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HOOFDSTUK 15 
 

Uit kalme Godsvrucht 
 
‘Het gevoel van een onmiddellijk contact met het verleden, een sensatie even diep als het 
zuiverste kunstgenot, een bijna extatische gewaarwording van niet meer mij zelf te wezen, 
van over te vloeien in de wereld buiten mij, de aanraking met het wezen der dingen, het 
beleven der Waarheid door de historie.’ Zo beschreef Johan Huizinga de ‘historische sensatie’ 
die hij in de zomer van 1902 samen met zijn echtgenote Mary Schorer beleefde bij het zien 
van de tentoonstelling van Vlaamse Primitieven in Brugge.1 Niet zonder schroom vergelijkt 
hij deze beleving met een mystieke ervaring.2 Zijn in 1919 verschenen boek Herfsttij der 
Middeleeuwen, dat hem internationale bekendheid en erkenning bracht, is ‘gedrenkt in de 
ervaring die Huizinga in Brugge was overvallen’.3   
 Jan van Heek las het boek: ‘Huizinga’s woord en geschriften hebben hun invloed niet 
op mij gemist’.4 De auteur etaleert in dit boek breeduit zijn visie dat de kunst van de 
veertiende en vijftiende eeuw niet moet worden gezien als de aankondiging van wat komen 
ging, maar als het afsterven van dat wat verdween. Een citaat dat ook Jan’s aandacht trok, 
ging over de Vlaamse Primitieven: ‘De gebroeders Van Eyck, Rogier van der Weyden en 
Memlinc5 beheerschen […] het gezicht op die tijd. […] Nu straalt voor ons over die tijd de 
hoge, waardige ernst en de diepe vrede van Van Eyck en Memlinc; die wereld van vijf 
eeuwen her schijnt ons vervuld met een heldere glans van eenvoudige blijheid, een schat van 
innigheid.’6  

Het is niet waarschijnlijk dat Jan van Heek, zoals Johan Huizinga, zo’n extreme 
historische sensatie heeft beleefd. Zijn uitgesproken passie voor de middeleeuwen, en in het 
bijzonder de laat-middeleeuwse beeldende kunst, was naar zijn eigen zeggen langzaam 
gegroeid. Zijn interesse voor de kunsten had kunnen ontkiemen dank zij zijn moeder Christine 
die haar kinderen en vooral Jan de weg wees in muziek, literatuur, beeldende kunsten en 
geschiedenis.7 Zij was geboren in een intellectueel Duits milieu waar interesse voor beeldende 
kunst een vanzelfsprekendheid was. Haar ouders behoorden tot de invloedrijke, geëngageerde 
maatschappelijke elite, het zogenoemde Bildungsbürgertum, die zich vanaf het midden van de 
zeventiende eeuw in Duitsland vormde.8 De ‘Leitgedanke’ voor deze culturele elite vormden 
de ideeën van de Weimarer Klassik, haar filosoof was Goethe, diens Faust was haar bijbel. 
Ook Jan’s moeder was daarmee opgegroeid. Na haar overlijden kreeg Jan uit haar 
nalatenschap een in rood leer gebonden uitgave van Faust.9 Het boek lag altijd in de Italiaanse 
kamer in Huis Bergh, naast de kleine werkkamer van Jan. Jan ontdekte dat Goethe, passend in 
de traditioneel-humanistische opvattingen, de middeleeuwen verheerlijkte, voor het eerst zeer 
nadrukkelijk in zijn toneelstuk Götz von Berlingen mit der eisernen Hand, waarin hij getracht 
had ‘die imaginierte Zeit des Mittelalters sinnlich konkret darzustellen’.10 Een leidraad voor 
Jan’s doen en laten, zijn leven en werken, was volgens zijn in Duitsland geboren 
schoondochter Irmela van Heek-Töwe, de echtgenote van zijn oudste zoon Jan, de eerste 
strofe uit Das Göttliche van Goethe:  

 
Edel sei der Mensch,  
Hilfreich und gut!  
Denn das allein  
Unterscheidet ihn  
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Von allen Wesen, 
Die wir kennen. 11 

 
Jan vond volgens haar 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, weliswaar niet geschapen door de Heer, maar door de mens die is geïnspireerd door 
God. Mogelijk wortelt hier ook zijn streng beleden voorliefde voor de bouwkunst en 
schilderkunst van de middeleeuwen, wanneer kunstenaars voornamelijk religieuze 
onderwerpen kiezen.12 In die traditie zou Jan zich voegen. 
 
