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Van historisch boerderijtje  
naar Rijksmuseum Twenthe

De Bommelas, een oud boerderijtje uit de eerste helft van de negentiende eeuw, is een 

historisch pronkjuweeltje in het Buurser Zand. Ko van Deinse schreef er romantische 

dichtregels over:

Doar onder berkenbeum’ en dannen 

Lig stil de Bommelas alleen,

Doar fluitt de vöggel, in de teuge,  

Doar loopt kenienkes drok duureen,

En schient de moan ’s nachts oaver ’t laand, 

Dan blekt de vos in ’t Buursche zaand.1

Dat idyllische plekje moest het hart worden van het Twents Openluchtmuseum, dat 

Bernard van Heek, firmant van Van Heek & Co., op die plek in het Buurser Zand
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Ko van Deinse, een 
goede vriend van Jan 
Bernard van Heek, 
voelde weinig voor 
een openluchtmuseum 
rondom de Bommelas. 
Mede door zijn 
aandringen kwam 
er een museum in 
de stad, aan de 
Lasondersingel, het 
Rijksmuseum Twenthe.

wilde inrichten. Een traditioneel boerenerf met al 
zijn bouwsels – een bakspieker, een iemenschoer, 
een wagenschöpn – en oude landbouwwerktuigen, 
dat moest het worden.2 Van Heek had de Bommelas 
in 1912 voor tweeduizend gulden gekocht. Rondom 
het boerderijtje lag vierhonderd hectare zand- en 
heidegrond, de laatste gemeenschappelijke gron-
den van de marke Honesch tussen Haaksbergen en 
Enschede, die hij zeven jaar eerder op een publieke 
veiling voor ƒ 8.450,-- had verworven,. Het was een 
eenvoudig lös hoes, tussen 1837 en 1841 gebouwd 
door Gerrit Jan Keizers.3 Niet ver van hier stond in 
vroeger tijden het schooltje voor de buurschap Rut-
beek, een primitief onderkomen, een hut van plag-
gen. Het werd in 1834 afgebroken.4 Een eindje ver-
derop bouwden Bernard en zijn echtgenote Edwina 
Burr Ewing hun villa Zonnebeek.

Hoe kwam Bernard op het idee hier een museum 
in te richten? Aanleiding waren de plannen om de uit 
1802 daterende Wissink’s Möl af te breken. Het was 
Twente’s laatste stenderkast, een oud molentype.5 
Van Heek kocht de molen en liet hem overplaatsen 
naar het heideterrein Roerinkskamp, in het Buur-
serzand.6 De nieuwe plek was niet ideaal, daarover 
waren Ven Deinse en Van Heek het eens.7 Maar een 
betere oplossing was er niet. Bovendien paste de mo-
len helemaal in de plannen van Bernard om Twente 

te verrijken met zijn openluchtmuseum, rondom De 
Bommelas.

Maar Ko van Deinse, voorzitter van de Oudheid-
kamer Twente, verknocht aan het Buurser Zand, de 
molen en de Bommelas, voelde weinig voor dit plan. 
Hij wilde het liefst een eigen gebouw voor de Oud-
heidkamer en stuurde Bernards gedachten in die 
richting.8 Toen bleek dat Van Heek in het begin van 
de jaren twintig al was afgestapt van zijn idee voor 
een Twents openluchtmuseum en plannen had ge-
maakt voor het stichten van een museum in de stad. 
Hij had zelfs al in 1921 een stuk grond aan de Em-
mastraat laten kopen om daar een Oudheidkamer 
en een Kunstmuseum te stichten. ‘Het is geen gek-
heid wat jelui van mij krijgt, dat wordt wel een half 
miljoen’, vertelde hij Van Deinse.9 Bernard wilde een 
museum, ook om er zijn eigen collectie – vooral schil-
derijen uit de achttiende eeuw – onder te brengen. 
In 1922 schreef Bernard minister dr. J.Th. de Vis-
ser van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, dat 
hij van plan was het Rijk gratis een museum en zijn 
kunstverzameling aan te bieden. De bewindsman 
adviseerde te wachten op betere tijden. De financi-
ele situatie was zo slecht dat het Rijk niet in staat 
zou zijn de jaarlijkse exploitatielasten op te brengen. 
Bernard mocht de verdere ontwikkelingen niet mee-
maken, hij overleed op 31 januari 1923. 

