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HOOFDSTUK 12 

 
De wereld ontdekken 

 
Tussen 1900 en 1911 trok Jan van Heek bijna de hele wereld over. Hij bezocht landen en 
streken van de oude culturen langs de Middellandse Zee: Griekenland, Spanje, de Rivièra en 
Italië. Ook reisde hij naar andere continenten: Noord- en Zuid-Afrika, West-Indië, China en 
Japan. In 1901 was Griekenland zijn reisdoel. In zijn dagboek schreef hij een liefdesverklaring 
aan de antieke wereld. Natuurlijk realiseerde hij zich dat de grootste Griekse kunstschatten van 
het land zijn verhuisd naar musea in de grote steden van het westen, naar Londen en Parijs. 
 

‘Het is echter niet in Londen, in mist en regen, tusschen de duizenden van strevende menschen, 
in zoo heel andere omgeving, waar men de Grieksche kunst naar waarde schatten kan. Neen, hoe 
waardevol de sculpturen in ’t Britsch museum zijn hoe eenig de Venus van Milo in het Louvre, 
men kan ze onmogelijk zoodanig op prijs stellen als wanneer men ze aanschouwt onder den 
onbewolkten Hemel van Griekenland, waar men door klimaat en aanschouwing veel nader tot de 
naakt-figuur en de vrije lijnen van ’t menschelijk lichaam staat dan in onzen […] noordelijken 
dampkring.’1  

 
Hij had dat gevoel weer, toen hij een jaar later, in 1902 – op weg naar Spanje, hij liet de 
stakingen in Enschede enkele weken achter zich – een tussenstop maakte in Parijs, om in het 
Louvre de antieke kunstschatten van de Griekse en Romaanse verzameling van het museum te 
bewonderen. Met een gevoel van weemoed dacht hij terug aan het eeuwenoude Griekse land, 
dat voor hem het enige passende decor was  voor de kunstschatten van de antieke wereld. Maar 
hij wilde niet alleen de oude Europese culturen beleven, ook oudere culturen hadden zijn 
belangstelling. In Egypte dwongen de piramides zijn bewondering af. Hij dacht er terug aan de 
beroemde woorden van Napoleon toen hij op 21 juli 1798, bij het begin van de Slag bij de 
Piramiden, zijn leger toesprak: ‘Bedenk dat 40 eeuwen op U neerzien.’ Want in het 
conserverende, buitengewoon droge klimaat schijnen deze bouwwerken voor de eeuwigheid 
bestemd, volgens Jan. ‘Gebouwd ten koste van onnoembare inspanning en van duizenden van 
menschenlevens staan deze kolossale werken van menschenhand daar, den loop der tijden 
trotseerend.2 
 
Afrika en Amerika 
Op 9 april 1905 begon Jan aan zijn zesde dagboek. In zijn hut aan boord van het stoomschip 
Sacon, onderweg naar Zuid-Afrika, beschreef hij waarom zijn voorgenomen vakantie aan de 
Rivièra niet was doorgegaan. Vader en moeder Van Heek hadden een week of vijf geleden in 
Amsterdam – waar Gerrit Jan als lid van de Raad van Commissarissen een vergadering van de 
Twentsche Bank bijwoonde – Adam Roelvink ontmoet, de jonge ondernemende bankier, lid 
van de directie, een goede vriend van Jan ook, die vroeg of Jan met hem en een collega, 
directeur van de Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika, gedurende drie maanden een rondreis 
door dat land wilde maken. Na enige aarzeling had hij ingestemd.3  

Tijdens zijn rondreis door Afrika leerde Jan veel vooraanstaande zakenlieden en bankiers 
kennen. Met veel bewondering en ontzag beschreef hij het bezoek aan de oud-president 
Martinus Steyn (1896-1902), de voormalige president van Transvaal, één van de leiders van de 
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in 1902 geëindigde Boerenoorlog.4 Steyn en zijn echtgenote ontvingen hen in hun landhuis, 
anderhalf uur rijden van Bloemfontein, bijzonder hartelijk, hoewel ze eerst bang waren geweest 
dat de bezoekers Engelsen waren. Ze troffen hier ook Louis Botha (1862-1919), de eerste 
president van Zuid-Afrika en bevelhebber van de strijdmachten van Transvaal en Oranje-
Vrijstaat in de Boerenoorlog. Het waren ‘geen terneergeslagen menschen’ die ze daar spraken, 
maar ‘mannen bezield met moed voor de toekomst en opgewekt gebleven onder de groote 
tegenspoeden welke hun volk en henzelven getroffen hebben. “Voor die oorlog was ons bang 
voor die Engelse, thans is ons niet meer bang”, liet de president zich uit.’5  

