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SAMENVATTING 
 
Jan van Heek (1873-1957) was een vooraanstaand textielfabrikant in Enschede, die in de 
crisisjaren dertig van de vorige eeuw als invloedrijke woordvoerder en pleitbezorger in 
Den Haag opkwam voor de belangen van de ondernemers in de Oost-Nederlandse 
katoenindustrie. Daarnaast genoot hij internationaal aanzien als een hartstochtelijke, maar 
vooral ook deskundige verzamelaar van middeleeuwse kunst. Zijn liefde voor 
middeleeuwse kastelen en kerken leefde hij niet alleen uit als kasteelheer van Huis Berg in 
’s Heerenberg, maar ook zette hij zich in voor het behoud van deze waardevolle 
monumenten.  

Hij werd op 20 oktober 1873 geboren in Enschede. Het stadje, aan de grens met 
Duitsland, had zich hersteld van de grote stadsbrand van 1862. De rijke fabrikanten 
woonden weer in riante huizen, hun fabrieken waren op de groei gebouwd. Gerrit Jan van 
Heek, Jan’s vader, had in de binnenstad, op de puinhopen van een afgebrande spinnerij, 
zijn nieuwe stadsvilla gebouwd. Het was het geboortehuis van Jan van Heek, de vijfde 
zoon van Gerrit Jan, die zijn gezin zou zien uitgroeien tot dertien kinderen. Jan’s moeder 
was Christine Meier, de tweede echtgenote van Gerrit Jan, die zijn eerste vrouw Julia 
Blijdenstein al vroeg had moeten verliezen. Christine, afkomstig uit een vooraanstaande 
Duitse familie, zelf opgevoed in het kunstminnende milieu van het Bildungsbürgertum, 
wees haar kinderen en vooral haar troetelkind Jan op ‘de hogere dingen in het leven [...] en 
op het onvergankelijke in kunst, historie, literatuur en muziek’, zoals Jan van Heek schreef 
in zijn memoires.  

In zijn jonge jaren reisde Jan de wereld rond. Vrijwel alle continenten bezocht hij, 
om zakelijke contacten te leggen, maar ook om andere volken en hun cultuur te leren 
kennen. Begin januari 1895 vertrok hij voor een lange, verre reis naar Nederlands Oost-
Indië en Brits-Indië (Birma), waar hij zich wilde oriënteren op nieuwe afzetgebieden voor 
Enschedese ‘katoentjes’. Op Eerste Kerstdag 1895 – hij was al bijna een jaar onderweg – 
voer zijn boot af naar Calcutta in Brits-Indië. Aan boord overviel hem een cholera-aanval 
die hem op de rand van de dood bracht. Pas twee maanden later kon hij genezen het 
ziekenhuis verlaten en zich opmaken voor zijn terugkeer naar Enschede.  

Lange tijd voelde Jan zich tot niets in staat, hij bleef lusteloos, hij leek levensmoe. 
In zijn dagboek somberde hij: ‘Ik zou wat mijzelven betreft, er volkomen genoegen mee 
hebben genomen als ik van deze aarde had kunnen verdwijnen, of de geheele wereld was 
vergaan. Dan was er ineens een einde aan alle soesah, aan alle overpeinzingen, aan alle 
lijden.’ Hij was in een ernstige geloofscrisis geraakt. Voortdurend vroeg hij zich af: 
‘Waartoe dient toch alles? A quoi bon?’ Na lang zoeken vond hij de oplossing. Hij 
overtuigde zichzelf ervan, dat het geloof een emotionele zaak is, geen rationele, een 
kwestie van het hart en niet van het verstand. Hij hield zichzelf voor dat té veel denken 
zelfs het geloof doodde. Met deze overtuiging keerde hij terug naar de Hervormd Kerk. 
Niet omdat hij het in alles eens was met de daar gepredikte leerstellingen – zijn geloof zou 
zich niet langer laten vangen in welke orthodoxie ook – maar omdat hij deel wilde blijven 
uitmaken van de christelijke gemeenschap.  
 Jan van Heek meende dat ieder mens een opdracht had in zijn leven en dat wij 
alleen maar rentmeesters van de Heer zijn. Daaruit zou ook zijn betrokkenheid met de 
natuur te verklaren zijn – de natuur is immers een schepping van God – en ook zijn passie 
voor cultuur, voor kunst, door de mens geschapen door de Heer, maar geïnspireerd door 
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God. Mogelijk wortelt hier ook zijn streng beleden voorliefde voor de bouwkunst en 
schilderkunst van de middeleeuwen, wanneer kunstenaars voornamelijk religieuze 
onderwerpen kiezen. Op de terugweg uit Calcutta, waar hij de dood in de ogen had gezien, 
bezocht Jan begin 1896 – nog niet helemaal de oude – Venetië en Milaan. De cholera-
aanval had hem toegankelijker dan ooit gemaakt voor nieuwe indrukken, ideeën en 
gevoelens. Hier leek deze liefde voor de middeleeuwen en vooral voor de kunst van de 
Italiaanse meesters te ontwaken. In elk geval werd in Italië toen een fundament gelegd 
voor zijn voorliefde voor de antieke wereld en de middeleeuwen, later nog versterkt door 
zijn reis naar Rome in 1900. 
 
Katoen 
Geheel volgens de tradities in de Twentse textiel en zeker in de familie Van Heek was Jan 
van Heek voorbestemd een katoenfabriek te gaan leiden. Gerrit Jan had zeven zonen en 
ieder moest een ‘eeg’n steumke’ krijgen. Na zijn Enschedese schooljaren liep Jan 
praktijkstages in Lancashire, het Twente van Engeland, waar hij kennismaakte met met de 
modernste technologie voor spinnen en weven. Samen met zijn vader stichtte hij een 
nieuwe fabriek, G.J. van Heek & Zonen, informeel Rigtersbleek genoemd, een spinnerij en 
weverij. Jan van Heek – hij was nauwelijks twintig – had zijn eigen ideeën kunnen 
realiseren. Hij koos niet voor de huisarchitect van de familie, maar ontdekte in Engeland 
Sidney Stott, die een nieuw concept voor een textielfabriek had ontwikkeld, de Lancashire 
Mill, waarmee hij Enschede een primeur bezorgde. De voorbije jaren waren veel 
textielfabrieken in Twente en ook in het aangrenzende Duitse gebied afgebrand. Dat was 
aanleiding te zoeken naar mogelijkheden om zulke gebouwen minder brandgevaarlijk te 
maken. Stott had met een deskundige een nieuwe techniek ontwikkeld en in zijn ontwerpen 
kreeg brandpreventie veel aandacht. Ook voor het aandrijfsysteem koos Jan voor de in 
Twente niet alledaagse overbrenging door tandwielen, de meeste fabrieken werkten met 
aandrijfriemen. Het was in de woorden van Jan een mooie fabriek geworden, ‘zoodanige 
als er waarschijnlijk niet in Twente bestaat. Het plan is eenvoudig, en dat is het mooie 
ervan.’ In 1897, kort na Jan’s 24ste verjaardag, draaiden de machines en na enkele 
moeilijke aanloopjaren groeide Rigtersbleek snel uit tot de tweede textielfabriek in 
Enschede.  