Wending 
Als twintiger, nauwelijks thuis in de geschiedenis van de beeldende kunst, volgde Jan 
aanvankelijk de smaak van zijn omgeving. Twentse textielfabrikanten decoreerden de wanden 
van hun stads- en buitenhuizen met werken van minder bekende meesters uit de Gouden 
Eeuw en met romantische schilderijen uit de achttiende eeuw. Enige durfallen kochten actuele 
kunst van dat moment, werken van buitenlandse en nationale impressionisten. Jan van Heek 
begon zijn kunstleven als bewonderaar van de Haagsche School, met Jozef Israëls (1824-
1911) als zijn favoriet. Maar eind 1900 kwam er een wending in zijn kunstzinnige 
ontwikkeling. Op 6 oktober bezocht hij de Wereldtentoonstelling in Parijs. De daar 
gepresenteerde techniek interesseerde hem nauwelijks, maar de kunsttentoonstelling trok hem. 
Kritisch signaleerde hij zelf zijn afscheid van de actuele kunst:  
 

‘Van de Fransche schilderkunst dezer eeuw, te beginnen met Millet, en gevolgd door zoovele 
andere eminente vertolkers van natuur, levensgeschiedenis en idealen op het doek heb ik een 
heel anderen en beteren indruk gekregen dan ik tot nu toe had. In het licht daarvan kan ik niet 
zeggen, dat de dunk die ik van de moderne Hollandsche school had, voortgesproten uit Millet, 
hard er op vooruit is gegaan. Ik wil haar niet te kort doen, doch ben van meening, dat de Holl. 
schilderschool, welke met Israëls aan ’t uitsterven is, in waarde is overschat geworden.’13 
 

In Parijs zette Jan zijn eerste stapje op weg naar zijn afscheid van de Haagse School. Hij had 
de artistieke waarde van deze stroming te hoog aangeslagen. Maar er was nog een andere 
reden. Hij wilde niet langer in het Twentse fabrikantenkringetje blijven meelopen, in de lange 
rij van bewonderaars van de Gouden Eeuw en de romantiek van de achttiende eeuw, maar 
juist een andere weg inslaan. Hij zocht een meer persoonlijke, een meer doordachte keuze. 
Geleidelijk aan ontwikkelde hij een eigen smaak en voorkeur – en die zou zich richten op 
werken uit de late middeleeuwen. 
 