Hoewel Amerika hem helemaal niet trok – immers een continent zonder historie, een 
verzameling van te vlug gegroeide staten die moeite hadden de weelde te dragen – besloot Jan 
vooral uit zakelijke overwegingen in het voorjaar van 1907 de oversteek te maken. Hij wilde er 
zakenrelaties bezoeken, nieuwe contacten leggen, zich informeren over de ontwikkelingen in 
de katoenindustrie. Hij bezocht Memphis in het zuiden en Massachusetts in het noorden, maar 
alles tezamen was zijn oordeel over de textielindustrie in de VS ‘lang niet onverdeeld gunstig’. 

Met de zwarte Amerikaanse mensen had Jan weinig op. Slecht wilde hij ze niet noemen, 
maar ze trokken hem niet aan. Hun gelaatsvorm vond hij ‘abominabel’. Vergeleken met de fijn 
besneden gezichten en figuren van de aan ons verwante Indiërs, ‘en die welke als type kunnen 
gelden van het Angel-Saksische ras, of van klassieke schoonheidsvormen ons door Grieken en 
Romeinen overgebracht’, zag Van Heek een groot verschil. Hij had ook moeite met de opsmuk 
en de kleding van de negers. ‘Merkwaardig zijn de costumes, waarin zij zich tooien. De 
vrouwelijke schoonen zijn veelal in ’t wit of ook in lichtgedrukte calicots gekleed, de minder 
gegoede zonder schoenen en hoofddeksel, de meer gegoeden liefst met fijn verlakte schoenen, 
en met een pompeuzen hoed. Sommige om haar teint niet te bederven achten het noodig eene 
voile te dragen, wat er allerzotst uitziet. De heeren zijn op hunne manier van gelijke kracht. 
Van echte dandies met mooi gekleurde overhemden en sokken, afdalende tot de havenwerkers, 
geen van allen meent zijn toilet te mogen verwaarloozen, een eerste eisch van onze 
welgeprezen beschaving.’  

 
‘Het figuur van een normalen neger is flink en goed geproportioneerd hoewel somtijds aan den 
zwaren kant. De houding en de bewegingen eener negerin zijn dikwijls ongedwongen en gracieus. 
De kruising tussen blanken en zwarten is, zoover ik tot heden gezien heb, eene mislukking. Men 
hoort meermalen beweren, dat uit deze kruising flinke knappe menschen voortkomen. Ik heb er tot 
op heden geen gezien, welke aanspraak zoude kunnen maken een mooie man of eene knappe 
vrouw te zijn.’ 
 

Wie in Amerika is, moet natuurlijk Washington en New York zien. En daarom had Jan beide 
steden in zijn programma opgenomen. Hij was verrast over de monumentale gebouwen in 
Washington. Het waren vooral regeringsgebouwen of kantoren van officiële instellingen. In 
New York overweldigden de drukte in de haven en het zakencentrum hem. Maar hij vond het 
‘absurd’ New York als metropool op één lijn te stellen met Londen of Parijs, want de stad kon 
zich in geen enkel opzicht meten met de oude beschavingscentra van Europa. 

