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HOOFDSTUK 8 
 

Doodziek en levensmoe 
 

Nadat Jan zijn schoolopleiding met uitstekende resultaten had beëindigd, liep hij als 
voorbereiding op zijn loopbaan als textielfabrikant vanaf het najaar 1893 bijna een jaar stages 
in Lancashire. Daar volgde hij een textieltechnische opleiding en begon met het opbouwen 
van een netwerk van relaties die hem in zijn verdere leven van pas zouden kunnen komen. 
Daarna wilde hij een lange, verre reis maken, die hem over een groot deel van de wereld zou 
voeren, onder meer naar Nederlands Oost-Indië en Brits-Indië (Birma), waar hij zich wilde 
oriënteren op nieuwe afzetgebieden voor zijn ‘katoentjes’. Over zijn zakelijke belevenissen 
stuurde Jan tijdens zijn reis uitvoerige brieven naar zijn vader. In zijn dagboeken schreef hij 
over de inwoners, de monumenten, de natuur, de steden, zijn verwondering, zijn 
ontdekkingen.  

Zijn reis begon op 16 januari 1895. Jan nam de trein naar Genua, samen met zijn 
broers Bernard en Ludwig die hem wilde uitzwaaien. Ze maakten een tussenstop in Parijs 
waar ze overnachtten en Jan de Notre Dame wilde bekijken. Deze kathedraal imponeerde hem 
zo mateloos, dat hij zich niet durfde te wagen aan een beschrijving in zijn dagboek, dat zou 
zijn ‘krachten te boven gaan’, meende hij. Er viel volgens hem zo ontzettend veel te schrijven, 
over de geschiedenis van deze vroeg-gotische  kathedraal, over de schatten die in deze kerk 
worden bewaard of ‘zelfs over ’t schemerlicht, dat op pilaren, banken, altaar en alle 
voorwerpen valt, paarsgekleurd door de beschilderde ruitjes, die te zamen één groot 
circelvormig raam vormen.’ De volgende dag bezochten de broers het Louvre, waar de Venus 
van Milo grote indruk maakte op Jan. ‘Ik vond haar in één woord prachtig.’1 Na hun 
tussenstop in Parijs reisden ze door naar Genua, waar Jan’s schip donderdag 24 januari 1895 
afvoer. Het afscheid viel hem zwaar.  

Op woensdag 6 maart zat hij na een concert aan een tafeltje aan de promenade in 
Batavia, waar ‘vele dames defileeren’. Vrijgezel Jan zag er ‘mooie figuren en ook aardige 
gezichtjes’ bij. De kleding was in dit klimaat natuurlijk ‘veel luchtiger, losser en eleganter dan 
bij Europeesche dames, die somtijds een waren kleerenlast torschen’. Maar niet alleen mensen 
boeiden hem, ook de monumenten. Op zondag 12 mei bewonderde hij Modjopahit, de oude 
hoofdstad van het gelijknamige Hindoerijk, dat in de vijftiende eeuw door de Moslims ten val 
werd gebracht.2 Van de uitgestrekte bouwvallen, die vroeger op deze plaats te zien waren, was 
niet veel meer over. In Indië waren namelijk herhaald stenen van eerbiedwaardige 
monumenten gebruikt voor de bouw van suikerfabrieken. Gelukkig, aldus Jan, waren enkele 
overblijfselen aan dit vandalisme ontsnapt en gaven de bezoeker van nu een idee hoe hier 
vroeger werd gebouwd. Een bijzondere belevenis was voor hem het uitstapje naar Grissée, 
een plaatsje aan Straat van Madoera, waar voor het eerst de Islam werd gepredikt en zich van 
hier uit verspreid had over Java.  