In het begin van de twintigste eeuw ontbrandde ook in Twente de strijd tussen 
arbeid en kapitaal in alle hevigheid. In 1902 vormden alle arbeidersorganisaties in 
Enschede, van uiterst rechts tot uiterst links, voor het eerst in Nederland een eenheidsfront. 
Jan van Heek was verbaasd ‘welk een ziekelijke geest van medelijden voor 
handwerkslieden en welk een geest van verguizing er voor den ondernemenden industrieel’ 
in Nederland heerste. Vierduizend arbeiders werden werkloos, toen eerst Van Heek & Co. 
en Rigtersbleek de poorten sloten, later gevolgd door de andere fabrieken in de stad. 
Binnen de Fabrikanten Vereeniging Enschede werd namelijk het zogenoemde Twentse 
Stelsel toegepast: wanneer één of meer fabrieken te maken kregen met stakende arbeiders, 
kozen de anderen partij en zetten hun machines ook stop. Landelijk kwamen hulpacties op 
gang, onder meer van Nederlandse kunstenaars onder leiding van Richard Roland Holst, 
om steungelden voor de stakers te werven. Jan van Heek, die het onterecht vond dat de 
goeden onder de kwaden moesten lijden, werd na de tweede grote Twentse textielstaking 
van 1923-1924 (zesduizend stakers) een felle tegenstander van het Twentse Stelsel en 
bedankte als lid van de FVE. In 1931-1932 toen wederom een staking heel Enschede 
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platlegde en zestienduizend arbeiders in Twente en de Achterhoek op straat stonden, 
werkte Rigtersbleek door.  
 
Oorlogen 
Twee wereldoorlogen beleefde Jan van Heek. In de Eerste Wereldoorlog maakte hij zich 
verdienstelijk als tweede luitenant van de Vrijwillige Landstorm. Met tal van stadgenoten 
verzorgde hij Belgische vluchtelingen en de duizenden krijgsgevangenen van vele 
nationaliteiten die na de oorlog door Enschede trokken. Op 10 november 1918, toen Kaiser 
Wilhelm II – met wie Van Heek vriendschappelijke betrekkingen onderhield – asiel vroeg 
in Nederland, predikte Pieter Jelles Troelstra de revolutie. Op woensdag 13 november 
noteerde hij in zijn dagboek, dat de toestand in Nederland steeds dreigender werd. Ook in 
Enschede werd het onrustig. De socialisten vergaderden in Ons Huis, Jan’s geboortehuis, 
maar het kwam niet tot ongeregeldheden. Toen Troelstra ’s zondags verklaarde dat hij zich 
had vergist, was Van Heek blij dat de ‘crisis der zeer acute bolsjewistische ziekte’ achter 
de rug was. Van socialisten en communisten moest Jan van Heek al sinds de textielstaking 
van 1902 niets hebben. 

De ontwikkelingen in Duitsland heeft Jan met grote zorgen vervuld. De jaren na de 
ineenstorting van het Duitse Rijk in 1918 waren volgens hem verschrikkelijker geweest 
dan de oorlog zelf. ‘Alles scheen figuurlijk gesproken in puin te zijn gevallen, van de 
vroeger voorbeeldige orde en regelmaat was niets over.’ De oorzaak van de grote ellende 
was in zijn ogen het Verdrag van Versailles: ‘Verzoening was een beter einde geweest dan 
knechting.’ In de jaren dertig kreeg Van Heek evenals vele andere landgenoten steeds meer 
het idee dat de Nederlandse parlementaire democratie niet meer naar behoren 
functioneerde. De achtereenvolgende regeringen hadden maar één antwoord op de 
economische crisis die ons land teisterde: bezuinigen, minder uitgeven, dan losten de 
problemen van werkloosheid en armoede zich vanzelf op. 

Vooral in intellectuele kringen gaven velen de critici gelijk. De ontevredenheid 
over de slapheid van de regeringen in de crisisjaren, de afkeer van de socialisten en de 
angst voor het uit het oosten aanstormende communisme waren voor velen drijfveren om 
de ideeën van de nationaal-socialisten te begrijpen, zo niet te waarderen. Daarom voelde 
ook Jan van Heek voor ‘de nationaal-socialistische ideeën in Nederland, die voor onze 
vaderlandsche waarden en tradities opkwamen’, zoals hij in de oorlogsjaren zou schrijven. 
Het was zijn verklaring voor de in hedendaagse ogen ‘onbegrijpelijk schijnende 
welwillendheid’ waarmee velen in het begin van de jaren dertig het nationaal-socialisme 
bekeken.  

Ondanks zijn aanvankelijke waardering voor het nationaal-socialisme en voor 
Adolf Hitler – hij had toch maar in korte tijd de werkloosheid in Duitsland sterk 
teruggedrongen – groeide bij Van Heek langzaam aan een zekere afkeer, niet eens zozeer 
tegen het nationaal-socialisme als beweging, maar tegen het antisemitisme van de nazi’s 
die hun macht misbruikten. Dat ze de communisten stevig aanpakten, vond hij begrijpelijk. 
Het was immers een strijd op leven en dood. Maar met name het optreden tegen de joden 
keurde Van Heek af. Na de brute ‘Nacht van de lange messen’, 30 juni 1934, begon Van 
Heek’s vertrouwen in Hitler te wankelen. Maar met name zat het hem dwars dat er bij de 
staatsgreep zonder enige vorm van proces veel mensen werden doorgeschoten. Het waren 
voorlopig de laatste woorden die hij in zijn dagboek aan Hitler en zijn beweging wijdde. 
Vier jaar later pas schreef hij vol afschuw over de Reichskristallnacht van 9 op 10 
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november 1938. Het nationaal-socialisme had zich volgens Van Heek van zijn slechtste 
kant doen zien. En dat niet alleen: de uitlatingen van Hitler ‘moeten iedereen tegen de borst 
stuiten, zij beloven weinig goeds voor de toekomst’. Het ooit zo gedisciplineerde Duitsland 
was veranderd in een despotische staat. De jodenmoord had Jan van Heek de ogen 
geopend.  