 ‘Persoonlijken meening’ 
In de eerste jaren van de nieuwe eeuw maakte Jan van Heek studie van de verzamelingen in 
de National Gallery in Londen, het Kaiser Friedrich Museum in Berlijn, het Prado in Madrid, 
het Koninklijk Museum in Brussel en musea in Rome, Florence en Venetië. Uit zijn 
schetsboeken blijkt dat hij in maart 1912 in Berlijn was. In het Kaiser Friedrich Museum 
maakte hij tekeningen van twee werken die hij kennelijk hoog schatte, een damesportret van 
Francis Goya en het portret dat Diego Velazquez schilderde van Maria Anna, de gemalin van 
Ferdinand III.14  
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Op de terugweg uit Calcutta, waar hij de dood in de ogen had gekeken, bezocht Jan 
begin 1896 – nog niet helemaal de oude, hij had zelfs zijn schetsboek niet meegenomen  – 
Venetië en Milaan. De cholera-aanval had hem toegankelijker dan ooit gemaakt voor nieuwe 
indrukken, ideeën en gevoelens. Vooral gedurende de twee zonnige meidagen in Venetië leek 
zijn latere liefde voor de middeleeuwen en vooral de kunst van de Italiaanse meesters te 
ontwaken. Zoals de schilderijen van de Vlaamse Primitieven ‘een verpletterende indruk’ op 
Huizinga hadden gemaakt, zo stapte Jan hier enkele eeuwen terug in de tijd. Hij beleefde 
zeker niet zijn historische sensatie, maar dat een fundament werd gelegd voor zijn voorliefde 
voor de antieke wereld en de middeleeuwen, is zeker. 
 In Venetië bezocht Van Heek het Palazzo Ducale, het Dogenpaleis, volgens hem een 
typisch Venetiaans bouwwerk, en de San Marco, een ‘even eerwaardig als prachtig 
bouwwerk’. In Milaan bewonderde hij het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci. Minder 
waardering had hij voor het exterieur van de Dom. Het wat donkere interieur maakte veel 
meer indruk. Daar trof hij onder de hemelhoge gewelven, tussen de statige, majestueuze 
pilaren een ongekende kalmte en rust. Venetië en Milaan maakten een overweldigende indruk 
op Jan, maar hét centrum van de antieke kunsten, Rome, had hij toen nog niet gezien.  

Rome kwam de eerste jaren niet op zijn reisagenda. Wat hij over de stad leerde, kwam 
uit boeken. Emile Zola maakte hem nieuwsgierig. Was Rome inderdaad een stad om van te 
dromen, een stad vol lieflijkheid? Was de Sint Pieter inderdaad van een onvergankelijke en 
onvergelijkelijke schoonheid? Vrijwel zeker las Jan ook de brieven die Goethe schreef tijdens 
zijn Italiaanse reis in de jaren 1786-1788. Hij begreep daaruit dat ware kunstwerken getuigden 
van harmonie en eenvoud.15 
 
Het land der kunst 
In het voorjaar van 1900 kon Jan eindelijk zijn boekenweetjes toetsen aan de werkelijkheid, 
toen hij samen met zijn zussen Auguste en Bertha Italië bezocht. Op zijn aanraden hadden 
hun ouders de meisjes die reis als sinterklaasgeschenk gegeven. Moeder had daarbij een 
passend gedicht gemaakt, duidelijk geïnspireerd door Goethe:  
  
 Kennst Ihr das Land wo die Zitronen blühen 
 Im dunklen Laub die Goldorangen glühen 
 Die Myrthe still, und hoch der Lorbeer steht, 
 Ein lauer Wind vom fernen Mittag weht? 
 Kennst Ihr das Land? 
 
 Ach nein, mein Freund, wir kennen es nicht, nein. 
 Das Land von Poesie, und Sonnenschein! 
 Doch oft im Traum umgauckelt unsren Sinn 
 Italien, das Sonnenland! 
 Gern möchten wir dahin! 
 
 Sanct Nicolaus hat der beiden Wunsch vernommen. 
 Wie jedes Jahr ist er auch jetzt gekommen.  
 Beglückend streut er seine Gaben aus, 
 Und bringet Freud und Glück in jedes Haus. 
 Auch spendet er in altbekannter Weise 
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  – Ihr rathet’s nicht –  
 Es ist diesmal ‘ne Reise. 
 
