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HOOFDSTUK 33 
 

U deed het dan ook! 
 
Toen George van Beuningen het idee opperde een gedenkteken of een standbeeld op te 
richten voor de Britse staatsman Sir Winston Churchill, was Jan direct enthousiast. Het Britse 
volk, door Churchill door de moeilijke oorlogsjaren geloodst, had de bejaarde staatsman – hij 
was zeventig – in de verkiezingen van juli 1945 laten vallen, het koos voor de Labourleider 
Attlee, de conservatieven verloren de verkiezingen. Daarom vond Van Heek het een goed 
idee, wanneer ons land zou laten blijken hoe dankbaar we mochten zijn voor ‘de leiding door 
hem in de jaren van storm, waarbij meermalen de ondergang nabij scheen, […] gegeven’.1 Hij 
stelde voor een adres te richten aan Churchill, namens vele vooraanstaande Nederlanders uit 
de economische, wetenschappelijke, militaire en andere kringen, maar het plan van Van 
Beuningen was volgens hem nog beter. De Rotterdammer verzocht minister-president 
prof.dr.ir. Wim Schermerhorn mee te werken aan de samenstelling van een comité dat een 
gedenkteken of standbeeld voor Churchill zou oprichten. Als de regering geen bezwaar had 
tegen zijn plan, wilde hij een commissie samenstellen waarin – zo hoopte hij – ook de 
minister-president zitting nam.2  

Toen Van Beuningen, gewend snel en zakelijk beslissingen te nemen, merkte dat zijn 
idee in de bureaucratische molens in Den Haag meedraaide – Schermerhorn wilde het laten 
bespreken in de Commissie voor de Eereteekenen en Onderscheidingen – vond hij dat zeer 
onbevredigend. Hij was bang dat Schermerhorn het in de doofpot wilde stoppen. Het speet 
hem zelfs dat hij hem had ingeschakeld en hij vroeg Van Heek, de eerste die zijn instemming 
had betuigd, de ‘onderneming’ van hem over te nemen. Van Beuningen wilde zelf wel 
verantwoordelijk blijven voor de financiële kant.3 Van Heek, onverminderd enthousiast, had 
intussen al nagedacht over een plaats voor het standbeeld. Misschien op de Renkumse Heide, 
bij Oosterbeek, waar de Airborns waren geland, met de bedoeling Nederland nog vóór het 
intreden van de winter van 1944-1945 te bevrijden. Of op het rondeel boven de Waalbrug in 
Nijmegen, waar je een prachtig uitzicht had over de Betuwe. Het beeld moest vooral een 
eerbetoon zijn aan Churchill, maar ook herinneren aan de daden van Montgomery en zijn 
mannen, die Nederland hadden bevrijd. De voorkant van het monument moest uitzien over de 
Betuwe naar Arnhem en de Veluwezoom. De zijkanten waren voor een passende hulde aan de 
Verenigde Staten en Rusland. Om het plan nader uit te werken, wilde Van Heek met een 
kleine groep belangrijke Nederlanders overleggen in Noorderheide in Vierhouten, het 
Veluwse buitenhuis van Van Beuningen.4 Van Heek kon dan ook eindelijk de kunstschatten 
van Van Beuningen bekijken. Zijn interesse ging vooral uit naar De drie Maria’s bij het graf 
van Jezus, één van de beroemdste werken van Hubert van Eyck, een topstuk uit de 
verzameling van de Rotterdamse verzamelaar.5  

Maar de regering had andere ideeën, hoorde Jan van Heek vertrouwelijk van Van der 
Haagen van het ministerie van OK&W, toen deze een week bij hem op Huis Bergh logeerde. 
Er waren plannen in voorbereiding om Churchill de briefwisseling aan te bieden van de Duke 
of Marlborough met raadspensionaris Anthonie Heinsius uit het midden van de zestiende 
eeuw, in totaal meer dan vijfhonderd brieven, geborgen in een fraai zeventiende-eeuws kistje.6 
Jan juichte dit idee van harte toe, schreef hij Van Beuningen. Hij had intussen al een tekst 
gemaakt voor het standbeeld:  
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‘Aan Winston Churchill, den Leider van het Britsche Volk en het Britsche Wereldrijk 
gedurende de oorlogsjaren 1939-1945 is dit gedenkteeken gewijd. Het moge doen voortleven 
het gevoel van diepe dankbaarheid aan Hem en het Britsche Volk en de daarmee Geallieerden 
Nederland te hebben behoed voor Duitschen overheersching en tirannie onder het Hilter-
Regiem.’  