In de Tweede Wereldoorlog spande Van Heek zich in voor de Enschedese joden. 
Hij speelde een belangrijke rol in de arisering van enkele door joden geleide 
textielfabrieken, waar op bevel van de bezetter de joodse directeuren moesten worden 
vervangen en werd voorzitter van de raad van commissarissen van enkele bedrijven. Toen 
hij werd benaderd om een geldinzameling op touw te zetten om joodse onderduikers eten 
en kleding te kunnen geven, hoefde hij geen moment na te denken. Op zijn initiatief 
brachten Enschedese textielfabrikanten bijna een kwart miljoen gulden bijeen en mede 
door deze geldelijke steun overleefden 550 van de ongeveer 1.300 joden in Enschede de 
oorlog.  
 
Pleitbezorger 
In de crisisjaren dertig was Jan van Heek de spreekbuis en pleitbezorger voor de Twentse 
textielindustrie geworden. Zijn invloed berustte op zijn financieel-economische kennis en 
belangstelling en zijn vooruitziende blik, want hij had de problemen zien aankomen. 
Vooral de krachtige concurrentie van Japan op de belangrijkste Twentse afzetmarkt, 
Nederlands-Indië, was de oorzaak. Van Heek zocht steun bij de media voor zijn ideeën en 
bepleitte samen met collega’s de belangen van de Twentse textiel in Den Haag. Begin 
1934 leverde deze Twentse lobby voor regeringsmaatregelen resultaat op. De Nederlandse 
overheid ging in Nederlands-Indië over tot een tijdelijke contingentering: de invoer van 
textiel werd niet langer door de prijs bepaald, maar de regering beperkte de invoer tot een 
maximaal volume per land. Deze maatregel garandeerde de Twentse textielindustrie op 
korte termijn een redelijke afzet, omdat de Japanse concurrenten niet meer van hun 
goedkopere katoenproducten mochten exporteren naar Nederlands-Indië. De fabrikanten 
kregen zo ook de tijd om hun assortiment aan te passen en hun productiekosten nog sterker 
te verlagen. 

In die jaren trachtten veel landen in Europa hun schulden en rentebetalingen te 
beperken door hun betaalmiddel in waarde te verminderen. Deze maatregel had ingrijpende 
consequenties voor de industrie in die landen die hun munt niet hadden gedevalueerd, want 
de producten van de lage valutalanden werden goedkoper. In Nederland bleef de regering 
onder leiding van Hendrikus Colijn koppig vasthouden aan de dure gulden. Jan van Heek 
verzette zich tegen deze Haagse halsstarrigheid. Samen met collega’s uit zijn industriële 
netwerk – onder wie Anton Kröller van Müller & Co. in Rotterdam en Sir Henry 
Deterding, president van het Nederlands-Britse Koninklijke/Shell-concern – was hij een 
voorstander van snelle devaluatie, volgens hem hoogst noodzakelijk om de economie in 
Nederland uit het slop te halen. In de nacht van 26 op 27 september 1935 zwichtte de 
regering: de waarde van de gulden werd twintig procent verlaagd. Dat was volgens Jan van 
Heek nog aan de lage kant, maar niettemin was ‘de opluchting reeds geweldig en de 
herleving van het hele bedrijfsleven was van stonde af aan markant’. Na het loslaten van de 
gouden standaard zag de Twentse textielindustrie de resultaten verbeteren. De productie, 
de afzet van de producten en het aantal werknemers groeiden in bescheiden mate, met een 
piek in het najaar van 1939, toen de oorlogsdreiging het publiek aanzette tot hamsteren en 
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het Rijk grote legerorders plaatste. 
De slechte resultaten in de crisisjaren leidden tot belangrijke veranderingen in de 

organisatiestructuur van diverse textielbedrijven. Op 1 januari 1935 werden de firma’s Van 
Heek & Co en G.J. van Heek & Zonen (Rigtersbleek) omgezet in een naamloze 
vennootschap. De belangrijkste aanleiding vormden de verliezen in de eerste helft van de 
jaren dertig, die volledig werden verhaald op het eigen vermogen van de firmanten. De 
omzetting van de firma’s in een naamloze vennootschap betekende het formele einde van 
het familisme, de jarenlange traditie die wilde dat ondernemers de leiding van hun 
bedrijven veilig stelden voor toekomstige generaties. Voor de bedrijfsvoering 
noodzakelijke financieringen en investeringen betaalden ze uit eigen kas, want vreemd 
geld betekende dat anderen invloed op de onderneming kregen en dat was niet de 
bedoeling: de fabrikanten wilden baas in eigen huis blijven. Jan van Heek had vanaf 1 
januari 1935 in Enschede drie belangrijke functies bij Van Heekbedrijven: gedelegeerd 
commissaris van Rigtersbleek, commissaris van de Boekelosche Stoombleekerij en 
president-commissaris van Van Heek & Co. en was nu de machtigste man in de Twentse 
textielindustrie, dé textieltycoon zoals zijn vader dat in zijn tijd was.  
 Na de Tweede Wereldoorlog kreeg de Twentse textielindustrie het zwaar te 
verduren. De resultaten liepen sterk terug, vooral in de eerste helft van de jaren vijftig. 
Samenwerking en concentratie waren volgens deskundigen de beste remedie. Van de 
ondernemers werd verwacht, dat zij met verouderde productiemethoden durfden breken, 
dat ze saneerden en het apparaat moderniseerden. Maar Jan van Heek hield vast aan zijn 
eigen koers, geleid door een veel te optimistische kijk op de ontwikkelingen in de 
textielindustrie. Structuuraanpassingen, productdifferentiatie en eigentijds management 
waren niet aan de orde. Zijn behoudende opvattingen en zijn herhaald verwoorde 
verwachting dat de Twentse textielindustrie weer gezond zou worden, zoals al vaker was 
gebeurd, stonden uiteindelijk het voortbestaan van Van Heek & Co. en Rigtersbleek in de 
weg. Beide bedrijven redden het niet, evenmin als vele andere. Enschede verviel in 
armoede en werkloosheid, met leegstaande fabrieken als naargeestige getuigen. De stad 
kwam deze slag nooit te boven. Enschede is nog steeds een arme stad. 
 
Kunst 
Het toeval speelde in het leven van Jan van Heek een belangrijke rol. Omstreeks 1910, 
toen hij de veertig naderde en nog steeds vrijgezel was, besloot hij een ‘groote 
landbezitting’ te kopen voor de tweede helft van zijn leven. Hij wist toen nog niet dat hij 
een jaar later toevallig op de tennisbanen in het Volkspark de bijna twintig jaar jongere 
Annetje van Wulfften Palthe zou ontmoeten, met wie hij in de zomer van 1913 trouwde. 