 Zieht dann ins ferne Sonnenland wohlan,  
 Wenn Frühlingswinde wehen 
 Mit Bruder Jan.16  
 
Op 1 april 1900 vertrok Jan als chaperon van zijn zusters naar Rome. De reis ging via de Rijn 
en door de St. Gotthard naar Italië, waar ze Rome, Napels, Florence en Venetië bezochten. Op 
20 mei, terug in Nederland, schreef Jan in zijn dagboek: ‘Het best zal wel Goethe dergelijk 
gevoelen en gewaarwording weergegeven hebben in zijn dichtregels Kennst du das Land wo 
die Zitronen blühen, im dunklen Laub die Goldorangen glühen. Hij koesterde van Italië ‘een 
“Eindruck” die mij wel altijd zoo bij zal blijven’.17 
  Zijn waardering ging vooral uit naar de overblijfselen van de klassieke oudheid. 
Napels vond hij prachtig, terwijl hij betreurde dat er van de antieke wereldstad Rome zo 
betrekkelijk weinig was overgebleven. Het oude Forum Romanum was ‘een chaos van 
steenklompen, stukken muur en alleenstaande zuilen’. Over de nieuwere kunsten wilde Van 
Heek in zijn reisverslag niet te veel melden. Hij vond de bouwwerken van de renaissance 
mooi, vooral die van Michelangelo, maar ze haalden het niet bij de antieke. Interessant in het 
licht van zijn latere ontwikkelingen is dat hij weinig op had met religieuze kunst. Hij begreep 
niet dat kunstenaars uitsluitend ‘kerkelijke gebeurtenissen’ als motief voor hun 
schilderwerken kozen. Volgens hem moest de schilderkunst in de eigen tijd en in de eigen 
samenleving blijven en die ‘op schoone wijze’ proberen weer te geven. Aan de werken van 
Rafaël (1430-1520) bijvoorbeeld wilde hij niet te veel aandacht besteden, aangezien ‘bijna 
veelal de H. Maagd en altijd de kerk het onderwerp is’. Evenmin kon hij fresco’s waarderen. 
Als voorbeeld noemde hij de Sixtijnse kapel. 

 
‘Daar is geen plekje onbeschilderd, wat ten gevolge heeft dat het onmogelijk is van een 
gedeelte slechts te profiteeren. Met forsche lijnen en trekken schilderde in de jaren 1508-1512 
Michel Angelo de gewelfschilderingen. Zij zijn prachtig. Zeer stellig echter zoude de grootste 
der bekende kunstenaars, tegelijk schilder, beeldhouwer en architect meer succes met dit 
reuzenwerk gehad hebben, indien het genietbaar was in eene betere omgeving en bij beter 
licht.’ 

 
Opmerkelijk weinig aandacht besteedde Jan in zijn dagboek aan Florence. Het lijkt er sterk 
op, dat zijn voorkeur voor de ‘antieke kunsten’ hem remde veel over de Florentijnse kunst, 
dus vooral renaissance, te zeggen. Hij vond Florence wel interessant, maar vooral als bron van 
het humanisme dat zich immers ‘de regelmatige, veelzijdige en harmonische ontwikkeling 
van den mensch’ ten doel stelde. Twee namen van bekende Florentijnen noemde hij dan ook 
met nadruk: Galilei, die de durf had te verkondigen dat de aarde rond is ‘en daarvoor het lot 
onderging van vele verkondigers van nieuwe denkbeelden, vervolging en bespotting’. De 
ander was de monnik Savonarola, die wordt beschouwd als voorloper van de Reformatie, 
omdat hij de Paus had durven beschuldigen en daarvoor op de brandstapel moest boeten. Jan 
vermeldde uiteraard ook de toeristische hoogtepunten: de renaissancearchitectuur in de stad, 
de verrukkelijke ligging op de uitlopers van de bergen van Toscane, met een heerlijk klimaat 
met een schone omgeving en onschatbare kunstwerken, de verrassende vergezichten over de 
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stad raakten hem. Maar het extatische gevoel dat zoveel kunstenaars op hun Grand Tour door 
Italië juist in Florence hebben ervaren, beleefde Jan niet. De vijf pagina’s in zijn reisverslag 
die hij wijdt aan hun bezoek aan Florence, zijn in vergelijking met de beschrijvingen van 
Rome bijna koel en afstandelijk, zonder enig spoortje van de euforie die zijn pen nog wel eens 
leidde. 