 
Het was een probeersel, benadrukte Van Heek.7  

Maar het idee voor het gedenkteken verdween inderdaad in de Haagse doofpotten. Pas 
vier jaar later, in november 1949, hoorde Jan van Heek van Van Beuningen, dat het plan hem 
niet had losgelaten en dat hij er nog steeds spijt van had destijds de instemming van de 
regering te hebben gevraagd, waardoor Schermerhorn het idee om zeep kon helpen. ‘Wat 
heeft deze man ons land een schade berokkend!!’, voegde hij er aan toe. Maar er deed zich 
een nieuwe kans voor. Van Beuningen had met burgemeester P.J. Oud van Rotterdam 
gesproken, die wel oren had naar een monument op het Hofplein, hij vond het zelfs een 
fantastisch plan.8 Begin oktober vroeg Van Beuningen Churchill om toestemming. De oude 
staatsman toonde zich zeer vereerd, maar was van mening dat er voor nog levende personen 
geen standbeelden of gedenktekens moesten worden opgericht.9 Kort voor Kerstmis moest Jan 
van Heek, verrast door het afwijkende antwoord van Churchill, en ook ietwat teleurgesteld, 
concluderen dat er nu een eind was gekomen aan alle goede bedoelingen. In elk geval had het 
niet aan Van Beuningen gelegen, want hem was geen moeite te veel geweest, wat Van Heek 
bijzonder waardeerde.10 Churchill heeft in Nederland nooit een standbeeld of een gedenkteken 
gekregen. 
 
Wand van coniferen 
Drie weken nadat de Duitse bezetters waren verdreven moest Van Heek met 
middenoorontsteking tien dagen het bed houden. Daar overdacht hij de gebeurtenissen van de 
afgelopen jaren en kwam tot de slotsom dat er in Enschede een oorlogsmonument diende te 
komen. Hij schreef dat in een vertrouwelijke brief aan waarnemend burgemeester Mattheus 
van Hattum. Vele honderden stadgenoten waren in concentratiekampen omgekomen, velen 
hadden hun leven verloren door de bombardementen. ‘Hun namen moeten erenamen worden, 
en wij moeten daarmee niet wachten tot ons volk over eenigen tijd weer in verdeeldheid 
opgaat en veel van de indrukken zijn uitgewist.’ Van Heek dacht niet aan cenotaaf, zo’n 
gedenkteken vond hij te koud, maar eerder aan een kleine kapel met gebrandschilderde ramen, 
waar op de binnenmuren op stenen tafels de namen van allen die vielen, met plaats en datum 
waren vermeld.11 Als voorbeeld noemde hij de dodenkapellen, waarmee in Eton en Harrow de 
in de oorlog omgekomen schooljongens worden herdacht.12 Van Hattum antwoordde dat hij 
het idee de moeite van het overwegen waard achtte.13  
 Maar het duurde bijna vijf jaar voordat Jan van Heek weer wat hoorde. Mari 
Andriessen was gevraagd een oorlogsmonument te ontwerpen. De beeldhouwer wilde het 
plaatsen in het Van Lochemspark, dat Jan en zijn broers en zussen in 1929 de gemeente 
hadden aangeboden. In het voorjaar van 1950 kon Jan in de familievergadering meedelen, dat 
de beeldhouwer toch afzag van deze plek, waarmee de familie niet ontevreden was. 
Andriessen had nu een ander idee: het beeld zou het beste uitkomen op de plaats waar nu het 
gedenkteken stond van Hendrik Jan van Heek, de stichter van het Volkspark, bij de ingang 
van het park aan de Parkweg. Jan van Heek was daar pertinent tegen, ook al zou het 
gedenkteken van zijn oom een andere, even waardige plek krijgen.14 Jan had burgemeester 
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Meine van Veen al gemeld dat er tegen het plan van de beeldhouwer twee bezwaren waren, 
namelijk dat het beeld van H.J. van Heek werd verplaatst, maar bovendien vond hij deze 
plaats ongeschikt voor een oorlogsmonument. Jan stelde voor een plaats te zoeken in wat hij 
altijd het rustigste en aardigste deel van het Volkspark had gevonden: het grasveld even 
voorbij de ingang van het park aan de M.H. Tromplaan, waar het beeld tegen een wand van 
prachtige coniferen het best zou uitkomen.15 Op 4 mei 1953 onthulde minister-president 
Willem Drees op deze plek het monument.16 Het bestaat uit zes beeldengroepen: een soldaat 
een vrouw met een dood kind, een Joodse vrouw, drie gevangenen in een concentratiekamp, 
drie verzetslieden en een gijzelaar. Jan van Heek kon de onthulling niet bijwonen, want hij 
maakte met Annetje een reis naar het Nabije Oosten. 
 