Jan, het buitenbeentje in de familie en in de streek, koos er niet voor om zoals zijn 
Twentse collega’s in de directe omgeving van Enschede een luxueuze boerderij of een 
weelderig landhuis met veel grond te kopen of te bouwen. Hij zocht elders, in Drente en op 
de Veluwe, maar zonder succes. Bij toeval hoorde hij in 1912 dat Huis Bergh in ‘s 
`Heerenberg te koop was. Aanvankelijk aarzelde hij, omdat het vervallen kasteel hem na 
een eerste bezichtiging op een regenachtige dag ‘redelijk doch onaantrekkelijk’ leek; het 
interieur was leeg en kil, bijna afschrikwekkend. Hij vroeg zich af hoe hij deze 
verwaarloosde middeleeuwse burcht bewoonbaar zou kunnen maken. Na een tweede 
bezoek, op een zonnige zomerdag, stond zijn besluit vast. Op 9 juli 1912 werd hij de 
nieuwe eigenaar van het kasteel en omliggende gronden.  
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Enkele dagen later ontdekte hij bij toeval in een donkere nis van de kasteeltoren 
onder een dikke laag stof een pak opgerolde, beschilderde maar zwaar beschadigde 
doeken, die bij het daglicht oude schilderstukken bleken. Rondom deze onverwacht 
opgedoken Habsburgse portretten bouwde hij in de loop der jaren een familiereeks van 
vorstelijke personen, die nog steeds een belangrijk onderdeel van de collectie van Huis 
Bergh vormt. Deze verzameling historische portretten illustreert weliswaar Van Heek’s 
interesse voor de geschiedenis in het algemeen en de historie van Huis Bergh in het 
bijzonder, maar ze vertegenwoordigen niet zijn favoriete kunsttijdperk, de late 
middeleeuwen. Om de wanden van zijn kasteel op te sieren kocht hij in de oorlogsjaren 
enkele schilderijen uit die tijd, om het kasteel in een bij het rijke historische, middeleeuwse 
verleden passende sfeer brengen. Van Heek had de tijd mee. In de Eerste Wereldoorlog 
werd er niet alleen in oorlogvoerende landen als Engeland en Duitsland, maar ook in het 
neutrale Nederland veel primitieve kunst aangeboden. Van Heek profiteerde daarvan, door 
onder meer enkele werken in Engeland te kopen, waar in vorige eeuwen veel waardevolle 
kunst was terechtgekomen, vooral vroeg-Italiaanse en Zuid-Nederlandse kunst.  

Hij raakte in de ban van laat-middeleeuwse schilderijen en vooral ook van oude 
handschriften. Af en toe kocht hij een enkel stuk, maar de ware kunstverzamelaar stond pas 
in de zomer van 1919 op. Toen hoorde hij dat de schilderijencollectie van de recent 
overleden kunstenaar en verzamelaar Friedrich Wilhelm Mengelberg zou worden verkocht. 
Van Heek wilde deze verzameling niet direct voor zijn kasteel kopen, zijn doel was vooral 
de collectie in Nederland te houden. Voor 260.000 gulden werd Van Heek de nieuwe 
eigenaar van de totale verzameling. Geleidelijk breidde hij zijn verzameling uit door 
aankopen in Nederlandse kunsthandels. Voor het samenstellen van zijn uiteindelijk voor 
Nederland unieke particuliere collectie van laatmiddeleeuwse kunst had Van Heek 
regelmatig contact met diverse deskundigen in binnen- en buitenland. Hij veroverde 
langzaam maar zeker een plaats in de kleine groep verzamelaars die in het interbellum van 
Nederland een internationaal centrum maakte van de handel in en het verzamelen van 
vroeg-Italiaanse kunst. In dat internationale netwerk van verzamelaars en handelaren 
behoorden onder anderen ook zijn landgenoten Jacques Goudstikker, Otto Lanz en Fritz 
Mannheimer.  

Van Heek was met enkele topstukken present op de in 1934 in het Amsterdamse 
Stedelijk Museum gehouden tentoonstelling Italiaansche Kunst in Nederlands Bezit, die 
nog steeds wordt gezien als het hoogtepunt in de geschiedenis van het verzamelen van 
Italiaanse kunst in Nederland. Hij exposeerde er achttien kunstwerken, de hoogste kwaliteit 
uit zijn verzameling. Trots was hij vooral op de twee werken van Duccio de Buoninsegna, 
‘één der grootste primitieven van Italië’, zoals de catalogus liet weten: De Engel , een 
paneeltje dat onderdeel was van de Maestà, ooit het altaarstuk op het hoofdaltaar van de 
Dom in Siena, en Heilige Martelares, een bovenstuk van een polyptiek, ‘een prachtig stuk 
van de Sienesche school’ uit het eind van de dertiende of het begin van der veertiende 
eeuw.  
 
Museum 
Jan van Heek was niet de enige kunstverzamelaar in de familie, ook zijn oudere broer 
Bernard had in de loop der jaren een collectie opgebouwd van werken uit de romantische 
school en van minder bekende meesters uit de zeventiende en achttiende eeuw. Bernard liet 
in 1922 minister dr. J.Th. de Visser van OK&W weten dat hij van plan was Nederland een 



367 

museum aan te bieden. De minister had geen geld voor de exploitatie en stelde voor op 
betere tijden te wachten. Bernard mocht de verdere ontwikkelingen niet meemaken, hij 
overleed op 31 januari 1923.  

De familie Van Heek, onder leiding van Jan als pater familias, zette de plannen van 
Bernard door. Regelmatig botsten Van Heek en zijn familie overigens met ministers en 
hoge ambtenaren in Den Haag. De reden was vooral hun eigenzinnigheid, op twee punten: 
de combinatie historisch en kunsthistorisch en het collectieprofiel. Jan van Heek, die vanaf 
de opening tot 1956 honorair directeur was van het museum, kreeg uiteindelijk ‘zijn’ 
Rijksmuseum Twenthe, geheel naar zijn opvattingen. De relatie met het departement van 
OK&W bleef ook na de oorlog koel, en verslechterde zelfs door de volgehouden 
eigenzinnigheid waarmee Jan in zijn aankoopbeleid de late middeleeuwen liet prevaleren, 
in weerwil van de visie van het ministerie dat niet naar verdieping streefde, maar naar 
verbreding van de collectie door aankopen uit andere, latere kunstperioden. In 1956 
volgde, geheel naar de ideeën van Jan van Heek, conservator-archeoloog Cornelis 
Hijszeler Van Heek op als directeur. Hijszeler werd bijgestaan door een uit vrienden van 
Van Heek samengestelde Commissie van Bijstand, die de opdracht kreeg het 
laatmiddeleeuwse karakter van de museumverzameling te behouden en waar mogelijk te 
versterken. Maar in het voorjaar van 1961, vier jaar na het overlijden van Van Heek, bleek 
diens invloed verdampt en besloot het museum voortaan geen vroeg-Italiaanse 
kunstwerken meer tentoon te stellen. Ruim dertig schilderijen uit die tijd, waaronder enkele 
topstukken, verkregen uit na de oorlog uit Duitsland teruggehaald kunstbezit, werden 
teruggestuurd naar Den Haag. 

