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Woord vooraf
Het stuk ‘Lotgevallen’ verscheen oorspronkelijk in mijn Politieke theorie en
geschiedenis (Amsterdam 1987). Ik heb het voor deze uitgave enigszins herzien en
op enkele plaatsen uitgebreid.
Het tweede stuk (‘Kleine geschiedenissen’) schreef ik op verzoek van de redactie
van het Historisch Nieuwsblad. De eerste tien notities werden in de jaargangen 1997
en 1998 gepubliceerd. Ik kreeg echter zoveel aardigheid in het maken van deze
‘columns’ dat ik de afgesproken maat te buiten ging. Hoewel de redactie daar niet
tegen protesteerde, leek het mij toch onjuist nog enkele jaren beslag op haar
plaatsruimte te leggen. Vandaar dat de rest van de reeks - veruit het grootste deel hier voor het eerst uitkomt. Ik ben het Historisch Nieuwsblad dank verschuldigd voor
zijn initiatief en gastvrijheid.
Ik hecht eraan met nadruk te verklaren dat ik zonder de hulp van mijn vrouw
Johanna Putto de documentatie met betrekking tot diverse onderwerpen in deze
bundel niet bijeen had kunnen brengen en niet had kunnen interpreteren. Gelukkig
heeft zij, net als ik, nog steeds plezier in onze nu al bijna een halve eeuw durende
samenwerking.
E.H.K.
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Lotgevallen
Heyman Coschmann/Heinrich Kossmann
(1813-1898)
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1 Afkomst, jeugd, jeugdvriendschappen, joodse dilemma's
Mijn overgrootvader Heinrich Kossmann werd in 1813 te Rheidt in het toenmalige
groothertogdom Berg geboren, op 1 september, net nog in de Franse tijd want pas
in het midden van oktober verloor Napoleon de slag bij Leipzig en begon de
ineenstorting van zijn imperium. Er woonden toen in Berg in totaal ongeveer 886
000 mensen, in overgrote meerderheid rooms-katholiek, met een joodse minderheid
van niet meer dan 3200.1 Rheidt is een plaatsje op de rechter Rijnoever, niet ver van
Bonn, dat op de linkeroever ligt. Op 2 september werd deze geboorte voor de maire,
die zetelde in Niederkassel, aangegeven.2 De slager (Metzger) Coschman Jacob, zo
staat in de akte, verklaart dat zijn echtgenote Rosetta Heumann hem een zoon heeft
gebaard die Heumann Coschmann genoemd wordt. Als getuigen had de vader twee
plaatsgenoten meegebracht, die als beroep ‘Ackermann’ opgaven. Zowel Coschman
Jacob als zijn twee gezellen verklaarden na voorlezing van de akte dat zij niet konden
schrijven en het stuk dus niet konden tekenen.
Het is aardig te zien hoe slordig in dit stuk met de naamgeving is omgegaan. Ten
eerste, Coschman werd op twee manieren gespeld: de vader heeft één n, het zoontje
kreeg er twee. Ten tweede, men spelde op het gehoor. Rijnlanders hebben nog altijd
de neiging de s-klank tot een sch te verfraaien en blijkbaar deed de jonge vader dat
ook. Twee jaren tevoren, toen hij zijn eerste zoontje kwam aangeven, sprak hij nog
onduidelijker. Zijn naam verscheen toen als Corschmann in de akte. En ook de naam
die als Heumann werd genoteerd, kwam uit een uitspraakslordigheid voort: het moet
Heyman zijn. Maar het aardigste van het document is het feit dat het een mooi
voorbeeld van joodse naamge-
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ving toont. De twee namen waarmee het pasgeboren jongetje werd benoemd, zijn
net als die van zijn vader voornamen. Zijn moeder heette volgens de akte Rosetta
Heumann. In ander materiaal werd zij Rosa Heumann of Rosa Victor genoemd.
Waarom ook niet? Haar eigen vader heette Victor, haar grootvader, die rabbijn in
Mainz was geweest, heette Abraham Heyman. Zij en haar Coschman Jacob opteerden
voor dit Heyman om hun zoon te benoemen. De naam Jacob was al aan het twee jaar
oudere broertje vergeven.
Er is over de joodse bevolking van het Rijnland de laatste jaren nogal wat solide
historisch onderzoek gedaan. In 1963-1964 werd in Keulen een zeer bewonderde
tentoonstelling over Monumenta Judaica. 2000 Jabre Geschichte und Kultur der
Juden am Rhein getoond. In 1983 werd te Siegburg een grote tentoonstelling aan de
Juden am Rhein und Sieg gewijd en een prachtige, met zeer zaakrijke inleidingen
voorziene catalogus rest er als blijvend resultaat van. Klaus Schulte publiceerde in
de jaren zeventig twee degelijke studies over de joden op de linker Rijnoever, en
meer speciaal in Bonn;3 een door het gemeentearchief in Mannheim uitgegeven studie
over de joden in die stad van 1650 tot 1945, die in 1984 verscheen, moest al in 1986
worden herdrukt.4 De joodse kerkhoven - er ligt er een op de rechteroever, in
Schwarz-Rheindorf vlak aan de rivier tegenover Bonn, er ligt er een, heel klein, heel
verzorgd, midden in de velden bij Mondorf - werden gerestaureerd en als monumenten
gekoesterd. Met droefheid beziet men deze waardevolle en integere activiteit, want
zij vormt één groot in memoriam van een verwoeste en nooit meer herstelbare wereld.
Dankzij al dit werk kunnen wij ons enigszins een voorstelling maken van het lot
der joden in het verleden en weten wij ook hoe het hun in de vroege negentiende
eeuw in deze streken is vergaan. Het was, krijgt men de indruk, voor hen geen
gelukkige tijd. In principe verschafte de Franse Revolutie hun weliswaar vrijheid en
gelijke rechten, in feite kwam daar weinig van terecht. Op de linker Rijnoever bracht
Napoleon in 1808 zeer belangrij-
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ke uitzonderingen op deze rechtsgelijkheid aan in zijn door de joden als ‘infaam
decreet’ beschouwde verordening, die tien jaar zou gelden en in 1818 door de
Pruisische regering eenvoudig werd verlengd. Op de rechteroever, in het
groothertogdom Berg, werd op de joden net als op alle andere burgers de
napoleontische code civil van toepassing verklaard en was hun positie dus identiek
geworden aan die van de andere inwoners. In het formeel zelfstandig gebleven landje
werd het infame decreet van 1808 niet afgekondigd. Evenmin werd van de joden op
de rechteroever geëist dat zij net als hun geloofsgenoten op de linkeroever in hun
naamgeving de normen van de moderne bureaucratie zouden volgen en familienamen
zouden aannemen. En toen zowel de linker als de rechter Rijnoever in 1815 aan
Pruisen kwam, handhaafde men deze situatie, met het resultaat dat de joden op de
linkeroever aan het moderne regime van de burgerlijke naamgeving waren
onderworpen en desondanks in bepaalde burgerrechten werden beknot, terwijl de
joden op de rechteroever gelijke rechten bezaten maar rustig met hun traditionele
vorm van naamgeving konden voortgaan.
In geen van beide streken verklaarde Pruisen de grote, als liberaal beschouwde
emancipatiewet geldig die het in 1812 in het toen tot de staat behorende grondgebied
ten oosten van de Elbe had ingevoerd. Pruisen was ook elders in 1815 in zijn
nieuwverworven gebieden niet vrijgevig met zijn zogenaamde liberalisme. Het gevolg
was dat er toen binnen zijn grenzen niet minder dan achttien verschillende
jodenwetgevingen van kracht waren.5 Pruisen heeft: dertig jaar gewacht voor het
deze eindelijk enigszins begon gelijk te trekken. In 1845 en 1846 werd de joden in
het vroegere groothertogdom Berg opgedragen familienamen aan te nemen. De zoons
van Coschman Jacob, die toen nog leefde, kozen allen hun vaders eigen naam en zij
heetten voortaan Cossmann. Met Heumann Coschmann liep het wat anders maar
daarop kom ik later terug. In het algemeen kan men zeggen dat de Rheidtse familie
de situatie heel overzichtelijk hield. Het ging niet overal zo. In Siegburg kozen de
zes zonen van Levi Hirsch
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ieder een andere familienaam; Stern, Levison, Wolf, Fröhlich, Bock en Leven heetten
zij vanaf deze datum.6 Dit gezin werd blijkbaar door rijp individualisme gekenmerkt.
Hoe dat nu ook zij, de maatregel was zonder twijfel een bijdrage tot de volledige
emancipatie van de joden in deze streek. Deze volledige emancipatie werd echter
voortdurend uitgesteld. In de beroemde Verenigde Landdag van 1847 werd een wet
aangenomen, die door de Pruisische koning Frederik Willem IV werd bekrachtigd.
Zij gaf de joden dezelfde plichten en rechten als alle andere Pruisische burgers. Maar
er bleven uitzonderingen: voor staatsambten, functies als rechter of bij de politie, het
lidmaatschap van de standenvergaderingen kwamen zij niet in aanmerking en aan
de Pruisische universiteiten (dus ook die van Bonn) mochten zij slechts in de medische
en natuurwetenschappelijke faculteiten studeren. De vaag-romantische koning
droomde van een Pruisen dat een christelijke staat zou moeten worden, een ander
type staat dan de rationalistisch-verlichte van de achttiende-eeuwer Frederik II de
Grote. Hij putte - het is te pikant om onvermeld te laten - veel inspiratie uit de
geschriften van de in 1802 geboren Julius Stahl, de joodse rechtsfilosoof die protestant
was geworden en veel diepzinnig werk over de christelijke staat publiceerde; onze
eigen Groen van Prinsterer bewonderde hem in hoge mate. Het is duidelijk dat de
joden in een zo geconcipieerde staat nooit als volwaardige burgers erkend konden
worden.7 Pas in 1869 werden alle beperkingen van de rechten der joodse onderdanen
in Pruisen formeel opgeheven en was de emancipatie juridisch dus eindelijk voltooid.
Ik keer terug naar Coschman Jacob die leefde van 1776 of 1777 tot 1851 en voor
zover we weten het stadje Rheidt nooit heeft verlaten. Men krijgt de indruk dat zijn
gezin vrijwel de hele joodse bevolking van die plaats vormde (zeventien joden werden
er in 1846 geteld). Er was in het begin van de negentiende eeuw een kleine synagoge
in een paar kilometer verderop gelegen plaatsje waar wat meer joden woonden.8 Het
was een klein gebouwtje, dat in de jaren 1860 door een betere constructie werd
vervangen.
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Deze brandde in de Kristallnacht van 9-10 november 1938 ‘restlos’ af. Leefde
Coschman geïsoleerd van de andere bevolking? Waarschijnlijk niet. In de
archiefstukken wordt hij nogal eens genoemd als getuige bij de aangifte van geboorte
of overlijden van christenen uit de streek. Als beroep gaf hij soms slager op, soms
handelaar, veehandelaar of schoenmaker. Vaak wordt hij eenvoudig met zijn naam
genoemd. Soms gaan daar in de officiële stukken de woorden ‘der Jud’ aan vooraf.
Wat deze beroepen betreft, dit waren traditioneel-joodse bezigheden, zoals men weet,
en ook Coschmans eigen vader oefende ze uit. Men moet zich voorstellen dat deze
mensen, die in de kleine gemeenten waar zij woonden natuurlijk geen voldoende
economische basis voor hun bedrijf vonden, in de streek rondtrokken, vee kochten
en verkochten, bij volksfeesten als slager fungeerden, zeker ook geld leenden en
voorschoten en de eenvoudige ‘Landmann’, zoals de klacht van de anti-joodse
geschriften ook uit die tijd luidde, tot het maken van schulden verleidden. Veel keuze
hadden de joden toen trouwens niet. Ook in de Restauratieperiode werden zij in deze
delen van Pruisen vaak niet tot de ambachten toegelaten.9
Wanneer men naslaat hoe Coschman Jacob en zijn verwanten hun leven voerden,
met wie zij trouwden, welke beroepen zij uitoefenden, dan ziet men een nogal beperkt
en gesloten milieu van orthodox-joodse kleinburgerij voor zich, waaruit generaties
lang slechts enkelingen de behoefte hebben gevoeld zich los te maken. Met
opmerkelijke vasthoudendheid schijnen Coschman Jacobs afstammelingen in deze
kringen met hun kleinsteedse trouw aan het oude geloof, ook toen zich later in de
eeuw nieuwe sociale mogelijkheden openden, de traditionele beroepen van handelaar
en slager te hebben voortgezet. Het is waar, er waren onder hen ook die de stadjes
en dorpen verlieten en in Keulen, Bonn of andere grote steden, zoals vele joden,
winkels en bedrijven van enige omvang begonnen, van kleine handelaar, om het zo
uit te drukken, meer gespecialiseerde zakenlieden werden. Deze hele bevolking, ook
de nakomelingen van Coschman Jacob, wier voorouders tot in het midden van de
achttiende eeuw als slagers
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en handelaars in de Rijnstreek opgespoord kunnen worden, werd tijdens de Tweede
Wereldoorlog in concentratiekampen vermoord.
Coschman Jacob verklaarde niet te kunnen schrijven. Toch moet men aannemen
dat hij dat wel kon. Hij las en schreef zonder twijfel geen Duits, maar kende en las
zeker enig Hebreeuws. Er zijn aardige voorbeelden van mensen, mannen en vrouwen
van zijn generatie en zijn milieu die zelfs Duits konden schrijven, maar uitsluitend
in Hebreeuwse letters. Hoe zou het hebben gestaan met zijn vrouw Rosetta, die
waarschijnlijk omstreeks 1790 werd geboren? Haar vader, Victor (1758-1831), was
een ‘Kasernenbetriebsunternehmer’, een koopman wiens fortuin avontuurlijk groeide
en slonk, een man die thorarollen en hebraica bezat; haar grootvader was, zoals
gezegd, rabbijn.10 Zij had vele broers en halfbroers, zusters en halfzusters. Een van
de broers werd kantoorbediende, een ander goud- en zilversmid (een oud joods
beroep) en een halfbroer, Philip (geboren in Brunswijk in 1810 uit Victors derde
huwelijk), werd lithograaf (een nieuw en dus voor joden toegankelijk vak, want de
techniek was pas kort tevoren uitgevonden). Hij leerde het vak in Bonn, maar ging
in 1833 in Frankfort werken. Hij verkreeg er na jarenlang herhaalde petities in 1843
het Israëlitisch burgerschap, kon toen eindelijk trouwen met de dochter van Judemann
Beer Doctor en liet zich vervolgens samen met zijn vrouw dopen. Hij werd zendeling
in dienst van het Britse genootschap voor de verbreiding van het evangelie onder de
joden. Op het titelblad van een kennelijk door hemzelf op steen geschreven, in 1855
in Edinburgh gedrukte Arab Grammar noemde hij zich doctor in de godgeleerdheid
en de medicijnen, ‘surgeon, accoucheur, practical oculist, corresponding member of
the Zoological Association Dublin University, and missionary in Northern Africa’.
Een eigenaardig heer dus.11 Maar hoe dat zij, Rosa kwam uit een milieu waar kennelijk
enige aandacht aan geschreven teksten werd gewijd.
Over zijn jeugd heeft Heumann Coschmann blijkbaar nooit veel aan zijn kinderen
willen vertellen en de uitgebreide collectie
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familiepapieren die hij bewaarde en waaruit misschien nog wat bijeen te zoeken was
geweest, is tijdens de Tweede Wereldoorlog in Frankfort verbrand (22 maart 1944).
Zijn levensfeiten kennen wij goed. We kennen ook de paar publicaties die hij op zijn
naam heeft staan, en wij bezitten veel brieven die hij als oude man schreef aan zijn
jongste, in 1861 geboren zoon, Ernst Ferdinand. Deze was een ambitieuze germanist
die na zijn promotie in Straatsburg (1885) naar Nederland vertrok en tot zijn dood
in 1945 in Den Haag gevestigd bleef. Hij heeft de correspondentie met zijn vader
zorgvuldig bewaard. Maar hoe de jeugdjaren van de joodse jongen geïnterpreteerd
moeten worden weten we niet goed. Hij ging in zijn geboorteplaats Rheidt op de
openbare lagere school. Hij was blijkbaar knap. Waarschijnlijk was hij een jaar of
tien toen hij naar een joodse particuliere school in Siegburg werd gezonden, en
aangezien de afstand tussen Rheidt en Siegburg ook door de velden een paar uur
gaans is, zal hij daar bij familie zijn ondergebracht.12 Daarna vinden we hem als
scholier op een joodse instelling in Bonn en vervolgens ging hij, op zijn vijftiende
of zestiende jaar, naar Mannheim. Hij bezocht daar ongetwijfeld de opleiding tot
rabbi die werd verzorgd door de streng orthodoxe Ettlinger. Kortom, vanaf zijn tiende
jaar werd hij door zijn ouders tot het rabbinaat voorbestemd en onderging hij de
zware, rigoureuze scholing die daartoe was vereist. Maar dan, in december 1832 hij is negentien jaar - zien we hem onder de naam Heumann Cossmann in de matrikels
van de universiteit van Bonn vermeld als medisch student en in mei 1833 verschijnt
hij als Heiman Kossmann in de matrikels van Heidelberg, de liberale, voor joden
uitzonderlijk goed toegankelijke universiteit, als student in de natuurwetenschappen.
In Heidelberg bleef hij tot Pasen 1836. Er had zich in zijn leven een grote wending
voorgedaan. Wij kennen er de concrete gegevens over, wij kennen er niet de innerlijke
oorzaak van.
Dat Heiman Kossmann deze jeugd als zwaar heeft ervaren lijdt geen twijfel. Toen
hij oud was, ongeveer vierenzeventig jaar, en zich op goed-negentiende-eeuwse
manier de stamvader van een
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nieuwe dynastie voelde, schreef hij - het was in 1887 en 1888 - een ‘Vermächtniss
an meine Hinterbliebenen’ dat enkele honderden pagina's telt en gewijd is aan
filosofisch-godsdienstige beschouwingen. Zoals dat hoort bij een testament, werd
het pas na zijn dood geopend. Het origineel is verbrand. Zoon Ernst Ferdinand heeft
echter in Den Haag een vrijwel volledige kopie bewaard die door een andere zoon
was vervaardigd. In dit ‘Vermächtniss’ vertelde Kossmann dat hij zijn vroege jeugd
zag als ‘arm an materiellen Mitteln, reich an Idealen’, een ‘Zeit schweren Ringens
mit Verhältnissen, die meiner Sehnsucht nach Studium und höherer Lebenssphäre
im Wege standen’ (p. II) en veel later in het manuscript schreef hij nog eens over
deze ‘Periode meines Ringens nach Andersgestaltung meiner Lage’ (p. III). Hij
verbond daaraan een beschouwing over de zin van dromen en vertelde hoe hij erin
slaagde zijn dromen zo te organiseren dat hij in de nacht een mooi en evenwichtig
bestaan voerde in aardige en welwillende gezinnen, in het genot van ordelijke
toestanden en in de hoop op - later, eens - de liefde van een vrouw, terwijl hij overdag
een voortdurende strijd met de rauwe werkelijkheid had te doorstaan. Geen heroïsche
dromen dus, zoals men ziet, maar een wensdroom uit de Biedermeiertijd, nacht na
nacht voortgezet door een vereenzaamde, uit zijn evenwicht gebrachte en van zijn
milieu vervreemde jongeman.
Kossmann heeft aan zijn Heidelbergse studietijd zijn leven lang een sterke en
mooie herinnering behouden. Dat is begrijpelijk, want dankzij in die stad
aangeknoopte betrekkingen en vriendschappen heeft hij zijn bestaan vorm kunnen
geven, een vorm die hij als goed en afgerond is gaan ervaren en die dat ook in de
ogen van een veel latere waarnemer inderdaad is geweest. Hij was arm. Ais
inschrijfgeld betaalde hij in 1833 het laagste van de drie toen geldende tarieven, zes
gulden vijfendertig. Slechts twee andere studenten van de 320 eerstejaars die toen
op de universiteit aankwamen, behoorden eveneens tot deze categorie. Maar ook
studiegenoten van hem wier ouders blijkbaar iets gefortuneerder waren dan de zijne
omdat zij voor hun zoons meer
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moesten betalen, worstelden in deze arme tijd met nijpende geldzorgen en moesten
geld lenen of met bijlessen en alle mogelijke schrijverijen proberen hun inkomsten
enigszins aan hun behoeften aan te passen. Heiman - hij werd in 1833 twintig jaar deed dat blijkbaar enige tijd niet zonder iets van succes. Deze lespraktijk veroorzaakte
fundamentele ervaringen, die hem zowel fysiek als geestelijk nog veel verder
verwijderden van de stabiele, al een eeuw in Rheidt gevestigde joodse familie waaruit
hij voortkwam.
Onder zijn medestudenten vond Heiman kennissen en vrienden met wie hij tot op
hoge leeftijd in contact is gebleven - zo bijvoorbeeld Georg Weber, auteur van het
in 1846 voor het eerst verschenen Lehrbuch der Weltgeschichte, dat in de latere
bewerking door Baldamus oudere generaties van geschiedenisstudenten ook in
Nederland in nachtmerries nog de schrik op het lijf kan jagen: Weber-Baldamus,
Lehr- und Handbuch der Weltgeschichte waarin meer staat dan iemand kan onthouden
of weten wil. Heimans innigste vriendschap ging echter niet naar christelijke
generatiegenoten maar naar joodse studenten, Berthold en Jakob Auerbach in de
eerste plaats. Uit vroeger jaren had hij de vriendschap van Moses Hess bewaard die
in Keulen woonde, en hij bracht deze met de Auerbachs in contact. Het is boeiend
de lotgevallen van Berthold Auerbach, Moses Hess en Kossmann met elkaar te
vergelijken: het zijn drie manieren van emancipatie uit de tegelijkertijd, onder andere
in Heimans ouderlijk huis maar ook in dat van Hess en Auerbach, met zoveel
aanhankelijkheid gehandhaafde joodse orthodoxie.
Moses Hess is een uit de geschiedenis van de revolutionaire arbeidersbeweging
en van het zionisme bekende figuur. Hij werd in 1812 te Bonn geboren.13 Zijn vader
was een gefortuneerde zakenman, eerst handelaar in koloniale waren, later eigenaar
van een suikerraffinaderij, die hem rijk maakte. Hij vestigde zich in 1816 of 1817 in
Keulen, waar dankzij de Fransen vanaf 1798 joden weer werden toegelaten;
driehonderd jaar lang was de stad voor hen verboden terrein geweest. Moses werd
niet in Keulen opgevoed. Hij werd niet naar school gestuurd - er was toen in
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Keulen met zijn kleine joodse bevolking trouwens nog geen joodse school - maar
door zijn grootvader in Bonn in huis genomen waar hij (hoewel daar wel een joodse
school was, zoals we weten, want Heiman Kossmann bracht daar enige tijd door)
privaatonderwijs kreeg. Dat beperkte zich tot godsdienstonderwijs. Tot zijn vijftiende
jaar, vertelde Hess later, werd hij ‘über den Talmud schwarz und blau geschlagen’.
In 1825 werd hij naar Keulen teruggehaald en door zijn vader opnieuw tot eindeloze
talmoedstudie gedwongen. Maar hij begon zich voorzichtig ook elders te oriënteren.
Als adolescent nam hij lessen in het Frans en het Duits - hij kende het Duits nog vrij
slecht, want thuis sprak de familie slechts Jiddisch - en met een neef ging hij Spinoza
en Rousseau lezen. Zijn vader gaf hem echter niet de gelegenheid enig geordend
onderricht te ontvangen. Moses is nooit op school geweest en al heelt hij in 1830
blijkbaar wat colleges in Bonn gelopen, dit was toch uitsluitend als toehoorder, niet
als gewoon student. Zijn dagtaak lag op zijn vaders kantoor.
Heiman Kossmann en Moses Hess moeten al vroeg van elkaar hebben gehoord
dankzij de bemiddeling van Moses' wat oudere neef Leopold Zuntz (1808-1874),
met wie hij Spinoza en Rousseau las. In begin 1831 werd van Zuntz, die in Bonn
woonde, gezegd dat de achttienjarige Kossmann hem als zijn beste vriend
beschouwde.14 Moses wilde er meer van weten maar hoe en waar de persoonlijke
kennismaking tot stand is gekomen, is onbekend. Uit dagboekaantekeningen van
Hess uit 1835, die in het Amsterdamse Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis worden bewaard, kunnen we afleiden dat er in dat jaar druk epistolair
verkeer tussen de twee jonge mannen, de een in Keulen, de ander in Heidelberg,
geweest moet zijn maar er zijn jammer genoeg geen brieven overgebleven. Hess was
een opgewonden denker en auteur. In zijn ruime, genereuze en scherpzinnige brein
raasden de onmogelijkste ideeën, ambities en emoties zo wild door elkaar dat de
lectuur van de brieven, het dagboek en de eerste publicaties waarin hij die uitdrukte,
verbaast en vermoeit. Hij voelde zich profeet. De heilige geestvan de waarheid had
hem tot verkondi-
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ging van de grote vrijheidsbeginselen bezield.
In 1837 liet hij een eerste boek van zijn hand verschijnen, anoniem, Die heilige
Geschichte der Menschheit, von einem Jünger Spinozas, en hij had het, zoals hij in
het werkje liet drukken, ‘mit Hilfe Gottes, des heiligen Geistes, am Rhein’ geschreven.
Gegeven de absolute zekerheid, legt Hess in dit boek uit, dat de geschiedenis van de
mensheid een heilige geschiedenis is die naar het Rijk Gods leidt, is er alle reden om
te geloven aan de capaciteit van het menselijke geslacht om ook op aarde het geluk
deelachtig te worden. Hoe? Hess, die de wereldgeschiedenis in haar totaliteit en
wetmatigheid meende te doorgronden, veronderstelde dat zij na lange voorgaande
perioden sinds Spinoza in haar derde, grootste fase was binnengetreden. Het Rijk
Gods, de wereld van vrede, rust, schoonheid, liefde, gelijkheid, was nu maakbaar.
Door afschaffing van het erfrecht en door de langzaam van staatswege doorvoerbare
opheffing van de particuliere eigendom was het mogelijk een socialistische
gemeenschap te vormen, waarin de staatsmacht op den duur niet meer nodig zou
zijn. Hess' voortreffelijke biograaf, Edmund Silberner,15 bepaalt in een uitvoerig
exposé de plaats van dit boek in de geschiedenis van de socialistische utopie en
probeert de invloeden die het heeft ondergaan, te analyseren. Dat blijkt moeilijk,
zelfs onmogelijk. Het is een chaotisch boek, in archaïserende en pathetische stijl
gesteld, een profetenboek dat overigens wel past in een bepaalde tijdstijl want aan
profetieën was er in de jaren 1830 geen gebrek. In Parijs leden de saint-simonisten,
die Hess waarschijnlijk niet kende, niet minder zwaar aan de verkondigingskoorts
van deze jaren.
Heiman Kossmann genoot enkele jaren de intieme vriendschap van deze extatische
denker. Zij schreven elkaar kennelijk lyrische brieven. Eind 1839 logeerde Kossmann,
die toen op weg naar Parijs was, een week bij Moses in diens ouderlijk huis in
Keulen.16 Uit Hess' dagboekaantekeningen van 1835 krijgen we wel een indruk van
de toon die zij tegenover elkaar gebruikten, maar we weten niet wat Kossmann, de
student in de natuurwetenschap en de al spoedig afgestudeerde mathematicus en
fysicus,
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met deze ziener die zijn vriend was, allemaal heeft besproken. Kossmann heeft er
later herhaaldelijk blijk van gegeven dat hij de wetenschappelijk-technische
vooruitgang van de negentiende eeuw als een zeer grote en heilbrengende beweging
bewonderde. Is er tot hem en zijn gesprekspartner ooit iets van de saint-simonistische
preoccupatie met dat element van de samenleving doorgedrongen? Ja natuurlijk,
maar wanneer? Hebben Kossmann, vanuit de natuurwetenschap, en Hess, vanuit de
sociale wetenschap, in de jaren dertig, toen zij in de twintig waren, samen ooit over
de utopie van de nieuwe wereld met enig begrip voor elkaar kunnen discussiëren?
De vraag is onbeantwoordbaar. Misschien ook was een ander punt van conversatie
voor hen van veel groter existentieel belang: hun jodendom. Men kan zich niet
voorstellen dat zij daarover geen diepgaande gesprekken gevoerd zouden hebben.
Uit Hess' aantekeningen leren we dat Kossmann hem in 1835 nogal treurige brieven
geschreven moet hebben. Hess, die zijn antwoorden in beknopte vorm noteerde,
monterde hem op. De stijl van deze uitwisseling van boodschappen was hoog. Op
13 februari 1835 vermeldt Hess een brief van Kossmann te hebben ontvangen.17
Der Edle seufzt unter dem Druck des Lebens und klagt über die Niedrigkeit
des Menschen. Du Guter! würdest vielleicht weniger die Mittel anklagen,
die scheinbar nur dazu dienen, unser vegetabilisches und animalisches
Leben zu erhalten, wenn du wüsstest, wie innig alles, was uns getrennt
vorkommt, also auch Mittel und Zweck, körperliches Wohl u. geistige
Seeligkeit zusammenhängt, wie nur alles zusammen das ausmacht, was
wir humanes Sein, in der höchsten Bedeutung, nennen. Du würdest dich
alsdann gewiss leichter mit der Welt und den Menschen aussöhnen, leichter
die Lebensbürde auf deinen männlichen Schultern tragen, ja das minder
Grosse dir nicht mehr so leer erscheinen u. der geringfügigste Beitrag zum
Leben dein liebendes Herz, dein göttliches Gemüth befriedigen würde.
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De zin loopt niet, maar de betekenis is duidelijk. Zojuist, schrijft Hess op 19 augustus
1835, brengt iemand me een briefvan Kossmann:
der gefühlvolle Freund klagt darüber, dass ich ihm nicht geschrieben, so
dass er mir Thränen entlokt. Am Ende macht er sogar sich selbst Vorwürfe,
als wäre er durch seine inständigen Bitten, dass wir ihn besuchen müssten,
schuld an meinem Missmuth. Du Einziger! an meinem Missmuth ist kein
àndrer schuld, als ich Unwürdiger u. ich wiederum, ich allein habe mein
Stillschweigen zu verantworten. - Ich schweig aus Stolz u. Beschämung,
aber wie sehr bereue ich es jetzt, das Rücksichten, von welcher Natur sie
auch nur sein mochten, fähich sein konnten, Dir Verdruss zu verursachen,
denn dass mein Stillschweigen dich kränken würde, hätte ich wissen
können u. müssen.18
Een paar maanden later, in oktober 1835, zien we Hess zijn vriend met diepzinnige
beschouwingen troosten. Deze verkeerde toen blijkbaar in een ernstige crisis. Op 1
oktober noteerde Moses dat hij een brief van Kossmann had ontvangen waarin deze
hem over ‘seine universelle Geistesrichtung und seine Abwendung davon durch die
Familie Jolberg’19 berichtte. Op 8 oktober registreerde hij een nieuwe brief.20 Dat was
blijkbaar een wanhopig epistel. Ik ben buiten zinnen, ik ben vertwijfeld, schreef
Kossmann hem. Ik heb schulden, ik moet Heidelberg verlaten. Maar het waren niet
alleen bittere financiële zorgen die hem kwelden. Hess, die hem (vermeldde hij in
zijn dagboek) direct antwoordde, preekte hem opnieuw voor dat hij zijn zeer hoge
universele idealen meer met de aardse werkelijkheid in harmonie moest trachten te
brengen, want deze sloot hen niet uit, integendeel zij gaf er een concrete zin aan.
‘Gotteseifer’ moest zich niet in abstracte beschouwing vervluchtigen. Men ziet in
zulke vermaningen heel aardig hoe Hess, voor wie de godsdienst toen evenals voor
Kossmann een probleem van centrale betekenis vormde, noch zijn roeping van
opvoeder noch die van we-
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reldverbeteraar verloochende en voor het idealisme van zijn vriend een stevige plaats
op aarde zocht.
Een rustpunt te midden van emoties en geldzorgen schijnt Moses' neef Leopold
Zuntz te zijn geweest. We weten weinig van hem, behalve dat hij in Bonn een mooie
carrière als koopman had en miljonair was toen hij in 1874 stierf. Aan Moses Hess,
de communist, de vriend van Marx, de revolutionair, de zionist, is hij trouw gebleven.
De vrienden deden volgens het dagboekje van 1835 herhaaldelijk een beroep op hem
wanneer zij financiële problemen hadden. Ook Lena deed dat. Met Lena was heel
wat aan de hand geweest. Zij was een mooi joods dienstmeisje in. Bonn en misschien
had zij rood haar, want zij werd Rote Lena genoemd. Moses Hess organiseerde een
dolle escapade te haren bate. Hij was namelijk in 1833 tot de overtuiging gekomen
dat hij haar beminde en gelukkig moest maken. Aangezien zijn vader zo'n mesaillance
nooit zou toestaan, besloot hij in het buitenland een carrière als publicist op te bouwen
en reisde hij naar Nederland. Hij had om een startkapitaal te krijgen uit zijn vaders
bedrijf buiten diens medeweten een flinke partij koffie verkocht, maar omdat de
betaling tot zijn schrik niet contant geschiedde en hij niet in Duitsland wilde blijven,
sprak hij met Zuntz en een andere vriend af dat dezen het geld zouden innen en naai
Nederland zouden sturen. Lena zou zich na ontvangst dan bij hem kunnen voegen.
De vrienden deden wat hun gevraagd was, maar het adres dat zij op het geldpakket
naar Nederland schreven, was zo onvolledig dat de post het naar Keulen retourneerde,
waar het op vaders schrijftafel belandde. Rode Lena zag er toen maar van af haar
Moses achterna te reizen, en deze kwam na een kort verblijf in Parijs begin 1834 in
Keulen terug en zette zich weer op de kantoorkruk. In mei 1835 vermeldde hij dat
Lena zich tot Zuntz had gewend omdat ze geen duit meer bezat en bovendien boos
op Kossmann was. Even later blijkt Kossmann Lena met twee door hem geleende
daalders te hulp te zijn geschoten, maar die kreeg hij in augustus van Moses terug.
Het is met Lena overigens goed gekomen. In deze zelfde maand mei trouwde zij een
aangename man.
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Kossmanns vriendschap met Hess dateerde van voor de Heidelbergse studiejaren.
Zijn vriendschap met Berthold en Jakob Auerbach werd in Heidelberg gesloten. Of
Kossmann na 1840 nog contact met Hess heeft onderhouden, weten we niet.21 In elk
geval liepen hun levens ver uiteen. De beide Auerbachs heeft hij tot hun dood als
vrienden gekoesterd en in latere jaren heeft hij vooral met Jakob veel en vaak over
godsdienstige kwesties geconverseerd. Berthold en Jakob (die beiden oorspronkelijk
Auerbacher werden genoemd, maar hun naam vereenvoudigden) waren verre familie
van elkaar. Jakob werd in 1810 geboren, in Emmendingen, niet ver van Freiburg,
als zoon van een joodse godsdienstleraar. Berthold werd in 1812 geboren in
Nordstetten (Württemberg) als zoon van een joodse zakenman, een ‘Lieferant’ wie
het een tijdlang financieel goed ging, maar die tijdens Bertholds jongelingsjaren in
ernstige moeilijkheden kwam.22 Men krijgt de indruk dat het milieu waarin Jakob en
Berthold in Zuid-Duitsland opgroeiden, iets hoger was dan dat van Kossmanns
ouders, al is het verschil niet wezenlijk.
Jakob en Berthold werden beiden voor het rabbinaat voorbestemd en zij doorliepen,
net als Heiman Kossmann, allerlei scholen in allerlei steden. Jakob was zeventien,
Berthold vijftien, toen zij elkaar in Karlsruhe op een van die instituten leerden kennen
en met elkaar bevriend raakten. In de jaren dertig ontmoetten zij elkaar in Heidelberg
weer. Jakob liet zich daar in 1832 inschrijven en liep er colleges in de letterenfaculteit
en in de pedagogie. Hij bleef er enige jaren, zij het met een onderbreking, maar
promoveerde in 1836 in Tübingen op een studie over de strijd tussen de socratici en
de sofisten. Van de jaren veertig af werkte hij in Frankfort aan de Main als leraar
aan de joodse hogeschool aldaar (het Philanthropin) en als leraar Hebreeuws aan het
stedelijk gymnasium. Hij was een zeer gerespecteerde joodse theoloog, een actieve
vrijmetselaar, een hervormingsgezinde en graag beluisterde predikant. Rabbijn werd
hij niet.
Berthold Auerbach werd evenmin rabbijn, hij werd schrijver, een professionele
literator die van zijn pen leefde. Gedurende
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enige tijd was hij een ook in het buitenland beroemd auteur, bewonderd door
Toergenjev en Tolstoj. Hij schiep in Duitsland het literaire genre van de dorpsnovelle
dat daar nog niet was geprobeerd, en hij vereerde George Sand, die er in Frankrijk
al eerder mee was begonnen. Zijn bundels Dorfgeschichten werden in
honderdduizenden exemplaren verkocht. Hij beoefende ook andere genres, hij schreef
toneelstukken die mislukten, en grote romans die in de betere kringen speelden en
filosofische thema's behandelden, maar, al hadden sommige daarvan succes, toch
toonden ze dat dit het terrein niet was waarop hij uitmuntte. Het is een wel
merkwaardig feit dat nu juist deze joodse en zich van zijn jodendom zeer bewuste
auteur in Duitsland immens populair werd door verhalen over de katholieke
boerenbevolking in zijn geboortestreek in het Zwarte Woud. Hij werd dat overigens
nauwelijks in de milieus die hij volgens zijn programmatische brochure Schrift und
Volk uit 1846 wilde bereiken, het ‘Volk’ zelf namelijk, en later begreep hij ook wel
dat hij er niet in was geslaagd het ‘volk’ zelf tot lezen te brengen, maar, meende hij,
hij had toch in elk geval de ‘hogere standen’ iets laten zien van wat het ‘volk’ op het
platteland dacht en deed.23 Hoe dat ook zij, zijn thema was nog zo fris, zijn stijl zo
levendig en zijn manier om, zonder het dialect na te schrijven, gebruik te maken van
allerlei treffende stijlwendingen uit de volkstaal was zo aantrekkelijk, zijn verhalen
waren bovendien zo sentimenteel en humoristisch en de persoonlijke overpeinzingen
die hij inlaste, zo charmant dat het lezerspubliek uit de middenklassen en de betere
kringen er enkele decenniën lang niet genoeg van krijgen kon. In 1874 ontmoette hij
op een soiree bij de kroonprins te Berlijn de bijna tachtigjarige Leopold Ranke, die
toen een veeldelige wereldgeschiedenis aan het schrijven was. Ranke - zo vertelde
Auerbach in een brief24 - zei hem ‘dass er von je meine Sachen mit grosser Freude
lese. Das kleine Männchen - er ist so freundlich, noch kleiner zu sein als ich - hielt
meine Hand lange fest.’
In mei 1834 liet Berthold zich als theologisch student in Heidelberg inschrijven.
Hij had toen, tweeëntwintig jaar oud, al een
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ingewikkelde zwerftocht achter de rug en zou ook in Heidelberg niet lang blijven.
Om allerlei redenen is hij nooit in staat geweest zijn universitaire studie tot een goed
einde te brengen. Hij was arm en om wat bij te verdienen pende hij in opdracht een
geschiedenis van Frederik de Grote bijeen. Hij was nog steeds van plan om rabbijn
te worden. Hij en Jakob Auerbach zochten al vanaf hun gezamenlijke tijd in Karlsruhe
naar een zeer verlichte vorm van joods geloof. Zij plaatsten zich vol overtuiging en
optimisme in het kamp van de joodse hervormers. Zij waren zowel politiek als
godsdienstig liberaal en zij hebben deze positie hun leven lang gehandhaafd. Berthold
voelde al vrij vroeg een soort van roeping in zich groeien om niet alleen zijn eigen
joodse gemeenschap, maar ook het Duitse volk in de breedste zin van het woord in
een verlicht-nationale zin op te voeden tot waardiger levensvormen. Hij wilde dat
zijn literaire en publicistische werk meer dan slechts esthetische betekenis had en
als meer dan ontspanningslectuur werd gebruikt. Het hele oeuvre, zo meende hij,
had een didactische strekking. ‘Für wen denn,’ schreef hij op 3 juni 1878 uit Berlijn
aan Jakob,25 ‘arbeitet man sein Leben lang mit allem Denken und Sinnen? Für sein
deutsches Volk. Das sucht man zu verfeinern, zu vertiefen, zu erhöhen. Was haben
wir nicht alles gehofft, wenn wir auf Grund unserer emsig vorbereiteten Volksbildung
ein grosses freies einiges Reich haben werden!’
Auerbach had zich in 1832 in Tübingen, waar hij korte tijd rechten studeerde,
geassocieerd met de Burschenschaft, wat hem ernstige moeilijkheden bezorgde en
zijn weg naar het rabbinaat blokkeerde. Men krijgt de indruk dat deze misschien wat
zwakke en labiele man, die een groot talent maar geen genie bezat, erin is geslaagd
aan zijn geestelijke bestaan een opvallende stabiliteit en waardigheid te geven door
trouw te blijven aan de drie vooronderstellingen welke hij in zijn jeugd als een
samenhangende trits was gaan beschouwen: het jodendom, het liberalisme en het
nationalisme. Toen hij er na 1835 van af moest zien rabbijn te worden, besloot hij
te proberen zijn brood met de pen te verdienen.
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Zijn eerste literaire boek, uit 1837, was een roman over Spinoza. Het was uitdrukkelijk
als een joodse roman opgezet, een genreschildering van zeventiende-eeuws joods
leven, anekdotisch, ondiepzinnig maar ondanks dat in hoge mate representatief voor
een bepaalde joodse levensopvatting uit deze jaren. Men herinnert zich dat Moses
Hess zich in zijn eerste boek, eveneens uit 1837, een ‘Jünger Spinozas’ noemde.
Door deze joodse jonge mannen werd Spinoza als een pionier van het verlichte joodse
denken geëerd met een devotie die iets dweperigs heeft.26 Maar zij was zeer bepaald
niet vrijblijvend. Na de voltooiing van zijn roman heeft Auerbach jarenlang gewerkt
aan de Duitse vertaling van Spinoza's hele oeuvre. Deze vertaling kwam in 1841 in
vijf delen uit, voorzien van een inleiding over Spinoza's leven die betrekkelijk zakelijk
was gehouden. Het werk werd met respect ontvangen en veel gebruikt. In 1871 werd
het in sterk verbeterde vorm in twee delen herdrukt.
Wat in deze episode opvalt is natuurlijk dat zowel Hess als Auerbach Spinoza als
een joodse filosoof bewonderde en hem als voorbeeld van joods liberalisme
beschouwde. Auerbach, die, al ging hij niet meer naar de synagoge,27 zich toch jood
bleef voelen, met een joodse vrouw trouwde en na haar vroege dood als tweede
echtgenote opnieuw een joodse koos, die de kinderen uit beide huwelijken in de
vrijzinnige joodse synagoge Het opnemen en in latere jaren een zekere invloed op
de ontwikkeling van de joodse gemeenschap in Berlijn uitoefende, zei niettemin
herhaaldelijk dat zijn pantheïsme boven de diverse geloofsbelijdenissen uitsteeg en
dat zijn spinozisme de religies niet scheidde, maar verbond. Daaruit volgde naar zijn
mening echter niet dat het joodse geloof geen eigen waarde bezat. Er volgde natuurlijk
evenmin uit dat de religie als zodanig geen toekomst had. Toen de wijsgeer en
publicist D.F. Strauss, die hij in 1832 in Tübingen had leren kennen - deze doceerde
daar aan het beroemde protestantse seminarie - en met wie hij bevriend bleef, in zijn
laatste boek, uit 1872, Der alte und der neue Glaube, de godsdienst in het algemeen
doodverklaarde,28 protesteerde hij en besprak hij in zijn correspon-
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dentie met de theoloog Jakob Auerbach uitvoerig en verontrust alle redenen om
Strauss' these te verwerpen.29 Maar wat was nu eigenlijk het specifiek joodse in het
geloof dat hij wilde handhaven? Het valt moeilijk te zeggen. In de jaren 1870
verkeerde Auerbach nogal eens in het gezelschap van de twintig jaar jongere historicus
Heinrich von Treitschke. In het begin bewonderde hij hem.30 Later, toen Treitschke
zijn jodenhaat begon te etaleren, vermeed hij hem want ‘traurig bleibt's, wie ein
Mann wie Treitschke sich so unter den Pöbel begeben konnte’.31 Treitschke van zijn
kant schreef in het vijfde deel van zijn Deutsche Geschichte im neunzehnten
Jahrhundert uit 1894 - twaalf jaar na Bertholds dood - een door antisemitisme
bedorven portret van de man, waarin hij zich vermaakte over het joodse manneke,
‘ein fröhlicher Salon-Tyroler’ die ook in de conversatie een meesterlijk verteller was,
een goede trouwe kameraad, een hartelijke liberale patriot die zich goed aanpaste:
‘selbst sein stark jüdisch gefärbter Spinozismus schien, nach der Meinung jener Tage,
von der vorherrschenden christlichen Aufklärung nicht sehr abzuweichen.’32 Treitschke
had waarschijnlijk gelijk.
Berthold Auerbach en Heiman Kossmann hebben elkaar in 1834 in Heidelberg
leren kennen. Zij hadden kamers in hetzelfde huis.33 Met Hess kwam Auerbach
waarschijnlijk pas in 1835 in contact en het ligt voor de hand te veronderstellen dat
Kossmann als tussenpersoon optrad. Pas in januari 1839 echter begon tussen de twee
spinozisten een correspondentie, die een vriendschappelijk karakter had en die enige
jaren aanhield.34 Het is van enig belang te memoreren dat Hess in een brief van 2
september 1841 Auerbach beloofde hem in kennis te brengen met een nog jonge
man, hoogstens vierentwintig jaar oud, die spoedig, schreef hij, als de grootste, ja
als de enige filosoof van Duitsland erkend zou worden, dr Karl Marx.35 Al kort daarna
werd het duidelijk dat de politiek-sociale opvattingen van de radicale Hess en de
voorzichtiger Auerbach sterk uiteenliepen. De vriendschap brak. In 1845 constateerde
Hess in de laatste brief uit deze periode die hij tot Auerbach richtte, dat de
levensstormen hen in tegengestelde
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richtingen hadden gedreven.36 Het was geen aardige brief. Hess verweet Auerbach
tot een ‘sentimentalen Aesthtiker des Schwarzwaldes und Podex der Salonliteratur’
te zijn geworden, tot een literaat die sprookjes voor winteravonden verzon ‘zur
Vertreibung der argen Langeweile der Müssiggänger, welche zur Abwechselung
auch einmal die unteren Schichten gern besuchen’. De socialist Hess, die beweerde
de ellende en het geestelijke en morele verval van het uitgebuite proletariaat te kennen,
kritiseerde de burgerlijk geworden Auerbach omdat deze landelijke idyllen van
wezenlijk contrarevolutionaire stijl bijeenfantaseerde. Toen Hess Auerbach zo de
les las, was hijzelf overigens nog geen revolutionair geworden; hij verwachtte dat
het communisme op vreedzame manier kon worden ingevoerd. Maar al spoedig
daarna gaf hij die illusie op en in het najaar van 1845 werkte hij in Brussel, waar zij
toen allen woonden, mee aan de sociaal-revolutionaire theorie die Marx en Engels
in hun boek Die deutsche Ideologie ontwikkelden.
Auerbach kan dit niet anders dan als een aberratie hebben gezien. Hijzelf was en
bleef een liberaal en een nationalist. Niet dat hij tegen revolutie was. De mislukking
van de Duitse revoluties in 1848 betreurde hij. Van socialisme en communisme moest
hij echter niets hebben. In de jaren 1860 juichte hij de politiek van Bismarck verheugd
toe. De Duitse overwinning op Frankrijk in 1870 en de stichting van het Duitse
Keizerrijk in 1871 vormden hoogtepunten in zijn leven. Toen Berlijn zich in de zomer
van 1871 voor de viering van het overwinningsfeest met guirlandes en triomfbogen
opsierde, jubelde hij: ‘Wir erleben das Grösste, was wir hoffen dürften.’37 Eindelijk
kwam de nationale, vrijzinnige staat tot stand waamaar hij al tientallen jaren had
verlangd, de grote, edelmoedige eenheid van een volk waartoe de joden behoorden
en dat de joden mee hadden helpen vormen.
Toen Hess zich in de jaren veertig aan de proletarische revolutie ging wijden,
verloor hij zijn belangstelling voor de joodse identiteit. Hij had daarover voordien
veel getobd zonder ooit een duidelijke visie op de toekomst van de joodse godsdienst
te kun-
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nen formuleren. Van de orthodoxie die hem in zijn kindertijd op hardhandige manier
was aangeleerd, was al vele jaren in zijn geest niets meer overgebleven, maar het
jodendom verloochenen kon hij niet. Omstreeks 1840 schreef hij op de beste manier
van de volledig geassimileerde met enig sentiment over ‘wij Duitsers’ en ‘onze Duitse
gewesten’. Toch verwierp hij de gedachte zich te laten dopen. Hij hoopte dat joden
en christenen zich in burgerlijke huwelijken zouden vermengen en zo aan het joodse
probleem een einde zouden maken.38 Hijzelf associeerde zich enkele jaren later met
een rooms-katholiek jong meisje van zeer nederige afkomst, onontwikkeld en
onverschillig tegenover de door haar geërfde godsdienst; aangezien het echtpaar geen
kinderen kreeg, leverde dit huwelijk echter geen bijdrage tot de oplossing van de
joodse kwestie. Met de sociale revolutie ging het intussen slecht. Marx en Engels
begonnen al spoedig na 1845 een soort van campagne tegen hun een paar jaar oudere
vriend, die het moeilijk vond in de communistische beweging, waarin Marx op zeer
autoritaire en tegenover vriend en vijand zeer onverzoenlijke manier rondregeerde,
een eigen plaats te behouden. In 1848 werd de breuk als het ware officieel bekrachtigd
in het Communistisch manifest, dat Hess zonder hem te noemen scherp aanviel.
Na deze periode begon Hess een nieuw geestelijk avontuur. Hij ging de
natuurwetenschappen bestuderen en meende al na een paar jaar even pertinente en
synthetiserende conclusies te hebben bereikt als indertijd over de geschiedenis. Op
30 april 1856 schreef hij Auerbach een brief waarin hij, zelf in Parijs woonachtig,
de oude vriend om steun bij de uitgave in Duitsland van een groot
wijsgerig-natuurwetenschappelijk werk verzocht. De boze woorden uit de jaren
veertig trok Hess, die meende rustiger te zijn geworden, in.39 Zo rustig was Hess
overigens niet. In zijn ingewikkelde brein waren nieuwe visies en idealen in
voorbereiding, die in 1862 in zijn boek Rom und Jerusalem werden uitgedrukt. Dit
was, men weet het, een van de eerste werken waarin de heroprichting van een joodse
staat werd bepleit. Als reactie op het antisemitisme, dat zowel in de burgerlijke als
in de socialisti-
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sche wereld virulent was, moesten de joden, zich van de kwaliteit van hun eigen ras
bewust, een eigen nationale gemeenschap bouwen, exclusief, orthodox en socialistisch.
De assimilatie van hét jodendom en de hervormingsbeweging in de synagogen
bestreed Hess principieel en heftig.
Begin 1861 zond Hess een manuscript van het boek naar Auerbach, natuurlijk
opnieuw om hem om bemiddeling bij de uitgave te vragen. Auerbach las het half
door en antwoordde op 8 april 1861.40 Hij toonde zich geschokt en verbijsterd - en
eigenlijk zou Hess dit, wanneer hij vanuit Parijs Auerbachs werkzaamheden met
enige oplettendheid had kunnen volgen, ook venvacht moeten hebben. Auerbachs
antwoord was zeer pertinent en zeer goed gesteld. Hij verweet Hess diens
subjectiviteit. ‘Weltreformatoren’ als jij, schreef hij, menen uit zuiver persoonlijke
stemmingen algemene waarheden te mogen vormen en zij leiden uit hun emoties
normen voor de loop van de wereld af. Wonderlijke heiligen zijn jullie! Ik ben niet
bereid om ook maar iets te doen om je geschrift te publiceren. Waarom koos je mij
als bemiddelaar? ‘Ich bin ja, ich bekenne es gern (obgleich Du das lächerlich oder
schimpflich finden magst) ein germanischer Jude, ein Deutscher, so gut als es glaub
ich einen gibt, wenigstens möchte ich es mit dem ganzen Einsatz meiner Lebenskraft
betätigen.’ In november 1862 schreef Hess: je brief ‘zog mir das ganze Herz
zusammen’. Ik schrijf je dit nadat ik je in Berlijn niet thuis getroffen heb toen ik je
bezoeken wilde.41 Zou een persoonlijke ontmoeting de vriendschap hebben hersteld?
Waarschijnlijk niet. Hier stonden twee visies op het jodendom tegenover elkaar die
geen verzoening of compromis duldden.
Een historicus moet het woord ‘tragisch’ slechts in uitzonderingsgevallen gebruiken.
Op deze discussie is het van toepassing. Auerbach meende dat zijn standpunt, hoezeer
ook door idealen gedragen, realistischer was dan de wilde profetieën van Hess.
Misschien is zijn vertrouwen in de kracht van de humanitaire verlichting in de jaren
zeventig geschokt toen hij in het bewonderde Duitse Rijk met nieuwe uitbarstingen
van antisemitisme werd
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geconfronteerd. Zijn laatste moeilijke jaren werden erdoor verstoord. Maar een
radicale wending als die van Hess bleef voor hem tot het einde toe onbegrijpelijk.
Zij betekende volgens hem een pas terug, zij was reactionair, een terugval in de
domperij van een orthodoxie die hij niet verachtte, wel echter als achterhaald
beschouwde. Mogen wij Auerbach verwijten naïef en gemakzuchtig te zijn geweest?
Hij heeft inderdaad ongelijk gekregen en het ligt voor de hand te beweren dat hij de
Duitse toestanden en mogelijkheden geheel verkeerd beoordeeld heeft. Dit is, als
men er verder over nadenkt, echter geen aantrekkelijke stelling. Zij zou immers
kunnen impliceren dat de Duitse gemeenschap van de negentiende eeuw eenvoudig
de ruimte voor een visie als die van Auerbach niet bezat en als door het noodlot
gedreven noodzakelijkerwijs de antisemitische excessen van de twintigste eeuw
moest voorbereiden. Het is niet verstandig zoiets te menen. Maar hoe dat ook zij, de
bittere toekomst was niet aan Auerbachs zachtmoedigheid, zij was aan de veel
krachtiger Hess. Auerbach werd vergeten, Hess wordt geëerd. Op 9 oktober 1961
werd zijn gebeente en dat van zijn ouders uit het in de Tweede Wereldoorlog gespaard
gebleven joodse kerkhof waar het lag, opgegraven en naar Israël gebracht.
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2 Christen en leraar in Sint-Petersburg
Heiman Kossmann koos een andere weg uit de joodse dilemma's. Hij kwam in
Heidelberg veel bij een familie Jolberg om de twee dochters des huizes les te geven.
Dit blijkt uit een zeer korte aantekening van hemzelf uit 1893.42 Uit biografisch
materiaal valt allerlei over dit gezin gemakkelijk bijeen te lezen. De moeder, Regine,
werd in 1800 in het Heidelbergse, eenvoudig begonnen maar welvarend geworden
joodse gezin Zimmern geboren. Zij huwde in 1821 een joodse jurist, die de vader
van haar twee kin-
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Heinrich Kossmann. Sint-Petersburg, na 1840.