Zwerfsteen uit ijstijd 
De volgende dag, op Bevrijdingsdag 1953, overleed Piet van Tienhoven aan een beroerte, hij 
werd 77 jaar. Jan had vele jaren met hem samengewerkt, vanaf 1927 toen hij algemeen 
bestuurslid van Natuurmonumenten werd. Het speet hem dat hij de crematie op 8 mei in 
Westerveld niet kon bijwonen. De nabestaanden kregen vanuit Jeruzalem een telegram: 
‘Deelen diep in Uw en ons verdriet’. De urn met de stoffelijke resten van de overledene werd 
geplaatst aan de oostrand van de heuvel bij de Zandbergdennen, op het familielandgoed 
Kampina, een uitgestrekt heide- en bosgebied tussen Boxtel en Oisterwijk. De urn werd 
naderhand afgedekt met een gedenksteen, die Jan van Heek zelf had gezocht. Met een 
hoofdopzichter van Natuurmonumenten was hij begin augustus naar een militair oefenterrein 
in Havelte geweest, waar ze een zwerfsteen uit de ijstijd gevonden. In de steen – 170 x 100 x 
90 cm – werd op een vlak gedeelte de tekst gegraveerd: ‘Pieter Gerbrand van Tienhoven. 
Nederlands Groote Natuurbeschermer, 1875-1953.’17 Toen een medewerker van Elseviers 
Weekblad in een artikel over Van Tienhoven suggereerde, dat er een standbeeld voor de 
overledene moest worden opgericht, antwoordde Jan hem: ‘Een standbeeld heeft hij niet 
nodig, en zoude door hem niet gewenst worden. Elk natuurreservaat in Nederland is een 
monument voor hem en daarvan zal zijn “imposante steengraf” blijven getuigen.18 In 1950 
was Jan van Heek als dank voor de jarenlange inspanningen voor de Nederlandse natuur de 
gouden jubileumpenning toegekend. 
 