Om de wat bittere Amerikaanse pil enigszins te vergulden combineerde hij zijn bezoek aan 
de VS met een zeereis door West-Indië, op zichzelf een bezoek meer dan waard door zijn 
belangrijke, veelal gruwelijke koloniale geschiedenis, het vele natuurschoon van de 
eilandengroepen, en zeker door de soms indrukwekkende kathedralen. In Panama, een oude 
stad, ontdekte Jan in sfeer en stijl het nog originele Spaanse karakter. De grote kathedraal 
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Nuestra Señora de la Asunción was  onmiskenbaar Spaans. Santiago, de Cubaanse stad die veel 
gelijkenis vertoont met Panama, is tegen een helling gebouwd, een stad met nauwe, 
schilderachtige straatjes waar alle huizen door tralies waren beschermd tegen ongewenste 
bezoekers. De Plaza de la Reina is het middelpunt van de stad, een fraai vierkant plein, met 
schaduwrijke bomen en palmen beplant en voorzien van banken ‘waarvan steeds talrijke 
lanterfanters gebruik maken’. Aan dit plein stonden de voornaamste stadsgebouwen en ook de 
grote kathedraal, op het hoogste punt van de stad, gebouwd in zware Spaanse renaissancestijl, 
vrij pompeus, maar zeker een bezoek waard volgens Van Heek. In Havana viel hem de 
kathedraal aan het grote plein op, een monumentaal gebouw met een prachtige, verweerde 
gevel in een wat eigenaardige renaissancestijl. Opmerkelijk vond hij dat ook het interieur van 
deze kerk, evenals in Santiago, zwaar en pompeus was, maar wel groot en regelmatig, met een 
op enkele plekken een schitterende lichtinval. Hij zag ook hoe hard er werd gewerkt aan de 
aanleg van het ruim tachtig kilometer lange Panamakanaal, in de landengte van Panama. 
Volgens hem werkten er dertigduizend man en naar hij hoorde kon dit aantal tot wel 
honderdduizend groeien, de mannen – van vele nationaliteiten – verdienden volgens Jan ‘zware 
loonen’.  

Hij eindigde zijn Amerikaanse reisjournaal met een beschouwing. Met de Amerikanen had 
Jan – die overigens een zeer hoge dunk had van zijn Amerikaanse schoonzuster Edwina Burr 
Ewing – een ambivalente verhouding. Hij had veel achting voor de gezeten Amerikaanse 
families, die al vele generaties lang in de Staten woonden. De familie van Edwina was er een 
voorbeeld van: ‘Uitmuntend door een uitstekende all-round ontwikkeling, in talen, in 
geschiedenis, in kunst en op ander gebied. Eene betere algemeene ontwikkeling en kennis der 
wereld, gepaard met een gemak om zich te bewegen en een tact als eenige andere klasse elders 
bezit. Aan de opvoeding hunner kinderen wordt door deze categorie van Amerikanen niets 
gespaard, en het is een lust met hen een gesprek te voeren.’ Maar de doorsnee-patriotten in de 
VS kon hij niet uitstaan:  

 
‘Ontmoet men deze menschen, zoo is hunne eerste vraag: “How do you like our country?” En voor 
men den tijd heeft gehad een eenigszins beleefd antwoord te bezinnen, volgt: “Is it not the finest in 
the world?” En: “Why don’t you come and live here?” Dergelijke menschen zoude ik ten antwoord 
kunnen geven en ik heb het soms op de lippen gehad: “I don’t like your country. It is not the finest 
in the world. I do not like to live in it, because I am satisfied with mine. I do not like your 
conceited new people who after all only originated from Europe, and I stick up for the old world, 
with its well and woe, with its long and beautiful and often tragic history, of which your people can 
learn so much”.’ 
 

Ondanks alles sloot Jan zijn reisjournaal tevreden af: ‘Ik kan zeggen: Het is goed geweest!’ 
 

 
Het kinderlijke Amerika 

Aan het einde van zijn reis door Amerika houdt Jan in zijn dagboek een uitvoerig slotbetoog: ‘Er 

zijn velen in Europa en mogelijk nog meerderen aan de andere zijde, welke verblind door den 

enormen voorspoed der VS uiting geven aan de vrees of de verwachting dat Amerika de geheele 

wereld zal overvleugelen. Ik deel die vrees niet. Niet alleen ben ik van meening, dat de Oude Wereld 

in haar geheel genomen “shall hold her own”, ik zie voor haar zelfs eene grooteren langere 

toekomst. Ik kan het buitendien niet zetten, wanneer de Oude Wereld voor de nieuwe vergooid 
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wordt, gelijk door sommige menschen geschiedt, omdat ik daarvoor geen voldoenden grond 