deren werd. Na zijn overlijden in 1824 hertrouwde zij met de ongefortuneerde en
ambteloze joodse pedagoog dr Salomon Jolberg, enkele maanden nadat zij zich samen
met hem had laten dopen. Volgens de Allgemeine Deutsche Biographie43 heeft zij
zich ‘mit tiefster Überzeugung dem Christentum zugewandt’. Zij was niet de eerste
van haar familie die deze stap deed. Een broer van haar, de jurist Sigmund Zimmern
(1796-1830), was haar al in 1821 voorgegaan. In 1818 had hij als eerste joodse
rechtsgeleerde in Duitsland te Heidelberg de habilitatie, dat wil zeggen, de venia
docendi aan een universiteit, verworven. Toen hij echter in

E.H. Kossmann, Familiearchief

35
1821 aan de Heidelbergse universiteit buitengewoon hoogleraar wilde worden,
ontmoette hij taaie tegenstand. De juridische faculteit putte zich uit in het redigeren
van verschillende argumenten waaruit de onaanvaardbaarheid van een joodse
hoogleraar in de rechten bleek. Het belangrijkste was waarschijnlijk dat de faculteit
bang was voor een dijkbreuk. Liet men één jood tot het hoogleraarsambt toe, dan
zouden ‘die durch ihren Reichtum schon halb allmächtigen, stets unermüdeten und
in der Weltweisheit besonders erprobten Israeliten’ spoedig een veel te grote plaats
in de universiteiten innemen.44 Op grond van dit rapport werd Zimmerns verzoek in
mei 1821 geweigerd. In september liet de vijfentwintigjarige man zich dopen. De
maand daarop werd hij tot gewoon hoogleraar benoemd. Hij verkeerde in een
aanzienlijke verlichte joodse kring en zal de overgang naar een verlicht protestantisme
niet als een godsdienstige bekering hebben ondergaan.
Moet zijn zusters doop in 1826 op eenzelfde manier worden geïnterpreteerd? Laten
wij niet proberen het te bepalen. Zij was door huisonderwijzers opgevoed, maar had
ook enige tijd in een christelijk meisjespensionaat doorgebracht. Zij was in de joodse
gebruiken niet goed onderricht. Haar eerste man was van plan geweest om, als hij
van zijn ziekte herstelde, samen met haar christen te worden. Zeker is in elk geval
dat zij zich tot een diepreligieuze, actieve vrouw ontwikkelde en zich na de dood
van haar tweede man, al in 1829, - de twee kinderen die zij van hem kreeg, waren
toen ook reeds gestorven - vol overgave wijdde aan de opbouw van onderwijs aan
arme kinderen en met dit werk een grote reputatie en veel dankbaarheid verwierf.
Vanaf 1833 onderhield Heiman Kossmann dus contact met deze begaafde weduwe
en haar jonge dochters, die hij lesgaf. Hij heeft de vriendschap met deze meisjes, die
christenen trouwden en beiden in de vroege jaren 1890 overleden, steeds bewaard.
Het was een gecultiveerd, idealistisch milieu, waarschijnlijk enigszins neigend naar
een piëtistische geloofsbeleving, gekenmerkt door een eigenaardige religieuze
spanning, hooggestemde gevoelig-
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heid, sociale bewogenheid - een stemming die wij in Nederland met het Réveil
associëren. De aanraking ermee moet bij de jonge joodse student, zoals men uit de
dagboeknotities van Hess waarschijnlijk mag afleiden, heftige emoties hebben gewekt.
Voor zijn pupillen (de oudste was in 1833 overigens pas elf jaar) heeft hij zonder
twijfel een meer dan pedagogische, een broederlijke genegenheid ontwikkeld. Er is
alle aanleiding te veronderstellen dat Heiman in dit Heidelbergse huis de gedachte
heeft opgevat christen te worden. Op zichzelf was dit geen opzienbarende gedachte.
Veel joden lieten zich, zoals men weet, in deze periode dopen. Om twee redenen
echter zal men het besluit, wanneer het dat in 1835 al was, toch als het resultaat van
een persoonlijke crisis moeten beschouwen. Hoewel het namelijk in het algemeen
niets uitzonderlijks had, had het dat nu juist in Heimans intiemste vriendenkring wel:
de beide Auerbachs en Moses Hess wilden deze stap pertinent niet doen. Terwijl
bovendien heel wat van deze joodse bekeringen door sociale motieven werden
afgedwongen - het bekendste voorbeeld is natuurlijk de doop van Heinrich Heine en voor de betrokkenen geen noemenswaardige geestelijke betekenis bezaten omdat
hun godsdienstige opvattingen zeer ruim en onbepaald waren geworden, maakt
Heiman Kossmann de indruk de overgang naar het christendom met grote ernst en
ingrijpende gemoedsbewegingen te hebben beleefd. Hess' cryptische notities uit 1835
zouden deze interpretatie in elk geval toelaten.
Uit een veel latere tijd resten ons wat snippers papier die hetzelfde doen
veronderstellen. Van oktober tot december 1879 verbleef Berthold Auerbach in
Karlsruhe. Gedurende deze laatste jaren van zijn leven was hij voortdurend op reis
in Zuid-Duitsland. Min of meer vervreemd van zijn echtgenote in Berlijn, verontrust
en moedeloos door het herleefde antisemitisme in Pruisen, half ziek waarschijnlijk,
zwierf hij rusteloos van het ene hotel naar het andere. In Karlsruhe woonde sinds
1863 zijn oude vriend Heinrich (voorheen Heiman) Kossmann. De twee heren,
zesenzestig en zevenenzestig jaar oud nu, bezochten elkaar in
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deze maanden regelmatig. In dat verkeer werd ook Heinrichs jongste zoon, Ernst
Ferdinand, betrokken. Deze was net achttien jaar; hij dichtte, schreef proza, worstelde
zich zeer traag en met tegenzin zijn lyceum door en droomde ervan literator te worden.
Hij bewonderde Auerbachs boeken. Gedurende een paar weken in oktober en
november noteerde hij in telegramstijl enige flarden van de gesprekken die hij met
Auerbach voerde. Auerbach ontving hem graag in zijn hotel en gebruikte hem,
wanneer dat zo uitkwam, ais secretaris en boodschappenjongen. Natuurlijk vroeg
Ernst Auerbach naar zijn vaders jeugd. Heeft: hijzelf diens overgang naar het
christendom aangeroerd of is Auerbach, die toen weer, zoals gezegd, zeer door de
joodse kwestie in beslag werd genomen, erover begonnen? Het thema keerde in elk
geval herhaaldelijk in de conversatie terug. Auerbach, noteerde Ernst Ferdinand,
‘spricht viel von Papa, dass er gar keine egoistischen materiellen Gründe zur Taufe
hatte’. Je hebt een goede vader gekozen, zei hij een andere keer. Hij is een man met
idealen en ondanks al zijn mathematica door en door religieus. Jullie christenjoden
zijn gelukkige mensen, bevrijd van alle dwang. Het is oneindig zwaar om (zoals ik)
het hele leven lang het joodse martyrium met zich mee te dragen. Gelukkig wie zich
daar niet meer om bekommert. Maar ik, Auerbach, heb een afkeer van christelijke
dogmatiek. Je vader voelde zich betoverd door de twee dochters van mevrouw Jolberg.
Ik had er geen bezwaar tegen dat hij christen werd, ik was alleen bang dat hij te veel
in het piëtistische terecht zou komen en met een van die meisjes zou trouwen. ‘Papa
hat Nächte lang mit Auerbach über Religion gesprochen.’
Tot zover deze notities. Gedurende welke nachten zouden de twee vrienden zo
lang met elkaar hebben gepraat? In Heidelberg, in 1834? Oflater nog, in januari 1836,
toen Auerbach in Stuttgart woonde en Kossmann acht dagen bij hem logeerde?45
Uiteraard hebben zij toen gesproken over Kossmanns plan zich te laten dopen.
Auerbach zelf was in die dagen veel aan het nadenken over joods-Duitse letterkunde,
hij had net een brochure over Das Judenthum und die deutsche Literatur laten drukken
en zou het vol-
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gende jaar zijn joodse roman over Spinoza doen verschijnen. Met Heiman had hij
heel wat af te praten.
In het begin van 1836 heeft Kossmann een nieuwe betrekking aangeknoopt die
op het verdere verloop van zijn leven veel invloed heeft uitgeoefend. Hij was in 1835
flink in de war geraakt en zijn gesprekken van januari 1836 met de opgewonden en
emotionele Auerbach zullen hem bepaald niet tot rust hebben gebracht. De toestand
was niet houdbaar meer. In 1836 veranderde hij abrupt. In dat jaar verscheen in
Heidelberg een ongeveer drieënvijftigjarige weduwe uit Dorpat in Estland, die een
vriendin bij zich had en een zoon van een jaar of dertien, veertien.46 Heiman werd
zijn leraar. Het gezelschap was niet van plan zich in Heidelberg te vestigen. Blijkbaar
was het slechts naar de stad gekomen om een broer van de weduwe, die er wel
permanent ging wonen, bij de inrichting van zijn huis te helpen. De dame heette.
Christin e Eschscholtz, geboren Ledebour (1783-1872). Haar broer was Carl Friedrich
Ledebour (1786-1851), die zich in januari met behoud van salaris had laten emeriteren
als hoogleraar in de botanica in Dorpat. De echtgenoot van mevrouw Eschscholtz,
de hoogleraar J.F. Eschscholtz (1793-1831), was in 1831 op achtendertigjarige leeftijd
overleden. Hij was te Dorpat medicus en bioloog geweest, had enkele boeken van
wetenschappelijke betekenis geschreven en was tweemaal als arts en
natuuronderzoeker meegegaan op lange, gedeeltelijk door de Russische regering
gefinancierde ontdekkingsreizen in de Zuidzee en het noordpoolgebied, van 1815
tot 1818 en van 1823 tot 1826. De expedities stonden onder leiding van de
marineofficier in Russische dienst Otto von Kotzebue (zoon van de Duitse
blijspelschrijver August, die - sensationeel en belangrijk incident in de Duitse
geschiedenis van de Restauratietijd - in 1819 door een revolutionaire student werd
vermoord). Aan de eerste expeditie, op de Rurik, een klem schip van Fins sparrenhout
van 180 ton met twee masten en acht kanonnen, deed ook de dichter Adelbert von
Chamisso mee, die er veel later in 1834 verslag van deed in zijn Reise um die Welt.
Oorspronkelijk was dat niet de bedoeling ge-
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weest; eigenlijk had Christines broer, Carl Friedrich, mee zullen gaan, maar zijn
gezondheid liet het niet toe en zo kwam Chamisso aan de beurt.47 Chamisso en
Eschscholtz konden het goed met elkaar vinden. Toen zij in Californië een plantje
ontdekten dat in Europa niet bekend was, noemde Chamisso het Eschscholtzia, ons
slaapmutsje. Eschscholtz had tevoren een merkwaardige kever die hij op een eilandje
bij Alaska had opgespoord, Carabus Chamissonis gedoopt, maar deze heeft niet zo'n
carrière in ons landschap gemaakt.
Mevrouw Eschscholtz bleef slechts tijdelijk in Heidelberg. Het centrum van haar
bestaan was nog steeds Dorpat. Haar ouders waren overigens geen Balten geweest.
Zij hadden in Stralsund in Pommeren gewoond. Maar toen haar broer in 1811 aan
de universiteit van Dorpat werd benoemd, volgde zij hem blijkbaar en daar huwde
zij in 1819 de tien jaar jongere Eschscholtz. Deze was uit Dorpat geboortig, studeerde
er, doceerde er en stierf er. Dorpat, dat in het Ests Tartu heet, had in 1632 van de
Zweedse koning Gustaaf Adolf een universiteit gekregen. De geschiedenis van dit
instituut is even getourmenteerd als de geschiedenis van de Baltische landen, deze
zeer kwetsbare gemeenschappen, zwak, toegankelijk voor en overheerst door de
meesters van de Oostzee, de Duitsers, de Polen, de Zweden, de Russen (en dan moet
men in de zeventiende eeuw de economische suprematie van de Nederlanders evenmin
vergeten). De universiteit ging tijdens de chaos van de Noordse Oorlog in het begin
van de achttiende eeuw ten onder maar werd in 1802 heropgericht, een Duitstalige
Russische rijksuniversiteit. In 1721 immers waren Estland en Letland, en in het derde
kwart van de eeuw (als gevolg van de Poolse delingen) ook het rooms-katholieke
Litouwen, in het Russische rijk opgenomen. De Duitse adel, geestelijkheid en geleerde
stand in Estland en Letland hadden het onder het Russische regime in de achttiende
en de vroege negentiende eeuw bepaald niet slecht. De keizers verhinderden hen niet
om hun bevoorrechte positie in de door hen - men zou bijna zeggen - gekoloniseerde
landen te handhaven en gebruikten de Duits-Balti-
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sche adel bovendien voor mooie posities in Sint-Petersburg. Het wemelde aan het
hof, in de staatsdienst, in leger en vloot van adellijke Duits-Baltische namen. Voor
Duitse predikanten en geleerden vormden Estland en Letland gebieden waar men
goede kansen had. Vanaf de zestiende eeuw hadden lutherse dominees er zich gewijd
aan de hervorming van de autochtone bevolking en de verzorging van de Duitse
bovenlaag. Gedurende de volgende eeuwen hadden steeds weer nieuwe individuen
er een kerkelijke positie gezocht en als het hun gerukte er een te verwerven, waren
zij er blijven wonen.
Zodoende waren er hele predikantendynastieën ontstaan die tot ver in de achttiende
en soms in de zeventiende eeuw teruggingen, ook in de negentiende eeuw nog
Duitstalig waren maar als zij op het platteland werkten, zeker ook in het Lets en Ests.
hebben gepreekt. Dankzij en door Duitse dominees was de Lutherbijbel in de
zeventiende eeuw geheel of gedeeltelijk in het Ests en het Lets vertaald, wat uiteraard
niet alleen voor de religie, maar ook voor de ontwikkeling van de talen der bevolking
van grote betekenis is geweest. De Duitse bovenlaag was overigens niet groot. Zij
vormde nooit meer dan tien procent van het totale aantal inwoners der twee
protestantse landen. In de steden en stadjes was zij natuurlijk talrijker dan op het
platteland en soms was zij daar zelfs in de meerderheid. Het gaat - men moet zich
dat wel bewust zijn - in het algemeen om kleine getallen. Omstreeks 1800 hadden
Estland en Letland samen waarschijnlijk niet veel meer dan een miljoen inwoners,
minder dan de helft van het aantal dat toen op het driemaal kleinere grondgebied van
Nederland woonde. Landerijen van Duitse grootgrondbezitters, spaarzaam bevolkt
door doodarme en geheel van hun meesters afhankelijke Estse en Letse boeren; vrij
kleine steden, waarin de Duitsers de economie, de kerk en de cultuur volkomen
domineerden - dat was de toestand waarin de protestantse Baltische landen zich in
het begin van de negentiende eeuw bevonden.48 Uitzonderlijk was er de positie van
de intellectuelen. Dezen vormden vanaf de zeventiende eeuw een eigen stand, de
geleer-
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denstand, de stand der literati. De predikanten, de artsen, de leraren en hoogleraren,
de juristen en alle anderen die een universitair diploma hadden behaald, behoorden
tot deze stand, wat hun geen belangrijke juridische voorrechten, maar wel een groot
sociaal prestige gaf. Het hoeft niet te worden gezegd dat deze stand geheel Duitstalig
was.
Naar deze streken keerden mevrouw Eschscholtz, haar vriendin en haar jonge
zoon in de herfst van 1836 terug. Zij namen Heiman Kossmann mee. Zij reisden naar
Berlijn, waar zij gezamenlijk Chamisso bezochten en waar op 14 september Heiman
in ‘des grossen Friedrichs Waisenhaus’ werd gedoopt en ‘bij de heilige doop de naam
Heinrich kreeg’. Toen zij eenmaal in Dorpat waren aangekomen, zette Heinrich zijn
studie aan de universiteit voort en voorzag hij met wiskundeonderwijs in zijn
levensonderhoud. In 1837 stierf de zoon van Christine Eschscholtz. In april 1838
schreef de zelf toen doodzieke Chamisso - hij overleed m augustus - haar dat hij haar
niet kon troosten nu zij alles verloren had.49 Zij had inderdaad alles uit haar huwelijk
verloren: haar man, een ouder zoontje en nu ook de jongste zoon. Van haar Dorpatse
leven was alleen nog papier over: Eschscholtz' in marokijn gebonden dissertatie
(Ideen zur Aneinanderreibung der rückgrätigen Thiere auf vergleichende Anatomie
gegründet), de grote gedrukte beschrijvingen van de wereldreizen, brieven die hij
haar, zijn verloofde, later zijn vrouw, op die reizen had gezonden, wat tekeningen
van Moritz Rugendas die hij waarschijnlijk in 1823 in Rio de Janeiro van de
kunstenaar heeft gekregen - zij heeft het alles trouw bewaard en het ligt nu in mijn
huis als een persoonlijke herinnering aan deze verre wereld. Toen niets haar meer
aan Dorpat bond, reisden zij en haar vriendin in de zomer van 1838 terug naar
Heidelberg. Opnieuw reisde Heinrich Kossmann mee. Hij had een ogenschijnlijk
heel onduidelijke episode van zijn jeugd doorleefd, maar uit zijn lotgevallen in 1839
bleek dat hij over zijn toekomst een definitieve beslissing genomen had.
Op een of andere manier heeft Kossmann in de herfst van 1838
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zijn leven in Heidelberg weer opgevat, maar hoe precies weten we niet. Christine
Eschscholtz gaf hem ter voltooiing van zijn opleiding de gelegenheid enige tijd in
het Franstalige deel van Zwitserland en in Parijs door te brengen. Misschien verbleef
hij in 1839 in Zwitserland. In elk geval moet hij in de herfst van dat jaar naar Dorpat
zijn gegaan. Op 30 september 1839 gaf het Ministerium der Volksaufklärung daar
ter plaatse het getuigschrift af dat de buitenlander Heinrich Kossmann geslaagd was
voor het universitaire examen voor ‘Oberlehrer der mathematischen Wissenschaften
an einem Gymnasium des Dorpatschen Lehrbezirks’. Op 5 oktober 1839 werd door
datzelfde ministerie op bevel van Zijne Keizerlijke Majesteit, ‘Selbstherrscher aller
Reussen’, verklaard dat Kossmann in de universiteit in de geografie, de geometrie
en de wiskunde was geëxamineerd, met succes een proefles had gegeven en daarmee
het diploma van ‘Hauslehrer’ in deze vakken kreeg,50 maar als buitenlander de
‘Vorrechte und Vortheile dieses Grades’. niet deelachtig werd (wat misschien
betekende dat hij niet in de stand der literati werd opgenomen). Toen ging hij
waarschijnlijk snel naar Duitsland terug.
In Giessen werd op 16 november 1839 voor hem een ‘Doktor Diplom’ getekend.
Was hij daar aanwezig? Waarschijnlijk wel. Hij heeft: om die doctorstitel te verwerven
geen dissertatie hoeven te schrijven en te verdedigen, maar moest wel papieren tonen.
De Giessense faculteit der natuurwetenschappen kon in deze tijd doctorsgraden
verlenen aan bezitters van het staatsdiploma dat lesbevoegdheid in de hoogste klassen
van het middelbare onderwijs gaf, en op grond van getuigschriften en
examenresultaten die de kandidaat aan andere universiteiten had verzameld. Kossmann
had blijkbaar in Heidelberg en Dorpat voldoende van dit papier bijeengestudeerd om
aan de Giessense. eisen te voldoen.51 Was hij van plan geweest voor zijn verblijf in
Giessen een tijdje in Frankfort door te brengen? Auerbach en Hess verwachtten hem
daar eind oktober, maar hij kwam niet opdagen.52 Eind 1839 logeerde hij een week
bij Hess in Keulen, op
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weg naar Parijs. Daar bracht hij de winter door. Op 22 januari 1840 schreef hij
Berthold Auerbach een opgewekte brief.53 Het is aardig daarin te zien dat hij zich in
Parijs in het milieu van de Duitse joden bewoog, dankzij Auerbachs relaties verkeerde
met een bekende joodse oogarts uit Frankfort (Julius Sichel) die tot Heines
vriendenkring behoorde, kortom zijn point de repère ook na zijn Baltische excursie
in de vertrouwde omgeving vond. Voor kort slechts, dat wist hij. Want, schreef hij
Berthold, ik ben je vriend en deze vriend wenst je ‘vor seiner Rückkehr in die
Eiswälder’ alle goeds.
Het werd bepaald tijd dat Kossmann een betrekking kreeg. Voor een ongebonden
en ongeregeld bestaan als dat van Hess ontbraken hem de voorwaarden, een
gefortuneerde familie, het temperament, de bezetenheid en de originaliteit, voor een
schrijversloopbaan als die van Auerbach ontbrak hem het talent. Toen hij in 1840
reisherinneringen gepubliceerd probeerde te krijgen deed Auerbach zijn best voor
hem, maar hij slaagde er niet in het stuk bij een tijdschrift onder te brengen. Het
enige wat Kossmann gedrukt kreeg, was de vertaling uit het Engels van een leerboekje
over mechanica.54 Voor zover bekend, heeft het zuivere onderzoek hem nooit
aangetrokken. Wat overbleef was het middelbare en gymnasiale onderwijs. Maar
voor hem was dat in het geheel het pis-aller niet dat het voor velen toen en later wel
is geweest. Hij werd inderdaad leraar en is dat met volle overtuiging vrij lang
gebleven.
Op 16 september 1840 werd hij benoemd tot leraar in de wisen natuurkunde in de
hoogste klassen van zowel de mannelijke als de vrouwelijke afdeling aan de
Sankt-Petrischule te Sint-Petersburg. Er kan geen twijfel aan bestaan dat zijn diploma's
en zijn relaties uit Dorpat hem deze functie hebben bezorgd. De betrekkingen tussen
de literati in Dorpat en de Duitse intellectuelen in Sint-Petersburg, de predikanten,
artsen, astronomen, botanici, leraren, waren zeer nauw. Telgen uit Duits-Baltische
intellectuele families konden zonder gevoel van ontheemdheid mooie carrières maken
in Petersburg. In de tweede helft van de negentien-
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de eeuw is men dit hele verschijnsel als een anomalie gaan beschouwen en ook wij
zijn geneigd ons erover te verbazen. Wat wij hier immers zien is de aanwezigheid
van een Duitse minderheid, vaak enige tijd in Estland en Letland woonachtig,
academisch gevormd en volledig opgenomen in de Duitse cultuur. Maar zij was
Russisch onderdaan, zij werkte in het Balticum of in Rusland zelf voor een belangrijk
deel in Russische staatsdienst zonder veel. Ests of Lets of Russisch te kennen en
zonder het idee te hebben misplaatst te zijn.
Heinrich Kossmanns positie was nog eigenaardiger. Hij was als jood in het
groothertogdom Berg geboren. Toen Berg Pruisisch werd, werd hij Pruisisch
onderdaan. Toen hij in september 1840 leraar in Sint-Petersburg werd, als christen
aan een evangelischlutherse school, trad hij in Russische staatsdienst en zonder dat
toen te beseffen verloor hij daarmee zijn (pas bij zijn doop in 1836 volwaardig
geworden) Pruisische nationaliteit. Krachtens een wet van 1842 is hij toen
waarschijnlijk Russisch onderdaan geworden en de kinderen die in Petersburg uit
zijn huwelijk met een Baltisch-Duitse vrouw werden geboren, zijn dat vermoedelijk
eveneens geweest. Hij heeft er zich geen moment ongerust over gemaakt en is zich
met zijn gezin altijd Duitser blijven noemen. Hoever lijkt een samenleving die zulke
situaties toeliet van de laat-negentiende-eeuwse verwijderd! Zij is, ik hoef het niet
te zeggen, verdwenen. Al in de late negentiende eeuw werd zij door de
russificatiepolitiek bedreigd en gehinderd - in de jaren 1880. werden de scholen in
Estland en Letland gerussificeerd, in de jaren 1890 werd het Russisch de voertaal in
de universiteit van Dorpat - en na de revolutie van 1917 ging zij volkomen ten onder.
De twee werelden waarin Heinrich Kossmann de eerste vijftig jaar van zijn leven
doorbracht, de Duits-joodse en de Duits-Russische, gingen slechts enkele tientallen
jaren na zijn dood in 1898 deels door geweld verloren.
In 1839 bracht de arrogante Franse markies Astolphe de Custine twee
zomermaanden in Sint-Petersburg en Moskou door. In 1843 publiceerde hij een
reisverslag, dat was gesteld in conven-
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tionele salonstijl en vol gemeenplaatsen stond over Russische barbarij. Nauwelijks
in de hoofdstad aangekomen wist hij al hoe het stond: wie Petersburg aandachtig
bekijkt en nadenkt over het afschuwelijke lot van de bewoners van deze granieten
kazerne, twijfelt aan Gods barmhartigheid.55 Zou het zo erg geweest zijn? In elk geval
hielden velen het er langer uit dan de paar weken die Custine er vertoefde. Heinrich
Kossmann arriveerde, op minder spectaculaire manier, een jaar na Custine. Op een
korte onderbreking na bleef hij er bijna een kwarteeuw wonen. Petersburg was met
zijn 400 000 à 450 000 inwoners toen de grootste stad van het land. In 1849 woonden
er ongeveer 56 000 luthersen; 31 417 van hen behoorden tot de Lets-Duitse, de
Estlandse, de Finse en andere gemeenten.56 Gegeven de omvang van de Lets-Duitse
gemeente zou men misschien mogen aannemen dat ten minste ongeveer 40 000
inwoners van de stad, dat is bijna tien procent van haar bevolking, het Duits niet
alleen kenden maar dagelijks gebruikten. Het lidmaatschap van een kerkgenootschap
was van belang. Rusland bezat geen burgerlijke stand. Als geboortebewijs diende
dus nog steeds de doopakte. De Duitse gemeenten moesten voor deze akte een
voorgedrukt formulier gebruiken waarop aan de linkerzijde de Duitse tekst en rechts
de Russische vertaling stond. De parochies spanden zich in om met sociale zorg,
weeshuizen en vooral onderwijs in sommige maatschappelijke behoeften te voorzien.
Al in 1762 was de school van de lutherse Sankt-Petrikirche tot een instituut voor
betrekkelijk geavanceerd middelbaar en gymnasiaal onderwijs verheven en zo tot
de eerste Duitstalige hogere school in Rusland buiten de Baltische landen geworden.
Later richtten ook andere lutherse gemeenten in Petersburg zulke instellingen op
zodat men in de negentiende eeuw naast de Russische scholen, waaronder in goed
aanzien staande gymnasia, een eveneens gerespecteerd Duitstalig onderwijsstelsel
kende. Vooral de Petrischool groeide tot een heel complex organisme uit. Zij had
takken voor lager onderwijs, voor handelsonderwijs, voor elementair onderwijs aan
meisjes, voor onderwijzeressenopleidingen en zij prepareerde jongelin-
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gen voor de studie aan de universiteiten van Dorpat en Petersburg. Vanaf het begin
bezochten ook Russische kinderen haar. Natuurlijk stond de Russische taal overal
op het lesprogramma (ook op dat van de door de hoofdschool geadopteerde lagere
armenscholen), maar als enige in Rusland is de Petrischool er dankzij veel handigheid
tot 1914 in geslaagd het Duits als voer- en onderwijstaal te handhaven. De
hoofdschool, die veelsoortig onderwijs aan kinderen vanaf ongeveer hun tiende jaar
verschafte, had in 1857 tegen de 700 leerlingen.57
Kossmann heeft aan deze bloeiende instelling meer dan twintig jaar lesgegeven
en hij heeft dat kennelijk met ijver en succes gedaan. Op grond van zijn functie en
anciënniteit werd hij ingeschaald in het stelsel van rangen waarmee Peter de Grote
in 1722 de militairen en de hof- en staatsambtenaren hun plaats in de hiërarchie van
zijn apparaat had aangewezen. In de negentiende eeuw bestond dit systeem nog
steeds al was er in de loop van de tijd allerlei aan veranderd.58 Ook waren de Duitse
woorden waarmee de rangen werden aangeduid, nog steeds geldig. Er waren veertien
rangen. Toen Kossmann in 1845 een vaste benoeming kreeg kwam hij in de tiende
rang terecht. In de loop van de jaren klom hij met rustige passen omhoog tot hij in
1856 de zevende bereikte, die van Hofrat, wat gelijkstond met de rang van overste.
in het leger. Ook uit andere blijken van waardering die Kossmann kreeg, kan men
concluderen dat zijn werk succes had.59 Maar hoeveel belangwekkender zou het zijn
als wij meer over Kossmanns innerlijke leven te weten konden komen en konden
nagaan hoe hij zich, wanneer hij zich buiten het Duitse schoolverband bewoog, in
de Russische maatschappij gevoeld heeft. Er is weinig bewaard gebleven waaruit
we dat kunnen opmaken. Hij was een betrouwbaar en bruikbaar man, die zijn leven
lang vele vriendschappen en betrekkingen heeft aangeknoopt en voortgezet. Over
een daarvan is het de moeite waard kort iets te zeggen, omdat dit wellicht enig inzicht
in zijn politieke sympathieën geeft.
Al spoedig na zijn aankomst in Petersburg werd hij door groot-
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vorstin Helene, de schoonzuster van keizer Nicolaas 1, tot leraar benoemd om haar
drie dochters, die toen tussen de veertien en zestien jaar waren, les te geven in rekenen
en de beginselen van de staatsfinanciën. Deze Helene, mooi, nog vrij jong, liberaal
gezind, was een Württembergse prinses. In Rusland was zij actief in alle mogelijke
soorten sociaal werk; tijdens de Krimoorlog richtte zij de eerste organisatie van
verpleegsters op om de gewonden in Sebastopol te verzorgen; in de late jaren vijftig
had zij een belangrijk aandeel in de beslissing van haar neef, keizer Alexander 11,
om de boeren te bevrijden. Zij stelde blijkbaar vertrouwen in de aimabele en ijverige
Kossmann. In 1843 nam zij hem als haar secretaris mee naar Duitsland, waar zij
incognito met haar dochters enige tijd in Baden-Baden en in Bingen verbleef. Zonder
twijfel werd toen ook gewerkt aan het huwelijk van de zeventienjarige dochter
Elisabeth met de hertog van Nassau, dat in 1844 plaatshad.
Heinrich Kossmann ergerde zich aan de berichtgeving in een Duitse krant die het
incognito van de groothertogin doorbrak en onmiddellijk begon de lezers te prikkelen
met voorspellingen over de grote feestelijkheden met veel pronk en praal welke men
van de lichtzinnige Russische gasten kon verwachten. In een lange brief aan Auerbach
prees hij juist de echte, warme huiselijkheid van het gezin, de geestesadel, beschaving
en ijver ook van zijn drie pupillen en hij verzocht zijn vriend dringend iets in die zin
in de kranten te publiceren.60 Dit was een interessant initiatief. Men ziet Kossmann
een bijdrage tot de public relations van de door hem bewonderde Helene leveren.
Hij hield zich ook met de opvoedingvan de meisjes bezig. In augustus 1843, in
Baden-Baden, liet hij dochter Maria, die toen achttien jaar was, een exemplaar van
Novalis' roman Heinrich von Ofterdingen lezen. Hij gaf in een begeleidend briefje
een aardige karakterisering van Novalis' poëtische natuur- en levensbeschouwing.
In het boek zelf had hij aangestreept - het is als pedagogisch middel te curieus om
niet te vermelden - wat zij (naast het hele derde en negende hoofdstuk) moest
overslaan, passages namelijk waarin
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‘Dinge vorkommen, die für ein reiferes Alter geschrieben sind’. Een rijpe leeftijd
heeft Maria niet bereikt. Zij stierf al in 1846.
Een halve eeuw later, in 1894, dacht Heinrich Kossmann aan zijn onderwijs uit
die jaren terug. Zijn zoon, Ernst Ferdinand, die toen leraar Duits aan het Haagse
gymnasium was, werd benoemd om de veertienjarige koningin Wilhelmina les te
geven in de Duitse taal en vervolgens ook in de letterkunde in breed Europees verband,
wat hij tot 1898 deed. Heinrich gaf hem vaderlijke raad. Wees tegelijk op een afstand
en vertrouwelijk met zo'n vorstelijk persoon. Het is moeilijk. Helenes dochter
Elisabeth toonde soms zo'n verrukkelijke beminnelijkheid dat ik moeite had ‘um
nicht die Schranke zwischen uns zu überspringen’, maar het is mij gelukt, ik heb me
niet belachelijk gemaakt.61 Ach nee! Zulke problemen zullen zich in de relaties van
koningin Wilhelmina en haar leraren wel niet hebben voorgedaan. Heinrich had in
1843 naast zijn beroepsplichten overigens de gelegenheid zijn oude vrienden langs
te reizen. Hij bezocht ook zijn ouderlijk huis in Rheidt. Hij is daar in de herfst geweest
en werd met vreugde ontvangen62 Uit een feitje als dit - uit later tijd zijn er enkele
andere die hetzelfde tonen - blijkt dat zijn doop door de orthodoxe ouders en verdere
familie niet als een onduldbaar verraad werd beschouwd. De enorme verwijdering
was geen breuk.
Na deze Duitse reis heeft Kossmann twintig jaar lang Rusland niet meer verlaten.
Hij wijdde zich aan de stichting van een gezin en aan zijn leraarsberoep. Dit beroep
nam hij ernstig, zoals blijkt uit twee met Kracht, autoriteit en elegantie gestelde korte
geschriften die hij in 1857 en 1861 het licht deed zien. Het eerste dat in het
Einladungsprogramm zu der öffentlichen Prüfiung der Zöglinge der deutschen
Hauptschule St.-Petri verscheen ging over ‘Schule und Mathematik’; het tweede
was een brochure van zevenenveertig bladzijden, Bemerkungen über Bildung im
Allgemeinen und die Fugendbildung in Russland. Zij werd in Petersburg in het Duits
gedrukt, maar verscheen in Russische vertaling ook in het Journaal van het Ministerie
van Onderwijs, dat toen werd geredigeerd door een liberaal man wiens ideeën
overeenkwamen met
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die van Kossmann,63 en daarna als losse overdruk daaruit64 In zijn ‘Schule und
Mathematik’ analyseerde de auteur de opvoedende functie die het wiskundige
onderwijs bezit, en bepleitte hij de erkenning juist daarvan als een van de beste
middelen om jonge geesten te vormen. Het doel dat schoolonderwijs zich moet
stellen, is de ontwikkeling van vrije, geestelijke werkzaamheid. In de mathematica
kan de leerling zelf van stap naar stap leren voortredeneren en zelf zal hij de triomf
beleven een abstracte, objectieve, absolute waarheid te vinden. Bovendien zal hij
zelf ervaren hoe de natuur, hoe het heelal doorzichtig worden wanneer men deze
waarheden gebruikt om hen te doorgronden, en hij zal ook de wonderen van de
moderne tijd begrijpen, die alle uit de wiskunde zijn afgeleid, de techniek, de
mechanica. De wiskunde is de enige wetenschap die volstrekte zekerheid biedt. Zij
beheerst het leven van nu. Zij dient in de school een grotere plaats te krijgen dan zij
tot nu toe heeft gehad.
In de Bemerkungen besprak Kossmann nog een ander thema. Nadat hij hier in het
algemeen opnieuw de waarde van de natuurwetenschappen in het onderwijs had
aangetoond, wijdde hij tientallen pagina's aan de bijzondere positie van Rusland en
de bijzondere eisen aan het onderwijs die daaruit voortvloeiden. Het was geen
willekeurig moment dat hij daarvoor had gekozen. Het Russische Rijk immers is bij
de troonsbestijging van keizer Alexander 11 in 1855, maar vooral mit dem glorreichen
Thatvom 19. Februar 1861 (het decreet over de emancipatie van de lijfeigenen), de
‘Aera jener Reformen eingetreten, welche nebst Consolidirung der äusseren
Machtstellung Hebung des Gesammt-culturzustandes des Reiches bezwecken’.
Daartoe is de hulp niet slechts van enkele hoge staatsambtenaren en politici nodig,
maar de medewerking van allen ‘welche Sinn und Interesse für die höhern
Staatszwecke haben’. Voor de rijping van de Russische staat is de ontwikkeling
vereist van wat nu in brede kring ontbreekt, werkelijk respect voor de wet, werkelijk
begrip voor de staatsidee, werkelijk inzicht in het feit dat het welvaren van de enkeling
met dat van het staatsgeheel vervlochten is. Russen zien in de staat de
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vijand van hun particulier belang. Pas als zij deze negatieve opvatting overwonnen
hebben, kunnen we verwachten dat het Russische nationale bewustzijn, waarover
met zoveel nadruk voortdurend wordt gesproken, levenskrachtig zal worden. Zolang
dat niet het geval is, moet men vrezen dat ‘ein künstliches Emportreiben des
Nationalbewusstseins die Nation in ihren Mängeln und Fehlern noch tiefer befestigen
und daher noch mehr von dem angestrebten Ziele entfernen’ zal. Het morgenrood
van een hoger cultureel leven zal voor Rusland pas opgaan wanneer de heersende
oppervlakkigheid, frivoliteit en wilszwakte plaats hebben gemaakt voor degelijkheid,
stiptheid en energieke volharding (p. 22-24).
Kossmann was niet zo naïef te menen dat een dergelijke verheffing van de publieke
moraal door middel van een hervorming der scholen tot stand kon worden gebracht.
De scholen zouden echter wel een bijdrage van enige betekenis kunnen leveren.
Scholen doen meer dan kennis bijbrengen; zij moeten mensen vormen. Het gaat om
‘Bildung’. Maar wat is dat eigenlijk? Kossmann verzet zich tegen de al te
wijdverspreide mening dat ‘Bildung’ een eens en vooral gefixeerde inhoud heeft en
per definitie de kennis van de klassieke talen en culturen insluit. Weten en ‘Bildung’
zijn niet identiek. Beschaving vereist meer dan kennis, zij vereist de bekwaamheid
zulke kennis met gemak te gebruiken, een juist oordeel, ontwikkeling van de
zedelijkheid en vooral de grote kunst om zichzelf te beheersen. Aan zulke beschaving
heeft: Rusland de grootst mogelijke behoefte. Daarom moeten de scholen van het
land met inspanning van al hun krachten proberen mensen voort te brengen die een
dergelijke ‘Bildung’ bezitten, zelfstandige, goed gevormde staatsburgers zijn, die
boven eigen belangen en eigen hartstochten kunnen uitstijgen. Zulke vorming, gaat
Kossmann voort, heeft men vaak en op vele plaatsen van de studie der klassieken
verwacht. Terecht. Maar voor Rusland is deze optie niet aanbevelenswaardig. Er zijn
talloze verschillen tussen de omstandigheden in Midden- en West-Europa en die in
Rusland. De moderne beschaving van Midden- en
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West-Europa dankt uitzonderlijk veel aan de herleving van de klassieken in de
Renaissance. Ruslands cultuur werd pas eeuwen later door Peter de Grote geschapen.
Ruslands lot is het bovendien dat een beschaafde Rus drie moedertalen moet
beheersen, Russisch, Duits en Frans. Men belast een jeugd die fysiek zwakker is dan
de westerse omdat zij de korte dagen van de lange winter alleen binnenshuis kan
doorbrengen en frisse lucht ontbeert, boven redelijke mate wanneer men haar tevens
goed in de klassieke talen wil scholen. Het is ook onnodig. Zoals Kossmann in zijn
eerdere opstel reeds deed, betoogt hij dat de vaak in het onderwijs opgestelde
hiërarchie van beschavingsvakken, ideële vakken, en de vakken die om der wille van
hun nut voor het praktische leven worden aangeleerd, de reële vakken, ondeugdelijk
is. De leraar kan geest en karakter van zijn leerlingen evengoed door onderwijs in
de natuurwetenschap en de moderne talen vormen als door onderwijs in de klassieken.
Al zijn oprechte bewondering voor de Engelse public schools, die hun pupillen op
de best denkbare manier met die geest van verantwoordelijkheid en burgerzin
doordringen waarom het eigenlijk te doen is, verhindert hem niet ernstig te
waarschuwen tegen de navolging van hun lesprogramma. In Rusland is de
preoccupatie met de klassieken die in Engeland nuttig en begrijpelijk is, verwoestend
en verkeerd. In het algemeen trouwens kan men, als niet alle tekenen bedriegen,
tijden zien komen waarin de studie van de Latijnse en Griekse talen slechts door
enkelingen zal worden voortgezet, zoals nu de studie van het Hebreeuws of het
Sanskriet (p. 13-14).
Dit was, men ziet het, een krachtige interventie in de discussie over de inhoud van
het onderwijs die in Rusland in deze jaren met een zekere heftigheid werd gevoerd
maar door de hervormers voorlopig werd verloren. De minister van Onderwijs die
in 1866 optrad, de zeer conservatieve graaf Dmitri Tolstoj, opteerde voor het standpunt
dat onder anderen Kossmann scherp had bestreden, en belastte de gymnasia met
zoveel klassieke wetenschap dat er zelfs niet veel meer terechtkwam van de studie
van de moderne talen.65 De mening waarmee Kossmann zich verenigde
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en die de Russische progressieven verdedigden, werd door Tolstoj en de zijnen
gevreesd omdat zij materialistisch zou zijn en de maatschappelijke orde zou
ondermijnen. Tegen het verwijt van materialisme verzette Kossmann zich in zijn
Bemerkungen uitdrukkelijk. Indien het al waar zou zijn dat de belangstelling van de
jeugd meer naar de natuurwetenschap dan naar de zogenaamde humaniora uitgaat,
dan is dit toch niet de schuld van de zogenaamde ‘reale Wissenschaft’ zelf. Men
draait de zaken om. Het hedendaagse materialisme verhoogt wellicht het prestige
van de natuurwetenschap, maar wordt er niet door veroorzaakt. En wil men het (zoals
Kossmann wilde) tegenwerken, dan kan dat niet door de jeugd veel kennis van de
klassieken bij te brengen maar uitsluitend door de didactische methoden te herzien.
Het is historisch trouwens niet aantoonbaar dat het materialisme door de
natuurwetenschap wordt gevoed. In de tijd van Voltaire en Diderot had het
materialisme een groter bereik en grotere macht dan nu; maar toen was zowel de
studie van de natuur als de industrie vergeleken met de toestand van 1860 zeer beperkt
en eenvoudig (p. 15-16). Voor Kossmann vormde het materialisme kennelijk een
probleem van wezenlijke betekenis. In het op zijn oude dag geschreven en
niet-gepubliceerde ‘Vermächtniss’ wijdde hij lange beschouwingen aan de vraag of
de moderne natuurwetenschap aanleiding tot de materialistische filosofie biedt, en
concludeerde hij dat dit in het geheel niet het geval is.
Of Kossmanns publicatie enige invloed heeft uitgeoefend valt niet na te gaan. De
St. Petersburger Zeitung (een krant met een goede reputatie) gaf in mei 1861 in twee
nummers een samenvatting van haar inhoud en verklaarde zich ermee akkoord. In
Die Schule. Blätter für Reform des Unterrichtswesens - een bijlage van de
Volkszeitung für Süddeutschland - werd de brochure in het nummer van 17 januari
1862 met vreugde begroeten de Duitse lezers werd aangeraden ‘die Ansichten eines
Kollegen zu vernehmen, der an der Mündung der Newa wahre Bildung zu vermitteln
sich zum Ziele gesetzt hat’. Er verscheen een vrij uitvoerige recensie door Adolph
Diesterweg in de Rheinische Blätter für Erziehung
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und Unterricht, waarin vreugde werd uitgesproken over de vooruitgang in Rusland
en ‘einem so tüchtigen, intelligenten und patriotisch gesinnten Manne, wie Hr. Dr.
Kossmann’ groot respect werd betuigd.66 Maar, zoals gezegd, de Russische regering
keerde zich al spoedig van zulke ideeën af. Toen was Kossmann zelf al niet meer in
het land. Juist in het jaar 1861 voltrok zich in zijn persoonlijke leven een ramp die
zonder twijfel mede aanleiding is geweest tot zijn besluit om Petersburg voorgoed
te verlaten.
Kort nadat Kossmann zich in Petersburg had gevestigd verzocht hij de toen in
Heidelberg woonachtige Christine Eschscholtz en de vriendin die haar begeleidde,
met grote aandrang zich bij hem te voegen en zij gaven aan zijn verzoek gehoor. Zij
hebben tot hun dood bij hem gewoond. Kort nadat hij in 1845 zijn vaste aanstelling
aan de school had gekregen en hij de ladder van de bestuursrangen begon te bestijgen,
trouwde hij. Zijn echtgenote vond hij in de lering van verwanten die mevrouw
Eschscholtz' vriendin en nu dus Kossmanns huisgenote, Auguste Vick, om zich heen
had. Zij heette Mathilde Sophie Moritz en werd Meta genoemd. De jonge vrouw was
in 1824 in Anzen bij Dorpat geboren als twaalfde en laatste kind (vier van de twaalf
stierven zeer jong) in een predikantengezin. Haar moeder was Anna Dorothea Vick
(1781-1851), de zuster van Auguste, telg uit een geslacht dat al in de eerste helft van
de achttiende eeuw in het Balticum kwam wonen, dochter, kleindochter,
achterkleindochter, achterachterkleindochter van predikanten. Haar overgrootvader
van vaders zijde was Johann Gottfried Moritz (1711-1790) die in Halle studeerde en
‘Kantor’ werd aan de kerk en het gymnasium te Berlijn. Diens zoon, Meta's
grootvader, Johann Christian Friedrich (1741-1795), studeerde eveneens te Halle, in
de theologie, en ging in 1766 naar Dorpat, waar hij conrector van de stadsschool
werd. In 1767 trouwde hij daar met Dorothea Charlotte Lenz (1747-1819), dochter
van de generaal-superintendant van de Lijflandse kerk Christan David Lenz en zuster
van de tragische dichter Jakob Michael Reinhold Lenz.67 In 1780 werd hij door zijn
schoonvader Lenz als rector van het keizerlijke lyceum
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in Riga geïnstalleerd met een ter plaatse gedrukte rede getiteld ‘Die Weisheit und
Vorsichtigkeit eines Schullehrers, in seinem Amte zwischen zwei verschiedenen
Abwegen die richtige Mittelstrasse zu halten’. Ook Meta's vader, Friedrich Gottlieb
Moritz (1769-1833) studeerde theologie in Halle. Hij was lange tijd predikant in
Anzen bij Dorpat en was geïnteresseerd in de geschiedenis en de taal van het land
waar hij werkte. Kossmanns echtgenote droeg dus de erfenis van drie, vier, vijf
generaties van predikanten in zich, Duits-Baltische piëtisten, werkzaam in de steden
en op het platteland. Een van haar broers, Friedrich Moritz, die eenentwintig jaar
ouder was dan zij, was ook predikant geworden, en wel in Petersburg. Hij was een
alumnus van de universiteit van Dorpat, die gedurende enkele tientallen jaren in de
vroege negentiende eeuw aan Petersburg een flink deel van de daar benodigde
intellectuelen leverde. Een andere broer, Julius, promoveerde eveneens in Dorpat en
werd huisarts in Petersburg. Het is overigens merkwaardig dat de theologie na deze
generatie haar aantrekkingskracht in de familie blijkbaar verloor. Geen van de
nakomelingen van de vele broers en zusters heeft die wetenschap als studieveld
gekozen.68 Ook in het geslacht Lenz verminderde het aantal predikanten in dezelfde
tijd tot slechts een zeldzame enkeling. Voor de Baltische families van literati openden
zich blijkbaar meer beroepsmogelijkheden, die de generatielange gerichtheid op het
predikantenambt overbodig maakten.
Meta's schriftelijke nalatenschap (haar brieven, het dagboek dat zij, vrome piëtiste,
hield) is in de Tweede Wereldoorlog verbrand. Een enkele foto van haar uit de jaren
1850 is bewaard gebleven. Wij zien een jonge, slanke vrouw met een zeer innemend;
fijn en origineel gelaat, donker haar en grote peinzende ogen. Zestien jaar is zij met
Kossmann getrouwd geweest en zij bracht negen kinderen ter wereld, van wie er drie
jong stierven. Zij had geleerd elke zwangerschap als een zegen Gods met vreugde
en dankbaarheid te aanvaarden. Op 26 september 1861 (oude stijl) werd Ernst
Ferdinand geboren. Toen ging er iets verkeerd. Op 27 oktober stierf zij, zevenendertig
jaar oud. Haar broer (de arts
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Heinrich en Meta Kossmann met oudste zoon Richard (geb. 1847). Sint-Petersburg, 1857.