Jan, Gus en Bertha bewaarden overigens vele goede herinneringen aan de reis. Voor 
Jan was het een droom waaraan hij met het grootste genoegen terugdacht. Het leek hem alsof 
de herinnering nog mooier was dan de realiteit, de werkelijkheid die ze meenamen uit Italië: 
een uit Carrara-marmer gehouwen Vestaalse maagd en natuurlijk zijn schetsboeken vol 
tekeningen. Hij beëindigde zijn reisverslag op 20 mei 1900 juichend: ‘Italië, het land van den 
blauwen hemel, het land van een heerlijk klimaat, het oude land bij uitstek, het land der kunst. 
Welk een invloed oefent het uit – met welk een genoegen denkt men er aan terug, hoe 
verlangt men dat land weer te zien!’  
 
Kalme Godsvrucht  
Toch was deze reis niet beslissend voor zijn uiteindelijke sterke voorkeur voor de Italiaanse 
kunst van de late middeleeuwen. Hij schreef het helder neer: de kunst moest het heden 
verbeelden, de kunst die voornamelijk religieuze onderwerpen koos, wees hij zelfs af. Jan 
meende in zijn beschouwingen in zijn dagboek een eigen mening te poneren, maar die week 
nauwelijks af van een wijdverbreide mening. Zijn reactie op een aantal kunstwerken was 
bovendien weinig consistent, eerder willekeurig, een bewijs dat zijn eigen smaak nog geen 
eigen vorm had gekregen.  

In de tweede helft van maart 1925 zag Jan Italië en Rome terug, deze keer samen met 
Annetje. Jan’s eerste indruk was ‘als ik het woord gebruiken mag: familiariteit’. Hij voelde 
zich thuis bij het aanschouwen van het Forum Romanum, de Monte Capitolino, het 
Colosseum, het Pantheon, het Hadrianusgraf, de Sint Pieter. Hij herkende alles, tot in de 
fijnste details: ‘Ik had het bij vroegere gelegenheden zoo diep in mij opgenomen.’ De 
Sixtijnse kapel maakte een diepere indruk op hem dan vijfentwintig jaar geleden, maar de Sint 
Pieter als geheel imponeerde hem niet zoals toen. Toen ze samen door het machtige 
middenschap van de kerk wandelden, onder de geweldige koepel, door het transept, kwamen 
Jan steeds de gotische kerken uit noordelijker landen voor de geest: Rouen – en ook de 
Romaanse kerk van Caen – en zelfs de Eusebiuskerk in Arnhem en de Walburgh in Zutphen.  
 

‘De vergelijking kwam jammerlijk uit ten opzichte van de Renaissance- en Barokgodshuizen 
in de Eeuwige Stad. In den St. Pieter ontbreekt die wijding, die bekoring onder welke men in 
de zuivere Gothische kerk komt. Hier in Italië is het de pracht, het vertoon dat domineert, niet 
het innige geloof. Het is het goud, de versiering, die op den voorgrond treedt, en die zich bij 
dit zuidelijke land, bij den voortdurend blauwe hemel, bij klimaat en volksaard, beter aanpast. 
Dat is het wanneer de ernstige Gothiek nauwelijks wortel heeft kunnen vatten in Italië, in elk 
geval niet in Rome.’18  

 
Konden Van Heek in Rome de religieuze voorstellingen, de schilderwerken met uitsluitend 
kerkelijke gebeurtenissen in 1900 nog niet boeien, het werd hem daarna geleidelijk duidelijk 
geworden dat de middeleeuwen een op zichzelf staand tijdvak vormen in de Europese 
geschiedenis, met onovertroffen hoogtepunten van diepe, soms zelfs fanatieke 
geloofsovertuigingen, van grote tegenstellingen, ‘ook in denkwijzen en van daarmede 
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samenhangende schaduwzijden die in geen trap van het menschelijk bestaan ontbreken’. Het 
bleek voor hem de tijd, waaraan ‘begrippen van schoonheid, moed en ridderlijkheid, Gods-
vereering onverbrekelijk blijven verbonden.’19 Evenals bijna een kwart eeuw geleden kon hij 
niet alles waarderen wat Rome aan kunst bood, maar in 1923 bleek wel dat Van Heek een 
gefundeerde eigen smaak had ontwikkeld: ‘de werken die uit de kalme Godsvrucht waren 
ontstaan in de middeleeuwen – de Romaanse kerken, de gothiek, maar bovenal de beeldende 
kunst uit de late middeleeuwen’.  
 