‘Almachtige familie’
De familie Van Heek, onder aanvoering van de ge-
broeders Jan en Ludwig van Heek, in nauwe samen-
werking met Bernards weduwe Edwina Burr Ewing, 
wilde het museum dat Bernard voor ogen had ge-
staan, toch realiseren. Het werd een moeizaam, ja-
ren durend proces. ‘De almachtige familie’ verbruide 
het in de jaren twintig behoorlijk bij het ministerie 
van OK&W. Bewindslieden, ambtenaren en advi-
seurs stoorden zich herhaald aan ‘het eigenaardig 
handelen’ van voornamelijk ‘de Heer van Heek’, 
Jan van Heek, woord- en penvoerder van de fami-
lie. Hun ergernis over de eigenzinnigheid en de ar-
rogantie van Jan en in zijn spoor de overige leden 
van de werkcommissie uit de familie, blijkend in ge-
sprekken en uit tal van brieven, veroorzaakte in het 
Haagse departement het sterke gevoel ...

Wel ontspannend vermaak, liever geen cultuur in Enschede
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... dat de almachtige familie haar zin maar moest 
hebben. [...] De heeren Van Heek meenen verstand 
van museumaangelegenheden te hebben en willen 
hun inzichten doorgeven, omdat zij alles betalen. 

Voortdurend waren er botsingen en kleine scher-
mutselingen. De familie dacht in alles een min of 
meer beslissende stem te hebben. De betrokkenen 
op het ministerie vroegen zich af of het nu ging om 
een Rijksmuseum of het Museum Van Heek.  

Maar waar in Enschede moest het nieuwe museum 
worden gebouwd? Diverse plekken passeerden de re-
vue, de Emmastraat, het Volkspark, het begin van 
de Korte Steeg (de latere Deurningerstraat). Het mi-
nisterie dacht aan het Van Heekshuis, het ouderlijke 
huis van Bernard en Jan van Heek. Maar dat idee 
ontmoette weerstand in de familie. Moeder Chris-
tine had in 1919 al in een beschikking laten vastleg-
gen, dat ze graag zou zien dat na haar dood één van 
de kinderen in het huis zou gaan wonen. Het moest 
‘een Van Heekshuis blijven, waarin de eenvoudige 
geest, het streven naar alles goed en groote harmo-
nie moge voortleven’.10 In de voorbije jaren was in de 
familievergaderingen enkele keren gesproken over 
de bestemming van het ouderlijke huis. Tijdens één 
van deze bijeenkomsten deelde Jan mee dat moeder 
hem diverse keren had verteld het huis na het over-
lijden van vader Gerrit Jan te willen schenken aan 
de Oudheidkamer. Maar later was ze van dat plan 
teruggekomen en sprak ze herhaalde malen de hoop 
uit dat één van de kinderen de traditie zou voortzet-
ten, dat er vooral geen vreemden in het huis zouden 
komen, of dat het verkocht zou worden.11 

Het bestuur van de Oudheidkamer, geïnspireerd 
door medebestuurder Jan van Heek, hielp de fami-
lie uit de impasse. Aan de Lasondersingel lag een 
zeer aantrekkelijk terrein, even dicht bij de Oude 
Markt als het Volkspark, er liep een brede verkeers-
weg langs, er tegenover werd een hervormde kerk ge-
bouwd, de Lasonderkerk. Als het museum een ruime 
binnenplaats kreeg, kon het licht vanaf die binnen-
plaats en de straatkanten de schilderijenkabinetten 
binnenkomen. 

Hoeveel beter schilderijen uitkomen in goed 
belichte en gerangschikte kabinetten dan in 
grote zalen, daarvan geeft het Rijksmuseum in 
Amsterdam na zijn gedeeltelijke hervorming 
blijk. Wanneer tot stichting van het museum te 
dezer plaats wordt besloten, wordt het perspectief 
geopend van een waardig, representatief Twentsch 
Museum, zoals de legataris heeft bedoeld.12 

Op 19 februari 1926 tekenden Edwina en de andere 
erfgenamen, ten overstaan van notaris Henry van 
Opstall, in het Van Heekshuis de acte van schenking. 
Het werd niet het Van Heek Museum, ook niet het 
Twentsch Museum, maar het Rijksmuseum Twen-
the. De familie Van Heek schonk het Rijk het ter-
rein, het museum waarin plaats was voor een ver-

zameling schilderijen – waaronder de collectie van 
Bernard van Heek – en de collectie van de Oudheid-
kamer Twente. Maar er was één ernstig probleem: 
Frederik Schmidt Degener, hoofddirecteur van het 
Rijksmuseum en adviseur van de minister, had de 
verzameling kunstwerken van Bernard bestudeerd. 
Zijn conclusie was onthutsend: de collectie van Ber-
nard had niet voldoende niveau voor een rijksmu-
seum.13 Het was wel een aardige collectie voor een 
particuliere verzameling, maar telde weinig stukken 
van grote culturele waarde. Bernard van Heek had 
een nogal traditionele collectie opgebouwd. Er zou 
fors moeten worden geïnvesteerd in meer kwaliteit 
en het verbreden van de verzameling met werken uit 
andere kunstperioden.14