Julius) en haar radeloze man hebben een nacht lang geprobeerd haar met kunstmatige
ademhaling weer tot leven te brengen. ‘Könnte ich mich nur an deinen Hals hängen
und mit dir weinen. Du guter lieber getreuer Mensch, muss auch durch dein Herz
das Schwert des Todes gehen!’ schreef Berthold Auerbach zijn vriend op 15 november
1861 uit Berlijn. ‘Es bleibt nichts, als der straffen Pflicht des Lebens mannhaft sich
zu stellen.’69
Nog geen jaar later, op 16 juni 1862 (oude stijl) hertrouwde Heinrich Kossmann
met Alexandra Struve (1829-1900). Zij was een stevige vrouw, die het huishouden
met zes kinderen degelijk en opgewekt bestuurde. Uit dit huwelijk kwam geen
nageslacht voort. Het was een zeer merkwaardige familie waarin zij te Dorpat was
geboren. De metselaar en keuterboer uit Holstein, Johann Struve, kreeg in 1755 een
zoon Jacob, die kon gaan studeren en als directeur van het gymnasium in Altona bij
Hamburg zijn mooie loopbaan beëindigde. Een van Jacobs veertien kinderen was
Alexandra's vader, Friedrich Georg Wilhelm (1793-1864), die in Dorpat ging studeren,
eerst klassieke filologie, toen astronomie. Hij maakte daar een snelle en schitterende
carrière.
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Alexandra Kossmann-Struve met Maria en Ernst Ferdinand Kossmann, 1863. Foto A. Lorens, no. 13
Grande Motskaia, au coin de la Kirpitch. per., St. Petersbourg.

Deze leidde, zoals in die tijd bij zovelen, ten slotte naar Petersburg, waar op de
heuvels van Poelkovo in de jaren 1830 door de Russische regering onder zijn inspiratie
en leiding een zeer moderne sterrenwacht werd gebouwd. In 1839 werd hij er directeur
van. Hij was een beroemd man die met eerbewijzen werd overladen. In vier
opeenvolgende generaties droegen directe nakome-
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lingen van hem belangrijke vondsten aan de astronomie bij. De laatste sterrenkundige
uit deze lijn van uitzonderlijk begaafde onderzoekers stierf in 1963 in de Verenigde
Staten.
Alexandra's vader trouwde tweemaal. Het eerste huwelijk bracht hem twaalf
kinderen, het tweede zes. Bekijkt men de genealogie van dit bijzonder wijdvertakte
geslacht,70 dan valt op hoeveel sterker het zich in de Russische gemeenschap wortelde
dan dat van Moritz. Alexandra's vader zond sommige van zijn zoons niet naar een
Duitse, maar naar een Russische school, zo ook Bernhard (1827-1889), die een hoge
Russische ambtenaar werd en wiens zoon, de econoom Peter (hij logeerde in de jaren
tachtig soms bij zijn tante Alexandra in Karlsruhe als hij door Duitsland reisde), een
rol speelde in de geschiedenis van het Russische marxisme en liberalisme.71 Een
halfbroer van Alexandra, Karl Johann, ging evenals Bernhard over tot de
Russisch-orthodoxe kerk en werd diplomaat. Van 1892 tot 1904 was hij gezant in
Den Haag-pogingen van Alexandra om een mooi contact tussen hem en haar stiefzoon,
de Haagse gymnasiumleraar Ernst Ferdinand, tot stand te brengen, mislukten al was
Onkel Karl getuige bij de doop van Ernsts eerste zoon (mijn vader, F.K.H. Kossmann)
in 1893. De Struves, een geslacht van astronomen, wiskundigen, juristen, ambtenaren,
konden blijkbaar gemakkelijker in de Russische wereld opgaan dan de Moritzen,
een geslacht van lutherse predikanten.
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3 Pater familias in Karlsruhe
In juni 1863 gaf Heinrich Kossmann zijn leraarsfunctie op. Hij moet toen ook zijn
teruggetreden uit het Pension Hecker, dat hij in 1850 waarschijnlijk van zijn collega
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aan de Petrischule Theodor Hecker had overgenomen. Het moet gediend hebben om
leerlingen in de lange middagpauzes op te vangen en te begelei-
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Christine von Eschscholtz met Ernst Kossmann. Foto Allgeyer, Karlsruhe 1868.

den.72 De leraarssalarissen waren zo bescheiden dat heel wat docenten gedwongen
waren naar bijverdiensten om te zien. Blijkbaar had Kossmann nu echter genoeg
kapitaal bij elkaar om, zonder pensioen, naar Duitsland terug te keren. In zijn zeer
summier autobiografisch schetsje uit 1893 vertelde hij dat toen de verwerkelijking
begon van zijn al jaren bestaande wens om zijn kinderen in Duitsland hun opleiding
te geven en hen op te doen groeien ‘in deutscher Gesinnung und Sitte’. Men hoeft
aan de juistheid daarvan niet te twijfelen. Toch maakt Kossmanns vertrek uit Rusland
de indruk even abrupt te zijn geweest als zijn besluit, een kwarteeuw tevoren, om
erheen te gaan. Maar terwijl hij er in
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1840 geheel alleen arriveerde, was het een heel gezelschap waarmee hij vertrok:
vrouw, zes kinderen en de nu bejaarde Christine Eschscholtz - ‘Matoesjka’ noemde
hij haar - en tante Auguste Vick. Hij kocht een zeer ruim huis in Karlsruhe aan een
straat die vanaf het begin der eeuw volgens een zorgvuldig ontworpen conceptie als
een geheel was opgezet en waar woningen voor de betere standen werden gebouwd.73
Gefortuneerd was hij overigens bepaald niet. Hij heeft in zijn huis jarenlang pension
gehouden voor jongens afkomstig uit Duitsland, Frankrijk, Italië en vooral het
Balticum en Rusland - soms heel chique: heuse Russische vorsten met lijfarts - die
naar Karlsruhe werden gestuurd om aan een middelbare school of het polytechnicum
te studeren. Het moet een uiterst levendig huishouden zijn geweest dat hij voerde;
ook later toen er geen ‘Pensionäre’ en geen kinderen meer in de woning waren en
de dames Eschscholtz en Vick waren gestorven, verbleven er voortdurend familieleden
en vrienden. Wanneer men de correspondenties die bewaard zijn doorbladert, verbaast
men zich over het gemak waarmee mensen uit Rusland in het derde kwart van de
eeuw door Europa zwierven en overal, op weg naar een wetenschappelijk congres,
van kuuroord naar kuuroord trekkend, wel een of ander logeeradres bij verwanten
vonden. Heinrich zelf reisde niet veel. Zijn vrouw is nog enkele keren op
familiebezoek in Petersburg geweest. Heinrich niet. En ook zijn kinderen, allen te
Petersburg geboren, hebben Rusland op een enkele uitzondering na nooit bezocht.
Heinrich Kossmann was een intens levende man zonder grote persoonlijke ambities.
In de lange jaren - van 1863 tot zijn dood in 1898 - die hij in Karlsruhe doorbracht,
was het zonder twijfel zijn verantwoordelijkheid als pedagoog, als vader en
grootvader, als stichter van een dynastie die hij belangrijk achtte. Zijn belangstelling
voor de ontwikkeling van het onderwijs behield hij. Hij was betrokken bij de
oprichting van een opleiding voor onderwijzeressen - en doceerde er zonder betaling
elf jaar lang; zijn salaris ging naar een fonds waaruit beurzen voor de meisjes werden
gefinancierd - en hij bleef trouw aan zijn liberale opvattin-
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gen. Hij bewonderde Bismarck en was zeer gekant tegen het socialisme. Het was het
nationaal-liberalisme waarop hij onvermijdelijk uitkwam. Hij was nog steeds in de
hoogste mate geboeid door de prestaties van de moderne techniek. In 1891 vertoefde
hij tot twee keer toe enige tijd in Frankfort om er zeer uitgebreid de tentoonstelling
over elektriciteit te bezoeken die daar toen werd gehouden. ‘Das sind Herrlichkeiten,
welche begeisternd wirken,’ schreef de bijna tachtigjarige man. ‘Sie liefern nicht
bloss Bereicherung unsres Wissens. Sie ergreifen, sie packen auch dein Gemüthsleben,
deine Lebensanschauung. Es ist, als würde uns ein Blick in das geheimnissvolle
Walten der Urkräfte vergönnt.’ Maar onze kennis en ons inzicht blijft toch steeds
aan de oppervlakte en dringt niet in het wezen van de dingen door.74
Het ligt voor de hand in Heinrich Kossmann een typisch product van de emancipatie
en een typische vertegenwoordiger van negentiende eeuwse burgerlijke idealen te
zien.75 Verlichting, vooruitgang, vrijzinnig, optimistisch, van strenge dogmatiek
losgemaakt geloof in de liefde van de persoonlijke God, dat waren zijn geestelijke
uitgangspunten geworden. Leest men het reeds geciteerde ‘Vermächtniss’ door, dat
hij schreef toen hij vierenzeventig was, dan wordt men evenzeer getroffen door de
oprechtheid en de overtuigingskracht waarmee hij zijn gedachten uitdrukte, als door
het conventionele ervan. Hij pretendeerde ook niet dat hij nieuwe duigen had te
zeggen. Hij wilde niet meer dan een pedagoog zijn die de vooruitgang diende door
jonge mensen te vormen en tot verantwoordelijke staatsburgers op te voeden. Op
zijn manier streefde ook Berthold Auerbach een dergelijk ideaal na en het is aardig
om te zien hoe deze twee uit het jodendom afkomstige mannen zich hebben
ingespannen om een bijdrage te leveren aan de verheffing van de publieke geest, de
een overigens vooral met het oog op Rusland, de ander alleen voor Duitsland. Hun
blijmoedige wereldbeeld is ons, dunkt me, zo totaal vreemd geworden dat wij het
weer met enig genoegen in zijn uiteraard zeer betrekkelijke waarde kunnen bekijken.
Hoe onvoltooid en in zekere zin oppervlakkig het een laat-twintigste-eeu-
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wer ook schijnt, Auerbach en Kossmann waren niet gemakzuchtig toen zij het in hun
jeugd met moeite en nood, in crisis en exaltatie opbouwden en in rijpere jaren de
praktische zin ervan ernstig en volhardend probeerden te verwezenlijken.

Heinrich Kossmann, achtenzeventig jaar oud, door Becky Sondheim.

Eindnoten:
72 Friesendorff, Geschichte, p. 13-14.
73 W. Huber, Die Stephanienstrasse. Ein Stück Bau- und Kulturgeschichte aus Karlsruhe (Karlsruhe
1954).
74 H. Kossmann aan E.F. Kossmann, 14 september en 6 oktober 1891.
75 Het is overigens de vraag of de term ‘burgerlijk’ ook het sociale milieu goed typeert. Burgerlijk
in de West-Europese zin van het woord was het (allerminst gefortuneerde) gezelschap eigenlijk
niet. Christine Eschscholtz en Alexandra Struve behoorden tot de erfelijke Russische dienstadel.
De rang van Hofrat, die Kossmann had bereikt, gaf hem persoonlijk (maar niet zijn kinderen)
recht op het adellijke predikaat ‘von’, een recht waarvan hij nooit gebruikmaakte. De families
Moritz en Struve, waarvan de leden zo vaak Karlsruhe bezochten - Alexandra's broer Otto, de
tweede bekende astronoom in het geslacht, vestigde er zich na als directeur van de sterrenwacht
van Poelkovo te zijn gepensioneerd - drongen in de loop van de negentiende-eeuw in de
Russische aristocratie binnen. Er was in Rusland nu eenmaal geen oprechte en zelfbewuste
bourgeoisie.
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Bijlage I
Philip Heyman/Herman Philip (1810-1882)
Philip Heyman, de halfbroer dus van Heinrich Kossmanns moeder, verdient enige
aandacht.76 Hij was slechts drie jaar ouder dan zijn neef Heinrich, maakte zich net
als deze uit het jodendom los, veranderde zijn naam in Herman Philip, verliet
Duitsland en wijdde zijn leven aan essentieel opvoedkundige taken. Oom en neef
kenden elkaar natuurlijk uit hun Duitse jeugd; in de jaren 1850 kwam Philip in
Sint-Petersburg bij Heinrich op bezoek, maar of ze daarna veel contact hebben gehad
weten we niet. Uit in 1944 verbrande familiecorrespondentie zou gebleken zijn dat
Heinrich omstreeks 1860 van plan was zijn oom, die toen in Schotland woonde, daar
op te zoeken. Deze stond echter op het punt naar Jaffa te verhuizen zodat Heinrich
van zijn voornemen moest afzien. Dit is alles. Men had graag gewild dat er van deze
mogelijkerwijze heel interessante connectie meer sporen waren overgebleven, want
Herman Philip personifieert een vorm van emancipatie die sterk van Kossmanns
houding verschilt en er toch enige trekken mee gemeen heeft. Philip werd zendeling.
Hij nam de taak op zich de boodschap van het evangelie onder de joden te verbreiden.
Philip stierf in 1882 in Rome. Het in Londen gepubliceerde blad van de British
Society for Propagation of the Gospel among the Jews, The Jewish Herald and Record
of Christian Workers among the Jews, besteedde veel aandacht aan zijn dood en
schetste herhaaldelijk zijn levensloop. Vooral een necrologie van de hand van zijn
vroegere collega George Wiseley (juli en augustus 1882) gaf uitvoerige informatie
over Philips weg naar het christendom en hij vertelde, schreef hij, na wat Philip zelf
hem daarover had meegedeeld. Zijn jeugd, zo luidde dat verhaal, was chaotisch
geweest.
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Hij had in Göttingen en Jena medicijnen gestudeerd, maar de studie niet voltooid.
Toen had hij dienst genomen in het Pruisische leger en in 1831 als officier
meegestreden in de Pruisisch-Russische campagne tegen de Poolse opstandelingen.
Hij leefde wild, joeg zijn erfenis erdoor en besloot in 1833 naar Nederlands Oost-Indië
te vertrekken om daar in Nederlandse dienst te gaan. Het schip waarop hij meevoer,
leed echter schipbreuk en zo kwam hij in Engeland terecht, waar hij als
huisonderwijzer zijn brood verdiende. En daar kwam hij in aanraking met het
christendom, daar bekeerde hij zich, in 1839, en daar begon hij - zich in leven houdend
met lessen in Hebreeuws, Duits, Frans ‘and other branches of education’ - theologie
te studeren. De Scottish Society for Israel's Conversion zond hem vervolgens naar
Moldavië. Toen hij was teruggekeerd voltooide hij in Edinburgh een medische studie.
In 1850 ging hij voor de Society in Noord-Afrika werken. Men vindt deze
geschiedenis in het nog steeds gebruikte werk van J.F.A. de le Roi, Die evangelische
Christenheit und die Juden unter dem Gesichtspunkt der Mission geschichtlich
betrachtet, deel III (1892) p. 283 e.v., deskundig samengevat.
Het verhaal is op enkele punten correct; de gegevens over familie en geboorte zijn
min of meer juist. Ook de uitzending naar Noord-Afrika in 1850 is verifieerbaar.77
De rest (ingewikkelder nog dan wat ik meedeelde) is zo totaal onwaar, het is zo'n op
niets gebaseerde, met geen enkel aantoonbaar feit verbonden fantasie, dat het moeilijk
is te begrijpen waarom een in zijn eigen kring later kennelijk hoog vereerde man de
behoefte heeft gehad zijn gezin en zijn vrienden te vergasten op deze onzinnige
voorstelling over zijn jonge jaren. Moet men er de suggestie in lezen dat de joodse
jongeling dreigde onder te gaan, zijn kapitaal in uitspattingen verbraste, berooid en
desperaat zijn heil in de koloniën zocht maar als gevolg van een schipbreuk (een ‘act
of God’) ver van zijn mislukte jeugd, de weg vond naar de Waarheid en, dankbaar
voor zijn redding, zich in dienst daarvan stelde? Maar nee, wanneer dat de strekking
van het verzinsel was, dan was het onbeholpen georganiseerd, want het duurde na
de schipbreuk vol-
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gens deze teksten niet minder dan zes jaar voor Philip christen werd.
Een dossier in het stadsarchief van Frankfort aan de Main78 verschaft informatie
die het ons mogelijk maakt zijn loopbaan vanaf zijn negentiende tot zijn
tweeëndertigste jaar vrij nauwkeurig te volgen. Avontuurlijk was deze niet. Toen
Philip een vak moest leren, werd hij bestemd voor de lithografie, een nieuw bedrijf
dat niet onder gildereglementen viel en daarom voor joden toegankelijk was. Van
1829 tot 1832 leerde hij het werk bij Henry Cohn in Bonn die hem daarna in volle
dienst nam. Maar algauw bevredigde dat de jongeman niet. Hij vertrok- geheel op
eigen verzoek, zoals zijn werkgever later verklaarde - naar Frankfort, centrum van
boekhandel, uitgeverij en drukkerij. Hij vond er in 1834 emplooi bij de joodse firma
B. Dondorf, de in de Saalgasse een lithografisch bedrijf had, gespecialiseerd in het
maken van speelkaarten.79
Waarschijnlijk maakte hij via Dondorf kennis met Judemann Beer Doctor, die
stamde uit een oude joodse artsenfamilie,80 en diens dochter Betsy. Philip en zij
wilden al spoedig trouwen en de vader had daar geen bezwaar tegen, maar een
huwelijk met een meisje uit de zogenaamde Israëlische burgerij van Frankfort was
alleen mogelijk wanneer Philip Heyman zelf in die burgerij was opgenomen. De
aanstaande schoonvader diende daartoe in 1835 bij het stadsbestuur voor hem een
aanvrage in, voorzien van een aantal bijlagen: verklaringen omtrent zijn geboorte,
zijn opleiding bij Henry Cohn, zijn werkzaamheden bij Dondorf, die zijn talent en
zijn nauwgezette plichtsbetrachting loofde. Het stadsbestuur ging op het verzoek
echter voorlopig niet in. Jaar in jaar uit herbaalde Judemann Beer Doctor zijn
pogingen. Pas na diens dood, ditmaal op verzoek van Betsy's moeder, verleende de
stad Heyman zijn burgerschap (januari 1843). De twee konden trouwen en het eerste
wat ze vervolgens deden, was zich laten dopen, want in februari legden zij aan de
stad hun doopbewijs over. De burgereed die Heyman eind maart 1843 aflegde, was
dus die van een volberechtigde Frankforter burger.
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Hoe Philip in aanraking was gekomen met het christendom, is uit deze gegevens niet
op te maken. Misschien was hij geïnspireerd door de beslissing van zijn neef Heinrich,
die zich in 1836 had laten dopen. Of was zijn belangstelling voor het christendom
gewekt door de christelijke connecties van zijn joodse werkgever Dondorf, die lid
was van het ‘Montagskränzchen’, een gemengd christelijk-joods gezelschap van
heren uit de burgerstand? Hoe dat zij, in de jaren dat hij in Frankfort werkte was daar
een zendingspost van de in Duitsland zeer actieve London Missionary Society.81
Het is duidelijk dat zijn overgang naar het christendom evenmin als die van neef
Heyman/Heinrich een gelegenheidsbekering was. Maar terwijl Heinrich zich na zijn
doop eerst in Dorpat en toen in Sint-Petersburg vestigde en met een Baltische
domineesdochter trouwde, trad Philip Heyman, die zijn naam omdraaide en er Herman
Philip van maakte, zelf in dienst van een der genootschappen welke zich vanuit
Groot-Brittannië actief bezighielden met de zending onder de joden, de Scottish
Society for Israel's Conversion. Dat kan op zijn vroegst in 1843 zijn beslag hebben
gekregen. Hij schijnt eerst in Roemenië te hebben gewerkt en werd in 1850
uitgezonden naar Noord-Afrika. Zijn standplaats was Algiers en daarna Alexandrië,
waar hij een goedlopende school voor jodinnen oprichtte, maar hij zocht ook
daarbuiten contacten en verzorgde bovendien voor het Britse Bijbelgenootschap de
verspreiding van bijbels. Hij publiceerde allerlei - niet alleen de hierboven genoemde
Arab Grammar. De Bibliothèque Nationale bezit een Traité religieu... van dertien
gelithografeerde pagina's van de hand van ‘M[onsieur]. Philip, ministre de la religion
protestante’, gedrukt in Algiers in 1851 en, eveneens van ‘le Révérend Philip’, een
bijbeleditie in het Hebreeuws, ook in Algiers gedrukt, nu in 1854. De British Library
bevat, behalve de Arab Grammar, een Holy Bible with notes by the Rev. J. Brown
and extracts from the best biblical authors, ed. by the Revd H, Philip, with coloured
engravings, gedrukt in Londen (1859-1863). Hij maakte allerlei vertalingen uit het
Duits, ook in het Italiaans,
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en Mrs Herman Philip vertaalde een Duits stichtelijk verhaal, dat in 1859 in Edinburgh
verscheen.82
In 1860, nadat de Scottish Society haar activiteiten had gestaakt, ging herman
Philip werken voor de British Society for Propagation of the Gospel among the Jews.
Deze zond hem uit naar Jaffa als ‘medical missionary’ en later roemde men hem om
zijn efficiënte en moedige optreden tijdens een cholera-epidemie die daar in 1868
gewoed had. Een van de schrijvers in de Jewish Herald weet dat Philips vrouw, na
hem vele jaren te hebben gesteund, ook bij zijn publicaties, in 1862 in Jaffa aan tyfus
gestorven was. Hij moet enkele jaren daarna hertrouwd zijn en nog drie kinderen
hebben gekregen, maar zijn tweede vrouw overleed naar het schijnt kort voor 1870.
Daarna werd Philip naar Italië overgeplaatst, naar Livorno eerst en toen naar Rome.
Hij preekte en deed, lijkt het, vooral sociaal werk in het vroegere joodse getto,
geholpen door twee volwassen dochters, die er naaikransjes hielden en joodse vrouwen
‘Rock of Ages cleft for me’ leerden zingen. Maar niemand liet zich door hem dopen.
Philip stierf op 3 fēbruari 1882 en het blad van de Society, The Jewish Herald,
publiceerde dat jaar het ene artikel na het andere waarin zijn lof werd gezongen en
er werd een fonds gesticht om zijn drie jongste kinderen, allen beneden de vijftien
jaar oud, van een passende opvoeding te verzekeren.
Zo verliep volgens de necrologieën in The Jewish Herald van 1882 dus de laatste
fase van dit geagiteerde leven. Aangezien deze werden geschreven door collega's en
vrienden die hem in zijn jaren bij de British Society hadden gekend, mogen we
aannemen dat hun verhaal in grote trekken juist is. Toch krijgt de begaafde en
idealistische man geen scherpe contouren. Misschien levert gezette studie van The
Jewish Herald. vanaf 1860 nog enige zinrijke informatie op, maar de archieven van
de Scottish Society en de. British Society schijnen verloren te zijn gegaan en over
het zoölogische genootschap van de universiteit van Dublin, waarvan hij
corresponderend lid was, heb ik geen inlichtingen kunnen krijgen.