Pretentieloze figuur 
Het was een dichtbeschreven, met loftuitingen doorweven oorkonde, die Jan van Heek op 20 
oktober 1948 ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag ontving van Enschedees burgemeester 
Van Veen tijdens een feestelijke, met vioolmuziek en veel vleiende woorden omrande 
bijeenkomst in de gobelinzaal van het Rijksmuseum Twenthe. Van Veen noemde hem een 
man met buitengewone gaven die door zijn onkreukbaarheid veel achting had verworven. In 
hem waren ‘de eenvoud van de wijsgeer en de wijsheid van de eenvoudige’ verenigd.19 Van 
Heek was blij met deze onverwachte hulde. Voor een grote verrassing op deze feestelijke 
herfstdag zorgde Jan’s Haagse vriend Van der Haagen van het ministerie van OK&W. Hij 
vroeg Jan verlof om namens de regering een bekende kunstschilder opdracht te mogen geven 
een geschilderd portret van hem te maken, dat later een passende plaats zou krijgen in het 
Rijksmuseum Twenthe. Van Heek voelde weinig voor dit plan. Liever wilde hij een niet al te 
groot beeldje van hem met zijn schetsboeken, waaraan hij zo verknocht was.20 
 Het departement stelde eind 1948 voor een portretbuste van Van Heek te laten maken 
door de beeldhouwer John Grosman.21 Toen Van Heek daarmee niet kon instemmen – hij had 
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namelijk zijn voorkeur uitgesproken voor een kunstenaar uit het Oosten van het land – beval 
de desbetreffende rijkscommissie Titus Leeser aan.22 Leeser woonde in Ommen en was actief 
in de oostelijke kunstenaarswereld, maar als Leeser een communist was, zoals hij had horen 
verluiden, dan gaf hij toch de voorkeur aan Grosman. Onderzoek wees echter uit dat Leeser 
geen communist was.23 Maar de zaak sleepte zich voort, door langdurige ziekte van de 
kunstenaar en de besluiteloosheid van Van Heek. Begin januari 1949 hoorde Leeser dat Van 
Heek het geschenk van de regering schoorvoetend had aanvaard. Jan’s idee was dat het een 
kleine bronsfiguur moest worden, ‘mijn persoon weergevend in tekenende houding’.24 Maar 
ruim drie jaar later, begin december 1952, wilde hij toch liever geen portretbuste, maar een 
bronzen statuette in een bescheidener vorm, een beeldje van hem, staand of zittend met zijn 
schetsboek, dat niet duurder of hoger mocht zijn dan de buste, anders zag hij er liever van 
af.25  

In het voorjaar van 1954 was het beeldje klaar. Van Heek is staande afgebeeld, zoals 
altijd keurig in pak, met zijn onafscheidelijke schetsboek in de handen. Hij was blij dat het 
Leeser was gelukt ‘een pretentieloze figuur te scheppen, zoals dat mijn wensch was’.26 
Minister Cals deelde Van Heek mee dat het beeld een vaste plaats kreeg in de toegangshal van 
het Rijksmuseum Twenthe.27 In zijn dankwoord aan de minister toonde Van Heek zich zeer 
tevreden, zeker over ‘de plaats die althans gedurende mijn leven bescheiden zal zijn’.28 Het 
beeldje staat nu bij de ingang van de studiezaal. Ook in Huis Bergh staat een kopie van de 
statuette. Het origineel is in het bezit van het Rijk.29 
 
Boek en ereburger 
De statuette van Leeser was zijn mooiste geschenk voor zijn 75ste verjaardag, maar Van Heek 
was vijf jaar later, toen hij tachtig werd, even verguld met het boek De Liemers, een 
gedenkboek van het Cultureel Genootschap De Liemers. In dit boek van 368 pagina’s hadden 
vele bekenden doorwrochte artikelen geschreven over onderwerpen die binnen Van Heek’s 
interesseveld vielen, vooral over De Liemers: over geologische en oudheidkundige aspecten 
en archeologische vondsten, de havezaten. En over het kasteel Huis Bergh natuurlijk.  

Voor een grote verrassing zorgden ook zijn Twentse ‘oudheidkundige vrienden’, 
bestuurders en leden van de Oudheidkamer Twente, die speciaal voor de tachtigjarige een 
bijzondere tentoonstelling in het Rijksmuseum Twenthe samenstelden. Ze wisten hoe geboeid 
Jan is door de prehistorie en de archeologie van de (vroege) middeleeuwen en dat hij in  
‘s Heerenberg en in Twente diverse opgravingen heeft geïnitieerd. Daarom maakten ze samen 
met het Instituut voor Oudheidkundig Bodemonderzoek een expositie van bodemvondsten uit 
geheel Nederland, die onder de titel Geheimen van de grond een overzicht gaf van de 
resultaten van oudheidkundig onderzoek. De Oudheidkamer zelf toonde de oudste tot dan toe 
bekende vondsten uit het Usselerveen, het resultaat van het speurwerk van Hijszeler.30 De 
tentoonstelling trok in ruim een maand meer dan zesduizend bezoekers. 