 
Ze luieren, doen niets  
Als hij een maand onderweg is, klinkt in zijn brieven aan zijn ouders af en toe wat heimwee 
door . Hij leefde volop mee met wat er in Enschede en omgeving gebeurde. In februari 1895 
kocht zijn vader het heerlijk goed Mallem, 450 ha groot, tussen Haaksbergen en Eibergen, op 
de hoge zandgronden tussen de Buurserbeek en de Berkel. Het landgoed, met een rijke 
geschiedenis die terug gaat tot de twaalfde eeuw, sluit aan bij Het Lankheet dat al eigendom 
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was van Gerrit Jan van Heek, die geen moment aarzelde toen hij hoorde dat het te koop was.3 
Jan liet zijn gelukwens aan zijn vader vergezeld gaan van het advies om vooral de oude 
stammen te bewaren wanneer hij hout verkocht. Twee weken later, op 4 mei – hij had 
kennelijk een brief uit Enschede ontvangen – schreef Jan zijn ouders dat hij verheugd was dat 
zijn vader nog steeds tevreden was over zijn aankoop.  
 Jan’s dagen waren tijdens deze reis meer dan gevuld, met zakelijke besprekingen, met 
bezoeken aan steden, eilanden, fabrieken, toeristische trekpleisters als de Boroeboedoer, 
Hindoetempels, tochten te paard. In de junimaand, tussen zijn zakelijke gesprekken en visites 
en tripjes in de omgeving door, kreeg hij een uitnodiging voor een jacht, die hij niet wilde 
missen. De oogst viel tegen, hij schoot maar twee varkens. Als Jan de verhalen moest 
geloven, had de buit vier keer zo groot moeten zijn. Toch keerde hij niet onvoldaan terug, 
want hij had genoten van de natuur, van het ondergaan van de zon en van het uitzicht op de 
gekartelde bergtoppen van de Moeria, die in een krans van wolken was gehuld. Dat de 
varkens er rondliepen ‘als rijstvogeltjes’, zoals iemand hem probeerde wijs te maken, beleefde 
Jan niet. Een ochtendlijke jacht leverde niets op. Zelfs een drijfjacht, met vijfentwintig 
drijvers, eindigde teleurstellend, want toen één van de drijvers een prachtig hert tevoorschijn 
zag komen, schoot hij ‘onvergeeflijk leelijk mis’. 
 Van de inheemse Indische mensen moest Jan niet veel hebben. Hij zegt het 
onverbloemd en zijn ongenoegen komt een aantal keren in zijn reisverslag ter sprake. Wat 
hem sterk raakte, was de geringe zorg die ouders aan hun kinderen besteedden. De opvoeding 
werd de eerste jaren bijna geheel aan een baboe overgelaten. Hij weet het aan de gemakzucht 
die volgens hem voortsproot uit het Indische klimaat. Op zondagen zag Jan de mensen naar de 
kerk gaan, in hun zondagse kleding, met de bijbel in de hand. Een zendeling of een 
hulpprediker leidde de dienst. ‘Wat heeft de beschaving mooie vruchten afgeworpen’, dacht 
Jan. Maar hij herkende ook een keerzijde: ‘Ze gaan des Zondags in hun beste plunje als brave 
Hendrikken ter kerk en daags zijn ze voor ’t meerendeel de vuilheid zelve. Waar men ook 
komt, men ziet in de huizen de menschen onder de voorgalerij zitten: ze luieren, ze doen niets. 
Zelden dat men er een flink aan ’t werk ziet. Het schijnt dat de energie hun daar toe 
ontbreekt.’  
 
Tussen leven en dood 
Aan het einde van het jaar vertrok Jan naar Brits-Indië, op 2 december kwam hij aan in 
Rangoon. Zijn volgende reisdoel was Calcutta, een reis van ruim drie dagen, zijn boot voer af 
op Eerste Kerstdag 1895.4 Jan verhaalt dan als volgt over zijn belevenissen:  
 

‘Bij mijn vertrek van Rangoon was ik vroolijk en welgestemd, en uitgezonderd een hoofd dat 
van den whisky van Christmas Eve nog een beetje zwaar was, was ik volkomen normaal. […] 
Den tweeden of derden dag begon ik mij onwel te voelen. Vrijdag kreeg ik hevige diarree en 
de nacht daaraanvolgend bracht ik in een akelige toestand door. Ik kon het nauwelijks in de 
nauwe hut uithouden en voor ’t licht worden had ik mijn toevlucht gezocht in de salon, in 
dekens gewikkeld en bestelde wat sago. Hiervan had ik beterschap verwacht voor de lijfpijnen, 
maar ’t hielp niets. Ik kon het ook in de kajuit niet uithouden, en ging met hulp van een 
bediende naar het dek. Nauwelijks had ik daar een schrede gedaan of ik zakte als een 
levenlooze ineen. Twee of drie menschen grepen mij, en ik werd teruggebracht naar mijn hut, 
het eenigste wat er te doen viel met mij. Toen begonnen die vreeselijke krampen, 
voornamelijk in de beenen. De diarree werd nog steeds erger, en ook gaf ik telkens over. ’t 
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Idee is toen tot mij gekomen dat ik een aanval van cholera had, en hoewel men mij later dat 
weer uit het hoofd heeft gepraat in ’t hospitaal, bleek mijn vermoeden per slot toch juist te 
zijn.’  
 