Middeleeuws klooster
De familie Van Heek boog zich ook over de vraag wie 
het nieuwe museum moest ontwerpen. En vooral: 
aan welke eisen moest het gebouw voldoen? De 
werkcommissie van de familie Van Heek, bestaande 
uit Ludwig, Edwina, Jan en broer Henny van Heek, 
en de bestuursleden van de Oudheidkamer Ko van 
Deinse, G. J ter Kuile en secretaris C.J. Snuif, be-
zochten in het laatste kwartaal van 1926 diverse 
musea, in Nijmegen, Haarlem, Leiden, Deventer, 
en in Dortmund het Kunst- und Gewerbemuseum. 

Architect Jan Stuivinga en zijn oudere broer Theo bouwden eind jaren twintig de Lasonderkerk 
aan de Lasondersingel voor de Nederduitsch Hervormde Gemeente, een afsplitsing van de Ned. 
Hervormde Kerk. Het geld was bijeengebracht door een inzamelingsactie. Vooral fabrikanten 
gaven gul. Op 13 november 1927 werd de kerk ingewijd. Eind jaren negentig van de vorige 
eeuw is de kerk, inmiddels in gebruik genomen door de Gereformeerde Kerk, aangewezen als 
rijksmonument.47
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Op 3 april 1927 besloot de familie – in groten ge-
tale opgekomen, alleen Edwina was in het buiten-
land – ten hoogste 225.000 gulden uit het familie-
fonds te bestemmen voor de bouw en inrichting van 
het museum. Uit een grote groep kandidaten koos 
de familie na veel wikken en wegen voor de archi-
tectencombinatie van Karel Muller en A.K. Beudt uit 
Hengelo, omdat hun ontwerp het beste aansloot bij 
de ideeën van de Van Heeks.15 

Het was geen verrassende, eerder een voor de 
hand liggende keuze. Karel Muller, vooral bekend ge-
worden door zijn ontwerpen voor het Tuindorp Het 
Lansink in Hengelo, had in Twente al voor veel fabri-
kanten landhuizen en villa’s gebouwd. Ludwig van 
Heek had de van oorsprong Amsterdamse architect 
in 1902 gevraagd zijn villa aan de Hengelosestraat 40 
te ontwerpen. Voor de Almelose textielfamilie Van 
Wulfften Palthe had Muller een jaar later De Spren-
genberg in Haarle gebouwd. Gerrit Jan van Heek liet 
zijn villa De Wigwam aan de Boddenkampsingel 40 
in Enschede door Muller tekenen en voor Arnold van 
Heek had hij begin jaren twintig Het Stroot in Twek-
kelo ingrijpend uitgebreid en verbouwd.16 

Toen Muller de opdracht kreeg voor het museum, 
was hij bijna zeventig, het was zijn laatste grote werk. 
In samenwerking met compagnon K. Beudt, ont-
wierp hij een gesloten bouwblok met gerende, dus 
niet haaks op elkaar staande voor- en zijgevels, op 
een symmetrische plattegrond en een opvallende 
entreepartij met een steil schilddak, geflankeerd 
door zeszijdige hoektorens; de entree zelf had een 
halfrond bovenlicht in een rondboogportiek versierd 
met zandstenen blokken.17 Maandenlang werd er ge-
werkt aan de inrichting van zowel de schilderijen-
afdeling met twaalf zalen en kabinetten en de tien 
ruimten voor de Oudheidkamer Twente. De leidende 
gedachte was ..... 

... een Museum te scheppen, dat vrij van 
overlading, door logische rangschikking in 
opvolgende vertrekken en zoveel mogelijk in 
tijdsvolgorde, den bezoekers het verzamelde 
op bevattelijke wijze als een samenhangend 
geheel doet zien. [...] aan de bezoekers in onzen 
bewogen en jagenden tijd een oogenblik van rust 
en verpoozing en een terugblik in het verleden te 
geven. 