E.H. Kossmann, Familiearchief

67
Niet alleen zijn fantasieën over zijn jeugd, ook de rijkdom aan titels en kwaliteiten
die hij in zijn Arab Grammar van 1855 voor zich opeiste, wijzen wellicht op een
neiging tot zelfdramatisering en zelfvergroting. Deze Arab Grammar is, aan de andere
kant, een uiterst nuchter boekje. Ik bezit het. Philip zond uit Schotland een exemplaar
naar zijn neef in Sint-Petersburg, mijn overgrootvader Heinrich, ‘with kindest regards
from the author, Edinburgh October 1855’. Het telt eenentachtig bladzijden. Philip
wilde de kennis die hij sinds zijn aankomst in Algiers in 1850 blijkbaar had opgedaan,
in eenvoudige vorm samenvatten. Het boekje was bedoeld om interesse voor de taal
te wekken zonder door grote geleerdheid en uitvoerigheid de gebruiker af te schrikken.
De auteur had kennelijk studenten op het oog die op hun beurt zending in
Noord-Afrika wilden gaan bedrijven. Hij beperkte zich voornamelijk tot semantiek
en leverde allerlei praktische oefenstof, ontleend aan het dagelijks leven (‘Hoe kom
ik bij de markt?’ ‘Die is aan de grote straat vlak bij de Engelse kerk’, et cetera),
andere nuttige teksten (het onzevader en koranfragmenten), Arabische moralistische
anekdotes en een systematisch ingerichte woordenlijst. Het boekje moest ook vooral
niet te duur worden. Omdat de druk met Arabische lettertekens een kostbare
aangelegenheid zou zijn, zegt Herman Philip in zijn voorwoord van september 1855,
lithografeerde hij de hele tekst en de elegante omslagtekening zelf. Schenck en
M'Farlane drukten het voor hem. Misschien geeft het karakter van dit werkje inzicht
in het karakter van's mans werkzaamheid in het algemeen.
Philip werd herhaaldelijk in warme termen geprezen om zijn uiterst efficiënt en
moedig optreden wanneer de bevolking waarvoor hij zich inspande, werd getroffen
door rampen, zoals een cholera-epidemie in Jaffa en een overstroming in Rome.
Waar andere sociale werkers en artsen hulpeloos wegvluchtten, greep hij, schreef
men, kloek, zakelijk en vol mededogen in.

Eindnoten:
76 De gegevens omtrent Philips vader, Victor Heiman en diens gezin in Schulte, Bonner Juden,
p. 292 e.v.
77 W. Cantor, The History of the British and Foreign Bible Society (5 dln., Londen 1904), II, p.
283, vermeldt dat dr Philip in 1851 in zijn huis in Algiers een bijbeldepot had.
78 SA Frankfurt a/M. Suppl. tom 313 nr. 26. Dossier over aanvrage van Israëlitisch burgerschap
in Frankfort voor ‘Heijmann, Philipp aus Bonn’.
79 Voor Bernhard Dondorf (1819-1902), zie Paul Arnsberg, Die Geschichte der Frankfurter Juden
seit der französischen Revolution (3 dln., Frankfort aan de Main 1983 e.v.) I, p. 456, 543, 634,
801; II, p. 224; III, p. 529-530.
80 Over deze artsenfamilies: Arnsberg, Geschichte, I, p. 665, die er op wijst dat in de negentiende
eeuw veel dragers van de achternaam Doctor deze lieten wijzigen in Dondorf.
81 De zendeling Heinrich Poper, geboren in 1813, in 1839 tot het christendom overgegaan, werkte
er sinds 1842 en doopte tussen 1843 en 1870 achtentachtig joden, onder wie dus waarschijnlijk
Philip en zijn Betsy. J.F.A. de le Roi, Die evangelische Christenheit und die Juden unter dem
Gesichtspunkt der Mission geschichtlich betrachtet (3 dln., 1884-1892) III, p. 106.
82 Waar haar ‘Letters from Algier, a brief sketch of the city and its neighbourhood, religion and
customs of die inhabitants’ uit 1853, genoemd door De Ie Roi, Evangelische ChristenheitIII, p.
285, zijn verschenen, heb ik niet kunnen vinden.
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Bijlage II
het geslacht Lenz
Ik veroorloof mij hier enkele gegevens op te tekenen over de Baltische rak van het
geslacht Lenz. De stamvader ervan was Christian David Lenz (1720-2798), als zoon
van een Duitse kopersmid in het toen Zweedse Pommeren geboren en door zijn
niet-gefortuneerde ouders tot hogere studies voorbestemd. Op vijftienjarige leeftijd
ging hij in Halle colleges in de theologie lopen. Hij had het geluk als hulponderwijzer
in een weeshuis wat geld te kunnen verdienen. Toen hij twintig jaar was, werd hij
bevorderd tot kandidaat in de theologie. Hij vond een baan als huisleraar bij een
adellijke Duitse familie in het bij Rusland behorende Letland. Hij leerde daar Lets.
Al na twee jaar werd hij met hulp van zijn patroon, na een examen te hebben gedaan,
predikant in een dorp in de buurt. Hij trouwde in 1744 met Dorothea Neoknapp
(1721-1778), een autochtone Letse, dochtervan een collega-predikant. Uit dat huwelijk
groeide de Baltische stam, die allerlei belangrijke mannen voortbracht. In 1907 wijdde
Paul Th. Falck, uit Riga, daaraan een zorgvuldig bewerkt maar zonderling boek, dat
hij Der Stammbaum der Familie Lenz in Livland nach einem neuen System. Dazu,
nis Pendant ein Goethe Stammbaum nach demselben System (Neurenberg 1907)
noemde.
Falck was vol respect voor het geslacht Lenz en schreef uitvoerig over zes leden
ervan die volgens hem een grote rol in de Duitse - en dus niet alleen de Baltische cultuur hebben gespeeld. Maar hij was bezorgd over de toekomst. De
huwelijksvruchtbaarheid nam af en te veel manlijke afstammelingen sleten hun al te
behaaglijke leven in steriel vrijgezellenschap. Over de dochters van de Lenzen was
hij streng. Als die trouwen, verdwijnen zij uit zijn belangstelling; ze hadden zich,
zoals hij het uitdrukte, ‘ent-
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lenzt’. Dorothea Lenz, de grootmoeder van mijn overgrootmoeder, overkwam dat
dus al in 1767, toen zij met een Moritz trouwde. Ik constateer dat ik, hoewel ik in
rechte lijn van oervader Christian David Lenz afstam, sinds eeuwen ‘entlenzt’ ben.
Christian David werd een in zijn streek gewichtig man. In 1759 kwam hij in Dorpat
(Estland) terecht, waar hij twintig jaar bleef. Hij had er naast zijn predikantschap
allerlei taken, onder andere als inspecteur van de stadsscholen, en verkeerde er in de
hoogste kringen van die kleine gemeenschap. Hij maakte er ook veel ruzie. Hij was
blijkbaar een strijdbaar en lastig man, die met zijn naaste collega's vaak in conflict
raakte. Ook zijn geschriften zijn nogal eens heftig polemisch van toon. Zijn eerste
boekje publiceerde hij in 1748. Daarna hield hij niet meer op. Duizenden pagina's
vertrouwde hij aan de drukpers toe, meestal in het Duits. Maar in het Estische Dorpat
verzorgde hij in 1764 ook zijn in Riga verschenen en in het Lets geschreven
prekenbundel Spreddiku Grahmata, in twee delen met een totaal van 3882 bladzijden.
Men krijgt, als men over hem leest, soms de indruk dat hij geen maat wist. Toen hij
even in de twintig was hield hij een dagboek bij, waarin hij in tomeloos piëtistisch
proza zijn geweten, zijn gemoed en zijn gedrag ontleedde, wanhopig soms over de
dorheid van zijn hart, maar zich dan weer heftig bewogen, verpletterd, in extatische
pijn verheven voelend door het denken aan het lijden van Christus. Er tonen zich
hierin trekken die zijn zoon, over wie straks, evenzeer kende, maar anders dan de
vader in het geheel niet leerde beheersen.
In 1779 werd zijn huiveringwekkende ijver beloond. De strenge, orthodoxe man
werd benoemd tot generaal-superintendant van de Lijflandse kerk (dat wil zeggen
van Estland en Letland) en verhuisde naar het Letse Riga. Hij verlangde van zijn
ondergeschikten in Lijfland volstrekte gehoorzaamheid en verkreeg die. Zijn
vijftigjarig jubileum als predikant vierde hij in 1792 met veel praal en pracht. Maar
hij werd milder. Op het laatst van zijn leven gaf hij een groot deel van zijn inkomsten
aan de armen. In 1798 stierf hij, geëerd als een van de invloedrijkste theologen van
Lijf-
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land en een van de krachtigste kanselredenaars van zijn tijd.
Hij had vijf zoons en drie dochters. Op één na hadden zij allen behoorlijke carrières,
trouwden zij behoorlijke mannen of vrouwen en hadden zij op hun beurt behoorlijk
nageslacht. Er valt over hen zonder twijfel veel te vertellen, maar diepe sporen hebben
deze levens in de geschiedenis niet getrokken. Ik vermeld slechts de in 1804 in Dorpat
geboren achterkleinzoon Heinrich Friedrich Emil Lenz, die een beroemd
natuurkundige werd en een naar hem genoemde wet ontdekte met betrekking tot
elektromagnetische verschijnselen. Hij voer als negentienjarige mee met de tweede
grote ontdekkingsreis van Kotzebue (zie hierboven), samen met Eschscholtz (maar
niet met Chamisso zoals Falck, p. 31, meent83). Zijn leven lang heeft deze
jeugdervaring hem begeleid. Zij vervreemdde hem van de ‘kerktorenhorizon’, zoals
hij het noemde, van zijn landgenoten. Hij promoveerde in 1827 in Heidelberg in de
fysica en bereisde in 1829 met een team van deskundigen de Kaukasus, waar hij
natuurkundig onderzoek deed. In 1830 ging hij korte tijd in Sint-Petersburg lesgeven
aan de Sankt-Petrischule, waar Heinrich Kossmann in 1840 begon. Toen was Lenz
daar al lang weer weg. In 1834 werd hij hoogleraar aan de universiteit. Hij zal in de
stad zeker zijn in wetenschappelijk opzicht veel bescheidener vakgenoot Kossmann
hebben ontmoet, misschien al in 1840 toen deze daar aankwam en mevrouw
Eschscholtz bij hem haar intrek nam, de weduwe van Lenz' metgezel op de
onvergetelijke wereldreis uit de jaren 1820, of na 1845, toen Kossmann trouwde met
Meta Moritz, zijn bloedverwante, achterkleindochter van zijn overgrootvader Christian
David. Hij stierf in 1865 in Rome, waar hij tevergeefs herstel van zijn gebroken
gezondheid had gezocht.
Hoe verdienstelijk deze Lenz echter ook geweest moge zijn, zijn familienaam is
door een ander lid van het geslacht beroemd gebleven: Jakob Michael Reinhold Lenz
(1751-1792), de zoon van stamvader Christian David, de jongere broer van Dorothea
Lenz, die zich door haar huwelijk met Moritz in 1767 ‘entlenzte’. Over hem is veel
geschreven, als de enthousiaste jeugdvriend van
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Goethe in zijn Straatsburgse jaren, als kenner en vertaler van Shakespeare en een
van de inspiratoren van de Shakespeare-cultus die in het milieu van de
Sturm-und-Drang heerste, als een representant van deze ‘genieëntijd’. In het derde
deel van zijn Dichtung und Wahrheit schreef Goethe een even onbarmhartige als
schitterende passage over hem, maar andere auteurs hebben in zijn werk veel van
waarde gevonden. Er is een zeer grote literatuur over hem gegroeid, die in de jaren
negentig van deze eeuw nog sterk werd uitgebreid. Zijn verzamelde werken zijn in
de jaren zestig in drie delen uitgegeven. Het heeft geen zin hier zijn leven nog eens
na te vertellen. Het was een mislukt bestaan. Hij vertoonde al jaren voor zijn dood
de tekenen van de krankzinnigheid waaraan hij in 1792 in Moskou ten onder ging.
Zijn vader heeft het verval van zijn zoon zonder mededogen en zonder hulp te geven
waargenomen en verschijnt in de Duitse literatuurgeschiedenis daarom als een starre
dogmaticus die zijn aan de normen van het ouderlijke huis ontsnapte geniale zoon
gevoelloos veroordeelde. Indien ook het geslacht Lenz het jaar 1792 tot een datum
heeft gemaakt waaraan de Duitse cultuur de herinnering heeft bewaard, dan is dat
niet omdat Christian David in Riga zijn vijftigjarig ambtsjubileum groots vierde,
maar omdat Jakob Michael Reinhold in Moskou een treurige dood stierf.

Eindnoten:
83 Otto von Kotzebue, Neue Reise um die Welt in den Jahren 1823, 24, 25 und 26 (2 dln.
Weimar/Sint-Petersburg 1830), I, p. 2.
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Kleine geschiedenissen
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I Biografie en autobiografie
Er zijn niet veel historici die een biografie verdienen. Ook de grootsten onder ons
hebben hun bestaan meestal zo ingericht dat het verstreek in archieven, bibliotheken,
studeerkamers, leslokalen en de huiselijke kring, en daar is slechts zelden iets
belangwekkends over te vertellen. Er is dan ook bepaald geen reden ons te verbazen
over het feit dat niemand er tot nu toe in is geslaagd een biografie van Fruin, Blok,
Colenbrander, Geyl, Romein, Rogier te schrijven, ook al hebben die hoogst interessant
en invloedrijk werk nagelaten. En van de biografieën van Huizinga, G.W. Kernkamp
en Presser die wij wel hebben, ziet de lezer het nut waarschijnlijk in, maar is hij
onrechtvaardig wanneer hij zich afvraagt of het bijeengebrachte materiaal in een
andere dan biografische vorm misschien beter tot zijn recht was gekomen? De bij
hun dood verschenen necrologieën en notities in een biografisch woordenboek zijn
voor de studie van veruit de meeste historici voldoende om inzicht te krijgen in de
aard van hun bestaan en het verband van leven en werk. Wie meer wil weten, moet
hun publicaties lezen.
Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Er zijn historici die door hun politieke activiteiten
of door het succes van hun geschriften in het publieke leven zo op de voorgrond zijn
getreden dat hun levensloop kan boeien - om er willekeurig een paar te noemen:
Theodor Mommsen, Treitschke, Michelet, Toynbee, A.J.P. Taylor. Er zijn anderen
van wie de persoonlijke lotgevallen en de werken zo karakteristiek zijn voor een
bepaalde tijd en tijdsproblematiek dat men hun bestaan graag tot in details wil kennen,
ook al bleven zij principieel kamergeleerden en bleef hun publiek tot een intellectuele
elite beperkt. Zouden Ranke, Burckhardt,
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Meinecke, Namier, Lovejoy als voorbeelden voor deze categorie kunnen worden
opgevoerd? In elk geval zijn ook over hen biografieën geschreven die niet vervelen.
Zelf hechten historici meestal niet voldoende belang aan hun carrières en hun
innerlijke roerselen om daar in autobiografieën of memoires verslag van te doen en
verantwoording voor af te leggen. Toch zijn er natuurlijk ook hier voorbeelden genoeg
van, soms van mensen die later tevens in een biografie werden vereeuwigd.
Nederlandse historici hebben het genre echter nauwelijks beoefend. Annie
Romein-Verschoor schreef indertijd twee delen memoires vol in briljant proza
uitgedrukte onvrede en zij had er bovendien veel succes mee. Later kreeg zij een
grote biografie, waarin essentieel hetzelfde verhaal met verve werd verteld. L. de
Jong publiceerde tot nu toe twee delen met levensherinneringen die, anders dan in
het geval van Annie Romein, niet tot de hoogtepunten van zijn oeuvre worden
gerekend. Onlangs beschreef Ger Harmsen zijn eigen leven met uitzonderlijk
gedetailleerde precisie. Is er verder veel te vermelden? Natuurlijk, wij kennen
Huizinga's ‘Mijn weg tot de historie’ en Geyls ‘Terugblik’. Misschien mag ik, zonder
me aan dit illuster gezelschap te willen opdringen, een stuk van mijzelf aanhalen,
het in Ons Erfdeel (1996, p. 517-530) verschenen ‘Zelfportret als historicus’. Deze
schetsen waren echter niet bedoeld als serieuze pogingen tot autobiografie.
Ikzelf zal nooit memoires kunnen schrijven. Ik heb er geen behoefte aan, ik heb
er te weinig voor beleefd en ik bezit er het benodigde materiaal niet voor. Dagboeken
heb ik nooit gehouden, uitgaande brieven bijna nooit bewaard en slechts zelden
ontvangen brieven in een schoenendoos opgeborgen. En mijn geheugen is slecht
ontwikkeld. Alle reden dus om te erkennen dat het genre boven mijn macht is. Om
twee redenen vind ik dat jammer. Soms voel ik mij een man zonder verleden en
naarmate mijn verleden toeneemt, groeit de leegte. Maar vooral betreur ik het dat ik
bepaalde curieuze en wel behoorlijk gedocumenteerde gegevens uit de geschiedenis
van sommige van mijn voorouders en
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van mijzelf niet tot een goed lopend verhaal kan samenbrengen. Die gegevens behoren
voor een groot deel tot de ‘petite histoire’ uit enkele generaties intellectuelen, die
heel behoorlijke publicaties op hun naam hebben staan, maar door anderen noch
zichzelf als boven de goede middelmaat verheven prominenten worden beschouwd.
Welnu, toen mij werd gevraagd enkele episodes uit deze ‘petite histoire’ op te tekenen
en mij een mogelijkheid werd geboden deze notities te publiceren, heb ik me aan het
werk gezet.

2 Een tentamen in 1915
Toen ik in Rotterdam in de zomer van 1967 de flat opruimde die mijn ouders wegens
ziekte hadden moeten verlaten - zij stierven kort daarna - trof ik in de boedel een
zeer uitgebreid dagboek aan. Het was van mijn vader, Friedrich Karl Heinrich
Kossmann (10 maart 1893-31 maart 1968). Ik wist van het bestaan ervan voordien
niet af, heb het meegenomen en opgeborgen. Pas een paar jaar geleden ben ik
begonnen erin te bladeren en te lezen. Was het alleen tijdgebrek dat mij zo lang
belette het in te zien, of vooral gêne? Mijn vader was een aimabele maar koele en
gesloten man, die ook in het huiselijke verkeer niet naar vertrouwelijkheid zocht. Ik
heb hem steeds gerespecteerd en voel mij aan hem en zijn nagedachtenis gehecht.
Mocht ik mij na zijn dood veroorloven dankzij de lectuur van zijn dagboek in zijn
intimiteit door te dringen? Deze schroom bleek overbodig. Het dagboek bevat geen
onbehaaglijke verrassingen. Maar het geeft wel een aardig beeld van een intellectueel
en artistiek begaafde jongeman vroeg in deze eeuw. Het doet verslag van zijn studies,
zijn inspanningen op het gebied van de muziek en de dichtkunst en van de
merkwaardige peripetieën van een liefde die tot zijn huwelijk leidde. De auteur begon
het als zeventienjarige gymnasiast in Den Haag,
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Frits Kossmann als Leids student, 1913.

op 7 december 1910, in jongensachtige trant: ‘Gij zijt vervloekt, vreemde lezer want
gij neemt dat niet uw is en gij ontwijdt dat heilig is.’ In de loop van 1923, bijna 2000
bladzijden verder, verandert het - trouw enkele keren per week of maand in een
toegankelijk en hoogst elegant handschrift geschreven - dagboek van aard. Er volgt
een soort van annalen, min of meer regelmatig bijgehouden kronieken van de
gebeurtenissen uit de voorgaande maanden of jaren. Hij heeft dat tot 6 januari 1965
voortgezet.

E.H. Kossmann, Familiearchief

79
Van 1911 afstudeerde Frits Kossmann in Leiden Nederlandse taal- en letterkunde.
Hij woonde soms bij zijn ouders in Den Haag, soms in Leiden. De vele lange passages
die op deze periode betrekking hebben, zijn het interessantst voor de latere lezer, al
leveren zij geen informatie over zaken van algemeen belang. Men vindt er allerlei
in over zijn contacten met de hoogleraren van toen, de neerlandici J.W. Muller en
Kalff, de historicus P.J. Blok, de sanskritist J.S. Speyer -toen deze in Groningen
doceerde, promoveerde Huizinga bij hem - voor wie hij, tweetalig opgegroeid, een
van diens boeken in het Duits vertaalde. In april 1913 leverde hij bij Speyer het
manuscript in, in september betaalde deze hem daar rond driehonderd gulden voor,
op 1 no-

Doortje Touw, 1918.
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vember stierf de bewonderde man. ‘Uw leerling denkt dat hij een vriend verloor,’
dichtte Frits Kossmann in een diep ontstelde passage in zijn dagboek. Het vertaalde
boek verscheen na Speyers dood. Ook met Speyers in 1914 benoemde opvolger,
J.Ph. Vogel, had hij contact. In 1917 deed hij tentamen bij hem en hij maakte, graag
muziek met diens vrouw. En Huizinga, Speyers promotus, Vogels oude bekende,
die in 1914 in Leiden werd benoemd? Op 27 januari 1915 sprak Huizinga zijn oratie
over historische levensidealen uit. Frits, die toen enige tijd in Den Haag woonde,
bezocht de plechtigheid en reisde daarna door naar Amsterdam, waar zijn meisje tweeëntwintig jaar, net als hij - verbleef. Die avond besloten de twee dat zij eens
zouden gaan trouwen ondanks de grote moeilijkheden die zij verwachtten: het meisje,
mijn zeer dierbare moeder, kwam uit een Haags arbeidersmilieu,. had uitsluitend de
lagere school doorlopen en zou voor Frits' ouders waarschijnlijk onaanvaardbaar
zijn. De moeilijkheden kwamen er inderdaad, maar zij Welden vol. In 1919 konden
zij zich verloven, in 1920 had het huwelijk plaats. Vandaar dat later in het dagboek
soms naar Huizinga's Leidse oratie als een kerndatum uit hun persoonlijke leven
verwezen wordt.
Op 21 mei 1915 deed Frits Kossmann bij Huizinga tentamen in de algemene
geschiedenis, de laatste prestatie die hij voor zijn kandidaats moest leveren. In zijn
dagboek geeft hij er het volgende verslag van:
Vanochtend hield ik mij verder met geweld van de 19e eeuw af, zooals ik
mij dat gisterenavond had voorgenomen, bladerde wat in mijn
aanteekeningetjes over de andere gedeelten, [...] speelde nog wat piano.
(Ik schreef'n motiefje op, dat misschien ook als variatie op 't
wiegelied-thema kan dienen, dat mij door 't hoofd spookte sinds ik
opgestaan was, en met zijn viermalig herhalen van een onheilzwangere
kwartsprong in leege octaven werkelijk tot de gemoedstoestand van
vanmorgen hoort.) [...] Ik was om 2 uur bij Huizinga. Zijn loome manier
van vragen en heelemaal geen leiding aan het gesprek geven en de
voortdurende angst van weer in de 19e
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eeuw te raken maakte het tot 'n verschrikkelijk uur. Hij heeft van tijd tot
tijd een balletje opgegooid en bedoelde blijkbaar dat de patiënt naar
aanleiding daarvan telkens volgens eigen liefhebberij zijn wijsheid zou
zien te luchten. Doordat hij dan ook de leidingvan 't betoog heelemaal uit
handen gaf, ontstonden er telkens hoogst pijnlijke interregna, soms nog
erger gemaald: als hij scheen te willen voorthelpen, door de manier waarop
hij dat deed. Dadelijk bij het eerste bracht hij mij naar 1806, waarbij
duidelijk uitkwam dat ik de Napoleontische tijd niet volslagen in mijn
macht had, ik wist het gesprek dan naar de vroegere tijden te brengen en
per slot toch nog allerlei goeds te zeggen. Een ander punt was de
heerschappij over de Oostzee, waarbij ik wel 't een en ander te luchten
wist. Iets heel gelukkigs was de ontwikkeling van de pauselijke macht,
wat mij in de gelegenheid bracht de ontstaanstijd en een en ander over de
volksverhuizing te vertellen. Toen hij den naam Turgot ter tafel bracht
wist ik mij te redden voor 'n expeditie in de fransche revolutie die mij
waarschijnlijk weer bloed gekost zou hebben door 'n betoog over
physiocraten en mercantilisme, waarvan ik door Ger [een studievriend]
en 'n economisch handboekje dat ik van hem had ingekeken (van Gide)
wel iets aardigs wist, en daarna maakte ik 'n sierlijke bocht naar de
koloniale geschiedenis en oorlogen der 18e eeuw. Die pausen en dat
mercantilisme waren ongetwijfeld mijn hoogste troef. Naar aanleiding van
't punt Italië en baatzuchtige politiek bleek weer zwakte wat betreft 19e
eeuw, maar ook hier wist ik 'n roemvol slot in de 18e eeuw voor te vinden.
- Wij hebben natuurlijk nog meer behandeld, en ik wist heel veel niet. Een
vermakelijk moment was toen ik 't had over Pseudo-isidorische decre
‘menten’. Na 'n vijf kwartier zei hij geen bezwaar tegen mijn examen te
hebben. We bepaalden als speciaal gedeelte voor 't examen na lang zoeken:
de kerkgeschiedenis onder het merovingisch frankenrijk, dat is 'n 300
bladzijden te lezen in Hauck Kirchengeschichte Deutschlands. Ik lier mij
in de bibliotheek dien Hauck brengen. Mijn stemming was in 'n volmaakte
inzinking: 't tentamen zelf was 'n verschrikkelijk uur geweest, de
zenuwspanning ervoor, nu 't vooruitzicht van weer in iets heef anders net
zoo geweldig te moeten verderstoomen [...].
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3 Twee rondelen
Met P.J. Blok kon Frits Kossmann beter overweg dan met Huizinga. Hij deed bij
hem op 12 mei 1915 tentamen in de vaderlandse geschiedenis en was er tevoren wel
wat bang voor geweest, want zijn colleges had hij niet vaak bezocht. Maar het verliep
uitstekend. Blok had een directe en duidelijke manier van vragen en de student bleek
van de stof wel het een en ander te weten. Hij had er ook op gezwoegd, lijkt het, al
maakt Frits Kossmann niet de indruk een voorbeeldige student te zijn geweest. Hij
was zeer druk in de weer met het schrijven van alle mogelijke literaire producten,
gedichten en versjes in velerlei vorm, historische toneelstukken, epen, fabels, wat al
niet. Hij verbeeldde zich in dit werk te streven naar een omwenteling in de
Nederlandse letterkunde, die zich zijns inziens nog steeds niet voldoende had hersteld
van het subjectivisme en de lyrische toon waarmee de Beweging van Tachtig, De
Nieuwe Gids en de epigonen daarvan haar hadden belast: Hij zocht naar objectivering
en gebruikte ook in de gedichten over liefde en liefdesverdriet, die gemakkelijk uit
zijn pen vloeiden, retoricale schema's, soms van zo'n ingewikkeldheid dat zij geen
plaats lieten voor enige emotionele spontaniteit. Het is of hij dat zeer opzettelijk
deed. Ook in de uitdrukking van zijn liefdesperikelen wilde hij blijkbaar een luchtige
zanger blijven en een enkele keer, lijkt het, bereikte hij daarmee een aardig effect.
Los van de studie stond dit alles zeker niet. De lectuur van Middelnederlandse
teksten was aanleiding tot het maken van verzen en zelfs een toneelstuk over
middeleeuwse onderwerpen en de lectuur van Sanskrietteksten bracht grote gedichten
over Oudindische thema's voort. Maar voor de schoolse preparatie van tentamens
bleef zodoende niet veel tijd meer over. Naast deze poëticale activiteiten had hij
trouwens nog veel meer te doen. Hij frequenteerde schouwburg en concertzaal,
musiceerde overdadig, leidde een koor en componeerde zelf, al ging hij zich pas later
in zijn leven, toen hij in het schrijven van letterkundig
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werk weinig plezier meer had, vooral daarop toeleggen.
Het wereldgebeuren komt in het dagboek nauwelijks ter sprake. Maar in augustus
1914 maakte Frits enige tijd wat aantekeningen over het uitbreken van de oorlog.
Hij toonde groot respect voor de Belgische tegenstand en rijmde een patriottisch vers
in de rederijkersstijl van het zestiende-eeuwse geuzenliedboek, tot lof van fiere en
krachtige neutraliteit (een vers dat gepubliceerd en zelfs door een koor gezongen
werd ook!) Ondanks het feit dat zijn beide ouders Duitsers waren, Duits de voertaal
bij hen thuis was en hij lange vakanties met echt genot bij zijn welvarende familie
in Duitsland placht door te brengen, paste hij zich volledig aan de conventies van
het toenmalige Nederlandse nationale besef aan. Heeft dit gevoel hem geholpen bij
de voorbereiding van het tentamen vaderlandse geschiedenis, waarmee hij toen zo
nu en dan bezig was? Wat hij voor dit tentamen eigenlijk precies moest doen, is niet
duidelijk, maar hij schijnt zich te hebben verdiept in de acht delen van Bloks
Geschiedenis van het Nederlandsche volk (1892-1907). Wie het huidige
studieprogramma kent, zal zich niet kunnen voorstellen dat hij die werkelijk heeft
doorgewerkt. Op 10 september 1914 noteerde hij: ‘Vanochtend heb ik geschiedenis
gedaan uit Blok v, vanmiddag ging 't na een tijdje heelemaal niet meer. Van verveling
ben ik maar 's voor de aardigheid rondeelen gaan maken...’.
Hier volgen twee daarvan. Zij zijn door de auteur niet voldoende bijgeschaafd,
maar ach, welke student herkent de immense landerigheid niet die ze deed ontstaan
(en wordt, gebogen over zijn handboek, niet van diep afgrijzen vervuld bij de gedachte
dat de moderne maatschappij van haar of hem later nog een leven lang bij-, her- of
nascholing dreigt te eisen)?
Ik zit mij hier geweldig te vervelen,
Omdat mijn werken niet meer vlotten wil.
Mijn geest loopt in herinnering uit spelen,
Terwijl zit ik mij zelf hier te vervelen,
En dicht tot tijdverdrijf een paar rondeelen,
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En draai mij lustig om een oude spil.
Kortom ik zit mij grondig te vervelen,
Omdat mijn werken niet meer vlotten wil,
En houdt mijn bezigheid met rijmen stil.
Ik raad u allen, wie zich eens verveelde
Hij hale' een oude dichtbron uit haar graf,
En spoel' zijn lijf in die vergeten weelde.
Ik raad dit ieder die zich ooit verveelde,
't Blijft één of hij sonnetterde' of rondeelde,
In zoo'n bad wascht hij al zijn smarten af.
Daarom haal' hij die ooit zich nog verveelde
Als ik een oude dichtbron uit haar graf. Ik dorschte ze' uit, vermaakt u met het kaf.

4 Een rondelenbundel
Toen Frits Kossmann in september 1914 eenmaal begonnen was met het schrijven
van rondelen, hield hij niet meer op. Zij dartelen genoeglijk over de bladzijden van
het dagboek. Hij gaf er al meteen een titel aan: Uit's werelds poppekast. De vorm
beviel hem, veel beter dan het sonnet, waarin sinds de Tachtigers half Nederland zijn
lyriek uitzong. Op 20 september 1914 besloot hij er een cyclus van dertig gedichtjes
van te maken (waarvoor de door de lectuur van Blok geïnspireerde niet waardig
werden bevonden). Op 16 december 1914 had hij ze klaar. Hij liet ze aan allerlei
vrienden en kennissen lezen maar verder gebeurde er niets mee. Zijn studie kreeg
na het kandidaats een serieuzere inhoud en enkele scripties groeiden tot flinke, in
wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerde artikelen uit. Intussen dichtte hij
onverdroten verder, met de illusie dit allemaal eens in een statig boek bijeen te
brengen. Maar een rondeel was er niet meer bij. Dan echter, in
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juni 1917, blijkt Van Dishoeck in Hilversum bereid het bundeltje uit te geven en
begin november 1917 was het er, een boekje van zevenendertig kleine pagina's,
anoniem, want de auteur van deze speelse rijmen, eenentwintig jaar toen hij ze schreef,
vierentwintig jaar toen ze gedrukt werden, geneerde zich, vooral tegenover zijn zeer
kritische en geleerde vader, een beetje voor wat deze, vreesde hij, als een zinloos,
de strenge studie vertragend tijdverdrijf zou beschouwen. Hij had hem ook nooit iets
over zijn literaire ambities onthuld. Toch was hij heel tevreden met de verschijning
van deze dichtbundel, die zijn enige zou blijken te zijn. Merkwaardig genoeg
overigens werkte hij juist in deze herfst van 1917 aan een sonnettencyclus en schreef
hij kort daarna een ‘episch leerdicht’ van niet minder dan tweeëntwintig getypte
pagina's dat hij, denk ik, als het hoogtepunt van zijn dichterlijke oeuvre beschouwde
(nog in de jaren dertig tastte hij de mogelijkheid van publicatie af), maar dat mij, nu
ik het tachtig jaar na het ontstaan doorlees, hulpeloze bombast lijkt.
Hoe dit zij, Uit's werelds poppekast is zonder twijfel een appetijtelijk boekje,
sierlijk van uiterlijk en inhoud, soms bepaald flauw, soms pittig en puntig, soms te
vol van een ironie die omsloeg in zelfgenoegzaamheid. Het had geen enkel succes.
Nog in de maand van verschijnen kraakte Henri Borel, toen een bekende letterkundige,
het in de Haagse krant Het Vaderland af. En verder gebeurde er niets. Frits Kossmann
nam toen een initiatief. Hij kende Jan Romein uit een commissie die een betere
organisatie van de studenten wilde en de plaats van het corps zocht te verkleinen, en
zij boomden weleens met elkaar tot in de kleine uurtjes van de nacht. Romein was
Leids redacteur van het Algemeen Nederlandsch Studentenweekblad Minerva. Als
zodanig schreef Frits hem begin december 1917 een lange, merkwaardige brief, ‘vol
van hypothetische en conditionale bijzinnen’ zoals hij het zelf uitdrukte: heb je de
Poppekast in de boekwinkeletalages zien liggen, heb je het gelezen, weet je - geheim!
geheim! - dat ik er de auteur van ben, zie je, wanneer je het gelezen hebt of lezen
gaat, dat mijn pleidooi voor nieuwe levensvreugde en mensen-

E.H. Kossmann, Familiearchief

86
min je verwant moet schijnen, zou er in Minerva een recensie over kunnen verschijnen
en wil jij die schrijven? En mocht je dat niet willen, zal ik het zelf dan doen als ‘lit.
cand.’ om vooral de vorm, dit ‘kunststukje van mijn geliefde rederijkers’, onder de
aandacht te brengen, en de gewaagdheid van dit dichtwerk? Romein antwoordde
prompt: een recensie is welkom, maak haar zelf maar.
Kossmann koos een andere weg. Hij vroeg een boezemvriend het stuk te schrijven,
gaf op wat erin moest staan, corrigeerde de tekst herhaaldelijk en zag het ten slotte
op 8 februari 1918 in Minerva gedrukt, een anoniem artikel over een anoniem
bundeltje. Het betoog, plechtig en bezadigd, klinkt bepaald niet als een fanfare. Wie
niet weet dat de auteur van de Poppekast zijn rederijkerij als protest tegen het
na-Tachtigse estheticisme bedoelde en als een vernieuwing van de Nederlandse
poëzie, ja van de Nederlandse mentaliteit in het algemeen, zal dit uit het stukje niet
kunnen afleiden. Dat Romein zich voor de hele onderneming in het geheel niet
interesseerde, is begrijpelijk genoeg. Wat moest die in de herfst van 1917 met zo'n
vage literaire omwenteling beginnen? Hij was toen - vierentwintig jaar net als Frits
Kossmann, maar pas in 1915, vier jaar na deze, met de literaire studie begonnen - in
Leiden al een hele beroemdheid zoals Annie Romein in haar memoires vertelt, en
samen met haar en andere vrienden beleefde hij (in Annies woorden) de Russische
oktoberrevolutie als een overwinning. Vergeleken daarmee vormde de actualisering
van de rederijkerskunst inderdaad een minder urgent programma, wie zal het
ontkennen?