aanwezig acht. Tot nu toe hebben de US zich bijna uitsluitend toegelegd op geld verdienen, en 

daarvoor zijn de meeste middelen goed genoeg geweest. Het doel, de verkrijging van grooten 

rijkdom en hoogen materieelen welstand is bereikt. Doch daarbij alleen kan de mensch op den duur 

niet leven. […] De kracht eener natie schuilt niet alleen in materieel bezit. Zij schijnt in 

staatsinstellingen, in den geest van het volk in de moraliteit en in het intellect. Al wil ik de moraliteit 

der oude wereld in vele opzichten niet verdedigen, ik geloof toch, dat die der US thans daar beneden 

staat. Intellectueel op gebied van kunst, literatuur en wetenschappen, kunnen in hun geheel de US 

evenmin op gelijke hoogte met Europa gesteld worden. Amerika heeft enkele groote mannen 

voorgebracht, doch welke kan het aanwijzen die vergeleken kunnen worden met eminente 

persoonlijkheden welke in de oude wereld hebben geleefd en gestreden? Nu weet ik wel, dat 

Amerika een jong land is en hare geschiedenis kort, en dat het tijd noodig heeft. [...] Waarom ik ten 

slotte niet in overdreven mate in de toekomst van Amerika geloof? Omdat ik de jongere, de 

tegenwoordige bevolking beschouw als en vergelijk bij een kind, hetwelk alles krijgt wat het 

begeert. Het is verwend, het is opgegroeid in groote weelde en daardoor eenigszins bedorven, en 

het bezit een behoorlijke mate van eigenwaan. Het krijgt wat het verlangt, verliest daardoor 

wenschen en idealen: het leeft snel en is dientengevolge vroeg oud en afgeleefd. Andere geslachten, 

andere volken hebben met moeite en tegenspoed te kampen gehad; zij hebben niet dien 

materieelen voorspoed genoten; doch door dien tegenspoed, door dat minder gemakkelijke leven, 

worden zij gestaald en gehard, en hunne wezenlijke kracht wordt er door geconserveerd of 

vergroot.’  

Aan het eind van zijn beschouwing vatte Jan zijn oordeel in één zin samen: ‘De Nieuwe Wereld staat 

materieel weliswaar boven de oude, maar blijft moreel en intellectueel daar beneden.’
6 

 
 
Noord-Afrika  
Hoe anders was het leven dat hij een jaar later, in de lente van 1908, aantrof in Noord-Afrika.  
Op diverse plaatsen bezocht hij ruïnes waar de sfeer van het verdwenen verleden, van de 
eeuwige doodsheid hem raakte. Van de uitgebreide ruïnes van Thamugadi (Timgad) was hij 
wat ondersteboven door wat hij zag en voelde:  

 
‘De indruk die deze bouwvallen, wanneer men daarin langeren tijd ronddwaalt, maakten is 
overweldigend. Men beweegt zich daar als het ware te midden van een kerkhof. Alles is stil en 
doodsch [..] wanneer ’s avonds de zon in ’t westen ter kimme neigt en achter de bergen 
wegzinkt, als het licht verdwijnt en de stomme schuren en pilaren en steenbrokken dezelfde 
grauwe kleur aannemen, wanneer de uilen uit alle hoeken hun krassend geluid doen hooren, dan 
merkt men eerst recht hoe doodsch het er is. Theater, forum en straten zijn leeg. Zij die eens 
hier geleefd en gestreden hebben zijn bijna 2000 jaren niet meer onder de levenden. De 
monumentale bouwvallen zijn er om te getuigen van hun werk en van de kracht en grootsheid 
van het Romeinsche wereldrijk.’  

 
In Carthago haalde hij zijn hart op. Een dag lang dwaalde hij door de ruïnes van de oude stad, 
die nog over zijn uit de Punische en Romeinse tijd en de afgelopen kwart eeuw weer waren 
opgegraven. Hij besluit zijn reisverslag met een beschrijving van de Siciliaanse stad Taormina. 
De stad was mooi, er was niet zo veel te zien, maar wat de stad uniek en onvergetelijk maakte, 
was vooral het gezicht vanuit het Griekse theater over de Straat van Messina, de bergen van 
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Calabrië, de oostkust van het eiland en op de Etna, de imposante vulkaan, die Taormina 
volgens hem maakte tot één van de mooiste plekjes op de wereld. 