Daarom was gekozen voor de bouw rondom een bin-
nenplaats in de geest van een hofje of een middel-
eeuws klooster. Hier kreeg de bezoeker volgens Van 
Heek het idee ‘een oogenblik de verbinding met de 
buitenwereld te verbreken en zich opgenomen te 
voelen in een interieur, sprekende van andere tij-
den, van andere levenswijzen, van andere idealen’.18 

Op 17 juni 1930 werd het museum overgedragen 
aan de Staat. Jan van Heek had uiteindelijk ‘zijn’ 
Rijksmuseum Twenthe gekregen, een museum dat 
niet alleen schilderkunst toonde met een sterk ac-
cent op laatmiddeleeuwse kunstwerken, maar de 

bezoekers in de vertrekken van de Oudheidkamer 
Twente ook terugvoerde in de geschiedenis van de 
streek die hem aan het hart was gebakken. Hoe zeer 
Jan van Heek een beslissende invloed had, blijkt uit 
zijn dagboek. Hij schreef daarin: 

17 juni 1930 heeft voor mij het eind van een bijna 
4-jarig werk gebracht. [...] Bernards plan werd 
totaal geëlimineerd om van nieuwe ideeën, door 
mij aangegeven uit te gaan.

De overdracht van het museum aan de Staat was voor 
Van Heek ‘de afsluiting voor mij zelf van een stuk le-
venswerk’.19 Jan van Heek had iedereen en alles naar 
zijn hand gezet. Op 17 juni 1930 werd hij benoemd 
tot honorair directeur van het museum, ‘buiten be-
zwaar van ’s Rijks schatkist’. Ko van Deinse werd we-
tenschappelijk assistent met de persoonlijke titel van 
conservator. Bij de overdracht stelde Van Heek open-
lijk en onomwonden, dat hij de stichting van het mu-
seum zoals het nu was, had doorgedreven.20 

Holbein, geen Rembrandt
De familie schonk bij de overdracht het Rijksmu-
seum Twenthe een kunstwerk, waarover lang was 
nagedacht. Een groots, meeslepend cadeau moest 
het worden. Gerrit Jan jr. pleitte voor een echte Rem-
brandt, dat zou een geheide, niet te vermijden pu-
bliekstrekker worden, die het museum op de kaart 
zou zetten. Oudere broer Jan, pater familias, had een 
ander idee. Hij had in zijn netwerk horen verluiden 
dat twee Amsterdamse kunsthandelaren begin 1932 
een in Londen ontdekt werk van Hans Holbein de 
Jongere hadden gekocht. Het was vooral interessant, 
omdat er in Nederland op dat moment maar twee 
authentieke werken waren van deze vooraanstaande 
Duitse schilder waren, in het Mauritshuis in Den 
Haag. Daarom betekende aanschaf van het werk niet 

De familie Van Heek 
schonk het Rijk dit 
schilderij van Hans 
Holbein de Jongere. 
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alleen een belangrijke aanwinst voor het museum, 
ook zou het ons nationale kunstbezit verrijken.21 Een 
werk van deze 16de eeuwse schilder sloot volgens Van 
Heek beter aan op de laatmiddeleeuwse collectie van 
het museum en het zou het beleid van het museum 
meer onderstrepen dan een schilderij van de Gouden 
Eeuwer Rembrandt. Zoals vaak gaf ook nu de mening 
van Jan in de familieraad de doorslag. 

Het werk van Holbein, geschilderd in 1533, toont 
het portret van Richard Mabott, 48 jaar, master of 
St. Thomas Hospital in Southwark Londen.22 De 
aankoop – het schilderij kostte ongeveer twee ton – 
werd vooral mogelijk gemaakt door een aanzienlijke 
financiële bijdrage van Edwina van Heek.23 Kunst-
handel Douwes had van twee buitenlandse deskun-
digen en van een hoogleraar de bevestiging gekregen 
dat het werk kon worden toegeschreven aan Hans 
Holbein de Jongere. Latere onderzoekingen wierpen 
de vraag op of het werk wel een echte Holbein is of 
dat het is geschilderd door een kunstenaar uit zijn 
omgeving.24 Tot op dit moment is er geen zekerheid 
of het Rijksmuseum Twenthe zich mag beroemen op 
een echte Holbein. 