Jan had de zusters en doktoren van het General Hospital gevraagd voorlopig geen bericht naar 
Enschede te sturen, want hij wilde zijn ouders niet onnodig bezorgd maken. Daarom bleef het 
thuisfront de laatste week van het jaar onkundig van de ernst van de situatie. Pas op 
Oudejaarsmorgen, toen Jan zich wat beter voelde en meende dat het gevaar was geweken, 
besloot hij een telegram te sturen: ‘Caught chill, improving now.’ Hij had kou gevat, maar 
was nu aan de beterende hand.  
 In het hospitaal, in een donker kamertje met twee bedden, vond Jan na enkele dagen 
eindelijk wat rust. Hij realiseerde zich dat hij vanaf zaterdagmiddag tot de avond van Tweede 
Kerstdag tussen leven en dood had gezweefd. De medicijnen kon hij nauwelijks 
binnenhouden, hij mocht niets anders dan melk drinken, ’nog nooit heeft die drank mij zoo 
verkwikt’. Twee weken leefde hij op vloeibaar voedsel, melk, sago en soep. Op 
Nieuwjaarsdag stuurde Jan zijn ouders een telegram: ‘Out of danger.’ Het was een kritieke 
periode, vijf, zes dagen lang. Elke dag daarna zond het hospitaal – naar later bleek zonder dat 
Jan het wist – een telegram naar Enschede. Op 2 januari: ‘Cholera contracted Rangoon.’ Op 4 
januari: ‘Out of danger. Thank God.’ De volgende dag: ‘Improvement satisfactory.’ Op 6 
januari: ‘Improved’, meer niet, alles was voorbij. Op 6 januari 1896 schreef Jan vanuit het 
ziekenhuis een korte brief aan zijn ouders. Hij herstelde langzaam, maar voelde zich nog te 
zwak om hen een uitvoeriger bericht te sturen. Maar ze hoefden zich niet ongerust te maken. 
Op 7 januari kwam van het hospitaal in Enschede het telegram: ‘Greatly improved.’ Op 8 
januari ‘Gradually improved.’ Op 9 januari: ‘Still better.’ Op 10 januari ‘Improving 
immensely.’ Het laatste telegram was van 11 januari: ‘Quite well useless wiring further.’ 
 Op 14 januari was Jan eindelijk in staat zijn ouders voor het eerst een uitvoerige brief 
te schrijven: ‘Ik ben ernstig ziek geweest, doch ben er goed weder bovenop gekomen. Dat is 
de lange Rede, kurzer Sinn van dit schrijven.’ Jan verhaalde dat hij op Eerste Kerstdag ‘zoo 
gezond als ik het ooit geweest ben’ Rangoon had verlaten. Als bewijs daarvoor kon gelden dat 
een goede kennis hem enkele dagen eerder ‘a picture of health’ had genoemd. Wat de oorzaak 
was, zei hij niet te weten. Hij veronderstelde dat hij zo ziek was geworden na iets gegeten of 
gedronken te hebben. Maar hij was weer opgeknapt en wilde, zo stelde hij zijn ouders voor, 
zijn reisplan afmaken, als zij het tenminste goed vonden. Hij zou het zeer betreuren wanneer 
zijn reis naar Japan niet kon doorgaan, vooral omdat hij met eigen ogen wilde zien hoe groot 
en belangrijk de textielindustrie daar was. 
 Enkele dagen later schreef hij verder aan de brief. Hij wist niet dat zijn ouders al door 
het ziekenhuis waren geïnformeerd. Dat hij geluk had gehad en blij mocht zijn dat hij zo 
voorspoedig herstelde, realiseerde Jan zich vooral toen in de kamer naast de zijne een matroos 
met cholera werd opgenomen, die kort daarna overleed.5 Geleidelijk voelde Jan zijn krachten 
terugkeren, zijn armen beterden langzaam. Hij hoopte spoedig het ziekenhuis te mogen 
verlaten. Van zijn reis naar Japan zag hij tenslotte af. Dat kostte hem wel veel moeite, maar 
hij zwichtte voor de aandrang van zijn ouders om vooral zo spoedig mogelijk naar huis te 
komen. Zijn reis in Brits-Indië wilde hij wel afmaken, om de heilige steden te zien en zich in 
Bombay te oriënteren op de textielindustrie. Jan voorzag dat hij niet vóór begin mei zou 
thuiskomen. Zelfs als de dokters hem zouden voorschrijven dat hij het beste direct naar huis 
kon gaan, zou hij niet gehoorzamen. ‘Ik geloof niet dat het goed zou zijn in Holland terug te 
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komen vóór de Noordsche Lente, waarvan de Génestet spreekt, heeft afgedaan. Voor dat 
geval zou ik dus beter doen korten tijd in Egypte of Italië te blijven.’6 
 