5 1940
Er kan geen twijfel aan bestaan: geboren in 1922 behoor ik tot de bevolkingsgroep
die, zoals dat heet, de oorlog bewust heeft mee-
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gemaakt. Er zijn er nog heel wat van deze soort over en bij herdenkingen ziet men
er exemplaren van op de televisie, in de pers of voor de radio hun verhaal vertellen,
helden, slachtoffers, gewone mannen en vrouwen. Voor sommigen van dezen lijkt
de oorlog zo ongeveer de enige wezenlijke ervaring in hun hele bestaan te hebben
opgeleverd - alsof de rest ervan, hoe gelukkig misschien ook, er nauwelijks toe doet.
Deze getuigen van de oorlog lopen te pronk met het feit dat zij enige jaren in
uitzonderlijke omstandigheden hebben doorgebracht. Maar dit is, blijkt soms, een
dubieuze distinctie. Naarmate de scepsis van naoorlogse generaties over het gedrag
van hun voorouders groeide, daalde het prestige van degenen die erbij waren geweest.
Het is misschien niet overbodig iets te zeggen over de termen die op het ogenblik
in de discussie worden gebruikt. Onlangs heb ik, die geen verzet heb gepleegd,
gepraat met een man van mijn leeftijd die prominent in het verzet was geweest, en
we waren het eens: de bewering dat men om een juist beeld van de Nederlandse
houding tijdens de oorlog te krijgen, drie categorieën kan onderscheiden - de
collaborateurs, nazi's, meelopers aan de ene kant (fout), de verzetstrijders aan de
andere kant (goed) en daartussenin de overgrote grijze meerderheid - toont hoezeer
morele oordelen ons zicht op de werkelijkheid van toen zijn gaan bepalen en
verduisteren. Het spreekt toch eigenlijk vanzelf dat in de oorlog niet alleen de mensen
uit het verzet als goed werden beschouwd. Men behoorde immers niet te weten wie
dat waren, en wanneer men het wel wist, diende men zijn kennis zorgvuldig te
verbergen. Het onderscheid tussen goed en fout was tijdens de bezetting veel simpeler:
ieder die niet fout was, was goed. Goed was de burger die zich niet uit vrije wil met
de bezetter associeerde en slechts wanneer hij zich daartoe gedwongen voelde, meer
steun aan het regime gaf dan nodig was om de maatschappij draaiende te houden
(door het betalen van belastingen bijvoorbeeld). In die zin, de enige die toen betekenis
kon hebben, was de overgrote meerderheid van de bevolking zonder twijfel helemaal
niet ‘grijs’, maar ‘goed’.
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Dit is louter een kwestie van vocabulaire; het houdt niet méér in dan de constatering
dat slechts een klein deel van de Nederlandse bevolking, hetzij uit overtuiging, hetzij
uit opportunisme, bereid was de bezetter krachtig te helpen om diens doeleinden te
verwerkelijken, namelijk de militaire overwinning, de uitroeiing van het Nederlandse
jodendom en de introductie, in een of andere vorm, van dictatuur. Dat de Nederlandse
bevolking ontoegankelijk voor nazipropaganda was, impliceerde niet dat zij in verzet
tegen het regime kwam. Zij paste zich aan de omstandigheden aan.
Dat deed ook het milieu waarin ik verkeerde. Ik zat in 1940 nog op het Rotterdamse
Gymnasium Erasmianum, een conservatieve, degelijke school met ongeveer 330
leerlingen die in 1937 een mooi nieuw gebouw had betrokken. In augustus 1940
namen Duitse militairen daar bezit van en werden de lessen naar diverse locaties
elders verplaatst. Ikzelf bracht mijn eindexamenjaar 1940-1941 door in de voor de
zes-alfaklas ontruimde krantenzaal van de Gemeentebibliotheek (waarvan mijn vader
directeur was), die het bombardement en de brand van 14 mei 1940 nauwelijks
beschadigd had overleefd. In dit eenzaam tussen ruïnes staande gebouw zetten wij,
min of meer volwassen jonge mensen, ons schoolwerk voort, lazen wij vooral Latijnse
en Griekse teksten en zaten wij in spanning over proefwerken en eindexamen. Ik kan
me niet herinneren dat onze ouders, onze leraren en wijzelf werden verontrust door
het contrast dat er, lijkt ons achteraf, bestond tussen onze binding aan de
humanistische elitecultuur van het toenmalige gymnasium en de chaos waarin de
oorlog Europa stortte. Wij hadden blijkbaar een groot vertrouwen in de macht van
de continuïteit.
Ouders, docenten, gymnasiasten, wij waren allen ‘goed’. Wij voerden geen
discussies over communisme, fascisme, nationaal-socialisme. Daar was misschien
geen reden voor. Er was op school eenvoudig niemand, of bijna niemand, die deze
stromingen had willen of durven verdedigen. Het overwegend liberale milieu dat het
gymnasium bestuurde en bevolkte vond ideologie
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en orthodoxie waarschijnlijk even vulgair als Greshoff in een door ons graag
geciteerde versregel uit 1931 Hitler vond (‘en Hitler vind ik een vulgairen man’).
Daaruit kwam slechts onheil voort. De enkele leraar die in de jaren dertig lid van de
NSB was, zonder daar overigens tegenover zijn leerlingen blijk van te geven, gedroeg
zich na 10 mei voorbeeldig. Het in 1937 betrokken gebouw, vlak bij Museum
Boijmans, was bedoeld als een eiland van rust en toewijding aan de klassieken, zoals
Leen Stout het uitdrukt in het mooie, door Leo Molenaar uitgegeven boek Het
Erasmiaans Gymnasium na 666 jaar (Rijswijk 1995), op veilige afstand van het
straatrumoer, dat naarmate Rotterdam groeide, feller in het uit 1884 daterende en
toen idyllisch gelegen oude gebouw aan de Coolsingel doordrong. Ik heb in dit oude
gebouw van 1933 tot 1937 les gehad en stel het mij voor als een onhandig maar
gezellig ouderwets rommeltje. Luidruchtig was het er zeker en tot ontsteltenis van
onze docenten liepen wij bij het uitgaan van de school 's middags soms het gevaar
verward te raken in de schermutselingen tussen de bereden politie en voor het stadhuis
demonstrerende werklozen. Hoe dat zij, het is of wij na ons gedwongen vertrek uit
het moderne gebouw de klassieke sereniteit die het geacht werd te symboliseren,
meenamen naar de nieuwe locatie.
Ik weet achteraf dat ik aan de gymnasiumopleiding veel te danken heb gehad,
maar toen ik er het object van was, had ik er geen enkel genoegen in. Ik herinner me
de op school en bij het maken van huiswerk doorgebrachte uren als de vervelendste
uit mijn leven. Zeker deze school legde in die jaren zo'n zwaar beslag op de aandacht
en de tijd van haar leerlingen dat ik het er benauwd van kreeg. Maar ik rebelleerde
niet. Ik was en bleef een keurige, sociaal vrij goed aangepaste scholier die er de
kantjes van afliep. De zo gewonnen eigen ruimte vulde ik met het lezen van de
moderne Nederlandse letterkunde en soms ook van Duitse emigrantenliteratuur en
met het schrijven van gedichten en verhalen. Enkele verschenen in het mooie
schoolblad Tolle Lege, waarvan ik van 1938 tot 1940 redacteur was. Ik had daar wel
plezier in en voel
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iets daarvan terug bij het doornemen van het grote, boeiende artikel dat Leo Molenaar
in het bovengenoemde boek aan de geschiedenis van het blad wijdde.
Deze hobby gaf mij een voldoening die de schoolcultuur niet. verschafte. Hij
bracht me in de late jaren dertig in contact met het werk van Menno ter Braak. In de
commentaren die je als redacteur van een schoolblad wel verplicht bent te schrijven
om de boel vol te krijgen, imiteerde ik zijn stijl even schaamteloos als ondoeltreffend.
Elders heb ik al eens geprobeerd iets mee te delen over de beslissende invloed die
Ter Braak op sommigen van mijn vrienden en mij uitoefende, en ik herhaal dat hier
niet. Het bericht van zijn dood en die van zijn vriend E. du Perron schokte ons heftig.
Zij stierven op 14 mei, de dag van de Rotterdamse brand. Kort daarna - was het al
de vijftiende? - zag mijn vader kans de stad in te komen om te zien wat er van de
Gemeentebibliotheek was overgebleven. Hij ontmoette daar een van de twee
conservatoren die er toen in dienst waren; de ene was dr W. van Ravesteyn, de eens
beruchte communist die na zijn breuk met de CPN in de bibliotheek van zijn vaderstad
onderdak had gevonden, er een mooie kamer toegewezen kreeg en zich, meen ik,
vrijwel uitsluitend aan privé-studies wijdde; de ander de socialist en ongelovige
theoloog Noordenbos, die op een studie over het atheïsme in Nederland was
gepromoveerd en connecties had met de kring van Romein en met Ter Braak.
Noordenbos was het die het nieuws aan mijn vader meldde. Toen deze thuiskwam
in de flat in Blijdorp waar wij woonden, vertelde hij dat zijn bibliotheek er nog stond
en dat Ter Braak en Du Perron dood waren. Wij keken door het grote raam van de
zitkamer over het station heen naar de nagloed van de uitgebrande binnenstad. Op
23 mei begonnen de lessen op school weer.
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6 1941-1942
Zelden heb ik een gevoel van bevrijding gekend zo intens en zo verrast als bij de
uitslag van mijn eindexamen in 1941: ik was geslaagd. Maar illusies over een
gelukkige vrijheid had ik uiteraard niet. Wij leefden beklemd, geërgerd en verveeld
onder een bezettingsregime dat zijn campagne tegen de joden was begonnen. De
bioscopen die wij voor de oorlog week in week uit bezochten om er vooral Franse
films te bekijken - het sombere genre van die tijd, en hoe zwarter ze waren hoe mooier
we ze vonden - vertoonden ondraaglijke nieuwsjournaals en onaanvaardbare Duitse
producties; de radio was genazificeerd, de kranten waren volkomen onbetrouwbaar,
de letterkundigen waren tot zwijgen gebracht. Het publieke domein, met andere
woorden, was vijandelijk gebied geworden en wij vermeden het. De illegale pers en
de radio-uitzendingen uit Londen vulden de zo ontstane leegte niet. Het dagelijkse
leven, materieel nog nauwelijks bedreigd, werd eerder door onbenulligheid
gekenmerkt dan door drama. Dit waren geen omstandigheden die een jonge man
uitnodigden zijn gewonnen zelfstandigheid feestelijk te vieren.
Het plan om in Leiden Nederlands te studeren ging wegens de sluiting van de
universiteit in november 1940 niet door. Hoe lang zou de oorlog echter nog duren?
Wij zijn er in mijn omgeving van de zomer van 1940 af van overtuigd gebleven dat
de Duitsers de oorlog zouden verliezen, maar vergisten ons steeds weer hopeloos als
we de datum van hun nederlaag probeerden te voorzien. Vandaar dat ik in 1941
besloot de tijd die restte tot de bezetter verslagen zou worden, thuis uit te zitten,
werkend voor een MO-diploma aan de toenmalige Haagse School voor Taal- en
Letterkunde. Die studie verliep voorspoedig. Ik berekende dat ik het diploma al in
1943, veel eerder dan geprogrammeerd, zou kunnen halen. Er was ook weinig
afleiding en de stof interesseerde me. Zo ging het jaar 1942 voorbij, intellectueel
misschien bevredigend, maar dor en arm aan vrolijkheid en overmoed. Met het
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verzet had ik geen contact. Ik wist dat enkele kennissen zich inspanden om joodse
kinderen ergens in het land in veiligheid te brengen, mij werd echter nooit gevraagd
daarbij behulpzaam te zijn. Terecht niet, denk ik. Indien men vermoedde dat ik de
voor dit werk onmisbare stoutmoedigheid en doortastendheid niet bezat, dan heeft
men waarschijnlijk gelijk gehad.
Maar met de gevolgen van het verzet kwam ik wel in aanraking. Op 5 februari
1943 schoot een jong lid van een kleine Amsterdamse verzetsgroep de zeventigjarige
oud-generaal H.A. Seyffardt in diens Haagse woning neer. Op 6 februari overleed
deze in het ziekenhuis. Seyffardt was een van degenen die een legioen van
Nederlandse vrijwilligers voor het oostfront hadden opgericht. Hij speelde een rol
in Musserts kring als defensiespecialist, maar werd, geloof ik, door de meeste
Nederlanders niet als een persoonlijkheid van veel betekenis gevreesd. Dat juist hij
door deze verzetslieden werd uitverkoren het slachtoffer te worden van een politieke
moord uitgevoerd door landgenoten (het eerste slachtoffer sinds de lynching van de
gebroeders De Witt in 1672) is verrassend; de door De Jong in zijn grote boek
samengevatte redenering die hen ertoe bracht (deel VI, p. 613), is dat niet, want zij
mankt de indruk orthodox-terroristisch te zijn: de liquidatie van deze collaborateur
was legitiem en de wellicht bloedige Duitse represailles die men verwachten kon,
zouden het Nederlandse publiek ertoe brengen de illegaliteit krachtiger te steunen.
Represailles volgden, maar bloed vloeide er niet. Seyffardt had gezien dat zijn
moordenaar een jongeman was, mogelijk een student. In de ochtend van 6 februari
arresteerden Duitse en Nederlandse politiemannen in enkele universiteiten ongeveer,
zeshonderdvijfentwintig studenten en vervoerden hen naar het concentratiekamp in
Vught. Maar dat was niet genoeg. Nog diezelfde dag werd besloten vijfduizend
‘Plutokratensöhne’ tussen de achttien en vijfentwintig jaar op te pakken. Zeer vroeg
in de ochtend van 9 februari begon de actie. De lokale overheden hadden lijsten
gemaakt van jongelui die in de ‘betere’ wijken woonden. Daar zochten ze hun buit
en toen die niet voldoende bleek,
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vulden ze hem door middel van razzia's op straat, in scholen en kantoren aan. Toch
kregen ze niet meer dan twaalfhonderd bij elkaar. Maar in ons huis drongen de
Nederlandse politiemannen binnen. Zij wilden mijn twee broers en mij. Mijn
tweelingbroer had zijn kamer echter afgestaan aan een vriend die om een andere
reden vreesde opgepakt te zullen worden - de latere directeur van de Koninklijke
Bibliotheek Kees Reedijk - en hij bracht elders de nacht door. Maar mijn jongere
broer en mij arresteerden zij - Reedijk lieten zij met rust - en zij voerden ons af.
Paniek? Ik hoorde later dat mijn vader die op een heel fatsoenlijke manier zijn
Gemeentebibliotheek door de troebelen heen hielp, een paar uur na ons vertrek een
of andere vergadering in Den Haag ging bijwonen, wonderlijke poging om te doen
alsof het maatschappelijke leven nog steeds op een min of meer normale manier kon
worden voortgezet.

7 Kamp Vught
Bussen van de Rotterdamse trammaatschappij brachten de opgepakte jonge mannen
naar een loods aan de Stieltjeskade. In de late middag vervoerde een volgepropt
armzalig stoomtreintje hen onder de bewaking van excessief veel mensen van de
politie en de marechaussee naar het stationnetje Vught, waar ze om acht uur
arriveerden. Het was er ijzig koud en stikdonker. Na een uur werden ze opgehaald
en toen strompelden ze, begeleid door onbegrijpelijk gebrul en geschreeuw van
Duitse commando's, naar het concentratiekamp. In de barakken waarin ze werden
gehuisvest, was gelukkig enig licht. Ze. werden er ontvangen door een of andere
Duitse kampautoriteit in leren jas, die op voor hen ongewoon barse toon uiteenzette
wat er allemaal verboden was. Op de lichtste vergrijpen stond volgens hem de
doodstraf. Ik noteerde toen dat wij daar lacherig op reageerden. Waarschijnlijk
voelden
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wij ons de volgende dagen iets meer bedreigd. Het voedsel was erbarmelijk en de
dagelijkse ochtendappèls van vier of vijf uur in de kou waren uitputtend. Maar al na
een week, op 17 februari, ontvingen wij de eerste pakjes van huis. Er volgden veel
andere en spoedig hadden de achttienhonderd man die in onze barakken woonden,
aan niets meer gebrek. Ouders, vrienden, zelfs verre kennissen wisten alle mogelijke
voedings- en genotmiddelen te verzamelen en ze kwamen keurig bij ons aan. En zo
zaten wij daar, in onze eigen kleren, zonder iets van belang te doen te hebben, geheel
onzeker over de status die wij als gevangenen hadden en over wat ons te wachten
stond, maar materieel waarschijnlijk niet slechter verzorgd dan de mensen in de
gewone maatschappij en al spoedig bewaakt door een gemoedelijke Duitse
onderofficier van rijpere leeftijd.
Deze gijzeling werd geen drama. Zij werd een bizar incident. Al spoedig begonnen
de Duitse autoriteiten allerlei inderhaast opgepakte mannen vrij te laten. In maart
gebeurde dat bij honderden tegelijk. Op 25 maart werd mijn jongere broer ontslagen.
Ik, negen dagen voor mijn arrestatie eenentwintig jaar, en dus meerderjarig geworden,
bleef. Ten slotte waren er van de achttienhonderd mannen nog slechts honderdtachtig
over. Deze kregen op 21 april te horen dat ook zij vertrekken zouden, niet naar huis
echter, maar naar Duitsland om daar te gaan werken. Om twee uur 's middags werden
we in Vught op de trein gezet. Met horten en stoten en na eindeloos overstappen
arriveerden we op 22 april om een uur of één in de buurt van Stuttgart, waar we
werden opgeborgen in een weerzinwekkend kampement vol haveloze mensen uit
vele landen; we wisten niet wie dat waren en wat ze er deden. Maar het was prachtig
lenteweer; we konden ons in een waslokaal in de buitenlucht opknappen en sliepen
in de zon. Pas in de avond van 23 april werden we verder vervoerd, ditmaal in
veewagens. 's Ochtends om zes uur kwamen we in Straatsburg aan. Dit bleek onze
bestemming. Ik was volstrekt gelukkig. Diezelfde dag nog schreef ik een zeer lang,
blijmoedig reisverslag aan familie en vrienden in Holland. Het was sinds 9 februari
de eer-
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ste keer dat ik een normale brief kon verzenden. In Vught moesten we volstaan met
zo nu en dan een kort, nietszeggend berichtje. Nog geen week later zag ik vanuit de
engelenbak van de Straatsburgse opera Glucks Orfeus en Euridice. Het was het eerste
operabezoek in mijn leven. Zo vierde ik na bijna drie maanden gevangenschap mijn
vrijheid als dwangarbeider.

8 Duitsland 21 april 1943-20 april 1945
Op 21 april 1943 werd ik in een langzame trein Duitsland binnengevoerd. Op 20
april 1945 werd ik in een groep van ongeveer vijftig man in een snelle Amerikaanse
vrachtwagen het land weer uitgevoerd, eerst naar Metz en vandaar per trein in
aarzelende veewagens en na allerlei tussenstops naar Eindhoven waar wij 27 april
in een grauwe motregen 's ochtends aankwamen. Op 2 mei werd ik in Noord-Brabant
bij een alleraardigste familie ingekwartierd. Op 15 mei kreeg ik een eerste bericht
uit Rotterdam.

Ernst H. Kossmann (rechtsboven) met enkele vrolijke Fransen, Rohrbach, november 1943.
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Ik had al sinds maanden geen contact met Holland meer gehad en was opgelucht
toen ik vernam dat mijn ouders en vrienden de hongerwinter redelijk hadden
doorstaan. Op 7 juni keerde ik in Rotterdam terug, na een ballingschap van twee jaar
en vier maanden. In de Duitse zakagenda die ik gebruikte, noteerde ik (die anderhalf
jaar lang hoofdzakelijk met Franse lotgenoten had gewerkt) onder die datum in
hoofdletters ‘ FIN D'ALERTE’, einde van het alarm.
Over geen enkele periode in mijn bestaan bezit ik een zo enorme documentatie
als over deze jaren. Dit is in feite de enige tijd uit mijn verleden die ik bijna dag voor
dag kan overzien. In Vught hield ik geen dagboek bij, maar ik stelde er wel nogal
geforceerde en bloedeloze beschouwingen over ons verblijf op, waarin geen emotie
werd toegelaten, en zo nu en dan deed ik in levendiger trant verslag van concrete
gebeurtenissen. Ik heb dat allemaal bewaard. In Duitsland voerde ik een immense
correspondentie, met mijn ouders in de eerste plaats, maar ook met vrienden in
Nederland en in Duitsland. Honderden van die brieven vond ik in 1945 keurig door
mijn ouders geordend in mijn kamer in Rotterdam terug. Ikzelf bewaarde heel veel
van de talloze brieven die ik ontving en bracht ze naar Holland terug. Meer dan een
halve eeuw heb ik dit materiaal niet meer ingezien. Nu heb ik er dagen achtereen in
zitten lezen. De jonge man die dit alles noteerde, herken ik zonder moeite. Als ik op
basis van deze brieven een portret van hem zou schetsen, zou dat veel trekken met
een zelfportret van nu gemeen hebben. Ook van de toestanden en gebeurtenissen die
worden beschreven herinner ik me allerlei. Maar tot een geheel voegt zich dit alles
niet. Ik weet me de werkelijkheid van deze jaren niet als een totaliteit meer voor te
stellen en wanneer ik zou proberen haar in woorden terug te roepen, zou ik
ongetwijfeld beseffen daarin pijnlijk tekort te schieten. Wat eens in al zijn grilligheid
en verscheidenheid toch als een samenhangende ervaring werd beleefd, is zo
verbrokkeld en gespleten geraakt dat ik er geen zicht op heb. Is het mijn onvermogen
om vat te krijgen op mijn eigen verleden dat in mij een diepe
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twijfel doet ontstaan als ik historici of romanciers zie proberen de geschiedenis in
hun verhalen opnieuw tot leven te brengen?
In Straatsburg, waar ik eerst paden aanlegde in het nog in opbouw en wanorde
verkerende kamp dat wij bewoonden, en later in de vliegtuigfabriek hulpeloos
klungelde aan een revolverbank, ben ik niet lang gebleven. Al in juni werd de groep
oud-Vughtenaren uiteengehaald en over een groot aantal locaties in Zuid-Duitsland
verspreid. Ik kwam in de buurt van Heidelberg terecht, eerst, heel kort slechts, in
een steengroeve, daarna een paar maanden in een cementfabriek in Leimen en vanaf
september 1943 in een kleine metaalfabriek in Rohrbach. Daar waren naast mij geen
andere Nederlanders, maar een tiental Fransen, enkele Walen, een Pool, een Roemeen,
een stuk of wat Russen, arbeiders allemaal. Met mijn kameraden in Leimen, die ik
in Vught had leren kennen, hield ik regelmatig contact, maar mijn dagelijkse voertalen
werden nu dus Frans en Duits en de thema's die wij bespraken verschilden uiteraard
van de stof waarover wij, studenten, kantoorbedienden en meer van dat slag, in Vught
en Straatsburg hadden geconverseerd. Uit mijn (soms waarschijnlijk geruststellend
getoonzette) brieven maak ik niet op dat dit isolement me benauwde. Integendeel,
de nieuwe situatie interesseerde mij. In de jaren twintig en dertig waarin ik opgroeide,
waren de mogelijkheden - ook de financiële - om te reizen zo onverge-lijkelijk veel
kleiner dan nu, dat het moeilijk geworden is zich voor de geest te halen hoe beperkt
de ruimte was waarin Nederlanders toen leefden. Voor mij vormde het dagelijkse
contact met louter vreemdelingen daarom als het ware een kier waardoorheen ik een
eerste blik kon werpen op een ander buitenland dan het vijandige.
Twee jaar lang heb ik tien, elf, twaalf uur per etmaal, overdag of 's nachts, zeer
nederig werk gedaan, zonder verlof of vakantie, en ik heb al die tijd in deels nogal
onherbergzame barakken gewoond, tussen luidruchtige jonge mannen, geen ogenblik
alleen. Soms was ik zonder twijfel diep terneergeslagen, al verhult de vrij luchtige
trant waarin mijn brieven werden gestileerd dat zoveel
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mogelijk. Soms ook werd de meestal levendige en correcte stijl zo armoedig dat ik
blijkbaar te uitgeput was om me pittig uit te drukken. Toch zijn zulke depressies
uitzonderingen geweest. Over het algemeen hield ik wel enige vaart in dit leven van
geestdodend en vaak zwaar geploeter en rommelige herrie. Hoe? Ik heb uren- en
urenlang, soms door het lawaai van de machines heen, met luide stem flarden van
gedichten en liederen opgezegd en gezongen - A. Roland Holst, Adwaita, Nijhoff,
Rilke, Heine en zovelen meer - en mij's avonds gewijd aan het schrijven van brieven,
het enige mij toen beschikbare middel om intellectueel enigszins in stand te blijven.
Vandaar dat de breuk in de postverbinding met Holland van de herfst van 1944 af
voor mij meer betekende dan het verlies van contact; hij bracht een toch al zeer
bescheiden geestelijke activiteit waaruit ik kracht putte, vrijwel geheel tot stilstand.
Zo goedgemutst als ik in april 1943 mijn dwangarbeid was begonnen, zo versuft was
ik toen de geallieerden op 30 maart 1945 Heidelberg en omgeving binnentrokken en
ik kort daarna, opgelucht maar zonder enig gevoel van triomf of behoefte aan wraak,
de gehate Rohrbachse fabriek kon verlaten. Ik voelde mij totaal onzeker, al was ik
van vernederde hulparbeider gepromoveerd tot displaced person. Pas toen ik op 20
april in de vrachtwagen stond die ons in stralend weer het land uitbracht, werd ik
door uitbundige vreugde overrompeld.

9 Dubieus slachtofferschap
In het voorgaande heb ik de woorden ‘dwangarbeid’ en ‘dwangarbeider’ gebruikt,
met twijfel en tegenzin. Ik heb de oude beter kenis van deze termen nog niet kunnen
vergeten en die is volgens het woordenboek: ‘vrijheidsstraf met gedwongen zware
arbeid’. In deze zin waren de miljoenen in Duitsland tewerkgestelde Nederlanders,
Belgen, Fransen, Italianen en anderen in het alge-
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meen geen dwangarbeiders. Zij werden wel gedwongen in Duitsland te werken, maar
niet wegens individuele vergrijpen en niet in een staat van gevangenschap. Hun
situatie, hoe miserabel soms ook, was principieel minder zwaar dan de oude definitie
van het woord suggereert. Toen de term door de betrokken groep na de oorlog in
gebruik werd genomen, voelde ik daarin een poging tot dramatisering, een retorische
wending bedoeld om een vorm van slachtofferschap voor zichzelf op te eisen. Ik kan
overigens niet nagaan wanneer dit vocabulaire in zwang is gekomen. In het
standaardwerk van Sijes uit 1966 (De arbeidsinzet. De gedwongen arbeid, van
Nederlanders in Duitsland 1940-1945) tref ik het niet aan en het lijkt me dat het ook
in de passages die L. de Jong aan deze kwestie wijdde, niet voorkomt. Maar misschien
heb ik al deze honderden bladzijden niet geduldig genoeg nog eens doorgebladerd.
De roman over de arbeidsinzet die Alfred Kossmann in 1950 publiceerde (De
nederlaag), kent het woord niet. In een kort krantenartikel uit 1968 van dezelfde
auteur vond ik het echter wel, en daar is het duidelijk niet meer dan een verkorte
vorm van ‘gedwongen arbeid’. Dat is ook het geval in de meest recente literaire
bewerking van het thema door Maarten Mourik (Brandenburgs requiem, 1994).
Misschien mag men bij de naamgeving van de in de jaren tachtig opgerichte
Vereniging van ex-Dwangarbeiders uit Nederland in de Tweede Wereldoorlog een
iets andere intentie veronderstellen. Deze vereniging immers wil meer aandacht
wekken voor de noden van de honderdduizenden in Duitsland tewerkgestelde
Nederlanders, die worden gepresenteerd als een kort na 1945 onbillijk behandelde
en nu ten onrechte vergeten groep oorlogsslachtoffers. Zij zoekt naar een soort van
eerherstel voor deze mensen, die bij hun thuiskomst soms als slappe collaborateurs
werden afgeschilderd en zeer onheus werden bejegend. (Ikzelf heb daar overigens
nooit iets van gemerkt, maar werd na mijn lange afwezigheid in 1945 wel gefrappeerd
door de naar mijn indruk nogal pocherige toon van de verhalen over het heidendom
van talloos velen die de oorlog in patria hadden doorstaan.) Enig
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succes heeft de vereniging wel gehad. Zij heeft een zekere documentatie verzameld
en bevordert op integere wijze nader onderzoek. Ook werd in 1996 op het terrein
van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum te Overloon een gedenkteken geplaatst
voor degenen die als gevolg van de arbeidsinzet in Duitsland te gronde waren gegaan.
Massale belangstelling trok de vereniging echter niet, en een object van nationale
discussie is het lot van de voor arbeidsdienst in Duitsland geronselde of gedeporteerde
Nederlanders nooit geworden. Onbegrijpelijk is dat niet. Er was, ten eerste, zo'n
enorme verscheidenheid aan redenen waarom zij naar Duitsland werden vervoerd,
zij werden, ten tweede, op zoveel verschillende plaatsen en in zoveel verschillende
beroepen ingezet en zij dienden soms slechts zo kort dat het moeilijk was hen als
een groep voor te stellen. Wat had de Nederlandse fabrieksarbeider in het brandende
Berlijn gemeen met de tuinier ergens op het platteland, de liftboy in Baden-Baden,
de kelner in de vrijwel ongeschonden gebleven hospitaalstad Heidelberg? Maar
vooral, zij hadden zich -goed, onder dwang, maar toch... - laten gebruiken als
arbeidskrachten die in Duitsland zelf, hoe slecht en lusteloos ook, de functies
vervulden welke de aan de fronten vechtende Duitse mannen hadden moeten verlaten.
Zodoende is men er wel in geslaagd de term ‘dwangarbeider’ ingang te doen vinden,
van ‘eerherstel’ en erkenning is nog niet veel terechtgekomen.
Met alle respect voor de betrokken vereniging erken ik dit niet te betreuren, niet
alleen omdat wij heden ten dage al te veel zich miskend voelende groepen hebben,
maar ook omdat rnen, als haar interpretatie algemeen aanvaard zou worden, het zicht
zou verliezen op de diepe tweeslachtigheid in de positie van de zogenaamde
dwangarbeiders. Zeker, zij werden op hun werk vaak slecht behandeld, kregen weinig
loon en werden door de aanhoudende bombardementen op de grote steden even
zwaar beproefd als de Duitse bevolking, maar in hun vrije tijd konden zij zich in
principe zo elegant mogelijk kleden en de stad in gaan - in de hierboven genoemde
romans werd dit mooi beschreven. Ik
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heb nooit zoveel in cafés, eethuizen en bioscopen rondgehangen als toen. Zeker, zij
waren in de strikte zin van het woord bepaald niet vrij, maar wie belette hen eigenlijk
op zaterdagmiddag of 's zondags de trein te nemen en een uitstapje te maken? Ik heb
dat vooral in de zomer van 1943 regelmatig vanuit Heidelberg gedaan en in
Baden-Baden of Karlsruhe reünies bezocht van kameraden uit Vught en Straatsburg
die in juni 1943 over Zuid-Duitsland waren rondgestrooid. De volle bizarrerie van
de situatie werd ik me echter het helderst bewust toen ik besloot in Frankfort Duitse
familieleden te gaan bezoeken van wie ik, zonder hen eigenlijk anders dan uit vage
kinderherinneringen te kennen, wel vermoedde dat zij ‘goed’ waren (want die
kwalificatie pasten we ook op Duitsers toe). Natuurlijk waren treinreizen verboden,
maar wie stoorde zich daaraan? Het risico was gering. Op 8 augustus 1943 bezocht
ik in Frankfort, samen met mijn tweelingbroer Alfred, die in juni ook in Duitsland
was beland, onze oudoom Moriz Sondheim.

10 Moriz Sondheim (1860-1944), E.F. Kossmann (1861-1945) en
Wouter Nijhoff (1866-1947)
Moriz Israel Sondheim werd in 1860 te Le Havre geboren als tweede kind van een
Duits-joods echtpaar. Zijn zuster, Becky, werd later een verdienstelijke schilderes.
De vader was koopman en het ging hem, schijnt het, niet slecht. Maar bij het uitbreken
van de Frans-Duitse oorlog in 1870 moest de familie Le Havre verlaten. Via
Rotterdam - als oude heer meende Moriz zich nog te herinneren hoe melkmeiden
met emmers aan het juk over de in die barre winter dichtgevroren Maas schaatsten
- trok hij met vrouw en kinderen naar Karlsruhe. Daar woonde ook dr Heinrich
Kossmann (1813-1898) met zijn gezin. Eerder in dit boek heb ik de levensgeschiedenis
van deze in 1836 tot het christen-
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Dr Heinrich Kossmann en jongste zoon Ernst Ferdinand, Heidelberg 1883.

dom bekeerde joodse mathematicus van zeer bescheiden afkomst proberen te schetsen.
Hij was vanaf 1840 leraar aan een Duitse middelbare school in Sint-Petersburg
geweest, maar keerde in 1863 naar Duitsland terug. Met twee van zijn zes kinderen
kwam Moriz in nauw contact, met Maria (1857-1934), die hij in 1887 huwde, en met
Ernst Ferdinand, die zijn levenslange vriend werd.
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Moriz Sondheim en Maria Sondheim-Kossmann, ca. 1887.

Maria en Ernst concentreerden zich op wetenschappelijk onderzoek. Als getrouwde
vrouw met twee jonge zoons werd Maria in Frankfort wetenschappelijk assistent bij
het museum van de beroemde Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft en
publiceerde zij studies over zoölogische onderwerpen. Ernst Ferdinand, mijn
grootvader, ging in het in 1871 Duits geworden
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Straatsburg germanistiek studeren en promoveerde daar, na ook in Berlijn en
Heidelberg enkele semesters te hebben doorgebracht. In mijn Duitse jaren wist ik
natuurlijk wel iets van deze feiten, maar ik was me zeker niet bewust van de
belangrijke invloeden die zowel vader Heinrich als zoon Ernst in deze steden hadden
ondergaan. De ervaringen van Heinrich tijdens zijn studie in Heidelberg in de jaren
1830 waren beslissend voor zijn levensloop. Nu vind ik het pikant me te realiseren
dat ik als jonge, naar Duitsland gedeporteerde Nederlandse hulparbeider heb
rondgelopen langs de lieux de mémoire uit de geleerde negentiende-eeuwse jeugd
van mijn voorouders.
Moriz Sondheim kreeg geen gelegenheid om te studeren. Zijn vader stierf al enige
jaren na zijn verhuizing naar Karlsruhe in financieel penibele omstandigheden. Moriz
moest voor zichzelf gaan zorgen. In 1877 vond hij een betrekking als leerling bij het
sinds 1785 in Frankfort gevestigde (joodse) antiquariaat Joseph Baer & Co. Hij
maakte er een schitterende carrière. In 1890 werd hij procurator, in 1901 firmant van
het bloeiende en hoog gerespecteerde bedrijf, dat als eerste boekhandel in de Duitse
geschiedenis in 1899 een nieuw, geheel voor de eigen behoeften ontworpen gebouw
betrok, waarin het voor zijn 600 000 boekdelen plaats had. Sondheim droeg aan het
succes van de firma in ruime mate bij. Maar hij werd meer dan een gezien zakenman
die op zijn vele reizen in Europa, Rusland en de Verenigde Staten particuliere
bibliotheken bestudeerde, catalogiseerde en aankocht. Hij gold tevens als een
deskundige geleerde op allerlei gebieden van de wetenschap - met uiteraard de
boekwetenschap voorop - wiens oordeel ook in academische kring gezag had. In zijn
Deutsche Juden als Bibliophilen und Antiquare (Tübingen 1963) schrijft Fritz
Homeyer met grote bewondering zowel over de firma als over Sondheim. Wie bladert
in de fraai gedrukte bundel Gesammelte Schriften, die Sondheim in 1927 werd
aangeboden naar aanleiding van zijn vijftigjarig jubileum, krijgt uit de ruim tachtig
daarin verzamelde merendeels zeer korte stukken een indruk van diens brede
belangstelling.
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Moriz Sondheim, portret: in de feestbundel van 1927.