Notoire dwarsligger
Onder de directeuren van de rijksmusea, die over het 
algemeen een uitstekende relatie hadden met het mi-
nisterie van OK&W, was Jan van Heek een notoire 
dwarsligger, die de ambtenaren en de minister soms 
bijna tot wanhoop dreef. De toch al 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 uit-
gesproken voorkeur had voor verbreding – dus ook 
aandacht voor andere belangrijke kunstperioden – 
in plaats van verdieping van de collectie. Want de 
laatmiddeleeuwse kunst bleef voor hem hoofdzaak. 
Kort voor zijn dood schreef hij tijdens de kerstdagen 
van 1956 in zijn dagboek: 

Voor mij blijven de eenvoudige, kleine werken der 
13de en 14de eeuw, vrij van wereldse invloed, de 
grootste aantrekkelijkheid behouden.25

Hoe minimaal Jan van Heeks interesse voor latere 
kunststromingen was, bleek vooral toen het mu-
seum na het overlijden van Jans vriend en collega-
fabrikant Bernard Scholten op 25 juni 1947 diens 
kunstcollectie kreeg aangeboden. Zoals vele andere 
Twentse textielfabrikanten was Scholten een echte 
natuurliefhebber. Daarom kocht hij vooral schilde-
rijen met landschappen, die hij ophing in zijn his-
torische huis aan de Hengelosestraat 24, bekend als 
het Scholtenhuis, waar hij samen met zijn ook onge-
trouwd gebleven zuster Ida woonde. In de loop van 
vele jaren en zonder enige ophef bracht hij een ver-
zameling bijeen van werken van grote meesters uit 
de Gouden Eeuw en bekende Nederlandse en Franse 
meesters, vooral uit de tweede helft van de negen-
tiende eeuw.26 

Bernard liet zijn 58 kunstwerken na aan zus Ida, 
die ze overdroeg aan de Staat, in casu het Rijksmu-
seum Twenthe.27 Haar enige voorwaarde was dat zij 
gedurende haar verdere leven schilderijen mocht kie-

Het belangrijkste 
schilderij van de 
collectie van Bernard 
Scholten was  
– volgens oud- 
museumdirecteur 
Dorothee Cannegieter 
– dit werk van Alfred 
Sisley, Gezicht op 
Louveciennes in de 
herfst.
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In 1937 was het lös 
hoes uit De Lutte 
weer opgebouwd, in 
de achtertuin van het 
museum.

zen om thuis op te hangen. Voor Van Heek was dat 
geen probleem, want – zo beweerde hij – er was toch 
geen ruimte in het museum om de verzameling een 
blijvende plaats te geven.28 Dit stak de ambtenaren 
van OK&W, omdat hij niet de werkelijke reden opgaf: 
hij wilde niet toegeven dat de kwaliteit van de collec-
tie-Scholten zó hoog was dat de topstukken uit deze 
verzameling de plaats verdienden die nu werd inge-
nomen door werken die eigenlijk niet thuishoorden 
in de publieksruimten van een rijksmuseum.29 Dat 
Van Heek inderdaad het belang van Scholtens verza-
meling 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.30 De collectie werd overigens wel 
in de kersttentoonstelling van 1947-1948 getoond 
aan het publiek. Daarna keerden de schilderijen te-
rug naar het Scholtenhuis, waar Ida tot haar dood in 
1964 woonde. Pas toen werden de schilderijen naar 
het museum overgebracht en in de permanente ex-
positie opgenomen.31 

Lös hoes bij museum
Het Rijksmuseum Twenthe was ook het nieuwe on-
derkomen van de Oudheidkamer Twente. Bij het 
ontwerpen van het museum had de architect spe-
ciale ruimten ingetekend voor de verzameling van 
de vereniging.32 Onder de inspirerende leiding van 
Ko van Deinse streefde het bestuur van de Oudheid-
kamer naar een kwalitatief hoogstaande presentatie 
van de geschiedenis van stad en streek. Enkele jaren 
later, in de tweede helft van de jaren dertig ging een 

grote wens van de Oudheidkamer in vervulling. Er 
dreigde in 1936 groot gevaar voor het twee eeuwen 
oude Saksische ‘lös hoes’ Groot Bavel. Het huis stond 
vanaf 1784 in de boerschap en vroegere marke De 
Lutte, zo’n vierhonderd meter van de kerk. ‘Het lag 
daar op een kleine verhevenheid aan den oever van 
een smalle, heldere beek […] die door lage, eenigszins 
moerassige weiden stroomt.’ De overlevering wil dat 
een vroegere bewoner in het moeras verdronk en 
dat zijn dwalende geest nog af en toe God om hulp 
vroeg.33 

Jan van Heek hoorde bij geruchte dat de eigenaar 
overwoog Groot Bavel af te breken. De man had een 
nieuw huis gebouwd, de boerderij gebruikte hij als 
schuur, bergplaats en kalverstal. Zijn plan was de 
boerderij te verbouwen of af te breken, daarover had 
hij nog geen besluit genomen. Maar Jan van Heek 
had een ander idee: Groot Bavel moest blijven, in de 
tuin van het Rijksmuseum Twenthe. Het huis was 
een lös hoes pur sang en daarmee zo karakteristiek 
Twents: 

Zijn hooge en spitse dak van verweerde roode 
pannen tot op manshoogte neerdalend op de 
lage zijmuren met kleine vensters en deuren, het 
“boveneind” met zijn aangebouwde “bovenkamer”, 
en een waterput voor de deur, beschaduwd door 
een linde, het “nieneind” met zijn “onderschoer” 
en groote “niendeur” – alles vormde een 
karakteristiek geheel. 

