ambtenaren vonden het maar matig: te veel natuur, te weinig cultuur.  
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Oudheidkamer Twente vijftig jaar 

Op 27 oktober 1955 was het een halve eeuw geleden, dat Jan van Heek met drie vrienden, 

liefhebbers ook van de Twentse historie, de Oudheidkamer Twente oprichtte.32 Tubantia meldde het 

gouden bestaansfeest in een vierkolomsartikel, een verhaal vol historische wetenswaardigheden, 

geïllustreerd met foto’s van de vier oprichters: Helmich Benjamin Blijdenstein, Ko van Deinse, Gijs 

ter Kuile en Jan van Heek, geschreven door dr. A.B. van Deinse.33 Jan van Heek las in Huis Bergh 

verrast het artikel, want – zo schreef hij de auteur, een familielid van Ko van Deinse – de 

oprichtingsdatum was hem ontschoten. Het artikel riep bij hem vele herinneringen op, vooral 

omdat hij nog de enige in leven zijnde oprichter was. Het artikel voerde Van Heek terug in de tijd: 

‘Ik heb mij weder verplaatst in het Twenthe van de eerste jaren dezer eeuw en de eenvoudige 

levenswijze dier dagen, de noaberschopp die er heerschte en die gelukkig niet geheel is 

uitgestorven.’34  

 

 

Geen kunsthistoricus 
Toen Jan, op 23 oktober 1953, tachtig jaar werd, vond hij dat het langzamerhand tijd was na 
te denken over zijn opvolging als directeur van het Rijksmuseum Twenthe. Enkele vragen 
hielden hem bezig. De belangrijkste was hoe hij garanties kon scheppen dat de middeleeuwen 
het richtsnoer voor de toekomst bleven? En ook: hoe konden hijzelf en later zijn familie en 
goede vrienden invloed blijven uitoefenen op handhaving van het door hem uitgezette beleid 
van het museum? Hij sprak er met enige vrienden over. Begin november kreeg hij van zijn 
neef Albert Blijdenstein, secretaris van de Oudheidkamer Twente, een brief. Blijdenstein 
twijfelde aan de kwaliteiten van Hijszeler, de gedoodverfde opvolger van Jan als directeur. 
Enige kennis van kunst had de als archeoloog opgeleide conservator zonder twijfel, maar was 
dat voldoende om een museum te leiden? ‘Inzicht en goede smaak, intuïtie, kortom wat men 
wel pleegt te noemen “flair” ‘, waren volgens Blijdenstein in sommige opzichten nog 
belangrijker, en ‘in eerste instantie zijn dat altijd aangeboren eigenschappen’. Blijdenstein 
stelde daarom voor op zoek te gaan naar ‘een directeur van formaat’. Hij zelf zou de voorkeur 
geven aan een wat oudere, rijpe persoonlijkheid. In elk geval zag hij op Jan’s stoel liever geen 
jonge museumconservator, die het toch na korte tijd elders hogerop zou zoeken.35 
 Blijdenstein had onmiskenbaar iemand op het oog. Hij verzocht om uiterste discretie: 
hij had onlangs de ook Jan bekende en algemeen erkende Amsterdamse kunsthandelaar D.A. 
Hoogendijk, gesproken over een eventuele opvolging. Hoogendijk was 58 jaar, had kunst 
gestudeerd aan het Kunsthistorisch Instituut in Utrecht en daarna zijn studie voortgezet in 
vrijwel alle belangrijke kunstcentra.36 Hij had goede relaties met de Rotterdamse 
kunstverzamelaar Van Beuningen en toen Dirk Hannema na de oorlog het Museum Boymans 
moest verlaten omdat hij met de Duitsers had samengewerkt, was Hoogendijk gevraagd deze 
als directeur op te volgen. Blijdenstein wist dat Hoogendijk uit financiële overwegingen dit 
bijzondere aanbod niet had kunnen aanvaarden en dat hij in de kunsthandel was gebleven. 
Natuurlijk was de benoeming van zijn opvolger geheel Jan’s zaak, Blijdenstein wilde hem 
alleen maar attenderen op een kandidaat. Waarom Hoogendijk wel oren had naar de baan in 
Enschede, gaf Blijdenstein niet aan. Mogelijk keek de kunsthandelaar na drukke jaren uit naar 
een rustige baan in een landelijke omgeving. En dan was de functie van directeur van een 
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regionaal rijksmuseum zeer aantrekkelijk, een museum dat bovendien de nadruk legde op een 
kunsttijdperk dat ook Hoogendijk na aan het hart lag. 
 Van Heek zag niets in dit advies. Hij wilde simpelweg geen kunsthistoricus als 
opvolger, een mening waarin een meerderheid van het personeel hem steunde. Als een 
vooraanstaand kunsthistoricus zijn plaats als directeur zou innemen, was het grote gevaar dat 
deze zijn museale concept zou ombuigen en bijvoorbeeld de Gouden Eeuw of het modernisme 
ging voortrekken. Dan zou ook té sterk de nadruk komen te liggen op de schilderijen en bleef 
de Oudheidkamer, waaraan hij zeer gehecht was, onderbelicht, schreef Van Heek 
vertrouwelijk aan Rohling van het ministerie.37 Hoogendijk was voor Van Heek dus geen 
aanvaardbare kandidaat.  