 
Kastelen en kerken  
De bouwkunst was voor Jan van Heek de ‘grondlegster van de middeleeuwse kunsten’. 
Waar hij op zijn reizen kwam, tekende hij middeleeuwse kastelen en kerken. En in eigen 
omgeving zette hij zich – zeker toen hij zelf kasteelbezitter was – vol overgave in voor het 
behoud van deze historische monumenten. Hij bracht restauraties op gang en ondersteunde 
ze gulhartig, uit eigen beurs, of met gelden van de Stichting Edwina van Heek, die hij kort 
na het overlijden van Edwina, de weduwe van zijn broer Bernard, oprichtte.  

In de nacht van 14 op 15 maart 1939 brandde zijn Huis Bergh af. De verwoesting 
was totaal; alleen de toren, de grote zaal, de kapel, de zitkamer, het kleine torentje en de 
kinderkamer waren nauwelijks geschonden. Veel kunstwerken waren in vlammen 
opgegaan, waaronder Duccio’s Heilige Martelares, in 1934 in Amsterdam door zo velen 
bewonderd. Het kasteel werd grotendeels herbouwd in de laatmiddeleeuwse vorm, buiten 
en binnen. Van Heek redde niet alleen zijn eigen kasteel van de ondergang, maar ook de 
Doornenburg en het kasteel Hernen bij Wijchen. Op diverse plaatsen entameerde hij 
restauraties van middeleeuwse kerken, zelfs in Londen – de kerk voor buitenlandse 
protestanten Austin Friars kreeg een gebrandschilderd raam van Nederlandse vrienden – en 
in het Duitse grensgebied waar de door geallieerde bommen zwaar getroffen St. Vituskerk 
weer in al haar historische glorie bovenop de Eltenberg prijkt.  

Maar ‘behoud’ betekende voor Van Heek ook de regeling van zeggenschap. 
Aanvankelijk had hij het idee de Grafelijke Bezitting Bergh – met kasteel, archief, 
schilderijen en inboedel – aan de provincie Gelderland of de staat over te dragen, ‘ten 
algemenen nutte als historisch en natuurmonument’. Maar naderhand kwam hij tot andere 
inzichten en in de jaren dertig stond hij aan de basis van het oprichten van aparte 
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stichtingen om de kastelen de Doornenburg en Hernen te beheren. Ook maakte hij daartoe 
zelf daartoe plannen. Op 5 april 1946 passeerde de oprichtingsacte van de Stichting Huis 
Bergh. In de jaren daarna adviseerde hij anderen een stichting op te richten, zodat hun 
kasteel of huis – Huis Doorn waar Kaiser Wilhelm II woonde, Singraven in Denekamp en 
het kasteel Twickel in Delden – niet in handen zou vallen van de staat, de grote ‘slokop’ 
volgens hem. Als afschrikwekkend voorbeeld noemde hij steeds kasteel Slangenburg in 
Doetinchem, dat na de Tweede Wereldoorlog als Duits en dus vijandelijk bezit in beslag 
was genomen en bezet door Benedictijner monniken die het interieur té grondig aan hun 
eigen wensen hadden aangepast. 
 In de jaren vijftig, toen hij de tachtig passeerde, hebben velen Jan van Heek 
gedecoreerd. De onderscheidingen brachten hem in verlegenheid, maar streelden ook zijn 
ijdelheid. In 1946 was hij bevorderd tot grootofficier in de Orde van Oranje Nassau. Op 27 
juni 1950 reikte prins Bernhard de Zilveren Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds uit, 
Van Heek was één van de eerste vier dragers van deze onderscheiding.Verguld was hij 
vooral met zijn benoeming tot doctor honoris causa aan de Universiteit van Amsterdam. 
Bij zijn erepromotie in 1952 werd zijn verzameling middeleeuwse kunst één van de 
belangrijkste, zo niet dé belangrijkste particuliere verzameling in Nederland genoemd. In 
het voorjaar van 1954 kreeg een statuette van hem: Jan van Heek met zijn onafscheidelijke 
schetsboek – gebeeldhouwd door Titus Leeser – een ereplaats in het Rijksmuseum 
Twenthe. Jan van Heek overleed op 25 januari 1957. Het Algemeen Handelsblad kopte: 
‘Liefde voor natuur, kunst en verleden drong de textielfabrikant naar de tweede plaats.’  
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Summary 
 
Jan van Heek (1873 – 1957 ) was a leading textile manufacturer in Enschede, who was an 
influential spokesman and advocate in The Hague. He represented the interests of the 
entrepreneurs in the east-Netherlands cotton industry during the crisis years of the nineteen 
thirties. Apart from that he was held internationally in high regard as a passionate, but 
particularly expert collector of medieval art. Given his love of medieval castles and churches, 
he not only lived as lord of the manor in Bergh House in 's Heerenberg, but he was also 
devoted to the preservation of these valuable monuments.  

He was born in Enschede on 20 October 1873. The little town on the German border 
had recovered from the great town fire in 1862. The rich manufacturers were again living in 
spacious houses, their mills had been built for growth. Gerrit Jan van Heek, Jan's father, had 
built his new urban villa in the town centre upon the ruins of a razed spinning mill. It was the 
birthplace of Jan van Heek, fifth son of Gerrit Jan, who would see his family grow to thirteen 
children. Jan's mother was Christine Meier, second wife of Gerrit Jan, who had lost his first 
wife Julia Blijdenstein at an early age. Christine, originating from an eminent German family, 
raised in the art loving environment of the Bildungsburgertum, instructed her children and 
especially her favourite child Jan in ‘the higher aspects of life [....] and the everlastingness in 
art, history, literature and music’ as Jan van Heek wrote in his memoirs. 

In his youth Jan travelled all over the world. He visited nearly all the continents to 
establish business contacts, but also to learn about other peoples and their cultures. At the 
beginning of January 1895 he left on a long distance journey to the Dutch East Indies and the 
British Indies (Birma) where he wanted to look around for new markets for the Enschede 
‘cottoncloth’. On Christmas Day 1895 – he had been away for nearly a year – his boat sailed 
for Calcutta in the British Indies. On board he came down with cholera which brought him to 
the brink of death. Only two months later could he leave hospital, having recovered, and 
prepare for the return to Enschede. 