 De lezer van zijn dagboek krijgt nog een reisadvies voor Sicilië: wie Sicilië bezoekt en 
daarvan goed wil profiteren, moet eigenlijk nog eens vooraf grondig de hele geschiedenis van 
de Oudheid en de Middeleeuwen bestuderen. ‘En wel daarom dat er zoo eene ontzaglijke 
Geschiedenis aan het eiland is vastgeknoopt door alle tijden heen. Er is waarschijnlijk geen 
plek grond buiten het Nijldal, waarom zoo heftig gestreden is door de menschen, en met 
zooveel wisselvalligheid.’ Vervolgens doceert Jan enige pagina’s lang de grote lijnen van de 
historie van het eiland.7 
 
Rivièra en Italië 
In maart 1909 maakte Jan een korte reis naar de Franse Rivièra en het noorden van Italië. Hij 
bracht enkele dagen in en om Rapallo door, één van de grootste steden aan de oostelijke 
Rivièra, dat beschut tegen wind en stromingen in een inham ligt. Hier tekende hij vissersboten 
en de verdedigingstoren. Portofino overtrof alles, het was volgens hem misschien wel mooiste 
vissersplaatsje aan de Middellandse Zee. Kennelijk had hij weinig tijd, want in zijn schetsboek 
staat maar één tekening, van een niet eens afgemaakt gezicht op een stadsplein.  

In Pisa werd hij uiteraard geraakt door de middeleeuwse bouwwerken. Na hier twee dagen 
te hebben rondgezworven, werd hem weer eens duidelijk dat de middeleeuwse bouwwerken 
hem veel en veel meer aantrokken dat de gebouwen uit de renaissance. ‘Wat een fijne kunstzin 
blijkt wel uit den Dom van Pisa (begonnen 1063 n. Chr.) , schreef hij in zijn dagboek. ‘De 
zware, drukkende en dikwijls overladen renaissance bouwstijl, zooals die meermalen in Italië 
en Spanje is toegepast, heeft voor mij weinig aantrekkelijks.’ In negen tekeningen maakte hij 
zijn bewondering zichtbaar voor deze stad, die zowel maatschappelijk als op kunstgebied ‘de 
voorganger van den grooten Italiaanschen tijd’ was. Florence mocht Pisa later overvleugeld 
hebben, de stad had volgens hem lang niet zoveel indrukwekkende bouwwerken als Pisa met 
het merkwaardige, unieke architectonische ensemble van de Dom, Battistero, Camposanto en 
Campanile. Hij memoreert dat over de scheve toren van Pisa boekwerken vol zijn geschreven, 
ook over de oorzaken waarom de toren uit het lood staat. Jan had het bouwwerk bestudeerd en 
kwam tot de conclusie dat de toren niet scheef was gebouwd, maar was verzakt, vooral door de 
bovenbouw en de daarin aangebrachte versterking. 

 
 

 
Honderden herinneringen 

Op elke reis nam Jan zijn leren tekenkoffertje mee. Hij schetste in dit decennium vijfentwintig 

schetsboeken vol, vele honderden herinneringen in talloze portretten van mensen en tekeningen van 

landschappen, dorpen en steden, kerken, tempels en andere gedenkwaardige monumenten.  