 
‘Niet in het publiek vertoonen’ 

In Jan’s schetsboeken kregen na zijn Engelse periode vooral oude kastelen en kerken, meestal 

middeleeuwse, alle ruimte. In het zevende boek staan de eerste achtentwintig tekeningen van zijn 

reis naar Nederlands-Indië en Birma, een enkel portret, maar het zijn vooral landschappen, huizen 

en dorpen die hem boeien. Jan was duidelijk geëmotioneerd door wat hij zag en meemaakte, hij 

schrijft in zijn dagboek pagina’s vol over deze plaatsen. Zijn bewondering voor de vroegere 

culturen wordt hier bijna voelbaar, ook in de vele schetsboeken. Hij tekende mensen, een gehurkte 

vissersman, staande personen met hoed, een Arabier, een Indische jongen in de ingang van een 

hut. Maar de berglandschappen, de hellingen met de dorpen, de vulkanen, de rotsen, een kijkje 

over het meer, overheersen in zijn tekenboeken. Ze worden afgewisseld met enkele tekeningen 

van markante monumenten van de Indische cultuur, de ruïnes van het Hindoerijk, oude 

grafstenen, een graftombe. Jan was nuchter over de kwaliteit van zijn tekeningen: ’t Zijn maar 

eenvoudige tekeningen’, schreef hij zijn moeder die hij op 22 juni 1895 een schetsboek stuurde, 

‘die U niet in het publiek moet vertoonen, doch beter in de kast opbergt.’7 

Tijdens deze reis vulde hij tien boeken met bijna vijfhonderd tekeningen die zijn reisroute 

markeren en de verbaasde kijker laten kennis maken met mensen, natuur en historie van de 

eilanden van de Indische Archipel, Sumatra, Java, de Kleine Sunda Eilanden en Borneo. De 

dagboeken vertellen de historische verhalen over de oude godsdiensten, hun goden, hun tempels. 

Op de Boroboedoer, één van de bekendste Boeddhistische heiligdommen op Java, meer dan 

duizend jaar oud, raakte hij niet uitgetekend, hij schetste beelden, de koppen van Boeddha en de 

meeste van de negen verdiepingen, symbolen voor de negen oefeningen in meditatie ter 

voorbereiding op de aankomst op het hoogste platform, het Nirwana of hiernamaals. Stil van 

bewondering dwaalde hij met zijn schetsboek langs de in honderden bas reliëfs gebeeldhouwde 

muren, totaal zes kilometer lang, over de terrassen. Zijn laatste tekening vóór hij ziek werd, 

maakte hij op 22 december: boten aan de oever in de uitgestrekte delta Irrawaddy, een langgerekt 

dal tussen de bergketens, uitlopers van de Himalaya. Op één van de eerste dagen in maart 1896, 

toen hij was opgeknapt, keerde zijn lust om te tekenen terug. Vanaf 8 maart vervolgde hij zijn reis 

en tekende verder: portretten, oosterse paleizen, een stadswijk in Delhi, een bazaar. Zijn laatste 

tekeningen van zijn in vele opzichten onvergetelijke reis tonen de rots van Aden en huizen in een 

Indiaas dorpje.  

Terug in Nederland, kurend in Bad Bentheim, was tekenen voor hem een troost en afleiding, Het 

verdreef boze gedachten en onzekerheid. Hij maakte in nog geen drie maanden zo’n vijftig 

schetsen, een bont scala van kerken en kastelen, een ruïne en een dorpsstraat, een enkel portret 

en veel natuur en huizen in het Duitse grensland. Hij stopte op 30 augustus 1896, de tekening van 

een boerderij in Bentheim, was voorlopig de laatste. Pas in het voorjaar van 1900, tijdens een 

vakantiereis naar Rome met twee van zijn zussen, opende hij zijn tekenkoffertje weer. 