Jan felt incapable of doing anything for a long time; he remained listless, appeared 
tired of life. In his diary he wrote gloomily: ‘As for me, I would have been satisfied if I could 
have disappeared from this world, or that the whole world had perished. Then there would be 
an end to all the fuss, to all the ponderings, to all the suffering.’ He had got into a serious 
religious crisis. He continuously wondered: ‘What is the meaning of all this? A quoi bon?’ 
After a lot of soul searching he found the solution. He convinced himself that faith is an 
emotional matter, not a rational one, a question of the heart and not of the brain. He came to 
the conclusion that thinking too much even deadened faith. With this conviction he returned to 
the Reformed Church. Not because he agreed with all the dogmas preached there – his faith 
would no longer be confined to an orthodoxism – but because he wanted to remain a member 
of the Christian community. 

Jan van Heek thought that every man had a dedication in life and that we are only 
stewards of the Lord. That would explain his involvement with nature – after all nature is a 
creation of God – and also his passion for culture, for art, created by man, but inspired by 
God. Possibly his strictly avowed preference for architecture and painting of the Middle Ages 
is rooted here, when artists mainly chose religious subjects. Homeward bound from Calcutta, 
where he had faced death, Jan visited – not fully recovered – Venice and Milan in 1896. The 
fit of cholera had made him more open than ever to new impressions, ideas and feelings. Here 
his love of the Middle Ages and the art of the Italian masters seemed to awaken. Anyhow, in 
Italy a foundation was laid for his predilection for antiquity and the Middle Ages, which 
became even strengthened with his journey to Rome in 1900. 
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Cotton 
Entirely according to the traditions of the Twente textile industry and certainly in the Van 
Heek family, Jan van Heek was predestined to manage a cotton mill. Gerrit Jan had seven sons 
and each of them was to get a ‘steam cotton mill’ for himself. After his school years in 
Enschede Jan did work placements in Lancashire, the Twente of England, where he 
acquainted himself with the latest technology in spinning and weaving. Together with his 
father he founded a new mill, G.J. van Heek & Sons, informally called Rigtersbleek, a 
spinning and weaving mill. Jan van Heek – he was hardly twenty – had been able to realise his 
own dreams. He didn't choose the family architect but discovered Sidney Stott in England, 
who had developed a new concept for a textile mill, the Lancashire Mill, with which Enschede 
was given the first use of. During the previous few years many textile mills in Twente, and 
also in the adjoining German area, had been burnt down. That was an occasion to look for new 
options to make such buildings less combustible. Together with an expert Stott had developed 
a new technique and in his designs much attention was given to fire prevention. Also for the 
driving system Jan chose an unorthodox transmission by cogwheels, most mills used driving 
belts. In Jan's words it had become a fine mill, ‘which has probably no equivalent in Twente. 
The plan is simple, and that's its beauty.’ In 1897, shortly after Jan's 24th birthday, the 
machines ran and after some initial difficult years Rigtersbleek rapidly grew to be the second 
textile mill in Enschede. 

At the beginning of the twentieth century the struggle between labour and capital broke 
out in all vehemence. In 1902 all the labour unions in Enschede, from ultra right to ultra left, 
for the first time showed a uniformity of purpose in The Netherlands. Jan van Heek was 
surprised ‘what a sickly spirit of pity on craftsmen and what a spirit of abuse for the 
enterprising manufacturer’ prevailed in The Netherlands. Four thousand workers became 
unemployed, when first Van Heek & Co. and Rigtersbleek closed down, later followed by 
other mills in town. Inside the Manufacturers' Union Enschede (FVE) the so-called Twente 
system was applied: when one or more mills were confronted with striking workers, the others 
took sides and stopped their machinery as well. Nationally, relief actions were started, among 
others by Dutch artists guided by Richard Roland Holst, to acquire money for the strikers. Jan 
van Heek, who found it unjust that the good suffered from the bad became a fierce opponent 
of the Twente system and withdrew his membership of the FVE after the second great Twente 
textile strike of 1923-1924 (six thousand strikers). In 1931-1932, when all Enschede was 
strikebound again, and sixteen thousand workers in Twente and the Achterhoek were 
unemployed, Rigtersbleek worked on. 
 
Wars 
Jan van Heek lived to see two world wars. In World War I he made himself useful as second 
lieutenant of the Voluntary Army. Together with numerous fellow-townsmen he took care of 
Belgian refugees and the thousands of P.O.W.s of many nationalities that marched through 
Enschede after the war. On 10 November 1918, when Emperor Wilhelm II – with whom Van 
Heek was on friendly terms – asked for asylum in The Netherlands, Pieter Jelles Troelstra 
preached the revolution. On Wednesday 13 November he wrote in his diary that the situation 
in The Netherlands grew more and more threatening. In Enschede too it became turbulent. The 
socialists met in Ons Huis, Jan's native home, but it didn't result in disturbances. When 
Troelstra stated on the Sunday that he had been mistaken,Van Heek was glad that the ‘crisis of 
the very acute bolshevist disease’ was over. Jan van Heek had not approved of socialists and 
communists from the textile strike of 1902. 

The developments in Germany filled Jan with great worry. According to him the years 
after the downfall of the German Empire in 1918 had been more horrible than the war itself. 
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‘Figuratively speaking everything seemed to have fallen to pieces, of the former perfect order 
nothing remained.’ The cause of the great misery was the Versailles Treaty in his eyes. 
‘Reconciliation had been a better end than servitude.’ In the thirties Van Heek, just as many 
other fellow-countrymen, increasingly got the impression that Dutch parliamentary democracy 
was no longer working properly. The successive governments had only one answer to the 
economic crisis that devastated our country: cutback in expenditure, spend less, then the 
problems of unemployment and poverty would be solved of their own accord. 

Especially in intellectual circles many agreed with the critics. The discontent about the 
weakness of the governments during the crisis-years, the aversion to the socialists and the fear 
of the communism onslaught from the east, were motives why many understood the ideas of 
the national-socialists and even appreciated them. That is why Jan van Heek sympathized with 
‘the national-socialists in The Netherlands which made a stand for our national values and 
traditions’, as he would write during the war years. It was his explanation for the ‘current 
seemingly incomprehensible sympathy’ with which many looked upon national- socialism in 
the early nineteen thirties. 