Lichtpunt in de wereld  
Het lijkt niet voor de hand liggend, dat een vrijzinnige protestant als Jan van Heek, met veel 
twijfels en vragen over het geloof, een passie ontwikkelde voor de laatmiddeleeuwse kunst, 
bij uitstek immers een katholieke kunst.20 Jan gaf zelf de verklaring, toen hij de zeventig 
naderde: hij had in de loop der jaren een andere visie op het katholicisme gekregen.  
 Na zijn jeugdjaren kwamen voor Jan ‘de mooiste jaren’, na zijn 35ste, aan het einde 
van het eerste decennium van de twintigste eeuw. Hij had zich verdiept in de vroeg-
christelijke en middeleeuwse kerkgeschiedenis en de kunstgeschiedenis. Vele gesprekken had 
hij in de loop der jaren gevoerd met veel katholieken en priesters, onder wie enige geleerden 
uit het Jezuïtenklooster in ’s Heerenberg, met de Witte Paters die ook in het stadje huisden, en 
met enige Benedictijnen en Franciscanen. ‘Het waren alle menschen van studie op 
godsdienstig, archaeologisch of palaeografisch gebied, in welke zich tevens de vroeg-
christelijke en middeleeuwsche filosofie afspiegelde. Voor zichzelf met het minste tevreden 
waren zij steeds dankbaar, opgeruimd en vol vertrouwen, ook in de jaren van groote 
verschrikking, die we doormaken. Zij leefden in een andere wereld dan de onze.’21 

Vanaf zijn veertigste ging Jan’s belangstelling dus vooral uit naar de middeleeuwen.22  
Herhaalde bezoeken aan diverse Europese steden met middeleeuwse monumenten en 
kunstschatten – hij noemt onder meer Brugge, Gent, Rothenburg, Hildesheim, Toulouse, 
Carcassone – versterkten zijn keuze. Hij verdiepte zich in de Romaanse en de gotische 
kerkbouw, hij probeerde de schilderkunst ‘op den voet te volgen van de catacomben door 
Rome en Byzantium naar Pisa, Siena en Florence en vandaar […] naar Avignon en verder het 
Rhônedal op naar Bourgondië en Vlaanderen’. In de vroegere Zuidelijke Nederlanden werd 
toen volgens Jan wellicht het hoogtepunt van de schilderkunst van alle tijden bereikt, als ‘een 
laatste opbloei der Middeleeuwsche kunsten’.  
 Zonder twijfel had Johan Huizinga ook bij veertiger Jan van Heek enkele snaren 
geraakt. In de werkkamer in Huis Bergh ligt op een kast een eerste druk van Huizinga’s 
Herfsttij, naast enkele andere boeken over kunst en kunsthistorie. In het achttiende hoofdstuk 
De kunst in het leven zette Jan – geheel tegen zijn gewoonte in – een fijne doorlopende 
potloodstreep naast een lange alinea. Het was de enige aantekening die hij in het boek maakte. 
De passage had hem duidelijk getroffen. Huizinga’s gevoelen was in opperste harmonie met 
Jan’s inmiddels gemaakte keuze voor de late middeleeuwen, het lijkt zijn geloofsbelijdenis:
  
 