 

 
Waartoe dient alles? 
Op vrijdag 6 maart 1896, nadat hij enkele dagen had besteed aan zijn rapport over de jute-
industrie in Bombay, zwaaiden de doktoren en de nurses van het ziekenhuis hem uit en ging 
hij op weg naar Darjeeling in de Himalaya’s. Hij pakte de draad van het reizen weer op alsof 
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er niets was gebeurd. Op 16 maart omstreeks twaalf uur in de middag kwam hij aan in 
Benares, de oude, Heilige Stad van de Hindoes. Na een bezoek aan Delhi begon hij aan zijn 
terugreis naar Europa. Op 19 mei konden zijn familieleden hem in de armen sluiten, na 
anderhalf jaar. Helemaal hersteld was hij nog niet, hij voelde zich in elk geval allerminst 
gelukkig. ‘Ik heb mij zelf voorgehouden, dat toch alles in de wereld mij meeliep, dat het 
slecht en zelfzuchtig was in eenig opzicht meer te wenschen. Maar toch heb ik de gedachte 
niet van mij af kunnen zetten, dat mij iets ontbrak.’ 

Zijn niet aflatende gevoel van onbehagen kon volgens Jan liggen aan zijn gestel, want 
de hele zomer had hij zich zwak gevoeld, niet zo sterk als hij vóór zijn reis naar Indië was 
geweest. Maar de oorzaak lag misschien wel dieper. Jan sloot niet uit dat hij ‘geen vrede met 
de wereld en met de menschen’ had, dat hij nog steeds op zoek was naar ‘een 
wereldbeschouwing’.  

 
‘Mijzelf ontbrak niets en toch ontbrak mij wat. Mijn geloof in God had mij geheel verlaten en 
toch wist ik niet waaraan mij vast te houden. Want hoe en waarover ik ook redeneerde, steeds 
stuitte ik op deze vraag: Met welk doel is de wereld geschapen? Waarvoor bestaat hij, waarom 
zijn wij allen daar? Die vraag doet zich telkens weer aan mij voor. Al treedt zij in tijden 
waarin ik mij met andere bezigheden heb te bemoeien, op den achtergrond. Ik vrees, dat ik mij 
niet weer gelukkig zal gevoelen vóór ik die vraag voor mij zelven kan beantwoorden, vóór ik 
een overtuiging op dit punt gekregen heb. Een persoonlijke overtuiging, al blijft zij voor 
anderen een theorie, kan slechts door lang nadenken zich vestigen. Daarom vrees ik dat het 
eind van dien twijfel aan mijzelven, aan de menschen en de wereld, nog ver in ’t verschiet 
ligt.’  

 
Jan voelde zich lange tijd tot niets in staat, zijn lusteloosheid verdween niet, hij leek 
levensmoe: ‘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. Naar men mij verzekerd 
heeft, komt deze toestand meermalen voor bij Indische menschen, die een zeker fatalisme 
door ’t verblijf in ’t Oosten hebben verkregen. Gezond is het verschijnsel zeker niet, maar het 
doet zich voor, en men behoeft die levensmoede menschen in ’t allerminst niet te benijden. 
Alles is hun onverschillig, zij zijn onvatbaar voor eenig genieten, en wat erger is onvatbaar 
voor leed, en bij alles vragen zij: “Waartoe dient toch alles? A quoi bon?” 
 
 

‘Edel sei der Mensch, hilfreich und gut!’ 

Jan’s geloofsovertuiging – vrijzinnig protestant – sproot voort uit zijn opvoeding; zijn vader en 

moeder waren hem altijd voorgegaan in de ‘hoogere dingen in het leven’, waarvan het geloof een 

onderdeel was. Vader Gerrit Jan was naar eigen zeggen geen ‘kerksch’ man, maar wel godsdienstig 

en hij bezocht met enige regelmaat de kerk. Volgens Jan was hij ‘overtuigd van de instandhouding 

van Kerk en godsdienstig leven’. Jan: ‘Aan ieder van ons kinderen heeft hij daarvan iets trachten 

mede te geven in het leven.’ Elke zondagmorgen, ’s zomers op ’t Stroot, las Gerrit Jan een 

stichtelijk verhaal voor.8 Hij wilde dat zijn kinderen belijdenis van hun geloof deden. In 1894 

spoorde hij Jan’s jongste zuster Bertha hiertoe aan: ‘Het is een zeer gewichtige zaak die gij 

aanvaardt en die voor het geheele leven een blijvende indruk bij u moet achterlaten. Laat die 

indruk steeds een goede en voor u gezegende blijven, dat is mijn innigste wens.’9 Jan werd toen hij 
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achttien was, in april 1892 in de Grote Kerk in Enschede bevestigd door ds. W.H. Stenfert Kroese. 