Jan van Heek zong ook de lof over het lös hoes. Het 
Twentse Saksische huis vond hij een sieraad in het 



G
eschiedenis van Enschede  35  Van historisch boerderijtje naar Rijksm

useum
 Tw

enthe

287

landschap, vertrouwd aan alle oudere bewoners van 
de streek, ‘meestal gelegen aan den rand van oeroude 
esschen, omgeven door zware eiken en somtijds door 
wallen’. Hij voelde zich zeer verbonden met het Sak-
sische gebied en had veel liefde voor de historie van 
het Twentse land, waarin het boerenleven zo cen-
traal stond. Daarom spande hij zich in om deze boer-
derij te behouden en een plaats te geven bij het mu-
seum. Jan van Heek was de onbekende ‘vriend van 
het Museum’, die het geld voor de aankoop had ge-
fourneerd.34 In de herfst van 1936 en het volgende 
voorjaar braken werkloze bouwvakkers het lös hoes 
af en bouwden het steen voor steen weer op aan de 
Lasondersingel in Enschede, op de plaats van het 
vroegere erve Het Laersonder. De leiding had Jan 
Jans, architect in Almelo, bouwmeester en kenner 
van het Nedersaksische boerenhuis.35 Op 11 mei 
1937 kon Van Heek de waardevolle aanwinst in de 
tuin van zijn museum aan de staat overdragen.

Een bezienswaardigheid bij het museum was niet 
alleen het lös hoes, ook de dikke steen op de stoep 
voor de ingang van het museum, die daar jarenlang 
heeft gelegen, trok ieders aandacht. De steen, ruim 
dertigduizend kilo zwaar, kwam van het Erve Rool-
vink op de Lonnekerberg. Het was een waarlijk ge-
vaarte, want 3,20 meter lang, 2,60 meter breed en 
2,10 meter dik. Een boer in Lonneker wist met ze-
kerheid te vertellen dat de steen in de voorbije jaren 
was gegroeid, want: ‘Do ik ‘nen kleinen jong was, was 
e lang nich zoo groot as now’, vertelde hij vol zelf-
overtuiging. Het vervoer was niet eenvoudig. Met 
kabels en lieren werd de steen van het erf naar de 
weg gerold, waar een spoorwegwagon klaar stond. 

In 1930 droeg de 
familie Van Heek het 
museum over aan 
het rijk en heette het 
voortaan Rijksmuseum 
Twenthe. Deze foto is 
gemaakt in 1994. Toen 
lag de dikke steen er 
nog.

Het vervoer van de 
dikke steen, van de 
Lonnekerberg naar de 
Lasondersingel trok de 
aandacht van velen.
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Getrokken door een tractor, kwam de wagon bij aan 
bij de spoorlijn van Oldenzaal naar Enschede. Om 
het treinverkeer niet te storen, bracht een locomotief 
de wagon in de nachtelijke uren naar het terrein van 
de Bamshoeve, waarna de wagon op rails die telkens 
werden verlegd, naar zijn plek bij het museum werd 
gereden. In de steen staat gebeiteld dat vrienden van 
Jan Bernard van Heek, die in 1923 was overleden, 
de steen van het Erve Roolvink naar het museum 
hebben laten brengen, als eerbetoon aan de man 
wiens droom het was een museum te bouwen, waar 
arbeiders op hun vrije zondag van kunst konden ge-
nieten.36  Het is de bedoeling dat de steen weer een 
plaats krijgt bij de ingang van het museum. 