De Haagse ambtenaren beseften dat Van Heek vreesde dat een kunsthistoricus wel 
eens ‘een radicale opruiming’ zou houden onder de toen geëxposeerde zeventiende-eeuwse 
schilderijen. Voor de hand liggend was natuurlijk dat de tweede man, Hijszeler, die er al ruim 
vijftien jaar werkte en in het museum toch al optrad als een soort manager omdat Van Heek er 
niet zo vaak meer was, de nieuwe directeur werd. Maar zij veronderstelden dat Hijszeler niet 
in aanmerking kwam, omdat hij niet tot de Van Heekkring behoorde.38 Maar daarover dacht 
Van Heek anders. Hij was er diep van overtuigd dat het voor de toekomst van het museum 
van het grootste belang zou zijn dat het blijvend bleef geworteld in de Twentse samenleving. 
Hijszeler kon daarvoor zorgen, met medewerking van een groep van Van Heek’s vrienden die 
het beleid van Van Heek niet zouden wijzigen: de middeleeuwse kunst in verschillende 
vormen moest blijven domineren boven de kunst uit latere tijden Hijszeler kon zelfstandig de 
archeologische afdeling en de opgravingen blijven leiden.39 In dit oordeel woog Van Heek 
Hijszeler’s loyaliteit mee die deze toonde toen hij kort na de oorlog een baan kon krijgen in 
het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden40, maar op Jan’s verzoek in Enschede was 
gebleven.41  
 
Vriendenclubje 
Om het beleid en activiteiten van het Rijksmuseum Twenthe ook in de toekomst op zijn koers 
te houden, stelde Jan van Heek voor om ‘een toeziend en richtinggevend College’ – 
onderstreept in zijn brief – in te stellen, een raad van ten hoogste zes en tenminste vier 
personen, door de minister van OK&W aan te wijzen na voorafgaand overleg met hem. Voor 
zichzelf zag hij daarin ook een taak, als voorzitter, om de ontwikkelingen te volgen en zich 
daarna terug te trekken.42 Maar zo’n Raad van Beheer paste niet in het departementale beleid, 
dat uitging van een eenhoofdige leiding van alle rijksmusea, in verband met de 
verantwoordelijkheid tegenover de minister. Een commissie van bijstand, die uiteraard minder 
bevoegdheden had, was wel mogelijk. Van Heek verklaarde zich hiermee akkoord, 
schoorvoetend, maar hij wilde in elk geval voorkomen dat de directeur een geïsoleerde figuur 
werd die buiten de Twentsche samenleving stond, ‘waarmee hij wel bedoeld zal hebben 
buiten Van Heek’s eigen kring’, schamperde een Haagse ambtenaar.43 Al was het geen Raad 
van Beheer, de commissie moest wel óf op verzoek van de minister óf ongevraagd, uit eigen 
beweging dus, de minister van advies kunnen dienen, meende Van Heek. Hijszeler was de 
meest aangewezen persoon om hem op te volgen, want hij kende de streek en de Twentenaren 
en zou zeker niet een ingrijpend andere koers inslaan, maar hij had daarbij wel de ruggesteun 
van een commissie van bijstand nodig.44  