Zijn twee jaar oudere broer Ludwig schreef hem vanuit Merano, waar hij kuurde voor zijn 

gezondheid: ‘Ik weet dat hetgeen je het laatste halfjaar geleerd hebt, je vooral en immer te pas zal 

komen, het wijst je overal den weg.’10  

 

 
Maar er waren in deze donkere maanden ook momenten die voor Jan het leven weer 
aangenamer maakten, zoals het huwelijk van broer Ludwig met Catharine van Heek, op 1 juli 
1896. Hij vergezelde die zomer ook zijn vader, sinds een jaar lid van de Eerste Kamer, naar 
Den Haag. Hij ontmoette die dag diverse ‘hooge Dignitarissen’ en werd voorgesteld aan 
minister-president J. Roëll, minister van buitenlandse zaken en voorzitter van de ministerraad, 
met wie hij een kort gesprek voerde. Maar het maakte nauwelijks indruk op hem, alles liet 
hem vrij onverschillig. Jan besloot, omdat hij nauwelijks verbetering bespeurde, rust te 
zoeken in de bronnen van Bad Bentheim. Het verblijf in het Duitse Kurort deed hem goed, hij 
voelde zich wat tevredener, maar waarom? Hij wist het niet, maar hij besefte nu wel waarom 
hij zich de laatste tijd zo ongelukkig had gevoeld, waarom hij zo zwaarmoedig was. Wat was 
het doel van zijn bestaan, van het bestaan?  
 

‘Men komt ter wereld, men groeit op, kent tijden van voorspoed en geluk, kent tijden van 
tegenspoed. Men werkt om zich van het noodige te voorzien, men werkt om zich rijkdom te 
verzamelen, men kan ook werken om zich boven anderen te plaatsen, de hoofddrijfveer is dan 
eerzucht. Maar gesteld het laatste gelukt, wat is dan nog bereikt? Op zijn hoogst een naam in 
de geschiedenisboeken. Het eind van alles is de dood, de vergetelheid, vergeten, en verteerd 
als een plant, die na een jaar sterft en verrot.’ 

 
Maar geleidelijk kwam zijn levenslust terug. Enkele weken later schreef hij in zijn dagboek, 
met een wat opgewektere ondertoon, dat hij het afgelopen jaar niet nog eens wilde beleven. 
Hij herinnerde zich zijn jongere jaren, waarin hij ´heilig in een God´geloofde, in ‘een 
rechtvaardig Opperwezen, door en van wien al het bestaan en al het levende was, van wien 
het heden en de toekomst afhing. In het geloof hierin voelde ik mij gelukkig, ook nadat de tijd 
van spelen voorbij was. Ik was toen een idealist en geloofde, zooals ds. Stenfert Kroese het 
volgens de leer van Jezus uitdrukte, in den adel van de menschelijke natuur. Bij nadere en 
veelzijdige beschouwing der wereld leert men toestanden kennen, verschillende van die 
waarin men is opgegroeid. Men komt te staan voor toestanden, die, wanneer men een bepaald 
begrip heeft van wat “goed en edel” is, iemand tegen de borst stuiten, en zeer doen. Men ziet 
dingen gebeuren, ongelukkigheden geschieden, misdaden begaan door menschenhand, waarin 
men tevergeefs eene goede, bestierende hand zou zoeken. Zij zijn immers rechtstreeks het 
werk der menschen zelve! Waarom, wordt geroepen, laat God dergelijke toestanden 
voortbestaan? Waarvoor brengt hij geen gerechtigheid, geen deugd op deze wereld?’ Het zijn 
de klassieke vragen, kenmerkend voor een geloofscrisis. 
 