‘Buitenmuseum’ 
In de zomer van 1953 hoorde Jan van Heek, dat eige-
naar mr. Willem Frederik Jan Laan van het landgoed 
Singraven bij Denekamp had gevraagd of de door Jan 
en zijn schoonzuster opgerichte Stichting Edwina 

van Heek in de toekomst de zorg voor zijn landgoed 
op zich wilde nemen. Van Heek vond dat Singraven 
behouden moest blijven: 

Huis Singraven [...] vormt met zijn grandioze 
oprijlaan, zijn park, zijn prachtige Dinkeloevers 
een zo belangrijk centraal punt der bezitting, dat 
men er niet aan durft te denken, dat het zoude 
verdwijnen.37 

In het voorjaar van 1954 schemerde er een oplos-
sing. Laan, toen 62 jaar, presenteerde een verrassend 
idee: na zijn overlijden kon Singraven een ‘Buiten-
museum’ worden van het Rijksmuseum Twenthe, 
een soort Uithof. Op de bovenverdieping konden 
tentoonstellingen worden gehouden en gelijkvloers 
was er ruimte voor recepties en feesten. Van Heek, 
die deze gedachte wel aansprak, onderhandelde met 
het ministerie van OK&W over dit idee.38 Maar het 
liep anders. Langdurige onderhandelingen leidden 
uiteindelijk tot een voorlopige acte van eigendoms-
overdracht. Het rijk was geen partij meer. Het idee 
van de Uithof werd naar de archieven verwezen, na-
dat de betrokken ministers hun aanvankelijk toege-
zegde medewerking hadden ingetrokken. Op 13 juni 
1956 ging het Huis Singraven met alle bezittingen 
voor een half miljoen gulden over naar de Stichting 
Edwina van Heek.

Museum wordt woonvilla
Karel Muller, de architect van het Rijksmuseum 
Twenthe, had voor Gerrit Jan jr., jongere broer van 
Jan, omstreeks 1920 aan de Boddenkampsingel 40 in 
Enschede de Wigwam ontworpen, een statig, recht-
hoekig herenhuis.39 Van Heek wilde aanvankelijk in 
deze stadsvilla een museum onderbrengen. Hij be-
zat een kunstcollectie van voornamelijk schilderijen 
uit de negentiende eeuw, uit het rijk der dieren, die 
hij daar wilde tentoonstellen. Muller tekende het ge-

Op Hemelvaartsdag 
21 mei 1936 maakte 
Jan Herman van Heek 
deze tekening van het 
lös hoes Groot Bavel in 
De Lutte, dat verhuisde 
naar de achtertuin 
van het Rijksmuseum 
Twenthe.

Karel Muller, de 
architect van het 
Rijksmuseum, had 
omstreeks 1920 
voor Gerrit Jan van 
Heek jr. de Wigwam 
gebouwd, aan de 
Boddenkampsingel. 
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Even leefde in 
het begin van de 
jaren vijftig van 
de vorige eeuw de 
gedachte van het 
landgoed Singraven 
bij Denekamp een 
‘buitenmuseum’ van 
het Rijksmuseum 
Twenthe te maken, 
maar dat plan ging niet 
door. 

bouw dan ook als een museum, tot in de kleinste de-
tails; er zijn zelfs tekeningen bekend van de haken 
waaraan de schilderijen moesten hangen. Maar dit 
plan ging niet door. Gerrit Jan jr. zou tot andere ge-
dachten kunnen zijn gekomen, toen Bernard in de 
zomer van 1922 het ministerie van OK&W in Den 
Haag had laten weten, dat hij het Rijk gratis een mu-
seum voor kunst wilde aanbieden. De Wigwam werd 
de woonvilla van Gerrit Jan van Heek en zijn gezin.40

Het duurde bijna twintig jaar eer Gerrit Jan jr. zijn 
collectie schilderijen aan het publiek kon tonen. Op 
diens kosten ontwierp Anton Beudt, de architect 
met wie Karel Muller had samengewerkt bij het ont-
werpen en bouwen van het Rijksmuseum Twenthe, 
een uitbreiding van het museum met twee grote en 
twee kleine zalen, waar de natuurschilderijen een 
plaats kregen. Zijn collectie was ontstaan uit ‘groote 
liefde en het zich één voelen met de natuur van den 
Stichter’. Die hartstocht voedde hij op reizen naar 
Scandinavië, de Poolzee, de Karpaten, Stiermarken, 
Canada en Amerika.41 De schilderijen, van wild in 
de vrije natuur, de vogelwereld in het noorden, de 
fauna in Centraal-Afrika en de natuurreservaten in 
de Verenigde Staten en Canada riepen gemengde ge-
voelens op.42 Tegenover het wat onverklaarbare en-
thousiasme van museumdirecteur Jan van Heek, die 
zich sterk maakte voor zijn museumconcept: vooral 
late middeleeuwen, stond de gereserveerde, licht af-
wijzende houding van Schmidt Degener die met mild 

eufemisme de werken van Gerrit Jan jr. minder ge-
schikt achtte voor de vaste collectie, ook al hing een 
aantal schilderijen al vanaf de opening in een paar 
kabinetten.43 Jan van Heek, onverstoorbaar zijn ei-
gen gang gaande, liet zich aan deze opvatting weinig 
gelegen liggen, de schilderijen van broer bleven te 
zien in het museum. 