Ook na 1927 bleef Sondheim actief. In lezingen voor de Frankfortse
Bibliophilen-Gesellschaft, waarvan hij voorzitter was - de lezingen zijn in mooie
druk als brochures voor ons bewaard gebleven-, besprak hij onder andere in 1932
de aard van de bibliofiel en Goethes ervaringen met zijn uitgevers. Dit soort werk,
zaakrijk, concies, aangenaam gesteld, toont hem als een specialist in de
boekwetenschap en tegelijk als een man die de door William Morris (hij leerde hem
persoonlijk kennen) nagestreefde heivorming van de typografie van harte bevorderde.
Het jubileumboek verscheen op 25 augustus 1927. Sondheim trad dus op 25
augustus 1877 in de dienst van de firma Baer. Op
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1 september 1877 schreef hij zijn eerste brief aan zijn zestienjarige vriend Ernst
Ferdinand Kossmarnn, die in Karlsruhe nog bij zijn ouders woonde. Er volgden
honderden andere. Mijn groot-vader heeft ze alle bewaard. Voor mij liggen twee
keurig gebonden bundels (Sondheim, BriefwechselI en II) waarin brieven en
briefkaarten van 1877 tot 1887 verzameld zijn. Uit de tijd daarna resten nog enkele
dikke pakken met brieven van dezelfde aard: mededelingen over gezondheid en
gezin, maar ook gedetailleerde informatie over oude boeken. Sondheim van zijn kant
bewaarde de brieven van Ernst Ferdinand. Bij zijn dood in 1944 vonden zijn zoons
er enige grote portefeuilles mee gevuld. Een van hen nam die mee naar zijn woning
in München, waar ze na een bombardement met huis en al in de vlammen verloren
gingen. Toen was in Frankfort zelf het, schijnt het, goed bijgehouden archief van de
familie Kossmann al verbrand in het huis van door mij in de zomer van 1943 enkele
keren bezochte verwanten, dat in maart 1944 door een voltreffer geheel werd verwoest.
In de late jaren 1880 werkte Wouter Nijhoff enige tijd in het antiquariaat van Baer.
Sondheim waardeerde hem zeer en hielp hem zich nader in het vak te oriënteren.
Wouter Nijhoff bouwde, zoals men weet, later de firma Martinus Nijhoff uit tot de
grote boekhandel, antiquariaat en uitgeverij die, sinds 1910 gevestigd in het fraaie
en (net als Baers nieuwe gebouw) voor het bedrijf zelf ontworpen pand aan het
Haagse Lange Voorhout, een schatkamer van beschaving, bibliofïlie en
wetenschappelijke publicaties werd, tot zij decenniën na Wouters dood het economisch
niet goed meer kon redden en de oude vorm, en zelfs het mooie pand, moest opgeven.
Sondheim en Nijhoff zijn bevriend gebleven. Al spoedig mengde zich een derde in
deze relatie, de in 1885 in Straatsburg tot doctor gepromoveerde Ernst Kossmann.
Op zoek naar een betrekking was deze in Nederland terechtgekomen, van 1885 tot
1887 als huisleraar bij Bosch van Drakesteyn, de commissaris des Konings in
Noord-Brabant en - na een Nederlandse onderwijsbevoegdheid te hebben gehaald als leraar Duits in Tiel (1888-1892) en vervolgens aan het stedelijk gymna-
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sium in Den Haag. Hij was in 1889 getrouwd met een jonge onderwijzeres uit
Westfalen. Na 1892 groeide, voorbereid door Sondheims aanbevelingen, een
vriendschap tussen Nïjhoff en Kossmann, die voor de wetenschappelijke ontwikkeling
en productie van de laatste van de grootst mogelijke betekenis is geweest. Er is, voor
zover ik weet, nooit een bibliografische en biografische notitie over E.F. Kossmann
gepubliceerd. Hij overleed 30 mei 1945, toen er kennelijk nergens ruimte voor een
enigszins substantiële necrologie van deze merkwaardige man was. Hij verdient meer
aandacht. Dit is echter de plaats niet om meer dan wat summiere gegevens op te
tekenen.
Kossmann, die om louter economische redenen naar Nederland was gekomen, liet
zich pas in 1923 naturaliseren. In hetzelfde jaar, toen de herziening van de
Hoger-onderwijswet van 1921 dat mogelijk maakte, haalde hij in Groningen naast
zijn Straats-burgse doctoraat in de Duitse taal- en letterkunde van 1885 ook een
Nederlandse titel - alweer om economische redenen, denk ik, want een in Nederland
gedoctoreerde leraar kreeg toen een hoger salaris. (Wat een vertoning trouwens: de
dissertatie was in feite het zesde wetenschappelijke boek dat de tweeënzestigjarige
jonge doctor op zijn naam schreef!) Over zijn bestaan in Nederland is hij nooit
volkomen tevreden geweest. Hij was, schijnt het, een voortreffelijke leraar. Toen ik
later met uit het oude Den Haag stammende notabelen kennismaakte, vertelden zij
mij, bij het horen van mijn naam, vaak over de indruk die hij op hen als gymnasiasten
had gemaakt. Hij deed ook veel voor hen, zette toneelvoorstellingen op, stichtte een
koor, gaf een privatissimum over Goethes Faust. Maar voor zijn
wetenschapsbeoefening vond hij, naar zijn mening, te weinig waardering. Zeker, hij
was vanaf 1901 privaatdocent en vanaf 1906 lector (een slecht betaalde deeltijdfunctie
naast zijn leraarschap) in Leiden. Hij speelde bovendien als docent en examinator
een grote rol bij de opleidingen tot leraar Duits in het middelbare onderwijs, toentertijd
de enige mogelijkheid om de bevoegdheid daartoe te verwerven, aangeziens de
universiteiten tot 1921 geen graden in de moderne
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Wouter Nijhoff, foto in M.E. Kronenberg, Over mensen en boeken, Den Haag, 1961.

vreemde talen konden verlenen. Zijn hart ging echter uit naar wetenschappelijk
onderzoek en het heeft hem diep gegriefd dat hij door de weigering van de
wetenschappelijke gemeenschap hem een volwaardige plaats in haar rangen te geven,
dit soort werk met moeite en nood in zijn vrije tijd moest trachten voort te zetten.
Deze teleurstelling verhinderde de gehele vernederlandsing van zijn nageslacht
overigens niet. Met zijn vier kinderen sprak hij tot het einde toe Duits. Zijn
kleinkinderen echter spraken uitsluitend Nederlands met hun grootvader, die deze
taal. perfect en volkomen accentloos beheerste.
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Ernst F. Kossmann, Den Haag, 1939.

Het oeuvre dat hij naliet is groot: negen boeken in het Duits en het Nederlands,
twee tot brochures uitgebreide voordrachten, artikelen, recensies, wetenschappelijke
mededelingen in tijdschriften, week- en dagbladen, op een enkele uitzondering na
strikt wetenschappelijk werk. Zeven van zijn boeken en de beide brochures verschenen
bij zijn vriend Wouter Nijhoff. Ik vond het aardig toen ik tussen zijn papieren zijn
eerste bijdrage aan een
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Nederlandse periodiek aantrof: een mededeling over Hollandse handschriften in de
bibliotheek te Karlsruhe, verschenen ïn het door de firma Nijhoff uitgegeven weekblad
De Nederlandsche Spectator. Zij dateert van 1888, toen Kossmann leraar in Tiel
werd. Zonder twijfel was Sondheim hier de bemiddelaar. Kossmann bleef in dit blad
zo nu en dan publiceren en nam na zijn benoeming in Den Haag in 1892 al spoedig
deel aan het gezellige overleg van de anonieme redactie. In de jaren 1890 schreef hij
ook regelmatig recensies in Museum, een in 1893 in Groningen opgericht maandblad
voor filologie en geschiedenis, uitsluitend bedoeld voor kritieken van
wetenschappelijke boeken op die gebieden. Zijn teksten waren soms zo krachtig dat
zijn lezer waadt door het bloed van de slachtoffers. Voor sommige van de Duitse
boeken die hij besprak, voelde hij wegens hun aanstellerij en filologische slordigheid
blijkbaar slechts woede en verachting. Ook als bewonderaar kon hij zich niet altijd
bedwingen. Op 6 augustus 1898 schreef hij in De Nederlandsche Spectator een stuk
bij de dood van Bismarck dat op cothurnen voortschrijdt van loftuiting naar loftuiting
en toch op een of andere manier aantrekkelijk blijft. Hoe wonderlijk een ontboezeming
als deze ons ook schijnt, ik erken met iets van roering te lezen dat mijn grootvader,
naar wie ik vernoemd ben, precies een eeuw geleden het door Bismarck geschapen
rijk bejubelde als een (ik citeer) ‘zelfvoldaan en daarom vredelievend, krachtig
Duitschland’, waarmee Europa in de twintigste eeuw tevreden zou kunnen zijn.
Zijn boeken hebben een andere toon. Het zijn studies over Duitse letterkunde, over
het Nederlandse toneel in de zeventiende en achttiende eeuw, over boekverkopers
op het Haagse Binnenhof en over de Haagse boekverkopers, uitgevers, drukkers en
binders tot het einde van de achttiende eeuw in het algemeen. Het zijn ook edities.
Zijn eerste boek, uit 1886, was de uitgave en analyse van een twaalfde-eeuws Duits
gedicht - hij was toen vijfentwintig jaar. Het laatste, in 1940, was de editie en
transscriptie van de zogenaamde Hanger Liederhandschrift uit de late Middeleeuwen
- hij was toen negenenzeventig.
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Geschiedschrijving vormt dit veelzijdige oeuvre niet. Het bestaat voor het grootste
deel uit geduldige documentatie en zorgvuldige tekstverzorging, streng, gereserveerd
vakwerk van een kunstzinnige erudiet die waarschijnlijk zuinig op sentimenten en
oordelen was, omdat hij, snel gekwetst, moeite had die te bedwingen. Hij is beslist
nooit een milde grijsaard geworden, maar met zijn mooie geconcentreerde kop en
zijn in onze ogen fenomenale geleerdheid was hij in de familie een uiterst
gerespecteerde persoonlijkheid.
De vriendschapsbetrekkingen tussen deze drie mannen bleven tot hun dood in
stand, al waren er perioden van verkoeling en zelfs conflict. In de jaren dertig kregen
zij een eigenaardige betekenis. Tijdens de oorlog ging de correspondentie, zij het
moeizaam, voort. Op 10 oktober 1943 schreef Sondheim aan E.F. Kossmann: ‘Dank
voor je verjaarswens, maar sinds 1877 is dit de eerste keer dat de post de jaarlijkse
felicitatiebrief te laat bij mij heeft bezorgd.’ De toestand waarin Sondheim toen
verkeerde - mijn broer en ik kenden er bij ons bezoek op S augustus 1943 de details
niet van - was treurig. Hier woonde in een armzalige huurkamer een joodse man die
dankzij zijn huwelijk met Maria Kossmann, een christelijke (zij het halfjoodse)
vrouw, wel in leven mocht blijven, maar door zijn vroegere joodse compagnons en
zijn vroegere niet-joodse collega's was bedrogen en geruïneerd, en voor een deel
afhankelijk was geworden van de financiële steun die zijn Haagse vrienden hem tien
jaar lang verschaften tot zijn dood op 10 april 1944. Dit zijn de feiten, kort samengevat
uit brieven van de drie correspondenten.
Met ingang van 1 januari 1933 ging Sondheim, toen in zijn drieënzeventigste
levensjaar, met pensioen, volgens een kort tevoren gesloten contract met de broeders
dr Leo en Edwin Baer, sinds 1911 zijn medefirmanten, zoons van de Baer bij wie
Sondheim in 1877 in dienst was gekomen. In 1927 hadden deze beiden Sondheims
Gesammelte Schijten verzorgd en voorzien van een buitengewoon hooggestemd
voorwoord. Bij het contract deed Sondheim afstand van alle aanspraken op de firma
en in ruil daar-
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voor zou hij een levenslang pensioen van honderdnegentig mark per week ontvangen
voor zichzelf, zijn vrouw en inwonende zuster. In de loop van 1933 weken de broeders
uit naar Zwitserland. Ze namen het ‘Seltenheitengeschäft’ mee en zetten de in
Frankfort blijvende wetenschappelijke boekhandel om in een naamloze vennootschap,
waarin zij Sondheim vroegen als directeur op te treden. Het pensioen zou dan als
salaris dienen. Uit loyaliteit aan de firma en de broeders Baer aanvaardde Sondheim
deze rampzalige regeling. Het Frankfortse bedrijf, ook belast met de schulden en
financiële verplichtingen van het naar Zwitserland verplaatste antiquariaat, moest al
in mei 1934 alle betalingen staken, ook Sondheims salaris dus. De broeders Baer
weigerden hulp. Zij hadden in Zwitserland wel de kostbaarste stukken uit de firma,
maar konden, schreven zij, die in deze zware tijd niet tegen goede prijzen verkopen.
Zij hebben Sondheim nooit een penning betaald.
In 1934 werd Wouter Nijhoff door een vertrouwd personeelslid van de boekhandel
over de situatie ingelicht. Hij was ontsteld over de - in zijn woorden - schandelijke
behandeling van Sondheim door de broeders Baer, benaderde E.F. Kossmann en
zette met deze een hulpactie op. Het ging niet om grote bedragen, maar het was
voldoende om Sondheim in leven te houden. Deze ontving de steun met evenveel
dankbaarheid als waardigheid. Hij Haagde in zijn brieven slechts heel zelden over
zijn steeds penibeler omstandigheden. Van de mooie positie die hij in de Frankfortse
elite had verworven was al zeer spoedig niets meer over. Het voorzitterschap van
culturele verenigingen gaf hij op, en daarna, gedwongen uiteraard, ook het
lidmaatschap. In de bibliotheek werd hij sinds 1939 niet meer toegelaten. Zijn vrouw
stierf in 1934, zijn zuster in 1940. Vanaf 1933 verhuisde hij vijfmaal naar steeds
kleinere woningen, tot hij geheel alleen was achtergebleven in de simpele kamer
waar mijn broer en ik hem leerden kennen. Maar hij studeerde ondanks alles met
toewijding verder aan zijn wetenschappelijke onderzoeken.
Een grote plaats daarin had de Elzasser franciscaan Thomas Munzer (1475-1537),
die aan vele universiteiten in diverse lan-
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den allerlei vakken studeerde, een groot aantal geschriften in het Latijn en het Duits
publiceerde, in proza en rijm, vaak bedoeld om aan ongeletterden te worden
voorgelezen en daarom van verduidelijkende houtsneden voorzien, een polemicus,
satiricus en vooral didacticus, vanaf 1519 een van de bitterste bestrijders van Luther.
Al in 1911 opende Sondheim een reeks studies over verschillende aspecten van
Munzers werkzaamheid. In 1938 kwam in het Franse Straatsburg Sondheims
Duitstalige boek Thomas Munzer ah Astrologe uit. Ook aan andere publicaties werkte
hij. Zij verschenen in het Journal van het Londense Warburg Institute of in Nijhoffs
Het Boek. Zijn laatste gedrukte studie dateert, voor zover ik weet, uit 1939. Sondheim
was toen negenenzeventig jaar. Hij stierf op 10 april 1944. In maart werd de wijk
waarin hij woonde, het Westend, zwaar gebombardeerd.
Op 9 augustus 1943 schreef ik in een verslag van ons bezoek: ‘Mij trof het dat hij
zo helemaal niet melancholiek was. Wel enigszins somber in de nuchterheid van zijn
intelligentie, maar zonder die zuchtende berusting die men zo vaak ziet. [...] Hij praat
heel langzaam en bedachtzaam zijn ernstige, een klein tikje ironische zinnen.’ Ik
herinner mij dat hij verontwaardigd was over de geallieerde vliegeniers die in Keulen
de lelijke Dom hadden laten staan, maar een sieraad van de Romaanse bouwkunst
als St. Maria im Kapitol in de as hadden gelegd.
Hebben de gebroeders Baer vanuit het veilige Zwitserland werkelijk nooit voor
Sondheim kunnen doen wat Nijhoff en Kossmann zelfs onder de Duitse bezetting
wel konden? Na de oorlog opende Edwin Baer een antiquariaat in Londen.

11 Geschiedenisstudie
Het heeft me in de zomer van 1945 nogal wat moeite gekost om mijn leven weer
behoorlijk op gang te krijgen. Door mijn onver-
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biddelijk agnostische hoofd zeurden enkele pathetische regels uit de religieuze poëzie
van Paul Verlaine (de bundel Sagesse, 1881): ‘Voici mon sang que je n'ai pas versé,/
Voici ma chair indigne de souffrance,/ Voici mon sang que je n'ai pas versé’, en:
‘Qu'as-tu fait, ô toi que voilà/Pleurant sans cesse,/Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà,/
De ta jeunesse?’ Blijkens een paar notities uit deze tijd keek ik, onder de indruk
zonder twijfel van de recente verslagen over de in de concentratiekampen aangerichte
gruwelen, soms met walging terug op mijn, meende ik, lamlendige en onwaardige,
louter op mager zelfbehoud toegespitste leven tijdens de oorlog, Ik besefte echter
ook dat deze malaise steriel was; om mij van dit soort zelfbeschouwing te bevrijden
zocht en vond ik in Den Haag een niet oninteressant kantoorbaantje, dat ik enige
maanden aanhield. Ik dorst toen te beslissen dat ik een universitaire studie zou
beginnen. Mijn ouders, die leefden van een niet overdadig ambtenarensalaris, waren
in staat en bereid me nog weer enkele jaren te ondersteunen. Ik ben tot 1950 van hen
afhankelijk gebleven, al sprokkelde ik met het vertalen van Engelse boeken ook wel
wat geld bij elkaar. Zij deden dat zonder discussie of twijfel. Voor hen sprak het in
nog grotere mate dan voor mij eigenlijk vanzelf. Ik voelde mij echter verplicht mijn
bestaan zo zuinig mogelijk in te richten. Daartoe hoefde ik me overigens niet te
forceren. Niets, maar dan ook niets in mij verlangde naar een uitbundig
studentenleven.
Over de redenen mijn in september 1941 begonnen en in februari 1943 onderbroken
studie Nederlands na de bevrijding niet voort te zetten heb ik al eens wat gepubliceerd.
Het is bepaald de moeite niet waard dit hier te herhalen. Waar het op neerkomt is
dit: de studie Nederlands en meer in het bijzonder Nederlandse letterkunde leek mij
in 1945 eenvoudig te eng. Mijn contact met jongemannen uit andere Europese landen
en vooral uit Frankrijk had mij doen beseffen dat ik eigenlijk meer behoefte had aan
studie in de breedte dan in de beperking, aan studie van internationale verbanden
meer dan van het nationaal eigene en, vooral ook, van grotere sociale en politieke
problemen dan de letterenoplei-
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ding kon bieden. Vandaar dat ik het meest opene, algemene, vrijblijvende vak koos
dat ik kon bedenken: geschiedenis. Ik koos het niet omdat ik hoopte dankzij historische
kennis de raadselen van het leven op te lossen of de wereld te kunnen verbeteren, ik
koos het evenmin omdat ik in het bijzonder op oude dingen gesteld was (dat was ik
niet) of romantisch verzonk in de beleving van verleden tijden (Huizinga's beroemde
historische sensatie heb ik nooit gevoeld). Ik koos het om zijn ruimte, zijn
onbepaaldheid en, dat zeker ook, omdat het misschien inzicht verschaffen zou in de
oorsprong van de catastrofe die wij hadden beleefd. Vandaar dat ik mij als
geschiedenisstudent in Leiden inschreef.
Ik (net waarschijnlijk als mijn mede-eerstejaars, een voor die periode enorm aantal:
zeventien!) heb het Leidse geschiedenisonderwijs in het begin met stomme verbazing
ondergaan. Wij kregen les van meesters in hun vak, dat realiseerden wij ons. Er was
de vriendelijke F.M.T. de Liagre Böhl (1882-1976), die ons met zijn mooie zware
stem en melodieus Oostenrijks accent over Hammoerabi toesprak; er was A.W.
Byvanck (1884-1970), die ons met koddige precisie liet zien hoe en wanneer
koepelgraf- en hunebedbouwers door Europa marcheerden; er was de in 1946
benoemde oud-historicus W. den Boer (1914-1993), die met jeugdige parmantigheid
en zwier voorgedragen hoorcolleges gaf, ik weet niet meer waarover, en een
werkcollege over Griekse epigrafische teksten. Dit alles was, hoe aardig misschien
ook, in de verste verte niet wat ik had verwacht en gehoopt. En daar zat ik, meer dan
vier jaren na mijn eindexamen - en wat voor jaren! - opnieuw op het vermaledijde
Grieks te studeren. Het leek wel of de tentakels van het gymnasium me weer in hun
greep kregen. Ik heb ze de kans niet gegeven en dit college na enkele bijeenkomsten
verlaten, wat mij op het kandidaatsexamen ernstig werd verweten. Ik weet overigens
niet meer of ik een tentamen in de oude geschiedenis heb moeten doen, maar wel
dat mij een scriptie over de bekering van Constantijn de Grote werd opgegeven, en
die heb ik, geboeid en vermaakt door het immens geleerde en uitzichtloze debat
daarover, met grote toewijding geschreven.
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Voor degenen die werkelijk geschiedenis wilden studeren begon het serieuze
programma pas met de komst van de opvolgers van Huizinga en Colenbrander. In
de briefwisseling van Gerretson en Van Eyck (ed. P. van Hees en G. Puchinger,
Baarn 1984) vindt men enige informatie over de mensen die de letterenfaculteit in
de zomer van 1945 voor de vervulling van deze vacatures in aanmerking bracht. P.N.
van Eyck, sinds 1935 hoogleraar in de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde
in Leiden, wilde zijn oude vriend Geyl, die in 1936 in Utrecht was begonnen, naar
Leiden halen als opvolger van Colenbrander. Geyl echter weigerde. Hij vreesde in
Leiden geen huis te zullen vinden, maar bovendien beviel de voordracht hem niet:
als nummer twee werd T.H. Milo genoemd en die - negenendertig jaar oud en pas
in 1942 gepromoveerd - was toch geen portuur voor een man van ver in de vijftig
met een reusachtig oeuvre en een indrukwekkende staat van dienst. Van Eyck was
woedend over deze weigering, die hij weet aan Geyls onverdraaglijke ijdelheid. Toch
was er inderdaad voor Geyl wel reden tot verbazing. Tex Milo (1906-1960) was na
een tienjarige carrière als zeeofficier in 1938 in Leiden geschiedenis gaan studeren.
In 1941 deed hij doctoraal en, acht maanden later, promoveerde hij in Groningen op
een zorgvuldig bewerkt proefschrift over een betrekkelijk klein onderwerp. Het is
duidelijk: op zijn lange zeereizen en tijdens verlofperioden had hij zich uit boeken
en archieven al een formidabele kennis verworven en zijn sterke geheugen maakte
het hem mogelijk de universitaire studie in een duizelingwekkend tempo en steeds
met lof af te werken. Maar hoe kwam hij in 1945 op de nominatie voor Colenbranders
opvolging terecht? Waarschijnlijk heeft het feit dat Huizinga hem een bijzonder
knappe man had gevonden, van wie nog veel te venvachten was, hier een rol bij
gespeeld. Het verhaal ging in Leiden bovendien dat Huizinga niet alleen onder de
indruk van zijn intellectuele prestaties was gekomen, maar ook van het uniform dat
hij gedragen had - Huizinga hield van statie. Toen Geyl echter de vaderlandse leerstoel
weigerde, verdween ook Milo's naam. Hij kreeg in 1946 een andere
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leerstoel: de geschiedenis van de overzeese gebiedsdelen en van het zeewezen.
Ik heb Milo goed gekend. Hij was een door en door aardige man, vriendelijk en
zelfs vriendschappelijk, gastvrij in zijn huis aan het Rapenburg naast de toenmalige
universiteitsbibliotheek, waar hij overdag en 's avonds aan zijn bureau in de voorkamer
zat, pal achter het niet door gordijnen beschermde raam, stapels papieren voor en
naast hem, verzonken in lectuur, het prototype van de geleerde vorser, al was zijn
gezicht niet dat van een professorale intellectueel. Van de enorme projecten die hij
op zich had genomen is niets tot stand gebracht en hij stierf te vroeg. Wij, studenten,
hebben ons in de jaren veertig soms afgevraagd waarom men deze door ons bijzonder
gewaardeerde en om zijn kennis tot op zekere hoogte ook bewonderde man in een
functie had benoemd die hij als docent misschien wel (ik heb zijn colleges niet
gelopen) maar als onderzoeker niet aankon, want hij raakte de weg door steeds
groeiende massa's details volkomen kwijt. Ik denk met affectie aan hem terug. Hij
betekende na 1945 iets in het Leids historisch dispuut ‘Robert Fruin’, waarvan hij
lid was en de bijeenkomsten trouw bezocht. Dat dispuut was voor de studenten van
toen belangrijk. Ikzelf werd er in de herfst van 1945 in opgenomen. Het bracht enige
orde in de naoorlogse onzekerheid.

12 Leermeesters?
In 1946 traden Th.J.G. Locher (1900-1970) als opvolger van Huizinga in de algemene
geschiedenis, en A.J.C. Rüter (1907-1965) als opvolger van Colenbrander in de
vaderlandse geschiedenis aan. In maart begonnen zij college te geven. De studie
kreeg iets meer structuur. Ik heb haar vrij vlot voltooid. Het vele leerwerk dat voor
het kandidaatsexamen was vereist, vond ik op
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zichzelf niet aantrekkelijk, maar het nut ervan was duidelijk genoeg. De
doctoraalstudie, waaraan ik in 1947 begon, had een veel aangenamer karakter. Wij
moesten toen twee werkcolleges in de geschiedenis volgen, elk met een spreekbeurt
en het schriftelijk verslag daarvan, en drie vrije scripties van een bladzijde of vijftig
schrijven. Ik denk niet dat iemand in die tijd de didactische zin van deze enorme
productie heeft trachten te bepalen. Zo hoorde het nu eenmaal. Er waren trouwens
alle mogelijke ingewikkelde varianten en combinaties mogelijk, zodat wij als
studenten geen aanleiding tot protest hadden. Ik had er in ieder geval niets tegen. Al
in mijn gymnasiumtijd had ik mij toegelegd op het schrijven van betogen of essays;
nu ik verplicht werd dit soort werk voor een diploma te maken, werd een hobby tot
hoofdtaak. Ook het onderzoek waarop de scriptie gebaseerd moest worden gaf me
vreugde. Ik kon immers de onderwerpen kiezen die me interesseerden. Vandaar dat
ik met tevredenheid aan de toenmalige doctoraalstudie terugdenk, maar me wel
afvraag of al dit gelees, gezoek en geschrijf te zamen iets vormde wat een opleiding
genoemd kan worden. Waarschijnlijk niet. Onze scripties werden ook nooit aan
systematische kritiek door de docenten onderworpen. De zogenaamde bespreking
ervan kwam meestal neer op de ontcijfering van de paar moeilijk leesbare glossen
die de hoogleraar bij het doornemen van het werkstuk in de marge had opgetekend.
Toch zou het volstrekt verkeerd zijn te veronderstellen dat wij, hoezeer we ons ook
als autodidacten mochten beschouwen, aan de universitaire vormgeving van de studie
niets te danken hadden. De universiteit zette om te beginnen het parcours uit en
dwong ons om de zo veel tijd een bepaalde hindernis te nemen. En indien de docenten
van toen geen echte opleiding verschaften, zij attendeerden ons door hun voorbeeld
en hun colleges toch op thema's, problemen en discussies waarop wij door
boekenstudie alleen waarschijnlijk geen uitzicht hadden gekregen. Op de
onstelselmatige en grillige manier van de toenmalige academische didactiek konden
zij ons in aanraking brengen met intellectueel materiaal dat niet voor het grijpen lag.
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De grote zwakheid van de toestand, en zij was inderdaad dodelijk, was het feit dat
de student in zijn hoofdvak jarenlang met slechts één of twee docenten te maken had.
Tijdens de drie jaar die ik voor mijn doctoraalstudie gebruikte, had ik alleen contact
met Lacher en Rüter, van wie ik in 1946 en 1947 voor mijn kandidaats al hoorcolleges
had gevolgd. Een enigszins opmerkzame student weet al na een tweetal jaren wat
een docent aan wezenlijks te vertellen heeft. Daar kwam bij dat Locher, die leraar
was geweest, en Rüter, die in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek had gewerkt, hun
repertoire nog bijeen moesten garen. Een overzicht van wat er op de
wetenschapsterreinen die hun waren toegewezen in binnen- en buitenland allemaal
gaande was, hadden zij natuurlijk niet. Vooral voor Locher, die, hoewel zelf een
modernist, in het begin ook de middeleeuwse geschiedenis moest doceren en tenteren,
was het totaal onmogelijk zijn immense gebied - de geschiedenis van de wereld
buiten Nederland sinds de val van het Romeinse Rijk - geheel alleen in kaart te
brengen. Pas dankzij de expansie van de universiteiten vooral in de jaren zestig en
zeventig en de benoeming van een grote wetenschappelijke staf kreeg het onderwijs
de professionaliteit die in mijn studietijd ontbrak. Betreur ik dit gemis? Eerlijk gezegd
niet: ik heb me nooit onbehaaglijk gevoeld in mijn in Leiden aangeleerd dilettantisme.
Veruit de grootste invloed op mijn studie heeft Theo Locher uitgeoefend. Ik ben
na mijn doctoraal (1950) drie jaar zijn assistent geweest en na mijn promotie in
januari 1954 enige tijd wetenschappelijk ambtenaar onder zijn supervisie. Hij
verschafte mij in 1950 een beurs voor een verblijf van een jaar in Parijs en hij was
mijn promotor. Zijn hoorcolleges heb ik trouw gevolgd. Ook na mijn vertrek uit
Leiden in 1957 ben ik met hem in hoofdzakelijk schriftelijk contact gebleven, zij het
weinig frequent. Ik maakte deel uit van de redactie die de hem op zijn zeventigste
verjaardag (hij overleefde die slechts één dag) aangeboden bundeling van zijn
opstellen bezorgde. Ik was aanwezig bij zijn crematie. Ik heb hem dus een kwarteeuw
lang gekend en zeer veel baat gehad
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van zijn steun. Maar als ik probeer de aard van zijn werk en zijn persoon te beschrijven
en mij afvraag of hij in meer dan puur formele zin mijn leermeester is geweest, dan
voel ik mij op zo'n afstand van hem verwijderd dat ik geen duidelijk beeld voor ogen
krijg. Twee van zijn Leidse collega's (W. den Boer in de Bijdragen en Mededelingen
betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (BMGN) van 1971, J.W. Schulte Nordholt
in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1973-1974)
publiceerden mooie en zaakrijke necrologieën van hem, waaruit ik veel leerde wat
ik niet wist, maar die, zoals het genre ook beslist vereist, bepaalde door de auteurs
geconstateerde zwakheden in zijn werk en werkzaamheid als deugden probeerden
te herinterpreteren. Dit procédé vervaagt de voorstelling zodanig dat wij in hun
stukken Locher als een wijze, milde, vaderlijke leermeester zien verschijnen met
grote aantallen dankbare leerlingen om zich heen. Maar, de hemel zij geprezen, zo
was hij niet. Was hij wel zo geweest, dan had ik me zeker niet onder zijn gehoor
geschaard. Ik vind paternalisme een onverdraaglijke omgangs- en staatsvorm.
De grote hoorcolleges waarmee Locher in maart 1946 begon hadden de natie, de
natievorming, het nationalisme in de Europese geschiedenis van de Middeleeuwen
af tot onderwerp. Na maanden te hebben geluisterd naar exposés over het oude
Babylon, over hunebedden en koepelgraven en over Griekse grafschriften, kreeg ik
nu eindelijk de bevestiging van mijn gedachte dat de studie van de geschiedenis
werkelijk over iets ging. Locher hield dit thema jarenlang aan en tot februari 1949
ben ik hem blijven volgen. Blijkbaar hechtte ik er grote waarde aan. Het dictaat dat
ik maakte, is zo ongeveer het enige uit die tijd wat ik heb bewaard. Bladerend in die
oude schriften word ik vervuld van ontzag voor de enorme inspanning die Locher
in de voorbereiding van deze colleges geïnvesteerd moet hebben. Gemakkelijk te
volgen kunnen ze niet zijn geweest. Op zichzelf waren ze helder genoeg. De
behandelde stof uit vele eeuwen en vele landen - met een zekere nadruk op de
Slavische, waarvoor Locher een bijzondere belangstelling had - was echter zo groot
dat menigeen
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de draad van het verhaal zonder twijfel herhaaldelijk is kwijtgeraakt. Maar toch! Dit
was onderwijs op hoog niveau, gegeven door een generalist aan een publiek van
oud-gymnasiasten dat zelf maar zien moest wat het ervan maken kon. Geen docent
zou het in de universiteit van nu kunnen geven en als hij het al probeerde, hij zou er
geen gehoor voor vinden. Ik kijk er met bewondering en dankbaarheid, maar zonder
nostalgie op terug.
Noch uit mijn aantekeningen noch uit zijn al te korte, in 1947 verschenen bijdrage
over de ontwikkeling van het nationalisme aan het derde deel van de Eerste
Systematisch Ingerichte Nederlandse Encyclopedie, de ENSIE (die ambitieuze uit
oorlogsidealisme voortgekomen onderneming, wie kent haar nog?), krijg ik de indruk
dat Locher aan de discussie over dit onderwerp een nieuwe wending wilde geven,
zodat zijn studie ervan niet als een voorbereiding tot de sindsdien nogal sterk
veranderde aanpak van deze thematiek beschouwd kan worden. Dat was zijn stijl
niet. Zowel in zijn in het Duits geschreven dissertatie uit 1931 over de nationale
differentiatie en integratie van Tsjechen en Slowaken tot 1848, als in de
afscheidsbundel uit 1970, Geschiedenis van ver en van nabij - een mooie kloeke
verzameling van twintig artikelen ziet men een man aan het werk die door anderen
gestelde problemen analyseert, overweegt, uitwerkt, maar wat men misschien het
probleemscheppende vermogen mag noemen, mist of weigert tot ontwikkeling te
brengen. Zijn oeuvre is klein. Ik persoonlijk waardeer het, wellicht uit piëteit, maar
ik geloof niet dat zijn interventies, hoe verstandig ook, in door anderen - Romein,
Geyl, Toynbee - geïnitieerde debatten een rol van betekenis hebben gespeeld. Hij
was ook bepaald niet eloquent. Zowel mondeling als schriftelijk gebruikte hij de
rustige doceertoon. Hij was een voortreffelijke hoogleraar. Een leermeester in de
diepere zin van het woord, dat wil zeggen een man die zich door onbekend terrein en dan bedoel ik bepaald niet in het bijzonder een of ander nog niet onderzocht
archiefmateriaal - een weg baant waarop de leerling hem kan volgen, was hij niet.
Wat mij bovendien steeds op een zekere afstand van hem heeft gehouden, was zijn
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duidelijke reserve tegenover de enigszins ironische en spottende stijl waarin ik mij,
om het zo te zeggen, van huis uit had leren uitdrukken. Goedbedoelde grapjes, een
beetje gepointeerde formuleringen vielen in de conversatie met hem te pletter op zijn
ernst. Ik heb nooit geloofd dat ik met hem een memorabel gesprek kon voeren.
Rüter was een heel andere persoonlijkheid. Hij werd na zijn vroege dood in drie
substantiële stukken herdacht: door de meester van de biografische schets L.J. Rogier
in het Jaarboek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen,
1966-1967 (veruit het beste van de drie), door Locher, zesentwintig bladzijden lang,
ter inleiding bij een postume uitgave van Rüters verspreide geschriften (Historische
studies over mens en samenleving, 1967) en door W. den Boer in het Biografisch
woordenboek van Nederland, deel I (1979). Lochers bijdrage geeft een nuttig en
scrupuleus overzicht van al Rüters geschriften en een sympathiserende evaluatie van
hun waarde. Het is echter een nogal schools essay en de voorbeeldigheid van de
betrokkene als geschiedschrijver, hoogleraar en directeur van het IISGIISG wordt zo
sterk beklemtoond dat deze weerbarstige en wonderlijke man in de wolk van Lochers
trouwhartige collegialiteit zijn contouren dreigt te verliezen. Het stuk verbaasde mij
enigszins toen ik het in 1967 voor het eerst las. In de jaren veertig en vijftig waren
de betrekkingen tussen beide heren soms nogal gespannen geweest, meende ik, en
ik had niet verwacht dat nu juist Locher de bundel op deze manier zou gaan inleiden.
Nu moet gezegd dat Lochers betoog, al is het naar mijn smaak op verschillende
punten bepaald geforceerd, volkomen terecht vol bewondering voor Rüters werk is
en bovendien op de laatste bladzijden ervan duidelijk laat zien hoe gecompliceerd
de persoon eigenlijk was en hoe vreemd dit in zekere zin slechts deels gelukte leven.
Want hoe men het ook wendt of keert, een auteur die in 1935, achtentwintig jaar
oud, promoveert op een proefschrift over de spoorwegstakingen van 1903 dat een
meesterwerk is, maar in de volgende twintig jaar wel allerlei publiceert, echter, in
1955, slechts één ander boek vol-
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tooid heeft - de pas in 1960 verschenen studie over de spoorwegstaking van 1944,
trouwens in zijn soort ook een standaardwerk - heeft, zou men zeggen, zijn talenten
niet oordeelkundig beheerd.
Ik heb Rüters hoorcolleges van maart 1946 tot mei 1947 gelopen, zonder veel
profijt. Hij was in dit eerste jaar van zijn professoraat natuurlijk ook nog niet goed
op gang gekomen. Daarna heb ik een doctoraal werkcollege van hem gevolgd. Het
behandelde Groens Ongeloof en revolutie. Elk van ons kreeg, als ik het me wel
herinner, daaruit een paar passages te prepareren, voor te lezen en te
becommentariëren, een ondraaglijk vervelende procedure uiteraard, maar die door
Rüters eigen, mij sterk treffende, interventies werd verlevendigd. Er hoorde ook een
werkstuk bij. Het mijne ging over ‘Groen en Guizot’ en dit opende voor mij de wereld
van de Franse doctrinairen tijdens de Restauratie, waarin Guizot zeer prominent
aanwezig was. Voor Locher schreef ik daarover een grote scriptie, die in 1950 in het
Tijdschrift voor Geschiedenis werd gedrukt: mijn eerste wetenschappelijke publicatie.
Het is aardig te zien dat deze liberale groep heden ten dage door historici als
Ankersmit, Aerts en Te Velde opnieuw voor het voetlicht wordt gebracht. Toch is
mijn betrekking met Rüter altijd stroef gebleven. Mijn belangstelling was in die tijd
nu eenmaal in het geheel niet op de Nederlandse geschiedenis gericht. Ik vermeed
haar zoveel ik kon. En hoezeer ikzelf Rüter ook waardeerde, hij werkte mij tegen en
dwong Locher in 1956 te aanvaarden dat de ook bij deze gepromoveerde B.W.
Schaper - Rüters jaargenoot uit hun Leidse studententijd en net als hij een expert in
de geschiedenis van de vakbeweging - de functie in de algemene geschiedenis zou
krijgen die eigenlijk voor mij bestemd was geweest. Wat Rüter op mij tegen had,
weet ik niet; ik heb er ook nooit naar gevraagd. Het kon me weinig schelen en men
praatte in het nog erg plechtige Leiden niet gemakkelijk over zulke dingen. Locher
vertelde mij in 1956, toen we 's avonds samen na een college door de Breestraat
liepen, op een in het lawaai van een voorbijrijdende tram vrijwel onhoorbare
fluistertoon dat ik tot zijn spijt uit het voor mij in 1954 ingestelde wetenschappelijk-
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ambtenarenbaantje vertrekken moest. Daar bleef het bij. Deze schuwe geslotenheid
en geheimzinnigdoenerij tegenover ondergeschikten versterkte mijn al lang
gekoesterde afkeer van de traditionele professorenuniversiteit. Ik ben er in 1957 met
evenveel ergernis als opluchting uit weggegaan.