Geloof is emotie  
In deze moeilijke periode was Jan van Heek zeer getroffen door het spraakmakende boek dat 
Anna de Savornin Lohmann in 1896 had gepubliceerd: Vragensmoede. Daarin nam ze afstand 
van het orthodoxe calvinisme en tegelijkertijd van het milieu waarin ze was opgegroeid. Haar 
boek was een groot succes en beleefde diverse herdrukken. Ze vestigde hiermee haar naam als 
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‘de fiere freule’. Haar opvattingen bewogen zich in de richting van het agnosticisme; 
tegelijkertijd zou ze zich steeds kritischer opstellen tegen de hypocrisie in het christendom 
van de hogere kringen.11  
 In zijn dagboek schreef Jan enkele pagina’s over dit boek, maar hij volgt De Savornin 
Lohmann niet in haar conclusie, dat er geen antwoord is of ooit zal komen op de vraag 
waarom het lijden in de wereld is. Hij koos een andere 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 te veel denken zelfs het geloof doodde. Hiermee 
keerde hij terug naar de Hervormde 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. Op hoge 
leeftijd vroeg hij zich af waarom hij elke week een kerk bezocht en de dienst meemaakte. Zijn 
antwoord was: ‘Omdat er zoo oneindig veel moois en goeds in de Christelijke leer is.’ Maar 
dat gevoel, die ervaring nam volgens hem niet weg dat hij dikwijls de kerk verliet, ‘omdat ik 
ontsticht werd door dienst en gesproken woord’.  
 Waarom kon niet ieder mens zijn eigen weg en geloof vinden? Jan: ‘Omdat er heel 
weinigen zijn, die zich rekenschap kunnen geven van de groote levensproblemen of zelfs 
daartoe de gelegenheid hebben. De dagelijksche strijd voor het bestaan laat dat namelijk niet 
toe. De groote massa kan niet anders dan een kuddedier zijn, gebonden aan door den tijd 
geijkte voorschriften, die er aan blootstaan in perioden van crisis, door verloren evenwicht in 
de samenleving gewelddadig verbroken te worden.’12 
 

 
Mien God 

In zijn dagboek citeert Jan van Heek op Oudejaarsavond 1953 ‘de prachtige dichtregels’ van mr. 

G.J. ter Kuile, een goede vriend van hem. 

 

 Mien volk noar berre…..alleen de klok nog wakker….. 

 Now bid ik biej den heerd vuur ’t leeve Twentsche Laand: 

 Mien God, bescherm Dow de leu, de stadt, den akker 

 Maak Dow ons stil en staark, doo Dow ons Diene Haand. 
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NOTEN 
1 AJH, 75. 
2 Het Rijk Modjopahit (1200-1527) heeft vrijwel het gehele Indische eilandenrijk beheerst. 
3 B.H. Rouffaer en J. Loonsma, Landgoed Het Lankheet, Dalfsen, 1999, 21. 
4 De gegevens over zijn wereldreis zijn afkomstig uit de dagboeken 2 en 3 en uit brieven, tenzij anders 
aangegeven. AJH, 75. 
5 Brief van J.H. van Heek aan zijn ouders, d.d. 14 januari 1896. AEJ.  
6 De dichter P.A. de Génestet (1829-1861) spreekt over de ‘Noordsche Mei’: ‘Doch onze Noordsche Mei, helaas, 
is arm aan zonneschijn. Hij kan zoo koud, zoo droef, zoo guur, hij kan November zijn. En zoo was ’t nu: de 
Noordewind blies langs de kale gracht. En dicht bij Pinkster werd nog steeds "de lieve Lent" verwacht.’ 
7 Brief van Jan aan zijn moeder d.d. 22 juni 1895. AJH, 75. 
8 J.H. van Heek, Herinneringen aan en rondom het Van Heekshuis, Huis Bergh, 1942, 43. 
9 Siebe Rossel, Gerrit Jan van Heek. Protestant, liberaal of patriarch, in: Paul Werkman en Rolf van der Woude 
(red.), Geloof in eigen zaak, Utrecht, 2006, 55. 
10 Brief van Ludwig van Heek aan J.H. van Heek, d.d. 8 april 1892. AEJ. 
11 Biografisch Woordenboek, Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, www.inghist.nl.  
12 Deze handgeschreven bespiegeling is gevonden in dagboek 18, in een enveloppe van Natuurmonumenten. 
Op het poststempel is behalve de plaatsnaam Amsterdam (waar het hoofdkantoor van Natuurmonumenten was 
gevestigd) het jaartal 1951 met moeite te ontcijferen. Op grond daarvan is het aannemelijk dat Van Heek deze 
tekst in dat jaar heeft geschreven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