‘De Fransch-Bourgondische cultuur der laatste Middeleeuwen is er een, waarin pracht 
schoonheid wil verdrijven. De eind-middeleeuwse kunst weerspiegelt getrouw de eind-
middeleeuwse geest, een geest die zijn pad ten einde was gelopen. Wat wij hierboven 
beschouwden als een der voornaamste kenmerken van het laat-middeleeuwse denken: de 
uitbeelding van al het denkbare tot in al zijn consequentie, de overvulling van de geest met een 
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oneindig systeem van formele verbeeldingen, dat is ook het wezen der kunst van die tijd. Ook 
zij streeft ernaar, niets ongevormd, niets onverbeeld, niets onversierd te laten. De flamboyante 
gothiek is als een eindeloos orgelnaspel: zij lost alle vormen op in zelfontbinding, geeft aan 
elk détail zijn voortgezette doorwerking, aan elke lijn haar tegenlijn. Het is een ongebonden 
woekeren van de vorm over de idee; het versierde détail tast alle vlakken en lijnen aan. Er 
heerst in deze kunst die horror vacui, die misschien een kenmerk van eindigende 
geestesperioden mag heten.’23 

 
Roomse traditie 
De vraag naar de oorsprong van de algemene belangstelling, ja zelfs de verbondenheid met de 
laat-middeleeuwse, christelijke cultuur laat zich moeilijk beantwoorden. Voor een deel was zij 
verbonden met een herwaardering van de rooms-katholieke traditie. Iets dergelijks was ook al 
opgemerkt naar aanleiding van het werk Vragensmoede van Anna de Savornin Lohman, dat 
Jan had gelezen tijdens zijn geloofscrisis. Daarbij ging het niet zozeer om een persoonlijke 
bekering in religieuze zin, maar om de herwaardering van het katholicisme als culturele 
factor. Was in een moderniserende wereld, waarin naar het woord van Marx alles ‘vloeibaar’ 
was geworden, de katholieke traditie niet nog het enige houvast? Was ondanks alles de 
katholieke kerk niets steeds hetzelfde gebleven? Werd in dat geloof, dat meer een beroep deed 
op gevoel dan verstand, niet een harmonie aangeboden waarin veel tegengestelde klanken 
konden opgaan? De historicus Ernst Kossman heeft deze periode al eens gekenschetst als 
jaren, waarin werd gezocht naar synthese. Nergens, zo citeerde hij een uitspraak van Is.P. de 
Vooys uit 1907, was de botsing tussen individualisme met het verlangen naar een 
harmonieuze gemeenschap zo heftig als in Nederland.24 
 Het is niet bekend of Jan van Heek publicaties van Richard Roland Holst heeft 
gelezen; mogelijk dat diens rol in de actie van de Nederlandse kunstenaars tijdens de 
textielstaking van 1902 hem daarvan weerhield.25 Maar Roland Holst bracht deze herbeleving 
van vroegere eeuwen in 1923 treffend onder woorden: 

 
‘De groote katholieke kunst der middeleeuwen is juist daardoor zoo groot en zoo boeiend, 
omdat de godsdienstige overtuiging waaruit zij ontstond, zoo fonkelend sterk en zoo vol leven 
zich in die kunst uitte. Niet het katholicisme vereeren wij, niet-katholieken, in die kunst, maar 
wij erkennen in de sterke en volle godsdienstige overtuiging het levende element en de volle 
waarachtigheid dezer kunst. Zelfs voor hen die niet aan aartsengelen gelooven, zullen de 
aartsengelen der XIIIe en XIVe eeuwsche fresco’s, zooals zij met oppermachtig gebaar de 
verdoemden ter helle storten en de uitverkorenen den weg ten hemel wijzen, oneindig 
overtuigender zijn, dan alle knap-uitgedachte allegorische figuraties, met hun vermoeiende 
vracht emblemen, die de nieuwere openbare gebouwen van westelijk Europa maar al te 
dikwijls tot architectonische columbaria maken.’26 

 
Van Heek zou zich gaan wijden aan het vasthouden van die traditie, van het bewaren van de 
‘waarachtige kunst’.  
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