In spite of his initial appreciation of national-socialism and of Adolf Hitler – he had 
strongly reduced unemployment in Germany – a degree of disgust slowly grew in Van Heek, 
not so much against national-socialism as a movement, but against the antisemitism of the 
Nazis who abused their power. That they tackled the communists firmly, he thought 
understandable. It was after all a battle of life and death. But Van Heek especially disapproved 
of their behaviour towards the Jews. After the brutal Night of the long knives, 30 June 
1934,Van Heek's faith in Hitler started wavering. But it especially thwarted him that during 
the coup many people were shot dead without any trial. For the time being these were the last 
words he devoted to Hitler and his movement in his diary. Only four years later did he write 
full of horror about the Reichskristallnacht on 9 and 10 November 1938. National-socialism 
had shown its worst side according to Van Heek. And not only this: Hitler's words ‘must 
offend everybody, they bode little good for the future’. Germany, once so disciplined, had 
changed into a despotic state. The murder of the Jews had opened Van Heek's eyes. 

During World War II Van Heek exerted himself for the Enschede Jews. He played an 
important part in making some textile mills, led by Jews, Aryan, where by order of the 
occupiers Jewish managing directors had to be replaced, and he became chairman of the board 
of directors of some companies. When he was approached to organise a collection of money in 
order to give the Jewish people in hiding food and clothes, he didn't hesitate for a minute. At 
his initiative the Enschede textile manufacturers collected nearly a quarter of a million 
guilders and partly due to this financial support 550 of the approximately 1300 Jews in 
Enschede survived the war. 
 
Advocate 
During the crisisyears of the nineteen thirties Jan van Heek had become the mouthpiece and 
advocate of the Twente textile industry. His influence was based on his financial-economic 
expertise and interest, and his visionary view, for he had foreseen the problems. Especially 
with the keen competition of Japan in the most important market, the Dutch Indies. Van Heek 
looked for media support for his ideas and, together with colleagues, he pleaded the interests 
of Twente textile in The Hague. Early in 1934 this Twente lobby for government measures 
was successful. The Dutch government proceeded to a temporary quota restriction, the import 
of textile was no longer determined by price, but the government cut down the import to a 
maximum volume per country. This measure guaranteed the Twente textile industry 
reasonable sales in the short term, because Japanese competitors were no longer allowed to 
export any more of their cheaper cotton products to the Dutch East Indies. In this way the 
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manufacturers got the time to adapt their assortment and to lower their costs of production 
even more. 

In those years many European countries tried to restrict their debts and interest 
payments by lowering the value of their currencies. This measure had drastic consequences for 
the industry in those countries that had not devalued their currencies, for the products of the 
low currency countries became cheaper. In The Netherlands the government, led by Hendrikus 
Colijn, stubbornly stuck to the expensive guilder. Jan van Heek objected to this obstinacy in 
The Hague. Together with colleagues from his industrial network – among whom Anton 
Kröller of Müller & Co. in Rotterdam and Sir Henry Deterding, president of the Anglo-Dutch 
Royal / Shell concern – he was an advocate of rapid devaluation, according to him highly 
necessary to rescue the economy of The Netherlands. The government capitulated during the 
night of 26 September 1935; the value of the guilder was reduced by twenty percent. 
According to Jan van Heek this was rather a low percentage but nevertheless ‘the relief was 
already enormous and the revival of the entire trade and industry was striking from the start’. 
After dropping the gold standard the Twente textile industry saw its results improve. The 
production, the product sales and the number of workers grew moderately with a peak in late 
1939, when the threat of war incited people to hoard and the state placed large army orders. 

The bad results of the crisis years led to major changes in the organisational structure 
of various textile companies. On 1 January 1935 the firms Van Heek & Co. and G.J. van Heek 
& Sons (Rigtersbleek) were converted into Limited Liability Companies. The most important 
reason was the losses in the early thirties, which were fully compensated by the private capital 
of the businesspartners. The conversion of the firms into a Limited Liability Company meant 
the formal end of the family-owned companies, the tradition of many years that encouraged 
entrepreneurs to safeguard their companies for future generations. They personally paid the 
necessary financing and investments, for external money meant that others were entitled to an 
influence in the company and this was undesirable: the manufacturers wanted to be their own 
bosses. From 1 January 1935 Jan van Heek had three important positions in the Van Heek 
companies: delegated commissioner of Rigtersbleek, commissioner of the Boekelosche 
Stooombleekerij and president-commissoner of Van Heek & Co. which made him the 
mightiest man in the Twente textile industry, the textile tycoon just as his father was in his 
time. 

After World War II the Twente textile industry suffered a lot. The results decreased, 
especially in the first half of the nineteen fifties. Cooperation and concentration were the best 
remedy according to experts.The entrepreneurs were expected to have the courage to break 
with obsolete production methods, to reconstruct and to modernize the apparatus. But Jan van 
Heek stuck to his own policy, led by far too optimistic a view of the developments in the 
textile industry. Adaptations of the structure, differentiations of products and contemporary 
management were not for discussion. His conservative conceptions and his repeatedly 
expressed expectation that the Twente textile industry would be healthy again, as had 
happened before, eventually barred the continuation of Van Heek & Co. and Rigtersbleek. 
Both companies collapsed, just as many others. Enschede receded into poverty and 
unemployment, with empty mills as dismal witnesses. The town never recovered from this 
blow. Enschede is still a poor town. 
 
Art 
In Jan van Heek's life coincidence played an important part. In 1910, when he approached the 
age of forty and was still a bachelor, he decided to purchase ‘a large estate‘ for the second 
period of his life. He didn't know yet that a year later he would accidentally meet Annetje van 
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Wulfften Palthe, on the tennis court in the Volkspark in Enschede, who was nearly twenty 
years his junior, and whom he married in the summer of 1913. 

Jan, an outsider in his family and in the region, didn't choose, as his Twente colleagues 
did, to buy or build a luxurious farmhouse or a sumptuous mansion with extensive grounds in 
the immediate surroundings of Enschede. He looked elsewhere, in Drenthe and on the 
Veluwe, but without success. In 1912 he accidentally heard that Bergh House in 's Heerenberg 
was for sale. At first he hesitated because the dilapidated castle, after a first inspection on a 
rainy day, seemed ‘reasonable but unattractive‘, the interior was bare and chilly, almost 
repellent. He wondered how he could make this neglected medieval castle habitable. After a 
second inspection, on a summer's day, he was determined. On 9 July 1920 he became the 
owner of the castle and surrounding grounds.  

A few days later he accidentally discovered, under a thick layer of dust, a packet of 
rolled, painted but heavily damaged canvases in a dark niche of the castle tower, which, in 
daylight, appeared to be old paintings. Around these Habsburg portraits that unexpectedly 
turned up, he assembled a family series of royal persons over the course of years, which is still 
an important part of the Bergh House collection. This collection of historic portraits illustrates 
as it were Van Heek's interest in history in general and the history of Bergh House in 
particular, but they don't represent his favourite period of art, the late Middle Ages. To adorn 
the walls of his castle, he bought some paintings from that period, in order to create an 
atmosphere in the castle befitting the rich, historic, medieval past. Things were going Van 
Heek's way. In World War I much primitive art was offered, not only to countries at war, like 
England and Germany, but also in the neutral Netherlands. Van Heek profited by this, buying 
among others a few works of art in England, where in previous centuries much valuable art 
had ended up., especially early-Italian and southern-Netherlands art. 