En zo gebeurde het. Op 1 januari 1956 trad Hijszeler aan als directeur. Als 
wetenschappelijk assistent met uitzicht op de rang van conservator van het museum werd de 
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jonge rechtshistoricus A.L. (Adam) Hulshoff aangesteld. Hij was kort geleden geslaagd voor 
het doctoraal examen in de vrije studierichting van de rechtswetenschap. Jan van Heek was 
uiterst tevreden over deze benoeming, want ook Hulshoff paste in het Twentse milieu en zou 
de band kunnen herstellen die er altijd was geweest tussen het Nedersaksische en het 
Westfaalse gebied van West-Duitsland en Twente.  

 Jan van Heek zelf werd voorzitter van de Commissie van Bijstand, een 
vriendenclubje: vier van de vijf overige bestuurders waren leden van de Oudheidkamer 
Twente: L.A. Stroink, op dat moment voorzitter van de kamer, A. Wevers jr., mevrouw A.J. 
Blijdenstein-Janssen (echtgenote van Albert Blijdenstein) en A.C. Meijling uit Hengelo die al 
twintig jaar een actief bestuurslid was.45 Het enige lid met kunsthistorische kennis op hoog 
niveau was de bejaarde oud-directeur van het Aartsbisschoppelijk Museum in Utrecht, mgr. 
A. Rientjes, oud-pastoor, oud-medewerker ook van het Rijksmuseum Twenthe en al jarenlang 
een goede relatie van Jan.46 Jan van Heek dacht met deze Commissie van Bijstand van 
gelijkgestemden in de toekomst zijn invloed op het beleid van het museum te kunnen 
behouden. 

Jan van Heek had nog een ander plan. Op 3 december 1955 was de Commissie van 
Bijstand aanwezig bij de door Jan en Annetje georganiseerde kennismakingsbijeenkomst met 
Hulshoff op Zonnebeek, waar ze samen de maaltijd gebruikten.47 Diezelfde dag nog meldde 
Van Heek in een brief aan Rohling, dat Stroink, Wevers en Meijling het op prijs zouden 
stellen dat één van zijn  kinderen nu al een plaats in de commissie zou krijgen. Jan dacht aan 
zoon Goderd, maar zijn benoeming achtte Van Heek op dit moment prematuur, omdat Goderd 
enkele jaren buiten Twente ging werken. Daarom had hij het voorstel gedaan de commissie in 
de nabije toekomst uit te breiden met een zevende lid, een familielid van hem.48 Dat kon 
Goderd misschien zijn, maar Jan dacht ook aan zijn twee oudste dochters, Loekie of Aurelia; 
de jongste, Anneke, achtte hij daarvoor minder geschikt. De minister was niet gevoelig voor 
dit idee. 
 
 

Gratis postzegels van het Rijk  

Als voorzitter van de Commissie van Bijstand kreeg Jan van Heek in het museum een paar 

vertrekken op de bovenverdieping tot zijn beschikking. Hij reisde elke week twee keer vanuit ’s 

Heerenberg naar Enschede, wandelde enige tijd door het museum en besprak de lopende zaken 

met Hijszeler en Hulshoff.49 Voor zijn onkosten werd een regeling getroffen. ‘Declaraties van welken 

aard heb ik in mijn leven nimmer ten laste van het Rijk gebracht’, liet hij Rohling van het ministerie 

van OK&W weten. Hij benadrukte dat hij een kwart eeuw als onbetaalde directeur het museum had 

geleid. In zijn nieuwe positie wilde hij wel graag zijn portokosten declareren.50 Van Heek mocht 

voortaan zijn postzegels bij het Rijk in rekening brengen.  