Op zijn tachtigste verjaardag werd Jan van Heek ook benoemd tot de eerste ereburger 
van de gemeente Bergh. Burgemeester H.A.B. de Leeuw reikte hem de oorkonde uit, 
‘verworven door zijn eminent beheer van het kasteel, met bossen en gronden’ en door zijn 
‘even edelmoedige als doeltreffende maatregelen die de instandhouding van het bezit voor de 
verre toekomst waarborgen’.31 Enkele dagen later zond Van Heek de gemeenteraad een 
dankbrief, waarin hij uitvoerig de lof zong over het natuurschoon rondom zijn kasteel, van de 
vlakten van de Liemers, de heuvels van de Berghse bossen, die samen ‘een der schoonste 
deelen van ons land’ vormden, waaraan duizenden zich jaarlijks verlustigden.32 
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Eredoctoraat 
De naoorlogse jaren waren voor Jan van Heek oogstjaren. Hij moest bij allerlei gelegenheden 
veel prijzende woorden aanhoren. Overheden en organisaties wilden getuigen van hun 
waardering voor zijn verdiensten en activiteiten.33 De vele onderscheidingen brachten hem in 
verlegenheid, maar streelden zeker ook zijn ijdelheid.34 In 1946 werd Jan van Heek benoemd 
tot grootofficier in de Orde van Oranje Nassau. Een jaar later kreeg hij de Edo Bergsma-
medaille van de ANWB. 
 

 
Gedenkteken voor Edo Bergsma 

Jan van Heek had een hechte relatie met Edo Bergsma, die van 1896 tot 1932 burgemeester van 

Enschede was. Samen waren ze in die meer dan dertig jaar vaak in touw geweest voor allerlei 

evenementen en belangen. Bergsma overleed op 1 november 1948. Begin januari 1950 nam Van 

Heek het initiatief om op Bergsma’s graf op de Oosterbegraafplaats een eenvoudige gedenksteen 

met inscriptie te plaatsen. Wie wilde bijdragen, kon in de grote hal van het stadhuis de maquette 

van de steen op ware grootte bekijken en geld in een bus stoppen. ‘Wij verwachten dat duizenden 

hieraan gevolg zullen geven’, schreef Van Heek in het persbericht dat hij naar de Enschedese 

media stuurde.35 De ‘vierduizend kwartjes of duizend guldens’ kwamen er. Op de begraafplaats 

herinnert een forse grafsteen al meer dan een halve eeuw de voorbijgangers aan Edo Bergsma.  

 

 
Op 27 juni 1950 werd Jan van Heek één van de eerste vier dragers van de Zilveren Anjer van 
het Prins Bernhard Cultuurfonds. Deze onderscheiding, door de prins zelf uitgereikt, 
verdiende hij als directeur van het Rijksmuseum Twenthe en voor zijn aandeel in de nationale 
monumentenzorg en het natuurbeheer in ons land. Prins Bernhard prees Van Heek:  
 

‘Uw arbeid voor het behoud van culturele waarden ons door het voorgeslacht toevertrouwd, 
was gratis. Men zal misschien zeggen: U was hiertoe in staat. Maar hierop zou ik willen 
antwoorden: U deed het dan ook!’36 