De kunstschatten van het oude Egypte raakten hem bijzonder. Op de piramide van Cheops maakte 

hij op 10 maart 1904 zijn eerste twee tekeningen; in één daarvan legde hij het uitzicht op het Nijldal 

en een Egyptisch dorp vast, op de ander laat hij de toeschouwer meekijken naar de Libische 

woestijn. De laatste van de zestig Egyptische schetsen is de kop van Ramses II in Luxor, zeventien 

dagen later. Oosterse paleizen, tempels, moskeeën met minaretten, stadsgezichten, ruïnes, een 

stadsmuur en portretten van een meisje, een spinnende man, vrouwen bij een waterput en van 

reisgenoten vullen de andere pagina’s.  
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Dat Amerika voor Jan niet het beloofde land was, blijkt ook uit zijn schetsboek, want in New 

Orleans, Memphis, St. Louis en Washington heeft hij zijn koffertje zelden geopend. In Washington 

het vaakst: het Capitool tekende hij twee keer, uiteraard ook het Witte Huis en het monument van 

George Washington. In New York keurde hij alleen de Brooklyn Bridge een bladzijde in zijn 

schetsboek waardig en vanuit kamer 1351 van het Waldorf Astoria laat hij ons meegenieten van het 

uitzicht over deze wereldstad.  

Een jaar later, in Noord-Afrika, wakkerden het landschap, de bergen, de steden en 

schilderachtige mensen zijn tekenlust weer aan. Het valt op dat hij vooral veel portretten en 

tekeningen van Afrikanen maakte, vrouwen bij een wasplaats, een meisje met een hoofddoek, twee 

vrouwen in een deuropening, zittende jongens en zittende mannen, een vrouw met een kind op de 

arm. Maar ook de ruïnes inspireerden hem; hij schetste enkele keren de imponerende overblijfselen 

van een stad uit de oudheid, een tempel, Romeinse opgravingen, een interieur van een kerk.  

Zijn laatste grote reis, naar Ceylon, China, Korea en Japan, vereeuwigde hij in vijf schetsboeken. 

Hij had zelfs te weinig boeken meegenomen, want vanaf de Chinese Zee, aan boord van The 

Empress of India, vroeg hij in een brief aan zijn beide broers die de fabriek leidden, of Atje hem een 

‘blanco schetsboek’ wilde sturen. ‘Ik meen dat er 3 stuks bij elkaar liggen in mijne oude kast op de 

slaapkamer (waarop Napoleons buste staat). Anders in de oude kast in de kinderkamer. Eén dezer 

drie is voldoende.’ Jan’s laatste tekening was een gezicht op het water in New York, vanaf de George 

Washington in de haven van New York. Vijftig schetsboeken waren vol, honderden pagina’s, 

honderden tekeningen over wat Jan later zal noemen, ‘de eerste helft’ van zijn leven.8 

 

 
China en Japan 
Medio april 1911 vertrok Jan voor ruim drie maanden naar Ceylon, Korea, China en Japan. Zijn 
reis voerde hem onder meer naar Hongkong, Peking, Mandsjoerije, Seoel, Kyoto en Mongolië. 
Vooral de architectuur en de kunsten (houtsnijden, ivoorsnijden, lakwerken, keramiek, 
porselein, wandschilderingen) trokken zijn belangstelling, ook al hadden ze volgens hem niet  
het monumentale en grootse van de kunstschatten die de Oudheid ons naliet. Japan zocht het 
eerder in liefdevolle bewerking, smaakvolle detaillering en harmonische kleurencombinaties. 
‘In dat licht beschouwd heeft men het tot groote hoogte gebracht en […] is de studie ervan een 
bron van groot genot, zoals zij mij dit, meer achteraf dan in den aanvang is geweest’, aldus Jan. 

Hartje zomer was hij terug in Enschede. Het was voorlopig zijn laatste grote reis. 
Anderhalf jaar schreef hij niet in zijn dagboek, ontdekte hij op 30 december 1912: ‘Toch is het 
jaar 1912 voor mij van het grootste gewicht geweest. Waarschijnlijk zal het […] wel het 
gewichtigste van mijn leven zijn.’9 
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NOTEN 
1 Dagboek 5. 
2 Dagboek 5.  
3 Dagboek 6. 
4 President Martinus Steyn en Christiaan de Wet, de Boerengeneraal van Oranje-Vrijstaat, hadden goede banden met 
Nederland. In het Nationaal Park De Hoge Veluwe zijn monumenten voor hen opgericht. 
5 Dagboek 6. 
6 Dagboek 6. 
7 Dagboek 7. 
8 J.H. van Heek, Levensherinneringen, 1942, 1, 2. AJH. 
9 Dagboek 8. 
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