  

 
Geroofde kunst 
In de eerste jaren vijftig bewerkstelligde Jan van Heek dat zijn museum een aantal belangrijke 
vroeg-Italiaanse schilderwerken in langdurige bruikleen verkreeg uit het kunstbezit dat de 
Duitse bezetters tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Nederland hadden weggevoerd. Direct 
na de bevrijding was de Stichting Nederlands Kunstbezit opgericht, met als taak de 
teruggekomen geroofde kunst te verdelen over de rijksmusea in Nederland. In augustus 1947, 
in de eerste ronde, bleek dat de SNK van oordeel was dat in het noorden (Groningen), in het 
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midden (Enschede en Arnhem) en in het zuiden (Maastricht, Eindhoven, Den Bosch) meer 
kunst uit de zeventiende eeuw moest worden gepresenteerd.51 Van Heek, nog directeur van 
het museum, kwam direct in het geweer. In zijn museum lag het zwaartepunt niet op de 
zeventiende eeuw, het beleid was juist de middeleeuwse kunst alle aandacht te geven. Hij zou 
het dan ook op hoge prijs stellen wanneer het Rijksmuseum Twenthe enkele kunstwerken die 
hij op de kijkdag had gezien, kreeg toegewezen, en hij somde diverse schilderijen, waaronder 
werken van de Brugse School en Lucas Cranach de Oude.52 

Een belangrijk deel van de beheerstaak van de SNK werd in 1949 toebedeeld aan de 
nieuwe Dienst voor ’s Rijks Verspreide Kunstvoorwerpen (DRVK), waarvan D.F. Lunsingh 
Scheurleer, waarnemend directeur van de SNK, hoofd werd.53 In 1952 volgde een tweede 
ronde voor de musea. De museadirecteuren mochten hun speciale wensen opgeven. Lunsingh 
Scheurleer kwam zelf voor overleg naar Enschede, waar Jan er op aandrong om zijn museum 
Italiaanse schilderijen en twee Engelse portretten toe te wijzen.54 Hij bevestigde zijn voorkeur 
schriftelijk. Hij wilde graag een vrij groot deel van de verzameling van zeer vroege Italiaanse 
schilderwerken in bruikleen krijgen. Deze schilderijen waren voor een groot deel afkomstig 
uit de collectie van Otto Lanz, ‘met wien ik veel in contact heb gestaan’, voegde Jan met 
nadruk toe, ‘de meeste dier stukken zijn mij uit diens tijd bekend.’ Van Heek’s plan was voor 
deze Italiaanse kunst een tot nu toe niet gebruikte bovenzaal van het museum in te richten, om 
daar een overzicht te geven van de paneelschilderkunst, zoals die zich van Byzantium naar het 
westen had voortgeplant.55 Jan’s pleidooi had resultaat, want Lunsingh Scheurleer deelde hem 
eind november 1952 mee, dat Van Heek zelf zijn keuze kenbaar mocht komen maken in het 
depot in Den Haag.56 In 1955 werden de afspraken ten uitvoer gebracht.57 Van Heek gaf de 
meer dan dertig in bruikleen ontvangen schilderijen een prominente plaats in zijn museum.  

Maar ruim vijf jaar later bleek de trouw van Van Heek’s vriendenclub, de Commissie 
van Bijstand, aan de kunst uit de late middeleeuwen, dus aan de continuïteit van het museale 
concept waarin de late middeleeuwen centraal stonden, te zijn verdampt. In het voorjaar van 
1961 stuurde het museum de 33 schilderijen terug naar Den Haag, nadat de Commissie van 
Bijstand had besloten voortaan geen vroeg-Italiaanse kunstwerken meer te zullen 
tentoonstellen.58 Eens te meer blijkt hieruit hoe persoonlijk de opvattingen van Jan van Heek 
waren en hoe hij als directeur iedereen in zijn koers meetrok.  
 

 

Catharina van Siena in Maastricht 

Van de kunstwerken die Van Heek voor het museum had verworven uit het geroofde kunstbezit en 

in 1961 werden teruggestuurd, werden er naderhand twintig toegevoegd aan de collectie van 

vroeg-Italiaanse kunst van het Bonnefantenmuseum in Maastricht.59 Eén van de bekendste 

schilderijen, dat zes jaar in het Enschedese museum had gehangen, is De heilige Catharina van 

Siena, een paneeltje van 30 x 30 cm., van Sano di Petro (1406-1481). Het is nu één van de 

topstukken van de tentoonstelling Het Nederlandse Palazzo in het Bonnefanten Museum, 

samengesteld uit de collecties van dit museum en het Rijksmuseum in Amsterdam, die tot eind 

2011 in de Limburgse hoofdstad is te zien. Daarom siert De Heilige Catharina van Siena pontificaal 

de cover van het boek over deze tentoonstelling.60  
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