 
Trots was Jan van Heek op zijn benoeming tot doctor honoris causa in de Letteren en 
Philosophie aan de Universiteit van Amsterdam. Bij de erepromotie op 15 september 1952 
noemde prof.dr. J.F. Niermeyer Van Heek’s zorg voor de middeleeuwse kastelen het meest 
spectaculaire deel van zijn activiteiten. De verzameling middeleeuwse kunst in Huis Bergh 
was één van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste particuliere verzameling in Nederland.37 
Jan van Heek onderstreepte nog eens, wat in al die jaren zijn leidraad en houvast was geweest: 
de cultuur van de middeleeuwen die hem bleef boeien.38  
 Openhartig onthulde de Gelderse commissaris der koningin jhr.mr.dr. G.C. Quarles 
van Ufford in de voltallige zitting van Provinciale Staten van Gelderland van 21 januari 1952, 
dat toen zij enkele jaren geleden het initiatief namen voor het instellen van een erepenning, 
het college al bij het doen van het voorstel ‘reeds aanstonds de figuur van U voor ogen [heeft] 
gestaan’. Jan van Heek kreeg de eerste gouden erepenning van de provincie. In zijn 
dankwoord beaamde Van Heek dat zoals de commissaris had gezegd, Gelderland hem, ook al 
was hij een geboren Twent, na aan het hart lag, vanaf zijn jeugd had de Gelderse Achterhoek 
hem aangetrokken. Want welk landsdeel bood meer aanknopingspunten met de middeleeuwen 
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dan het oude Gelre, vroeg hij zich af. Hier lagen immers vele schatten die overgebleven uit 
die tijd: kerken, kastelen, dorpen en archivalia ‘waarvoor de plicht tot behoud op het levende 
geslacht rust’.39  
 Voor zijn inzet voor de restauratie van enkele middeleeuwse gebouwen in Doesburg 
werd Jan van Heek op 16 juli 1953 benoemd tot ereburger van het stadje.40 Via de Stichting 
Huis Bergh had hij de stoot gegeven tot de restauratie van diverse middeleeuwse 
monumenten, zoals het Waaggebouw en diverse andere panden. Ook de gemeente Enschede 
waardeerde het vele dat Jan van Heek voor zijn geboortestad had gedaan. Op 10 februari 1956 
reikte burgemeester Van Veen bij Jan’s afscheidsbijeenkomst als directeur van het 
Rijksmuseum Twenthe hem de gouden erepenning van de stad uit.41 De burgemeester 
realiseerde zich dat Van Heek ‘een groot Nederlander’ werd genoemd, door velen, maar dat 
hij hier, in het Twentse land was geworteld. De gemeente wilde hem dan ook eren als een 
groot Enschedeër.’42 In een pakkend betoog uitte Jan nog eens zijn grote liefde voor de streek: 
‘Ik ben geboren uit Twenthe’s bodem’ en dat was altijd zijn inspiratiebron. Het waren de 
natuur, het lange verleden, de oude Twentenaren, ‘sober, bedachtzaam en terughoudend, karig 
in woorden, werkzaam en trouw’, en zijn geboortestad Enschede, die hem altijd bleven 
boeien.43  
 
Strasbourg zien  
Eén van de laatste reizen voor zijn bankzaken voerde Jan met Annetje in de zomer van 1951 
naar het noorden van Frankrijk. In Colmar, aan de voet van de Vogezen, bezichtigden ze in 
een middeleeuwse klooster, het Musée d’Unterlinden het beroemde Isenheimer Altar van 
Matthias Grünewald, een reusachtig drieluik met dubbele panelen, dat de kunstenaar tussen 
1512 en 1515 schilderde voor een klooster in de buurt van Colmar. Dé belevenis van de reis 
was de kathedraal van Straatsburg, die met één toren van 142 meter tot 1874 het hoogste 
bouwwerk van de wereld was. Een tweede toren kreeg dit wereldwonder nooit. Jan had alle 
grote kathedralen op de linkeroever van de Rijn en in Frankrijk gezien, maar deze nog niet. 
Hij stond sprakeloos:  
 

‘Ik ben dermate onder de indruk van het geheel geweest, dat mij iets van het gevoel, als 
variant op Napels, bekroop, Strasbourg zien en dan sterven. Ik ben dankbaar de oude stad aan 
den Rijn in haar imposant en onvergankelijk, boven alles oprijzend Godshuis en Toren te 
hebben mogen aanschouwen.’44 