13 De jaren vijftig in de geschiedschrijving
Om vat op het verleden te krijgen moeten we het in perioden indelen. We zijn ons
er overigens van bewust dat onze ordening meestal niet meer is dan een kunstgreep.
Natuurlijk, voor de landen die ze meemaakten, vormen de twee wereldoorlogen van
onze eeuw cesuren waarvan de harde realiteit scherp zichtbaar is. Maar lang niet alle
oorlogen hebben dat karakter. In de Nederlandse geschiedenis kunnen Opstand,
Tachtigjarige Oorlog, Twaalfjarig Bestand, Vrede van Munster dienen als middelen
om ons verhaal te articuleren. De Engelse Zeeoorlogen, de Spaanse en de Oostenrijkse
Successieoorlogen, de oorlogen in Scandinavië en Oost-Indië zijn echter beslist
onbruikbaar voor dat doel. We zoeken dus ander materiaal van politieke, economische
of culturele aard (stadhouderlijk, stadhouderloos, patriotten, bloei, verval, enzovoort)
dat houvast geeft. Vaak lijkt het bijna onmogelijk iets bevredigends te vinden. De
Nederlandse achttiende eeuw is ondanks de zorg waarmee ze op het ogenblik wordt
bestudeerd, nog steeds niet voldoende geprepareerd voor de operatie die elke geleding
van ons overzicht in hoofdstukken nu eenmaal is. Pas van de jaren 1780 af ziet de
chirurg duidelijker waar zijn mes snijden moet. De cesuren buitelen, om het zo te
zeggen, over elkaar. Hoe gaat het na 1848? We plegen ons aan de
grondwetsherzieningen vast te klampen, maar na de instelling van de parlementaire
democratie in 1917 heeft dat geen zin meer. In de twintigste eeuw drukken de
fundamentele veranderingen die de staat
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onderging, zich niet langer in constitutionele teksten uit. We hebben ze voor onze
indelingen ook niet nodig: tot 1945 toe hebben we ruim voldoende aan oorlogen en
interbellum.
Na 1945 loopt het mis. Dat de Nederlandse samenleving in de laatste halve eeuw
sterk is veranderd, zal niemand ontkennen, maar waar men de cesuren moet plaatsen
is bepaald niet evident. In de late jaren zestig en de jaren zeventig leek het de
hervormers van toen dat zij de grote breuk met het verleden aan het bewerken waren
en zodoende een nieuw hoofdstuk openden. Zij schiepen het beeld van een in de
jaren veertig en vijftig traditioneel gebleven, in verzuiling en kleinburgerlijkheid
verstard Nederland, dat dankzij hen begon het juk af te werpen en de kerken te
verlaten. Zo werden de jaren vijftig in de ogen van de jeugd die toen opgroeide, een
periode van saaie, kleingeestige, angstige discipline, doorleefd in huiskamers vol
theelichtjes en geraniums en spruitjes. Het is interessant dat deze voorstelling
decenniënlang in stand is kunnen blijven en pas nu door serieuze historici ter discussie
wordt gesteld. In 1997 keerden Doeko Bosscher en J.C.H. Blom zich in principiële
artikelen ( BMGN , p. 209-225 en 517-528) tegen deze karikatuur. En daarmee
elimineerden zij op deskundige wijze het enige patroon dat in onze laatste halve
eeuw tot nu toe werd ontdekt.
Ik ben nooit een rebel geweest. Ik heb me ook nooit een verdwaalde in de eigen
tijd gevoeld. Ik heb altijd gemeend dat ik keurig paste in de wereld waarin ik leefde.
Zolang de door Bosscher en Blom bestreden visie op ons jongste verleden in onze
collectieve waarneming nog heerste, verlustigde ik mij echter in de originaliteit van
mijn eigen bestaan, dat ik graag ervoer als daar totaal mee strijdig. Toen ik omstreeks
1980 in de laatste hoofdstukken van mijn De Lage Landen. 1780-1980 (Amsterdam
1986) de jaren vijftig en zestig behandelde, had ik de interessante sensatie een
samenleving te beschrijven waarvan ik het ritme en de ontwikkeling niet had
meebeleefd. Met de verzuiling had ik nooit iets te maken gehad en de afbraak ervan
liet mij persoonlijk totaal onverschillig. Mijn jaren vijftig begonnen in Parijs en ein-
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digden in Londen. Het decennium vormt een van de levendigste perioden uit mijn
bestaan. Ik publiceerde twee boeken en diverse artikelen, veranderde herhaaldelijk
mijn woonplaats, mijn thema's en de taal waarin ik mij uitdrukte. Ik trouwde in 1950;
in 1954 promoveerde ik; in 1955 promoveerde mijn vrouw. In 1957 werd ik in Londen
benoemd. Wij kregen kinderen, we schreven elk apart en soms samen artikelen in
het Frans en het Nederlands. Nooit heb ik intensiever gewerkt en met groter
overtuiging gedacht aardige dingen te ontdekken of te verzinnen dan toen. Dat ik in
het buitenland woonde, stimuleerde mij. Maarecht en solide gevestigd waren wij in
Londen niet, en dat in zekere zin vrijblijvende karakter van mijn existentie beviel
mij goed. Pas in 1962 kreeg ik een vaste aanstelling. Toen wij in 1966 naar Nederland
terugkeerden en ik hoogleraar in Groningen werd, kochten we een sober rijtjeshuis
in een buitenwijk en begonnen wij - tot onze tevredenheid - een ordelijk bestaan dat
heel wat beter in de sjablonen over de jaren vijftig past dan in de zogenaamd radicale,
revolutionaire tijdgeest van de late jaren zestig. Wij vormden een braaf burgergezin
met drie redelijke kinderen, die hun gymnasium en hun universitaire studie zonder
brokken te maken afrondden.
Met de verzuiling, schreef ik, heb ik nooit iets te maken gehad. Ik ben niet gedoopt.
Ik werd naar openbare scholen gestuurd. Ik studeerde in Leiden en ik zou niet weten
waar je in die universiteit toen sporen van verzuildheid had kunnen tegenkomen. Het
hele verschijnsel dat geacht werd onze samenleving sinds het interbellum tot in alle
hoeken en gaten te beheersen, heb ik in de werkelijkheid nooit concreet waargenomen,
al las ik er nog zoveel over. De vierentwintigjarige Johanna Putto echter, die in 1950
mijn vrouw werd, was een trouwe calviniste en is dat nog. Zij was op een christelijke
lagere school en daarna op het Christelijk Gymnasium in Den Haag geweest. Op
advies van een van haar leraren was zij in 1946 aan de Gemeente Universiteit van
Amsterdam geschiedenis gaan studeren - niet aan de vu. Wij zijn in de kerk getrouwd.
Maar wij spraken af dat zij niet zou probe-
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ren mij van haar geloofswaarheden te overtuigen en ik die haar nooit zou trachten
te ontnemen. Wij hebben ons daaraan nu bijna een halve eeuw lang strikt en zonder
enige spanning kunnen houden. Geloof en ongeloof hebben in ons persoonlijke leven
harmonisch samengewoond; ons verschil van inzicht in deze toch fundamentele
kwestie heeft aan onze intimiteit, meen ik, in het geheel geen afbreuk gedaan. De
door de confessionelen gestelde antithese had voor ons even weinig tastbare zin als
de radicale retoriek over ontzuiling en emancipatie. Ik concludeer hier niets anders
uit dan de banale waarheid dat het individuele lotgeval vaak niet gehoorzaamt aan
de tucht van het theoretische schema.

14 De geschiedschrijving in de jaren vijftig
Gezaghebbende auteurs hebben ook in de geschiedenis van de Nederlandse
geschiedschrijving omstreeks 1960 een breuk geconstateerd. Tot die datum zetten
de Nederlandse historici de traditie van het interbellum voort. Zij beperkten zich tot
het nationale leader, en daarbinnen vaak nog tot de eigen zuil; zij hadden weinig of
geen contact met de in het buitenland en in de sociale wetenschappen beproefde
vernieuwingen en namen nauwelijks deel aan de internationale discussie. Na
omstreeks 1960 veranderde dit. De invloed van de Annales en vooral Braudel, de
effecten van demografisch onderzoek in de Franse stijl, de methoden en resultaten
van sociologie en politieke wetenschap en zo veel innovaties meer leidden tot
fundamentele herziening niet alleen van de interpretaties van het verleden maar
vooral ook van het karakter van het vak als zodanig. Vlug ging dat overigens niet.
Nog in de in 1983 door W.W. Mijnhardt geredigeerde bundel Kantelend
geschiedbeeld. Nederlandse historiografie sinds 1945 castigeerden jonge auteurs
hun oudere collega's en generatiegenoten wegens hun oudbakken provincialisme:
de Nederlandse ge-
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schiedschrijving stond nog steeds verre ten achter bij die in het buitenland. De door
P. Luykx en N. Bootsma samengestelde bundel De laatste tijd uit 1987, die de
geschiedschrijving over Nederland in de twintigste eeuw behandelde, was
optimistischer. De auteurs daarvan verheugden zich over de professionalisering van
de geschiedwetenschap. De epische jubelverhalen van de historici of amateurs die
in het voorgaande tijdperk de grote strijd van orthodox-protestantse, katholieke en
sociale emancipatie in dikke banden hadden beschreven, bleken holle retoriek wanneer
men de verschijnselen in sociologische termen definieerde en kwantificerend
analyseerde. Jo Tollebeek greep terug op de mooie schets van P.B.M. Blaas in de
bundel van 1983 en liet in zijn De toga van Fruin (1990) vanuit een andere
gezichtshoek zien dat na ongeveer 1960 het klimaat in de Nederlandse
geschiedschrijving wezenlijk anders werd. Het tijdperk van de grote prominenten
was voorbij. Na het geleidelijke terugtreden van Geyl, Romein en Rogier waren er
geen historici meer te vinden die net als zij de ambitie hadden om op basis van hun
wetenschappelijk inzicht leiding te geven aan de publieke opinie.
Ik heb indertijd de gelegenheid gehad deze drie boeken vrij uitvoerig te bespreken.
In deze recensies ( BMGN 1984 en 1988, Theoretische geschiedenis 1991) gaf ik in
voorzichtige termen uitdrukking aan enige scepsis over de voorgestelde periodisering.
Over het feit dat er sinds 1945 in de Nederlandse historiografie ingrijpende
wijzigingen zijn opgetreden, behoeft niemand discussie te voeren: dat is evident. Ik
voelde me echter onzeker met betrekking tot de gedachte dat deze metamorfose, als
men zo'n zwaar woord gebruiken mag, het gevolg is van een op enige plaats in de
tijd te dateren breuk. Ik begreep ook niet goed waarom wij de historiografie uit de
eerste vijftien jaren na de oorlog moesten typeren als nationaal en verzuild. De
geciteerde prominenten verlieten toen juist het nationale kader. Geyls
Groot-Nederlanderschap bleef in theorie overeind, maar in het geheel uit balans
geraakte slotdeel van zijn Geschiedenis van de Nederlandse stam (1959) geeft het
nauwelijks meer structuur aan het verhaal. Zijn
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roem in de wereld dankte hij aan zijn in 1948 in het Engels verschenen polemiek
met Toynbee en de door Olive Renier gemaakte vertaling uit 1949 van zijn Napoleon.
Romein, in de jaren dertig met zijn De lage landen bij de zee en zijn Erflaters en in
de oorlog met enkele moedige redevoeringen, een man die een zeker marxisme
verenigde met warm patriottisme, heeft na 1945 behalve als redacteur van de in de
oorlog geconcipieerde Algemene Geschiedenis der Nederlanden (verschenen vanaf
1949) niet meer uitdrukkelijk over de Nederlandse geschiedenis geschreven. Men
ziet deze twee auteurs in de late jaren veertig en vijftig het nationale kader dus
verlaten. Met de verzuiling hadden zij nooit enig contact gehad. Deze constatering
is van belang. De soms bittere polemiek tussen beiden was immers jarenlang in het
wereldje van de historici en van de geschiedenisstudenten een geliefd object van
discussie.
In het midden van de jaren vijftig voelden sommige leden van de zich
langzamerhand vormende wetenschappelijke staven in Amsterdam, Leiden en Utrecht
dat dit conflict te veel aandacht dreigde te krijgen en zij besloten regelmatig in een
van de steden bijeen te komen om over de interesses en wetenschappelijke ambities
van onze kort voor en na 1920 geboren generatie te spreken. Ivo Schöffer (1922),
die onder Romein werkte, rekruteerde de Amsterdamse equipe, Boogman (1917), in
1958 Geyls opvolger, de Utrechtse, ik de Leidse. Het waren vriendschappelijke en
boeiende zittingen. Zij hadden echter geenszins het karakter van een aanval op het
‘establishment’. Het hoofddoel was om ervoor te zorgen dat de verhoudingen in onze
rangen niet bedorven zouden worden door de spanningen tussen onze hoogleraren.
Wij waren in het geheel niet uit op een breuk met de prominenten en stelden ook
geen innoverende programma's op. Wij hadden alleen maar het gevoel dat de toen
gevoerde discussies versleten raakten en het wenselijk werd het gesprek met ander
materiaal te voeden. Men kan het ook anders zeggen: wij vonden dat het vak bezig
was in een conflict tussen wereldbeschouwingen en politieke overtuigingen bekneld
te raken en probeerden het op een koe-
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lere manier uit te oefenen. Wij wilden ons losmaken van het naar onze smaak
verouderde engagement van onze voorgangers. De dissertaties die wij toen schreven
- ikzelf in 1954, Boogman in 1955, Schöffer in 1956 - bevatten elk op haar eigen
manier gereserveerde en afstandelijke uiteenzettingen. Wat de waarde ervan ook
mag zijn geweest, zij geven, dunkt mij, geen steun aan de veronderstelling van de
commentatoren uit de jaren tachtig dat het historische bedrijf in de eerste naoorlogse
jaren door oude sleur gekenmerkt werd. Wij hielden ons heel redelijk op de hoogte
van wat er buiten de grenzen gebeurde en voelden ons (zoals Boogman het in zijn
belangwekkende inaugurele oratie van 1959 uitdrukte) thuis in het geestelijk klimaat
van de toenmalige Atlantische wereld: ‘nuchter, zakelijk, pragmatisch, nominalistisch
(in medievale zin), kritisch en sceptisch’, vol ‘wantrouwen tegenover imponerende
leuzen en grootse concepties, tegenover systemen en ideologieën’ (herdrukt in Van
spel en spelers, 1982, p. 3). Zo was het. Zo had de oorlog ons gemaakt.

15 Een excursie naar Duitsland
In de zomer van 1950, kort na mijn doctoraal, bezocht ik Duitsland, voor de eerste
keer sinds de oorlog. Ik maakte deel uit van een groep van vier Leidse en vier
Amsterdamse geschiedenisstudenten die, op Duits initiatief, in Bremen en Hamburg
zouden praten met de studenten daar en nagaan of er weer normale contacten mogelijk
waren. Ons achttal had uiteraard de bezetting meegemaakt; drie van ons waren er op
een enigszins pijnlijker manier bij betrokken geweest dan de anderen. De Leidse
studente Eleonore Bernheim, jaargenote van mij ook in leeftijd, was joods. In de
jaren dertig was zij met haar ouders en broer uit Berlijn naar Nederland gevlucht.
Het gezin had de oorlog overleefd en woonde in een behaaglijke Rotterdamse
buitenwijk. Ivo
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Schöffer, die ook van de partij was, had tijdens de oorlog in Amsterdam veel gedaan
om joodse levens te redden. Ikzelf had in Duitsland gewerkt. Het lijkt misschien
eigenaardig dat geen van ons drieën het bezoek, voor zover ik weet, als een bijzondere
sensatie heeft beleefd. Met onze gastheren en -vrouwen gingen we gemakkelijk om.
Ik herinner me niet in ons groepje enig spoor van haat, afkeer, reserve, bitterheid te
hebben bespeurd. Van Duitse zijde ontbrak een beroep op sentiment. Wij werden
niet uitgenodigd ons in universele mensenmin met de voormalige vijand te
verbroederen. Het was feitelijk een gewone, ongecompliceerde excursie, al lagen in
de steden die wij samen met de Duitse studenten onder leiding van enkele
voortreffelijke hoogleraren bezochten, hele wijken nog in puin.
Hoe moet ik dit verklaren? In de geschiedschrijving wordt nogal eens vermeld dat
de Nederlandse bevolking zich na 1945 zo intensief inspande voor de wederopbouw
dat zij de herinnering aan de bezetting verdrong. Geldt dit ook voor ons? Nauwelijks,
lijkt me. Ivo Schöffer verdiepte zich ten behoeve van zijn promotieonderzoek in de
nationaal-socialistische leer en (drager van een Israëlische onderscheiding voor zijn
verzetswerk) zette later grote projecten op over de geschiedenis van het Nederlandse
jodendom. Eleonore Bernheim vestigde zich direct na haar doctoraal in Israël als
lerares op moeilijke en zeer gemengde scholen in de woestijnstad Beer Sheba, een
zwaar leven vol idealen voor een vrouw die, naar ik meen, zonder rebellie of protest
tegen haar omgeving in Berlijn en Nederland was opgegroeid in keurige burgerlijke
tuinsteden. Ikzelf volgde met spanning de totstandkoming van de roman over de
arbeidsinzet die mijn broer Alfred aan het schrijven was en die in 1950 uitkwam.
Toch werden wij niet bewogen door die banale en verontreinigende anti-Duitse
sentimenten waarvan de Nederlandse schooljeugd volgens de ene enquête na de
andere nog steeds blijk geeft - als gevolg, vrees ik, van de excessieve aandacht die
de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in het onderwijs nu al tientallen jaren
krijgt.
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Op een schemeravond aan de Hamburgse Alster besloten Johanna Putto, die de
Amsterdamse delegatie had bijeengebracht, en ik dat ik niet, zoals het plan was,
alleen een jaar in Parijs zou doorbrengen, maar dat zij mee zou gaan, al had zij er
voor haar studie niets te zoeken. Zo gebeurde het ook. Wij trouwden en vertrokken.
Misschien beheerste dit vooruitzicht mij zodanig dat ik m mijn emotionele
huishouding niet veel ruimte over had voor gevoeligheden met betrekking tot
Duitsland, waar ik mijn belangstelling voor Frankrijk enkele jaren tevoren ontwikkeld
had.

16 Frankrijk
In Parijs, waar wij in 1950 en 1951 tien maanden woonden, verzamelde ik materiaal
voor mijn proefschrift over de opstanden tegen kardinaal Mazarin, die de Fronde
(1648-1653) worden genoemd. Kort na de oorlog was ik in het onderwerp
geïnteresseerd geraakt, toen ik in een onooglijke, voor een paar dubbeltjes gekochte
uitgave van La Rochefoucaulds Maximes met deze Frondeur kennismaakte. In 1946
hield ik voor het dispuut ‘Robert Fruin’ een zeer uitvoerige lezing over zijn leven
en geschriften. Twee jaar later koos Locher de Fronde als onderwerp voor zijn
doctoraalcollege. Dat was verrassend. Noch Frankrijk, noch de zeventiende eeuw
vormde, voor zover ik weet, een gebied dat hem meer dan oppervlakkig vertrouwd
was. Hij doceerde er pok niet lang over. Hij gaf ons opdrachten voor werkstukken
en hield een korte inleiding. Daarna vulde hij de tijd die restte tot onze scripties voor
bespreking binnenkwamen, met beschouwingen over de theorie van de geschiedenis
in het algemeen. Ik kreeg een aspect te behandelen dat, leek mij toen, revisie behoefde
en schreef daar een lange uiteenzetting over. Locher vond het verhaal zo aardig dat
hij mij ried op een studie over de Fronde te promoveren, en hij putte uit enkele Leidse
fondsen wat geld om een
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Ernst H. Kossmann, Versailles, augustus 1948, met oud-kampgenoot uit Rohrbach, Jean-Marie Alouis.

verblijf in Frankrijk te financieren. Ik nam zijn voorstel graag aan. Drie jaar gaf ik
mezelf om het boek te schrijven en ik heb me aan die termijn gehouden: in de herfst
van 1953 kon het typoscript naar de drukker.
Wij beleefden in Parijs een schitterend jaar. We hadden weinig geld, maar liepen
velerlei theaters af en gingen, als we het ons konden veroorloven, naar de opera of
de revue. Wij maakten er
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geen eentonig bestaan van, al werkten wij dag na dag vele uren in de Bibliothèque
Nationale, Mazarins oude paleis aan de Rue de Richelieu. Ik las daar de secundaire
literatuur, de bronnenedities, het zeventiende-eeuwse gedrukte materiaal, de
pamfletten waarvan ik wist dat ze niet in Nederlandse bibliotheken voorhanden
waren. Ik zocht eigenlijk niets speciaals. Ik had geen vraagstelling. Daarom besloot
ik dat ik op basis van zoveel mogelijk lectuur - die ik terug in Nederland zou
voortzetten - een boek zou gaan schrijven waarin ik de hele reeks immens
gecompliceerde strubbelingen in één grote samenvatting zou proberen te doorgronden,
niets meer, niets minder.
Heden ten dage zou geen promotor of subsidiegever een zo ongestructureerd
project aanvaarden. Terecht niet, meen ik. Maar ik geneer me er nauwelijks voor.
Ten eerste heb ik zelden met zo veel concentratie aan een boek gewerkt als toen. Ten
tweede is dit in essentie mijn werkwijze gebleven. Ik verbind er geen methodeleer
aan, maar ben ervan overtuigd dat het heel wat historici vergaat zoals het mij meestal
vergaan is: pas wanneer men al een flinke tijd met een onderwerp bezig is schiet het
licht aan en weet men, om het zo uit te drukken, wat men te weten probeert te komen.
"Werkte ik dan ten minste in een of andere duidelijke historiografische context? Nee,
vrees ik. Wij zochten in Parijs enig contact met studenten en docenten aan de
Sorbonne, maar daar kwam nauwelijks iets van. terecht. Wij waren zo verdiept in
ons huwelijk, in de exploratie van de metropool en in ons werk dat we geen ernstige
pogingen deden met jonge vakgenoten of oudere maîtres à penser kennis te maken.
Wij leefden dit jaar, wetenschappelijk, in een zeer gelukkig isolement. Wij hadden
ook nog nooit gehoord van de in 1947 door Lucien Febvre opgerichte en geleide
zesde afdeling van de Ecole Pratique des Hautes Etudes waar, zoals H.L. Wesseling
schrijft (Onder historici, Amsterdam 1995, p. 186), de zogenaamde AnnaIes-school
werkelijk een school werd, een tot grote proporties uitgroeiend instituut. Wij waren
niet op de hoogte van wat vlak voor onze aankomst gebeurd was op het door
veertienhonderd men-
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sen uit drieëndertig landen bezochte, internationale congres van historici in Parijs
(28 augustus-3 september 1950), waar de Franse deelnemers, velen van hen
aanhangers van de Annales, sterk domineerden en een ware campagne voerden tegen
de huns inziens verouderde geschiedenis van politieke feitelijkheden, de vermaledijde
‘histoire événementielle’ of ‘historisante’. Toch kende ik Lucien Febvres boek uit
1942, zijn beroemde Le problèvie de l'incroyance au 16e siècle, en ik was er diep
van onder de indruk geraakt. In Parijs las ik de Trois essais sur histoire et culture
(1948) van Charles Morazé, een zeer dynamische jonge medewerker van Febvre aan
de Ecole Pratique, die enige tijd (1946-1950) algemeen secretaris van het
internationale comité van historici was, duizelingwekkend ambitieuze plannen voor
deze internationale samenwerking ontwierp, (geconcentreerd in Parijs, gefinancierd
door de Rockefeller Foundation en de Unesco, waarin hij ook een rol speelde), maar
zich terugtrok toen hij zag dat hij daar niet voldoende steun voor kreeg (cf. K.D.
Erdmann, Die Oekumene der Historiker, Göttingen 1987, p. 260 e.v.). Ons leken de
Trois essais, toen we ze in 1951 lazen, allerminst vernieuwend. Wij hadden het idee
dat we bij de lectuur van Huizinga en op colleges van Romein en Locher al eerder
met theoretische beschouwingen van deze aard hadden kennisgemaakt. Of wij daar
nu gelijk in hadden of niet, doet er niet toe. Mijn onvoorwaardelijke afwijzing van
het boekje maakte duidelijk dat ik het belang van de Annales niet inzag. Dat deed ik
pas na afsluiting van mijn dissertatie. In 1955 abonneerden we ons op het tijdschrift.
In zijn grote, hierboven genoemde boek vat Erdmann de in de tweede helft van
onze eeuw onder historici gevoerde algemene debatten op als een strijd tussen twee
of drie principieel tegengestelde standpunten. Daar waren zij die, zoals de Annales,
de geschiedenis tot een vooral op maatschappelijke en economische fenomenen
betrokken, soms bijna nomothetische sociale wetenschap wilden transformeren. Daar
waren aan de andere kant zij die streefden naar een idiografisch historisme, vooral
geïnteresseerd in culturele en politieke verschijnselen. Daar waren ten
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slotte de marxisten die vaak neigden naar de positie van de Annalisten, maar zeker
niet met hen verwisselbaar waren. Erdmann meent dat dit conflict in de loop van de
jaren zijn scherpte heeft verloren en er een zekere synthese en verzoening tot stand
is gekomen. Alen kan zich grosso modo vinden in een neohistorisme dat de studie
van de sociale werkelijkheid, de economie en de mentaliteit van de massa minder
verwaarloost dan de voorgangers uit de negentiende eeuw. Hij heeft, lijkt me, gelijk.
De staatkundige en de beschavingsgeschiedenis is gerehabiliteerd. Meende men een
jaar of twintig geleden nog tot de avant-garde te behoren wanneer men beweerde
sociale en economische structuren te bestuderen, nu is het ook in Nederlandse
onderzoeksprogramma's het woord ‘cultuur’ dat subsidiegevers tot vrijgevigheid
bewegen moet. Hoe lang nog?
Indien ikzelf een plaats in deze discussie moest kiezen zou ik me zonder veel
aarzeling onder de neohistoristen scharen. Maar als een conflict heb ik deze discussie
niet ervaren. De lectuur van de Annales in hun volle veelzijdigheid en grilligheid,
hun botheid en generositeit, heeft me gedurende de tien jaar dat ik erop was
geabonneerd, vaak verrukt. Juist echter toen ik het tijdschrift intens begon te lezen,
ging ik in Den Haag colleges in de geschiedenis geven aan de opleiding voor de
buitenlandse dienst en gebruikte ik daarvoor een aantal boeken, waarvan ik twee
vooral bewonderde: ten eerste de bijdrage van Pierre Renouvin over de negentiende
eeuw aan de Histoire des relations internationales (delen V en VI, 1954-1955),
voorbeeldige werken, leek me, zaakrijk, evenwichtig, en beter bruikbaar dan Charles
Morazés, door Febvre en Fernand Braudel jubelend ingeleide Les bourgeois
conqutérmits, XIXe siècle (1957); ten tweede The Struggle for Mastery in Europe,
1848-1918 (1954) van AJ.P. Taylor, stampvol met diplomatieke feiten, eigenzinnig,
sprankelend, een genot om te lezen dankzij de spirituele stijl en malicieuze spot.
Braudels scepsis over de waarde van dit soort geschiedenis heeft mijn vertrouwen
in de zin ervan geen ogenblik aan het wankelen gebracht.
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17 Benoemingen
Vijf keer ben ik willens en wetens als kandidaat bij een benoemingsprocedure
betrokken geweest, twee keer in Leiden, twee keer in Londen, één keer in Groningen.
Hoe vaak ik als beslisser aan een benoeming heb meegewerkt, weet ik niet, vaak in
elk geval. Ik heb dit aspect van het ambtelijk bestaan altijd onaangenaam gevonden.
Het is vervelend zich aan zo'n beoordeling te onderwerpen en pijnlijk over anderen
soms zwaarwegende besluiten te moeten nemen. Nu het competitiebeginsel ook onze
universitaire besognes is gaan beheersen, groeit het aantal gelegenheden die de docent
en de onderzoeker, om een aanstelling of een subsidie te krijgen, verplichten voor
een selectiecommissie te verschijnen en duidelijk te maken dat hij beter is dan de
concurrentie. Ik heb een afkeer van deze situatie, maar waardeer er de betrekkelijke
openheid van. In de oude professorenuniversiteit werden vacatures niet geadverteerd
en was er dus ook geen sprake van sollicitaties of sollicitatiegesprekken. Pas wanneer
men door een benoemingscommissie voor een functie was uitverkoren werd de
betrokkene gevraagd of hij er belangstelling voor had. En wie bij een voordracht op
een tweede plaats terechtkwam, merkte daar soms in het geheel niets van.
In Leiden heb ik twee keer, kort na elkaar, een benoeming gemist. Over de eerste
keer schreef ik al. Die ergerde me. Het zou onnozel zijn ook voor de tweede keer,
die hetzelfde patroon had, belangstelling te vragen. Die maakte mij woedend, een
toestand waarin ik zelden en ongaarne verkeer. In beide gevallen was de procedure
overigens correct, en de uitslag, hoewel voor mij teleurstellend, verantwoord. Daarover
had ik ook toen geen twijfel. Wat mij hinderde, was het feit dat de kwestie werd
afgehandeld in een beslotenheid die discretie werd genoemd, maar neerkwam op
stroeve tactloosheid. En het was, ook binnen de normen van die tijd, absoluut niet
nodig geweest het spel in zo deftige stijl te spelen.
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Dat merkte ik toen Geyl mij in april 1956 vroeg met hem in een niet meer bestaand
Haags café-restaurant bij het Staatsspoor, dat nu Centraal Station heet, een kop thee
te drinken. Hij vertelde me dat hij op zoek was naar een opvolger van G.J. Renier,
hoogleraar in de Nederlandse geschiedenis aan University College in Londen, die,
geboren in 1892, in 1957 zou aftreden. Geyl wist van mijn Leidse moeilijkheden,
had daar met Locher ook over gesproken en was er door Hans Boogman goed van
op de hoogte gehouden. Hij had nauwelijks kandidaten voor de Londense post.
Boogman zou er geschikt voor zijn, maar die was bestemd om hemzelf in 1958 op
te volgen. Ook Baudet kwam in aanmerking; die zag hij echter liever op de leerstoel
voor economische en sociale geschiedenis in Groningen, die bij Slicher van Baths
vertrek naar Wageningen vrijkwam, en inderdaad, Baudet werd datzelfde jaar, 1956,
daar benoemd. Voelde ik er iets voor? Garanderen kon hij niets, maar hij zou zijn
best willen doen. Ik was hogelijk verbaasd en tegelijk jubelend over het feit dat het
mogelijk was over dit soort zaken met zo veel tactvolle indiscretie te praten. Ik zei
al spoedig ja en toen volgden op gezette tijden korte snelle briefjes van hem, waarin
hij informatie gaf over de voortgang van de zaak, de ups en downs, de vele wendingen,
de voors en tegens, de reacties op twee bezoekjes van mij aan Londense dignitarissen,
een hele reeks nauwkeurige en objectieve verslagen, openhartig, zakelijk en immens
charmant. Wat er ten slotte in december 1956 uit kwam, was het aanbod van een
readership voor vijf jaar, na die termijn bij gebleken geschiktheid verlengbaar,
eventueel verhoogd tot een hoogleraarschap. Ik nam het natuurlijk aan. Het was
overduidelijk dat ik geen aanspraak op een Londens professoraat kon maken. De in
Londen gestelde eisen lagen een stuk hoger dan in Nederland. En over de tijdelijkheid
van de aanstelling maakte ik me geen zorgen. Terecht niet, bleek later, maar wat was
het in wezen dat het mij zo makkelijk maakte de stap te wagen? Ik wist tenslotte
weinig van de Nederlandse geschiedenis af en nog minder van Engeland, en de taal
sprak ik uiterst gebrekkig. Zelfverzekerdheid, luchthartigheid?
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Van beide wat, denk ik, ze passen goed bij elkaar. Ik begon mijn baan in oktober
1957.
In 1962 kwam de test. Ik had me aan Londen en Engeland gewend, me wat beter
in het Engels leren uitdrukken, meer studenten voor het vak getrokken dan mijn
voorgangers, braaf een tweede boek geschreven, en mijn kennis van de Nederlandse
geschiedenis aanmerkelijk vergroot. Over een vaste aanstelling werd in 1961 geen
discussie gevoerd, wel echter over de omzetting van mijn functie in een gewoon
professoraat. De Nederlandse ambassade wilde dat graag. De universiteit had er geen
bezwaar tegen wanneer het Nederlandse ministerie van Onderwijs voor aanvullende
financiering zorgde. De regie van de zaak lag in handen van de ambassaderaad voor
pers- en culturele zaken in Londen, de ook in de letterkunde toen zeer gewaardeerde
dr H.J. Friedericy (1900-1962), voor de oorlog als ambtenaar in Nederlands-Indië
werkzaam, na de dekolonisatie in de diplomatieke dienst. Hij maakte er een
schitterende komedie van, precies wat zij waard was. Mij persoonlijk liet het volstrekt
onverschillig of ik nu reader dan wel hoogleraar was - de professorentitel heeft mijn
ijdelheid nooit geprikkeld - maar waarom zou men een rangs- en salarisverhoging
misprijzen? Friedericy hield mij nauwkeurig op de hoogte van zijn Haagse demarches
en vooral zijn mondeling verslag van de speurtocht in kasten, lasten en bureaus die
hij op het Haagse departement moest ondernemen om het, naar hij verzekerde,
buitengewoon schone memorandum over mijn verdiensten terug te vinden dat hij
had opgesteld, maar dat was weggeraakt - het sluimerde in de lade van een ‘kracht’
- groeide uit tot een epos van hoog literair gehalte. Hij bereikte zijn doel, schaterend
van de lach en buitengewoon vriendelijk. Hij was een man van grote gaven en
fijnzinnigheid. Hij stierf plotseling in november dat jaar. Ik heb van zijn korte
aanwezigheid in mijn leven genoten.
De laatste benoemingsprocedure waaraan ik mij heb onderworpen, betrof
Groningen. Mijn vrouw wilde beslist naar Nederland terug en ik twijfelde er geen
moment aan dat ik haar wens
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moest respecteren. Trouwens, al beviel het mij in Londen goed, ik zag er toch tegen
op nog vele jaren tot mijn pensioen de Nederlandse geschiedenis te blijven doceren
aan undergraduates die de taal niet kenden, en postgraduates die haar moeizaam
aanleerden. Vooral twee vrienden, Han Baudet en Hans Boogman, spanden zich in
om mij op de leerstoel van P.J. van Winter, die in de zomer van 1965 bij diens
emeritering vrijkwam - eigenlijk op een van twee leerstoelen, want de functie werd
gesplitst -benoemd te krijgen. Baudet kende ik vanaf 1945. Hij was, zoals reeds
vermeld, in 1956 naar Groningen gekomen en had met Van Winters opvolging veel
te doen. Al in 1962 maakte hij ons op de vacature attent en hij beloofde volle steun
wanneer ik een aanstelling daar ambieerde. Het is met Baudet altijd goed praten
geweest. Zijn vriend en kring in binnen- en buitenland is groot, zijn sociale leven is
rijk, zijn talenten zijn gevarieerd. Al werkte hij serieus en vruchtbaar in de
sociaal-economische geschiedenis die hij doceerde, een pure vakgeleerde heeft hij
nooit willen worden. Hij heeft nooit beslist wat het belangrijkste voor hem is: de
wetenschap, de muziek, de warmte van gezin en vriendschap. Gespletenheid? Welnee.
Hij is het tegendeel van een tobber. Terecht overtuigd van eigen verdiensten is hij
erin geslaagd zijn bestaan een levendig en vrolijk gezicht te geven. Zijn brieven over
de Groningse beraadslagingen inzake Van Winters opvolging waren niet alleen
boeiend, maar ook uiterst amusant, parels van spot over de manier waarop dit soort
benoemingen toen tot stand placht te komen.
Ook J.C. Boogman hield ons vanuit Utrecht op de hoogte. Hij schreef ons veel.
Wij gingen regelmatig bij hem op bezoek als wij in Nederland kwamen. Ik heb hem
altijd een hoogst interessante persoon gevonden, als mens en als historicus. Zijn werk
is diep en origineel. Het schittert niet, het verbluft niet door betoogtrant en stijl. Maar
wie hem zorgvuldig leest, ziet een man die, zonder daar druk over te doen, nieuwe
vragen weet te stellen en te beantwoorden. Hij is een van de beste historici van zijn
generatie, aan wie het gilde meer verschuldigd is dan het toont. Hij heeft
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het zichzelf nooit gemakkelijk gemaakt, maar zoekt in grote literatuur, in mooie
spijzen en dranken, in muziek en vroeger ook in krachtige auto's de levensvreugde
die hem, lijkt me, niet zo moeiteloos toevalt als Baudet. Hij is een sterke
persoonlijkheid en heeft présence, mede dankzij zijn nobele stemgeluid, verbaast de
omgeving echter soms door wat deze ervaart als grilligheid, al zijn de ogenschijnlijk
abrupte wendingen in zijn appreciatie van mensen en zaken op een dieper niveau
misschien minder onverwacht dan zij lijken. Toen hij in 1982 aftrad, maakte hij de
indruk enigszins teleurgesteld te zijn. Dat verwonderde ons. Hij sloot, meenden wij,
een mooie carrière als docent en promotor af en het oeuvre dat hij tot stand heeft
gebracht, is misschien niet groot, maar zo krachtig dat het van belang zal blijven.
Veel van zijn brieven heb ik bewaard. Het zijn vaak snelle, ongestructureerde,
emotionele notities in een handschrift dat H.W. von der Dunk in het voorwoord van
de afscheidsbundel Van spel en spelers treffend contrasteert met dat van Geyl: Geyls
horizontale schrift, dat als een racefietser door het landschap raast, de verticale
penvoering van Boogman, die zijn letters als zware palen naast elkaar in de grond
rammeit. Wie zijn vriendschap heeft gekend, heeft in zijn bestaan iets bijzonders
beleefd.
In september 1965 was de benoeming in Groningen rond. Ik begon er op 1 januari
1966. De Her beschreven gebeurtenissen zijn op zichzelf onbenullig. Ik heb ze verteld
om te laten zien hoe benoemingsprocedures in het oude bestel verliepen en hoe ze
door luchthartigheid en indiscretie draaglijk gemaakt konden worden.

18 Londen: de leerstoel
In 1999 zal de leerstoel voor Nederlandse geschiedenis in Londen zijn tachtigste
verjaardag kunnen vieren. Hij werd in 1919
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ingesteld en toen voor een belangrijk deel gefinancierd door het bedrijfsleven.
Nederland had in die tijd in Britse kring geen goede naam. In de Grote Oorlog was
zijn neutraliteit, meende men, gunstiger voor Duitsland dan voor de
Anglo-Amerikanen geweest. De ondernemers waren bereid het prestige van het land
wat te verhogen door in de Londense universiteit een plaats te scheppen voor de
studie van het Nederlandse verleden, de oude Brits-Nederlandse relaties en de
Nederlandse literaire cultuur. P. Geyl, leerling van Blok in Leiden, in 1913 op een
haastig proefschrift gepromoveerd en datzelfde jaar Londens correspondent van de
NRC geworden, werd op de nieuwe leerstoel benoemd, eerst in een deeltijdfunctie
(naast enig werk als een soort halfofficiële persattaché op de ambassade). Al in 1920
kreeg hij steun van een docent in de Nederlandse taal- en letterkunde. In 1924 werd,
aan het Bedford College voor vrouwelijke studenten, een aparte leerstoel voor dit
onderwerp ingesteld, terwijl de geschiedenis aan het gemengde University College
bleef.
Geyl, die in december 1919 tweeëndertig jaar oud werd, had het bepaald niet
makkelijk met zijn leerstoel. Op 1 november 1957 schreef hij mij uit Cambridge,
Massachusetts, waar hij toen doceerde, als antwoord op mijn verslag van mijn eerste
Londense ervaringen: ik dacht bij het lezen terug aan mijn begin. ‘Mijn hemel, hoe
moeilijk had ik het! Ik moest helemaal zelf mijn weg. banen en 't leek mij wel een
oerwoud, die grote onverschillige universiteit van Londen, of een woestijn. Die eerste
jaren waren een harde proef. Ik zei aldoor: ik moet publiceren, dat ze me leren kennen;
en de toenmalige Provost [van University College] vond dat maar praatjes en telde
de studenten die ik had, àls ik er. had. Maar mijn idee was toch het juiste en na vier
jaar kwam ik er door met de hulp van de jongere historici van toen [...].’
S.T. Bindoff (1908-1980) vertelde mij eens hoe hij in de late jaren twintig bij Geyl
op college kwam. Hij was toen een jaar of negentien, denk ik, en de enige student
in de cursus Nederlandse geschiedenis. Geyl vond het niet de moeite waard om die
enkeling in het gebouw van University College in Gower Street for-
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meel te gaan onderwijzen en ontving hem thuis in zijn eigen studeerkamer. Hier
staan de boeken, zei hij, haal er maar uit wat je zint, en als je wat Nederlands wilt
leren, hier is het woordenboek. Daarna ging hij aan zijn bureau zitten en werkte
driftig en geconcentreerd aan eigen geschriften. Na een paar uur keerde hij zich om
tot de hulpeloze student en legde uit wat er zoal in de boekenkast te vinden was, hoe
Bindoff de ene tekst met de andere vergelijken moest en wat hijzelf die paar uur aan
het doen was geweest. Zo ging het dat hele jaar door. Nooit, zei Bindoff, heb ik
zoveel geleerd als tijdens dit college. In 1934 haalde hij onder Geyls leiding de graad
van Master of Arts op een these die hij in 1945 in uitgebreide boekvorm publiceerde
onder de titel The Scheldt Question to 1839. Het moeten kostelijke vertoningen zijn
geweest, deze wekelijkse samenkomsten van de oer-Engelse Bindoff, lang, langzaam,
flegmatiek en even beminnelijk als geestig, en de razendsnelle, hoogst strijdbare en
licht ontvlambare Geyl.
De Londense universiteit was een federatie van betrekkelijk onafhankelijke
colleges, wijd over de stad en de buitenwijken verspreid. Elk college had zijn eigen
afdeling geschiedenis met een eigen staf. Hoe het onderwijsstelsel in Geyls tijd werkte
weet ik niet precies, maar het zal wel niet veel anders zijn geweest dan toen ik in
1957 in Londen kwam. De studenten werkten voor gemeenschappelijke examens.
Voor een deel was het studiepakket in alle colleges identiek. Maar drie van de negen
onderwerpen waarin zij na drie jaar schriftelijk werden geëxamineerd om de
waardigheid van BA Honours te behalen, stonden ter vrije keuze. Deze drie ‘papers’
vormden een eigen pakket. De mogelijkheden waren onvoorstelbaar groot. Het
verschil met de toenmalige situatie in Nederland was enorm. Er was in de reusachtige
universiteit met haar vele tientallen docenten die in de diverse colleges werkzaam
waren een hoeveelheid gespecialiseerde deskundigheid beschikbaar die niet in een
zin of wat valt op te sommen. De student kon voor zijn drie gecoördineerde
keuzeonderwerp en opteren voor aspecten van de Britse, de Franse, de Noord- of
Zuid-Amerikaanse, de Midden-Europese, de Oost-Europese, de
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Londense geschiedenis, de geschiedenis van de Renaissance, de oude geschiedenis,
enzovoort enzovoort, elk gedoceerd in het college waarin de expert op het betrokken
veld was aangesteld. Er was flink wat concurrentie tussen de docenten. Men moest
zich ten eerste het recht zien te verwerven niet alleen onderwijs in de algemene cursus
te geven, maar ook een eigen specialisme aan te bieden. En als men daarin was
geslaagd, moest men er studenten voor zien aan te trekken, zowel uit het eigen college
als uit de andere. Geyl heeft kans gezien in dat stelsel een plaats voor zijn leeropdracht
te bemachtigen. Hij bereikte daarmee dat zijn. vak formeel gelijkwaardig werd aan
de geschiedenis van de grote mogendheden en volledig in het algemene
onderwijsprogramma werd geïntegreerd.
Het systeem was organisatorisch zo gecompliceerd dat wie een keuzevak aanbood
en de nadere inhoud ervan bepaalde, zich voor vele jaren daarop vastlegde. Het is
dan misschien ook niet verrassend, maar het blijft in hoge mate curieus dat Geyls
keuzen het onderwijs in de Nederlandse geschiedenis decenniën lang hebben
gefixeerd. Hij ging ervan uit dat Britse studenten in de jaren twintig niet bereid
zouden zijn zich in Nederlandse binnenlandse geschiedenis te verdiepen. Hij gaf
daarom als zogenaamd ‘optional subject’ (een cursus van vijftig uur in twee jaar)
een college over de Europese diplomatie en de Lage Landen van 1648 tot 1839, en
als ‘special subject’ (een cursus van vijftig uur in één jaar, gebaseerd op de bestudering
van enig bronnenmateriaal) de diplomatieke geschiedenis van de Spaanse
Successieoorlog. Renier, die in 1936 na Geyls vertrek naar Utrecht reader in de
Nederlandse geschiedenis werd, zette deze colleges eenvoudig voort. Maar na 1945
waagde hij het eindelijk het thema van het ‘optional’ te wijzigen: het werd
Nederlandse geschiedenis gedurende het. ancien régime en dat is uiteraard een
onderwerp waarin men zich heel wat vrijer bewegen kon. Het ‘special’ echter bleef
gehandhaafd. Toen ik in 1957 begon, kon ik dus constateren dat de Nederlandse
docenten al meer dan dertig jaar lang hun Britse studenten energiek hadden ingewijd
in de details van de diplomatie
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tijdens de Spaanse Successieoorlog. Dertig jaar! Zo lang had geen ‘special’ het in
de hele universiteit volgehouden. Ik heb het nog een jaar aan twee studenten moeten
onderwijzen, op basis, de hemel zij dank, van een keurig getikt en hoogst interessant
aperçu dat Renier voor zijn colleges gebruikte. Daarna was het uit. Ik kreeg van de
universiteit de permissie het onderwerp te veranderen. Men was zeer opgelucht dat
de Nederlandse Opstand voldoende in het Engels en Frans gesteld bronnenmateriaal
had opgeleverd om de studenten die geen Nederlands hoefden te kennen, enig inzicht
in de problemen ervan te geven. Voor zover ik weet is, nu al weer veertig jaar later,
de Opstand nog altijd het thema van deze ‘special’ cursus.