He became fascinated by late-medieval paintings and by old manuscripts. Occasionally 
he bought a single piece, but he didn't become a real artcollector until the summer of 1919. 
Then he heard that the collection of the recently deceased artist and artcollector Friedrich 
Wilhelm Mengelberg would be sold. Van Heek didn't want to buy this collection directly for 
his castle, but his aim was mainly to keep the collection in the Netherlands. For 260,000 
guilders Van Heek became the new owner of the complete collection. Gradually he enlarged 
his collection by purchases in Dutch galleries. For the composition of his eventually unique 
private collection – unique for The Netherlands – of late-medieval art Van Heek regularly 
contacted various experts at home and abroad. Gradually he enjoyed a position among the 
small group of collectors that in the interbellum turned The Netherlands into an international 
centre for the trade in and the collection of early Italian art. Van Heek became involved with 
the international network of collectors, to which among others his compatriots Jacques 
Goudstikker, Otto Lanz and Fritz Mannheimer belonged. 

In 1934 Van Heek participated with some masterpieces in the exhibition Italian Art in 
Dutch Ownership held in the Amsterdam Stedelijk Museum, which is still seen as the 
highlight in the history of Italian art collecting in The Netherlands. He exhibited eighteen 
works of art there,the highest quality from his collection. He was especially proud of two 
works by Duccio Buoninsegna, ‘one of the greatest primitive Italian painters‘, as the catalogue 
stated : The Angel, a panel that was part of the Maesta, once the altarpiece on the high altar of 
the cathedral in Siena, and Holy Martyr, an upper part of a polyptique, ‘a marvellous piece 
from the Siena School’ from the late thirteenth or early fourteenth century. 
 
Museum 
Jan van Heek was not the only art collector in the family, his elder brother Bernard had 
amassed a collection of works from the romantic school and of lesser-known masters from the 
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seventeenth and eighteenth centuries. In 1922 Bernard informed Minister Dr. J.Th.de Visser of 
OK&W that he intended to offer a museum to The Netherlands. The minister couldn't afford 
the running expenses and proposed to wait for better times. Bernard did not live to see this 
development, he died on 31 January 1923. 

The Van Heek family, led by Jan as a pater familias, went through with Bernard's 
plans. Van Heek and his family regularly clashed with ministers and high civil servants in The 
Hague. The reason was especially their obstinacy on two points: the combination of history 
and history of art, and the method of collecting. Jan van Heek, who had been honorary 
managing director of the museum from its opening until 1956, eventually got ‘his‘ National 
Museum Twenthe, entirely according to his ideas. The relationship with the OK&W 
department remained cool even after the war, and deteriorated due to the continued obstinacy 
with which Jan had the late Middle Ages prevail in his acquisition policy, despite the view of 
the ministry which wasn't to deepen but broaden the collection by purchases from other, later 
periods. In 1956, with ideas entirely in line with those of Jan van Heek, curator-archaeologist 
Cornelus Hijszeler succeeded Van Heek as managing director. Hijszeler was assisted by a 
Committee of Assistance consisting of friends of Van Heek that got the assignment to 
maintain the late medieval character of the collection and to reinforce it if possible. But in the 
spring of 1961, four years after Van Heek's death, his influence seemed to have vanished and 
the museum decided not to exhibit early Italian works of art any more. More than thirty 
paintings from that period, some masterpieces among them, acquired from the art collection 
retrieved from Germany after the war, were sent back to The Hague. 
 
Castles and churches 
For Jan van Heek architecture was the ‘foundation of medieval art’. He drew medieval castles 
and churches, wherever he went on his journeys. And in his own environs he devoted himself 
– certainly when he owned a castle himself – to the preservation of these historic monuments. 
He got restorations going and supported them generously out of his own purse or with money 
from the Edwina van Heek Trust which he founded after the death of Edwina, his brother 
Bernard's widow. the night of March 1939 his Bergh House was burnt down. The devastation 
was complete; only the great hall, the chapel, the sittingroom, the turret and the nursery were 
hardly damaged. Many works of art were lost in the flames, among them Duccio's Holy 
Martyr, admired by so many in Amsterdam in 1934. The castle was largely rebuilt in the late 
medieval form, outside and inside. Van Heek not only saved his own castle from destruction, 
but also the castles Doornenburg and Hernen near Wijchen. In several places he started on 
restorations of medieval churches, even in London – the church for foreign protestants Austin 
Friar was given a stained glass window by Dutch friends – and in the German border area 
where the St. Vitus church, heavily hit by allied bombs, is once again the pride of all its 
historic glory on top of the Eltenberg. 

But ‘preservation’ also meant entitlement to having some control for Van Heek. 
Initially he had the idea to transfer the County Property Bergh – with castle, archives, 
paintings and furniture to the province of Gelderland or the state, ‘for the general good as a 
historic and nature monument’. However, later he had different views and in the nineteen 
thirties he initiated the formation of separate foundations to manage the castles of 
Doornenburg and Hernen. He also made plans for this himself. On 5 April 1946 the 
memorandum of association of the Bergh House Foundation was executed. In the year after 
that he advised others to establish foundations so that their castle or house – Doorn House 
where Kaiser Wilhelm II lived, Singraven in Denekamp and Castle Twickel in Delden – 
wouldn't fall into the hands of the state, the great ‘glutton’ according to him. As a deterrent 
example he would mention castle Slangenburg in Doetinchem, which had been confiscated as 
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German and was therefore regarded as enemy property and occupied by Benedictine monks, 
who had too thoroughly adapted the interior to their own wishes. 

In the fifties, after he had turned eighty, many honoured Jan van Heek. The honours 
embarrassed him, but also stroked his vanity. In 1946 he was promoted to great officer of the 
Order of Oranje Nassau. On 27 June 1950 Prince Bernard presented him with the Silver 
Carnation of the Prince Bernard Culture Fund, Van Heek was one of the first four bearers of 
this honour. He was particularly pleased with his honorary doctorate from the University of 
Amsterdam. At his honour ceremony in 1952 his collection of medieval art was called one of 
the most important private collections in The Netherlands. In the spring of 1954 a statuette of 
him: Jan van Heek with his inseparable sketch-book – sculpted by Titus Leeser – was given an 
honorary place in the National Museum Twenthe. Jan van Heek died on 25 January 1957. A 
headline in the Algemeen Handelsblad said : ‘Love of nature, art and history pushed the textile 
manufacturer to second place.’ 
 
 
 
 