 
Jan van Heek koesterde lang de wens met Annetje nog eens een reis te maken naar de 
klassieke landen van het Nabije Oosten die hij nog niet had bezocht.45 Ze vertrokken op 22 
april 1953, de reis ging naar Athene, Griekenland, Transjordanië, Syrië en Turkije. Van Heek 
was dankbaar dat het hem vergund was op zijn hoge leeftijd deze reis nog te kunnen maken.46 
Aan een vriend schreef hij dat de reis zowel geestelijk als lichamelijk zeer vermoeiend was 
geweest, de prehistorie, de klassieke oudheid en de middeleeuwen hadden hen volledig 
‘geabsorbeerd’. Maar beiden waren zeer voldaan en de reis had hen nader tot het Oude en het 
Nieuwe Testament gebracht.47 

In de herfst van 1956 trokken Jan – bijna 83 jaar – en Annetje drie weken langs de 
historierijke steden van Spanje. Ze begonnen in Madrid, in het Prado. In het Alhambra in 
Granada gingen zijn gedachten terug naar 1902, toen hij hier ook was. Alleen was het toen 
stiller en rustiger, geen auto’s en weinig bezoekers. In de buurt van Sevilla bekeken ze de 
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opgravingen van de Romeinse stad Italica. De laatste stad op hun reis was Salamanca, de oude 
universiteitsstad in Noord-Spanje met de indrukwekkende kathedraal. Weer terug in Huis 
Bergh schreef Jan in zijn dagboek dat deze reis een droom was geweest. Uiteraard waren het 
vooral de overblijfselen van de Romeinse cultuur en van de middeleeuwen geweest die hem 
ontroerd hadden.48 Dit was de laatste van de vele reizen die hem in meer dan een halve eeuw 
over de gehele wereld voerden.  

In de maanden na hun reis naar Spanje, die zeer vermoeiend was geweest, had hij 
kennelijk weinig interesse voor zijn dagboek. Af en toe schreef hij nog enkele regels, maar 
uitsluitend over politieke ontwikkelingen in de wereld, niet meer over eigen belevenissen, het 
kasteel, de omringende natuur, zijn kunstwerken, zijn kinderen, zelfs niet over ontwikkelingen 
in de textielwereld. Zijn handschrift werd kleiner, het zicht nam af. Toen hij in het voorjaar 
van 1955 van de Kasteelenstichting de publicatie Kastelen in Nood ontving, een schets van de 
situatie van de Nederlandse kastelen en historische landhuizen, moest hij terugmelden dat hij 
niet in de gelegenheid was het boek te lezen en er een oordeel over te geven, zijn ogen waren 
niet goed genoeg meer.49  
 Aan het eind van 1956 werd Jan ziek, zijn krachten namen af. Begin december maakte 
hij zijn laatste tekeningen: in Elst een gezicht op een kerk in een straat, in Herveld een kijkje 
op een kerk met stompe toren. Op 11 januari 1957 schreef hij de laatste moeilijk leesbare 
regels in zijn laatste dagboek, nummer 18: ‘Er zijn tal van probleemen in en buiten Europa, 
die den toestand uiterst precair maken.’50 Vrijdagavond 25 januari omstreeks zeven uur 
overleed Jan Herman van Heek aan een longontsteking in het Wilhelmina-ziekenhuis in 
Doetinchem. Naast de kerk bij het kasteel vond hij op 29 januari, een zonnige, zachte dag, 
zijn laatste rustplaats. Van Huis Bergh hing de vlag halfstok. Drie boswachters en de drie 
oudste ploegbazen droegen, begeleid door de beierende klokken van de Pancratius, de kist, 
getooid met een bloemstuk, uit het kasteel naar het kerkhof. Achter de baar volgde een stoet 
van enkele honderden aanwezigen uit het hele land, drie kleinzoons liepen voorop. Onder 
plechtige orgelmuziek zakte de kist, het graf werd met kransen en bloemstukken gedekt.51 
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