Natuurmuseum 
Misschien zou het Natuurmuseum aan de Tromp-
laan, in de villa van de familie Serphos, een goede 
plaats zijn geweest voor de schilderijencollectie van 
Gerrit Jan van Heek jr., maar of daar ruimte genoeg 
zou zijn geweest, valt te betwijfelen. Zeker niet in 
het begin, toen de eerste natuurtentoonstelling in 
Enschede werd gehouden, op de zolder van de Fa-
brieksschool aan de Noorderhagen. De geschiedenis 
van dit museum gaat terug naar het begin van de 
twintigste eeuw, 1903, toen in Enschede de afdeling 
Twente van Koninklijke Nederlandse Natuurhistori-
sche Vereniging werd opgericht. G.M. Roding, de la-
tere directeur van het museum, voerde in een artikel 
in het Jaarboek Twente het ‘natuurhistorisch réveil’ 
van rond de eeuwwisseling op:

Afstamming, erfelijkheid en evolutie waren in 
die tijd niet slechts onderwerpen waar tal van 
vakgeleerden heftig over redetwistten, maar 
dank zij vele populair-wetenschappelijke uitgaven 

‘Meerdere ontwikkeling voor minder-gesitueerden’
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Vanaf 1939 was het 
Natuurhistorisch 
Museum gevestigd 
aan de  
M.H. Tromplaan.

begon ook het grote publiek zich voor deze zaken 
te interesseren.

In december 1918 richtten de Enschedese leden van 
de vereniging een eigen afdeling op, omdat de leden 
van de afdeling Twente te ver uit elkaar woonden, een 
situatie die vaak tot praktische bezwaren leidde, in de 
jaren dat nog niet iedereen over een automobiel be-
schikte. Ze waren bijeengekomen in het latere hotel 
De Zon, toen hotel Rijbroek aan de Zuiderhagen. Het 
was de op 1 januari 1917 tot onderwijzer in Enschede 
benoemde M.J. Sambeek, een dertiger, enthousiast 
natuurminnaar, die het initiatief nam voor de eer-
ste grote ‘natuurtentoonstelling’, in het weekeinde 
van 27  en 28 september 1919, op de zolder van de 
Fabrieksschool. Niet alleen presenteerden velen een 
deel van hun interessante collectie – boeken, vlinders, 
zelfgekweekte dahlia’s, aquaria en terraria – maar er 
kwamen ook veel stadgenoten een kijkje nemen. Dit 
succes leidde tot de oprichting van een zelfstandige 
vereniging, los van de landelijke, de Natuur-Histori-
sche Vereniging Enschede-Lonneker. In de statuten 
werd al gesproken over een eigen museum......

Van Sambeek, die voor de nieuwe vereniging de 
contacten met de plaatselijke pers onderhield, be-

pleitte in Tubantia in maart 1920 de stichting van 
een natuurhistorisch museum, als een hulpmiddel 
voor het onderwijs, maar ook een centrum voor lief-
hebberij en wetenschap. De gemeenten Enschede en 
Lonneker tastten beide in de beurs en zo kon op 21 
oktober 1921 een museum worden geopend in een 
voormalige apothekerswerkplaats aan de Lange-
straat. Toen de plannen voor de bouw van een nieuw 
stadhuis wat vastere vorm aannamen – het zou ove-
rigens nog wel enkele jaren duren eer het kon wor-
den geopend – moest het museum verhuizen naar de 
Huetingschool, de latere Zeggeltschool, waar de zol-
der vrij was gekomen. Maar een ideale plek voor een 
museum was die zolder zeker niet en toen de collectie 
groeide, was er geen plek meer voor bezoekers. Milde 
gevers maakten het vele jaren later mogelijk een ei-
gen onderkomen voor een museum te kopen, de villa 
van de familie Serphos, aan M.H. Tromplaan. Het 
nieuwe museum ging op 29 november 1939 open. 
Ruimtenood was aanleiding voor de uitbreiding van 
het museum, waarvoor uit de burgerij ƒ 400.000,-- 
werd bijeengebracht.44 Later volgden nieuwe uitbrei-
dingen, tot het Natuurmuseum onderdeel werd van 
de TwentseWelle, evenals het Van Deinse Instituut 
en het Twents-Gelders Textielmuseum.