19 Londen: een notitie over Geyls leermeesterschap
Direct nadat ik in Londen was verschenen, ontmoette ik daar een aantal oud-leerlingen
van Geyl, die mij in hun college een lunch aanboden en hielpen me in de universiteit
te oriënteren. Een van hen was Bindoff, die zich overigens in de Engelse geschiedenis
was gaan specialiseren - in 1959 verscheen zijn bekende boek over Tudor England
in de Pelican-reeks over de geschiedenis van Engeland - een ander was mevrouw
Alice C. Carter, die een aantal boeken over aspecten van de Nederlandse geschiedenis
publiceerde. Op beiden had Geyl een onuitwisbare indruk gemaakt en nog steeds
vereerden zij hem met een trouw die ik bijna als aanhankelijkheid zou willen
definiëren wanneer dat niet zo vreemd klonk. Jaren later heb ik daarvan nog eens
een voorbeeld gezien bij een zaak die ook mij betrof. De anekdote is misschien het
vermelden waard.
In 1964 verscheen bij Ernest Benn in Londen het tweede deel van Geyls The
Netherlands in the Seventeenth Century. Het behan-
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delde de periode 1648-1715. In 1961 was het eerste deel daarvan uitgekomen, in
1958 voorafgegaan door een stilistisch verbeterde editie van de uit 1932 daterende
The Revolt of the Netherlands. Deze drie boeken waren vertalingen uit de
Geschiedenis van de Nederlandse stam, die Geyl gedurende zijn Londense periode
in het Nederlands had geschreven. De redacteur van de Times Literary Supplement
verzocht mij in 1964 het boekte recenseren en gaf mij daar flink wat ruimte voor. Ik
probeerde in mijn artikel de positie van Geyls Stam in de Nederlandse en Belgische
geschiedschrijving te bepalen (Engelsen wisten daarvan vrijwel niets) en constateerde
dat het werk in tegenstelling tot dat van Pirenne en Blok wel nooit af zou komen, in
1798 was blijven steken en geheel uit balans was geraakt. De suggestie was natuurlijk
dat de opzet, de inspiratie, de kern van de Stam. dateerden uit Geyls Londense jaren
en na zijn terugkeer naar Nederland in 1936 sterk aan kracht hadden ingeboet.
Bovendien wees ik erop dat Geyls behandeling van de stof afweek van de normen
die in de jaren zestig gangbaar waren, en dan niet zozeer omdat hij de economische
geschiedenis verwaarloosde (dat was, leek me, zijn goede recht), als wel omdat hij
zijn personages maakte tot dragers niet van hun eigen zeventiende-eeuwse
voorstellingen, maar van latere, negentiende-eeuwse principes over natie en
dynasticisme. Ook stelde ik dat, al was Geyls these over de fundamentele eenheid
van de Nederlandstalige landstreken bijzonder vruchtbaar geweest en had zij heel
wat gegevens in een nieuw licht geplaatst, het hele boek toch in zekere zin als
‘ouderwets’ moest worden beschouwd, erfgenaam van een negentiende-eeuwse
preoccupatie met natie en staat. Ik bedoelde dit niet als kritiek, maar als nuchtere
constatering en ik beklemtoonde de eminente kwaliteiten van het boek met een zo
rijke keur van complimenten dat ik er nu om glimlach.
Het stuk verscheen op 28 mei 1964, anoniem zoals toen in de TLS gebruikelijk
was. Kort daarna werd ik óf door Bindoff óf door Alice Carter (ik weet het niet meer)
opgebeld: had ik het artikel gelezen, was het niet een schandelijke en volkomen
onoordeel-
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kundige aanval op Geyl, het product, dachten zij, van een of andere arrogante Britse
jongeman die niets van Nederlandse geschiedenis wist, nooit iets anders van Geyl
had gelezen dan dit ene boek en waarschijnlijk de taal niet eens kende, moesten wij,
Bindoff, Carter en ik, daar geen scherp protest tegen schrijven en in de TLS publiceren
en konden zij op mijn handtekening rekenen? Oh dear! Ach nee, antwoordde ik zo
ongeveer, ik had wel bezwaren tegen het stuk - en die had ik, ik heb altijd bezwaren
tegen al mijn stukken - maar ik kon toch niet zeggen dat ik het er fundamenteel mee
oneens was. En zo verscheen op 25 juni 1964 een brief aan de redactie getekend door
Bindoff en Carter waarin zij als oud-studenten van Geyl verklaarden dat de recensie
misplaatst was. Ik kreeg de gelegenheid daar nog - alweer anoniem - iets bij aan te
tekenen: ik bedankte hen voor hun blijk van respect voor Geyl, herhaalde dat ik dit
geheel en al deelde en nam niets terug. Ik vond dit een buitengewoon boeiend incident
en was oprecht geroerd door de trouw waarmee zij zich met hun leermeester van
dertig, veertig jaar tevoren verbonden voelden. Het enige misverstand was dat ik
Geyls werk, door het als het ware te ‘historiseren’ en niet, zoals toen in Engeland
nogal eens gebeurde, alleen maar op exuberante wijze te prijzen, zou hebben willen
aanvallen, want dat was in het geheel mijn bedoeling niet geweest. Ik heb echter tot
mijn spijt begrepen dat Geyl zelf, die zich graag door ongereserveerde lof liet
bedwelmen, er ook zo'n interpretatie aan gaf.
De beste delen van de Stam schreef Geyl toen hij aan University College de
leerstoel voor Nederlandse geschiedenis bekleedde. In 1995 publiceerde de
tegenwoordige hoogleraar in dat vak - de vijfde - Jonathan I. Israel, zijn The Dutch
Republic 1477-1806. Ongeveer duizend bladzijden van dit belangrijke en
indrukwekkende boek behandelen de periode die Geyl in ongeveer evenveel pagina's
in zijn drie in het Engels verschenen delen uit de Stam bestudeerde. In zijn bibliografie
vermeldt Israel wel enig werk van Geyl, onder andere de Geschiedenis van de
Nederlandse stam en The Revolt of the Netherlands, maar de twee hierboven
genoemde
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delen over de zeventiende eeuw ontbreken. Uit Israels handboek blijkt niet dat veruit
het grootste stuk van zijn onderwerp door Geyl al met vergelijkbare uitvoerigheid
in het Engels toegankelijk was gemankt. Hoe vergankelijk is roem, zegt men dan.

20 Londen: het ambt
Geyl had in 1919 de leerstoel moeten vormen en er ruimte voor moeten vinden.
Renier - die in 1945 tot hoogleraar werd bevorderd - had hem nog steviger
vastgetimmerd. Ik vond mijn opdracht duidelijk omschreven, mijn positie verzekerd
en kreeg van iedereen volle steun. De cursus over de Opstand trok nogal wat
studenten; er waren jaren dat wij in de kamer waarin ik lesgaf nauwelijks plaats meer
hadden. (De colleges werden altijd gehouden in de kamer van de docent: Geyl had
haar voor het eerst betrokken, Renier, ik, mijn opvolger Koen Swart namen haar
over, en nu zetelt Jonathan Israel er.) Ambtelijk was mijn Londense periode veruit
de gemakkelijkste uit mijn loopbaan. Ik had geen verantwoordelijkheid dan die voor
mijn eigen stekje en daar droeg ik bepaald niet zwaar aan. Zodoende kon ik mij
opgewekt en evenwichtig bewegen door de doolhof van de universitaire gemeenschap,
van niemand sterk afhankelijk, niet bevoegd of geneigd tot kritiek op anderen, zonder
veel bestuurstaken, zelfs bij de grote vergaderingen die men geacht werd bij te wonen
eerder een geïnteresseerde waarnemer van buiten dan een deelnemer. Maar natuurlijk
had de titularis voor de Nederlandse geschiedenis meer te doen dan een uur of drie
per week lessen over zijn eigen onderwerp verzorgen. Hij behoorde tot de groep
docenten die algemene hoorcolleges over het Europese ancien régime gaven, hij had
elk trimester een ‘essay class’ - van zes studenten uit University College, die ieder
om de twee weken een essay van een bladzijde of zes over een opgegeven thema uit
de Europese

E.H. Kossmann, Familiearchief

149
vroegmoderne geschiedenis schreven en hun stellingen mondeling verdedigden: een
prachtig gebruik! - en hij doceerde vaak en regelmatig in allerlei lossere verbanden
met de collega's mee.
En dan was er het seminar voor postgraduates, de hoogste vorm van onderwijs
die er was. Het was voor een docent een eer zo'n eigen seminar te leiden. Ik had er
een van Renier geërfd en wist totaal niet wat ik ermee aan moest. Renier had immers
slechts twee undergraduates en geen enkele postgraduate nagelaten, opzettelijk, want
hij had al enige tijd geen studenten meer aangenomen aangezien hij, zei hij, er niet
zeker van kon zijn dat dezen bij zijn opvolger in even goede handen zouden zijn als
in de zijne. In feite kwamen naar dit seminar in het begin dan ook uitsluitend collega's
die een of andere connectie hadden gehad met Geyl, Renier, Nederland en de
Nederlandse geschiedenis. Daar waren vrouwen en mannen van kwaliteit onder,
creatieve mensen met bekende oeuvres op hun naam of bezig die te schrijven, ervaren
onderzoekers die veel talen kenden, lang in allerlei buitenlanden hadden gewoond
en er in de archieven hadden gewerkt: de levendige en originele Charles Boxer, de
jonge Graham Gibbs, Alice Carter, die aan de London School of Economics doceerde,
de Noorse historica Ragnhild Hatton, die bij Renier was gepromoveerd, de Spaanse
Isabel de Madariaga en allerlei anderen, een gezelschap dat om de week bijeenkwam,
verwachtte dat er iets gebeuren zou en zelf met een mij in het begin volkomen
overdonderende spraakzaamheid het woord voerde. Vooral de vrouwen maakten
indruk. Ik heb beslist nooit een groep historicae gekend die m zo'n adembenemend
tempo hun inzichten met zoveel eruditie, zo'n beheersing van de kleinste details van
de soms nogal exotische onderwerpen waarin zij geïnteresseerd waren, op zo krachtige
toon uitwisselden. Wat had ik, een Leidse provinciaal, deze mensen te bieden?
Om enige structuur aan dit seminar te geven stelde ik voor dat mijn vrouw en ik
enkele keren per jaar een uitvoerige kritische beschouwing zouden wijden aan de
Nederlandse historische studies die er verschenen. Dit bleek een nuttige en welkome
sugges-

E.H. Kossmann, Familiearchief

150
tie. Wij hebben dit tot ons vertrek volgehouden en er, omdat er nogal eens
belangwekkende discussies uit ontstonden, zelf ook veel profijt van gehad. Onze
uiteenzettingen waren gebaseerd op het ‘Bulletin critique de l'historiographie
néerlandaise’, dat wij van 1954 af tot en met 1965 jaarlijks schreven in het door de
universiteit van Rijssel (Lille) gepubliceerde en goed geleide geschiedenistijdschrift
Revue du Nord. De elf artikelen tellen te zamen tegen de 300 bladzijden. Er is veel
werk in geïnvesteerd. Wij verdeelden het materiaal zoveel mogelijk in gelijke porties;
meestal kwam het erop neer dat Johanna de prehistorie, de Middeleeuwen, de
economische en de kerkgeschiedenis voor haar rekening nam en ik me over de rest
ontfermde en het hele geval in het Frans redigeerde. Aangezien we dit bulletin
beschouwden als een middel om in het buitenland belangstelling voor de Nederlandse
historiografie te weideen, stelden we onze oordelen in welwillend proza zonder ons
overigens tot lof te forceren als wij geen aardigheid in een bepaalde publicatie hadden.
Al met al heeft deze bezigheid mij in hoge mate geholpen om mijn kennis van de
Nederlandse geschiedenis te vergroten en te verdiepen. En wat een vermakelijke
situatie was het eigenlijk! Daar zat ik in Londen, soms met mijn vrouw naast mij, in
het Engels Nederlandstalige boeken te bespreken waarover ik in het Frans recensies
schreef. In 1966 zijn wij met dit bulletin opgehouden. De productie groeide zo sterk
dat wij hulp nodig hadden, echter niemand in Nederland bereid vonden zich in het
Frans uit te drukken. Maar, hoe dat zij, het moeilijke seminar dat ik had geërfd hebben
wij onder andere dankzij ons ijverig missionariswerk zo nu en dan een zekere inhoud
kunnen geven.
Natuurlijk was ik ook verantwoordelijk voor examenwerk, zowel met betrekking
tot mijn eigen ‘papers’ als tot die over algemene Europese geschiedenis van de
vroegmoderne tijd. Ik heb honderden ‘papers’ beoordeeld, wekenlang soms, en daar
eigenlijk enig plezier in gehad. Dat was erg onconventioneel. Een echte geleerde
behoorde te steunen onder de last van dit dorre, pedante routinewerk, trappelend van
ongeduld om in de archieven
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fundamenteel onderzoek te gaan doen. Ik zag echter, wanneer ik die stapels
examenwerk doorliep, de jonge mannen en vrouwen als het ware voor me, in de
grote zalen waar ze zaten te pennen, soms bijna geïnspireerd bezig hun kennis en
inzicht op papier te zetten. Maar het merkwaardigst waren niet de door de Londense
universiteit aan haar eigen studenten afgenomen examens. Het merkwaardigst waren
de ‘papers’ die de universiteit ontving uit colleges in Afrika en Azië waar zij als
examinator voor een Londens ‘BA General in history’ fungeerde. Aan de beoordeling
ook daarvan heb ik jaren meegedaan. Vele honderden werkjes heb ik gelezen en vaak
genoot ik van hoogst verrassende inzichten. Het is een oud gebruik onder docenten
anekdotes uit te wisselen over blunders van studenten. De laatste jaren neemt deze
praktijk pijnlijke vormen aan en dient zij om de snelle aftakeling van onze beschaving
te illustreren. Mijn ervaring uit de jaren vijftig en zestig met de examinering van
Afrikaanse en Aziatische studenten heeft me echter zo gehard dat ik geen glimlach
of zucht kan opbrengen wanneer mijn collega's me over de stommiteiten van hun
huidige leerlingen in Nederland vertellen. Op een vraag over de verspreiding van de
Hervorming in het zestiende- en zeventiende-eeuwse Europa kwam het antwoord
uit Hongkong: die ging snel in haar werk toen de woeste strijder Maarten Luther met
zijn Germaanse horden vanuit de oerwouden plunderend Frankrijk binnenrukte. Een
Afrikaanse student leverde eens een bijdrage tot de verklaring van de industriële
revolutie: zij werd veroorzaakt door de beslissing van de Engelsen om op paarden
in plaats van kamelen te gaan rijden. Ik dacht bij het lezen van dit soort observaties
overigens wel: wat zou ik na het volgen van een vluchtige cursus zelf voor onzin
hebben geschreven over aspecten van de Afrikaanse of de Aziatische geschiedenis?
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21 Londen: een tussenfase?
Mijn Londense verblijf heeft de aard van mijn wetenschappelijke werkzaamheid in
mijn latere leven voor een belangrijk deel bepaald. Soms heb ik dat betreurd. Als
student vermeed ik de Nederlandse geschiedenis. In Londen moest ik mij erin
specialiseren. Dat deed ik overigens niet ongaarne; wie Nederland van buitenaf
bekijkt en aan vreemdelingen moet uitleggen, valt heel wat boeiends op. Omstreeks
1960 aanvaardde ik een opdracht van de Oxford University Press om een geschiedenis
van Nederland en België in de negentiende en twintigste eeuw te schrijven en
verplichtte ik mij dus me in een tijdvak te oriënteren dat ik uit eigen onderzoek niet
kende. Dat hinderde mij niet. Na een tiental jaren aan het ancien régime te hebben
gewijd was een wisseling van decor mij niet onwelkom. Het is iets anders dat mij
doet aarzelen als ik de waarde schat van de resultaten die mijn Londense bedrijf heeft
gehad, en het is iets banaals: het boek dat ik in bewerking nam, is veel langer
geworden dan we waren overeengekomen, en heeft veel meer tijd gekost dan ik
ervoor had uitgetrokken. Ik heb mezelf nogal eens verweten dat ik mij, in zekere zin
tegen mijn bedoeling en overtuiging, verslingerde aan de ambitie van zovelen van
ons om ten minste één keer in ons leven een werkelijk groot boek te schrijven, een
samenhangend geheel van vele honderden bladzijden over een onderwerp van
algemene betekenis. Dit verlangen woekert constant in onze kringen en verwoest
huwelijken en levensgeluk. Misschien heb ik het kunnen vervullen en zodoende
huwelijk en geluk gered, à contrecoeur echter, want ik houd niet van dikke boeken
en prefereer levendige essays of kernachtige, korte stukken boven standaardwerken.
Men neemt uit elke levensfase herinneringen aan mensen met wie men verkeerde
mee, en soms een vriendschap. Bezin ik mij op dit aspect van mijn verblijf in Londen,
dan tref ik geen echte vriendschappen aan, en eigenlijk slechts weinig scherpe beelden
van persoonlijkheden. De oorzaak ligt alleen bij mij. Ik beleef
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elke fase in mijn bestaan als een zelfstandig geheel, dat ik afsluit wanneer ik eruit
vertrek. Uit mijn schooltijd, de Duitse periode, mijn Leidse jaren heb ik wel een
aantal maar niet veel bijzondere relaties aangehouden, hoewel ik in goede harmonie
met mijn klasgenoten, lotgenoten en studiegenoten verkeerde. Ik heb slechts één keer
eens een reünie bezocht en toen enigszins verlegen geconstateerd dat ik weinig met
de aanwezigen meer te maken had. Zo is het mij ook vergaan met betrekking tot de
gelukkige jaren in Londen. Ik ben van nature blijkbaar ontrouw aan het eigen verleden
en loop soms bijna als een vreemde door de straten en langs de huizen waar ik vroeger
heb gewoond, gesteld al dat ik de weg erheen terugvind. Ik zou mij echter uiterst
onhoffelijk tegenover dit verleden gedragen wanneer ik verzweeg hoeveel indruk
Alfred Cobban en Arnaldo Momigliano op mij hebben gemaakt en hoe wezenlijk
mijn connectie met Gustaaf Renier en John Bromley voor mij is geweest.

22 Londen: Cobban en Momigliano
In 1957 had Leiden geen instituut voor geschiedenis, geen docentenkamers, geen
koffiekamer of restaurant. De Sorbonne, waar ik in 1950-1951 een enkele keer
rondhing, was kaal, versleten en oncomfortabel. Pas in Londen leerde ik de universiteit
kennen als een organisatie die niet alleen ideëel maar ook fysiek meer is dan een
onderwijsinstelling met lesroosters, leslokalen en wat kantoren. Wat nu ook in
Nederland gebruikelijk is, bestond in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, zoals
men weet, al heel lang. Uit biografieën en romans leert men dat de senior common
room van de grote universiteiten een functie vervulde in het intellectuele leven van
de natie, positief gewaardeerd als een plaats waar geleerden uit verschillende
disciplines een kop koffie drinken en ontspannen een kwartiertje over hun werk
converse-
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ren, bekritiseerd als broeikas van intriges en roddel. Ik ging er graag naar toe als ik
er tijd voor had en mijn vrije uren niet doorbracht in de prachtige leeszaal van het
British Museum (de legendarische Round Room), nu zoals alle leeszalen waar ik
vroeger veel en vaak werkte - die van de Gemeentebibliotheek in Rotterdam, van de
Koninklijke Bibliotheek aan de Kazernestraat, van de Bibliothèque Nationale, van
de Leidse bibliotheek aan het Rapenburg, van de Groningse universiteitsbibliotheek
in de Kijk in 't Jatstraat - opgeruimd en naar een andere locatie verplaatst. Het was
in deze zeer behaaglijke senior common room van University College dat men ook
met de collega's van zijn eigen afdeling het gemakkelijkst in gesprek kwam.
Ik heb veel gepraat met de toenmalige hoogleraar in de Franse geschiedenis, Alfred
Cobban (1901-1968). Hij was een uiterst beminnelijke en levendige man die een
groot aantal boeken heeft geschreven, alom werd gewaardeerd, maar zich niet op de
voorgrond drong. Hij begon in Londen als reader (1937) en heeft vrij lang, tot 1953,
op een professoraat moeten wachten, aangezien in Londen toen de pedante stelregel
bestond dat alleen een auteur die archiefonderzoek had gedaan, voor een leerstoel
in aanmerking kwam. Dat had Cobban niet verricht, eenvoudig omdat over de door
hem in zijn stijl behandelde thematiek in archieven niets te vinden was. Eén keer
waagde hij er zich wel aan en dat werd een van zijn minst interessante boeken
(Ambassadors and Secret Agents: the Diplomacy of the first Earl of Malmesbury at
The Hague, 1954). Van 1957 tot 1965 kwamen de drie deeltjes van zijn Pelican Book
A History of Modem France 1715-1962 uit, in 1964.publiceerde de Cambridge
University Press zijn The Social Interpretation of the French Revolution, een
geruchtmakend, vruchtbaar en moedig boek waarin hij zich tegen de min of meer
marxistische opvattingen die toen in de Franse geschiedschrijving heersten, heftig
verzette.
Cobban bezat een soort van venijnigheid die perfect harmonieerde met zijn
aimabele natuur. Zij was scherp maar niet zwaar, ernstig maar niet dogmatisch. Hij
had, vond ik, iets van een acht-
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tiende-eeuwer en dat paste goed bij de sympathie die hij voor dat urbane tijdvak
voelde. Hij vertelde bij de koffie graag over de voortgang van zijn geschriften en
zijn ideeën, en bracht de luisteraar in opwinding als hij weer een argument tegen de
auteurs had bedacht die van de Franse Revolutie al zo lang een mythe hadden gemaakt.
Onder zijn studenten zijn er meerdere geweest die op de door hem ingeslagen wegen
zijn voortgegaan.
Wat er van zijn eigen werk nog bruikbaar is, weet ik niet. Ik vermoed dat naar zijn
interpretatie van de Franse Revolutie niet vaak meer wordt verwezen; zo'n bijdrage
aan een eindeloos voortgaand debat heeft per definitie slechts tijdelijk gezag. Zijn
History of France vormt echter nog steeds een handzame en betrouwbare inleiding.
Het heeft noch de omvang, noch de originaliteit, noch de ambitie van het in de Oxford
History of Modern Europe verschenen en gedurende enige tijd uitzonderlijk
succesrijke werk van Theodore Zeldin uit de jaren zeventig, France 1848-1955, dat
in paperbackeditie vijf forse delen telt. Als intellectuele prestatie staat Zeldins werk
op een hoger niveau dan Cobbans overzicht. Men leest het anders. Men ondergaat
de lectuur van Zeldins duizenden bladzijden bijna passief, zoals men bijvoorbeeld
ook Peter Gays vijf delen over The Bourgeois Experience (1984-1998) ondergaat.
Het is of men zich aangenaam koestert in de milde zon van goed gesteld proza,
dobberend in een comfortabel maar stuurloos schip. Dit is een prettige ervaring. Maar
de tocht leidt nergens heen. Dit zijn boeken zonder pointe. Het is mooi dat ze
geschreven werden. Als men er echter doorheen is, bladert men met iets van
opluchting door de eenvoudiger teksten van Alfred Cobban.
Het was een voorrecht in de senior common room ook met Arnaldo Momigliano
(1908-1987) te kunnen converseren. Hij was oud-historicus, al vroeg op zijn gebied
wijd en zijd bekend, een ijverig bezoeker van wetenschappelijke bijeenkomsten op
het continent en in de Verenigde Staten. Ik wist iets van zijn faam toen ik kennis met
hem maakte, maar het was niet daardoor dat hij mij onmiddellijk trof als een uiterst
boeiende persoonlijkheid.
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Ik heb zijns gelijke nooit ontmoet. Hij bezat de eigenlijk zelden voorkomende
combinatie van onmetelijke geleerdheid, diepe ernst, sprankelende levendigheid en
geestigheid. Hij was niet bescheiden, maar droeg licht aan zijn roem. Blijkens de
mooie necrologie die W. den Boer in het Jaarboek van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen van hem schreef (1988, p. 163-168), heeft hij zijn
vakgebied grondig vernieuwd. Telg van een intellectueel joods geslacht, door de
rassenwaan waaraan zijn beide ouders en negen andere familieleden in Italië ten
offer vielen, in 1938 uit zijn land verjaagd en naar Engeland gevlucht, groeide hij
tot een kosmopoliet wiens kennis van vele talen hem inzicht in vele culturen gaf. Hij
was op diverse terreinen deskundig en praatte met mij veel over de geschiedenis van
de klassieke filologie in Nederland of negentiende-eeuwse Duitse geschiedtheorieën.
Zijn interesses waren zo breed dat veruit het belangrijkste van zijn grote oeuvre uit
artikelen en korte studies bestaat; het was alsof in zijn hoofd zo veel onderwerpen
om aandacht vroegen dat er weinig tijd bleef voor de compositie van uitvoerige
boeken.
Hij kleedde zich slordig. In al zijn zakken waren papieren, pennen en potloden
gepropt. Het licht in zijn kamer in University College, een kamer vol boeken en
paperassen, brandde tot laat in de avond. Hij vertelde mij later eens hoe heerlijk hij
het had tijdens het gasthoogleraarschap in Chicago dat hij na zijn pensionering
vervulde: het appartement dat hij bewoonde, keek uit op de bibliotheek en die bleef
's nachts open, zodat hij, wanneer hij niet in slaap kon komen omdat een of andere
informatie hem ontbrak, er in pyjama en kamerjas terechtkon. Hij was misschien een
zonderling, maar dan wel een die niet in zichzelf verzonken als een vreemdeling
door het bestaan gaat. Hij leefde intens met het wereldgebeuren mee en hij was een
briljant causeur, al was het niet altijd gemakkelijk zijn snelle, met een zwaar accent
uitgesproken maar prachtige Engels te volgen.
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23 Londen: Gustaaf Renier
Uit de adjectieven die zich opdringen nu ik een poging doe Renier (1892-1962) te
karakteriseren - ik deed het al eens in 1963 in de in mijn bundel Politieke theorie en
geschiedenis (1987) herdrukte necrologie - weet ik geen keuze te maken. Ik heb hem
graag gemogen, regelmatig bezocht, zijn verhalen met plezier aangehoord en nooit
goed geweten wat ik van hem denken moest. Maar juist dat gaf mij genoegen. Hij
verenigde in zich zo veel tegenstrijdige ambities, talenten en zwakheden, hij was
tegelijk zo narcistisch en zo genereus, zo plat en zo subtiel dat het mij onmogelijk
leek wijs uit hem te worden. Ik heb dat dan ook al snel opgegeven en hem genomen
zoals hij in zijn late jaren was: een bizarre persoon op wie ik niet uitgekeken raakte
en voor wie ik grote, oprechte sympathie voelde.
Indien Momigliano (wanneer men mij dit oxymoron veroorlooft) een universele
vakgeleerde was, dan was Renier een deskundige dilettant. Als gevolg van zijn
gecompliceerde jeugd was hij, volgens eigen zeggen, nergens thuis, in geen land, in
geen vak, in geen taal. Hij beweerde op zijn oude dag dat hij, geboren in Vlissingen
als zoon van een Vlaamse Scheldeloods en een Waalse moeder, in diepste wezen
een Franstalige Zeeuw was, want zijn moeder sprak in zijn kleinekindertijd Frans
met hem en in zijn geboortestad ging hij op de lagere school. Hij doorliep, ongelukkig
en onzeker, in Antwerpen en Leuven het middelbare onderwijs, natuurlijk met het
Frans als voertaal, en begon waarschijnlijk toen hij een jaar of achttien was in Gent
onder Pirenne de studie geschiedenis. Pirenne vereerde hij. Wat hij precies bij het
uitbreken van de oorlog in 1914 beleefde, heb ik nooit goed begrepen. In elk geval
vluchtte hij naar zijn ouders in Zeeland.
In 1915 vertrok hij naar Engeland. Zijn boezemvriend, met wie hij in Gent had
gestudeerd en een woning had gedeeld, David Hallett, zoon van de Engelse consul
in Gent, was in de zomer van 1914 naar Londen gereisd en had zich als student in
University
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College ingeschreven. Hij baande Gustaaf Reniers pad. In de met inzicht, goede
smaak en tederheid geschreven herinneringen aan haar hoogst merkwaardige jeugd
en aan haar liefde voor Gustaaf geeft: Olive Renier, zijn tweede vrouw, een
genuanceerd portret van Hallett (Before the Bonfire, 1984, helaas slechts in een
privéuitgave beschikbaar). David en Gustaaf zijn hun leven lang nooit ver uit eikaars
bereik geweest, hebben gedurende lange perioden een fiat gedeeld en zelfs als een
van hen op reis was, stonden zij telegrafisch of schriftelijk bijna dagelijks met elkaar
in contact. In 1949 trokken Olive en Gustaaf bij David in in zijn elegante,
vroeg-achttiende-eeuwse huis in Twickenham bij Marble Hill Park. Hallett bewoonde
op de benedenverdieping een fraai gemeubileerde maar nogal donkere zitkamer,
waar ik, wanneer ik Gustaaf mijn maandelijkse bezoek bracht, altijd een paar minuten
mijn opwachting moest maken. Hij zat steeds in dezelfde stoel, een mooie oude man,
en toen ik erop attent werd gemaakt, begreep ik het: de stoel was zo geplaatst dat hij
waarheen hij ook keek, overal zijn gezicht in een spiegel zag gereflecteerd. De
homoseksuele dandy, fysiek en intellectueel uiterst gracieus, een vertegenwoordiger
nog van de fin-de-siècle en de Bloomsbury-cultuur uit zijn jeugd, bracht zijn laatste
jaren in vermoeide zelfaanschouwing door. Bij zijn dood erfde Olive het huis.
Olive trouwde in 1939 met de ruim twintig jaar oudere man, die een kort, rampzalig
huwelijk met de Ierse romanschrijfster Ka te O'Brien achter de rug had - de uiterst
pijnlijke details ervan werden, zoals toen gebruikelijk, tijdens het langdurige en
omslachtige echtscheidingsproces uitvoerig behandeld en in de verslaggeving in de
pers bekendgemaakt. Dit tweede huwelijk werd een succes: Olive was - en is op hoge
leeftijd nog steeds - een knappe vrouw. In de jaren dertig, toen Renier haar leerde
kennen, moet zij een betoverend en origineel wezen zijn geweest. Zij was in zeer
onconventionele omstandigheden opgegroeid, had een graad in Oxford gehaald en
genoot van een onafhankelijk bestaan in Londen. Zij heeft haar hele leven haar eigen
carrière in sociaal werk voortgezet, zakelijk, onsentimenteel en volstrekt
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pretentieloos. Zij heeft daarnaast een tijdlang regelmatig artikelen in Vrij Nederland
gepubliceerd. In 1984 vond de toenmalige redactie het echter niet de moeite waard
haar boek te laten recenseren. Wanneer ik het niet zelf in NRC Handelsblad (8 februari
1985) had aangekondigd, zou het in ons land vrijwel geheel onbekend zijn gebleven,
en dat zou niet alleen jammer, het zou beschamend zijn.
Renier ging ongaarne met pensioen. Hij was er, leek het, van overtuigd een groot
pedagoog te zijn en jonge mensen met veel tact voor te bereiden op een rijk
intellectueel en emotioneel leven. Of acteerde hij dat slechts? Men wist het nooit bij
hem en, vond ik vaak, uit zijn buitengewoon beweeglijke en expressieve gezicht las
men merkwaardigerwijs niet af waar zijn ernst begon of ophield. Hij nam het mij
niet kwalijk dat ik de plaats innam die hij had gehoopt nog een jaar of wat te kunnen
behouden, beijverde zich zelfs mij in de maanden voor mijn benoeming afkwam in
lange, in verheven paternalistische stijl geschreven brieven gerust te stellen over de
toekomst, te troosten over opgeworpen barrières, voor te bereiden op de
werkzaamheden. Wat hebben Johanna en ik ons met deze correspondentie
geamuseerd! Toen ik eenmaal in Londen was, is de aard van onze communicatie
natuurlijk radicaal veranderd. Hij had eigenlijk niet veel aanspraak. Zijn oud-collega's
zochten hem niet op; hijzelf verscheen bijna nooit meer op bijeenkomsten of recepties
in de universiteit. Vandaar dat ik elke maand een middag naar Twickenham reisde
en met hem converseerde. Ik vertelde hem over wat er in University College gebeurde,
hij praatte graag over zijn leven en zijn inzichten. Wij hebben het vaak over de
eigenaardigheden van zijn libido gehad - hij beweerde veel van Freud en eigen
introspectie te hebben geleerd - maar beperkten ons niet tot dit thema. Van deze
bezoeken keerde ik steeds in opperbeste stemming thuis, vooral als zij waren
afgesloten met een superieur avondmaal bereid door de trouwe huishoudster, die,
opgegroeid op het boerenland, mij overtuigde van de grote kwaliteiten van de vaak
terecht zo geminachte Engelse keuken. Nu ik eraan terugdenk,
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vraag ik me af of hij mij ooit uitnodigde over eigen passies en excentriciteiten, indien
voorradig, te rapporteren, maar dat zal wel niet. Confidenties behoorden tot het aan
hem voorbehouden repertoire. Hij was in een van zijn vele verschijningsvormen een
kokette man die wilde choqueren. Het was een privilege dat ik hem graag gunde.
Renier kon niet zonder voldoening op zijn leven terugzien. Als journalist en
publicist had hij kans gezien een mooie carrière te maken in een vreemde taal. Hij
had boeken uit het Nederlands vertaald, hij had biografieën geschreven en één
bestseller (The English: Are They Human?, 1931). Zijn relatie tot het vak waarin hij
in 1930 bij Geyl promoveerde en waarmee hij sinds 1934 zijn brood verdiende - eerst
als lecturer in de Europese geschiedenis, in 1936 als reader en in 1945 als hoogleraar
in de Nederlandse geschiedenis - was zeer ontspannen. Het zuiver academische
bedrijf vermeed hij. Hij schreef geen recensies en artikelen in geleerde tijdschriften,
hij bezocht geen congressen, hij hield geen wetenschappelijke lezingen. Pas veertien
jaar na zijn dissertatie kwam hij met een tweede historische studie, in zekere zin een
oorlogsproduct: The Dutch Nation, in 1948 door hemzelf voor een Nederlandse
uitgave vertaald en bewerkt (De Noord-Nederlandse natie). Dit is een aantrekkelijk
werk, vol mooi geordende en frisse inzichten, kennelijk met grote liefde voor het
onderwerp geschreven. Hij dankte er in Londen zijn verheffing tot het professoraat
aan. Toen kwam in 1950 het boek dat als zijn meesterwerk was bedoeld, de
samenvatting van wat hij met een zekere plechtstatigheid presenteerde als levenslange
overdenkingen over en ervaringen met het vakgebied: History: Its Purpose and Its
Method. De ontvangst ervan was over het algemeen niet onvriendelijk, maar koel.
Voor de fundamenteel onzekere auteur die meende groot inzicht te hebben
geopenbaard, was dit moeilijk te verwerken. De genadeslag bracht de Times Literary
Supplement van 26 januari 1951. In een korte, onbarmhartige, uiterst geïrriteerde
bespreking verwees de anonieme recensent - iedereen wist dat het niemand minder
dan de beroemde Lewis Namier
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was - het boek naar de prullenmand. De hypersensitieve Renier was hierdoor zo
gekwetst dat hij een extreem besluit nam waaraan hij zich heeft gehouden: hij zou
niet alleen nooit meer iets over geschiedenis publiceren, maar ook geen woord meer
in het Engels. Geyl zorgde er later voor dat het werk in een Amerikaanse
paperbackeditie werd herdrukt. Renier had daar geen genoegen in.
Ik heb Renier in 1957 dus leren kennen als iemand die afscheid had genomen van
het vak in de engere zin van het woord, van het leraarsambt dat hij, meende hij zeker
niet ten onrechte, rnet éclat en succes drieëntwintig jaar had vervuld en van de
schrijftaal waarin hij zijn hele oeuvre had gesteld. Zijn ambitie was echter niet
uitgeput. Hij wijdde al zijn aandacht en zijn resterende werkkracht aan zijn
autobiografie. Hij zocht naar zijn wortels en dit intiemste van zijn werken schreef
hij in het Nederlands. Hij vertelde er veel over. Ik had de indruk dat er nogal wat
standaardverhalen in de conversatie opdoken, dat wil zeggen, al vele jaren herhaalde
herinneringen aan gebeurtenissen uit zijn jeugd, in gesloten vorm gestolde anekdotes.
Dat was echter zeker niet de hoofdzaak. Hij stelde zich ten doel ervaringen uit zijn
vroegste kindertijd uit zijn geest op te diepen en in daartoe geëigend proza te
beschrijven. Dit was, zei hij, ook van algemeen belang, want zo ver als hij konden
slechts heel weinig mensen terug in de tijd keren. Hij verwachtte daarom dat zijn
geschrift een bijdrage aan de psychologie zou vormen.
Vermoedde hij opnieuw dat hij een meesterwerk aan het schrijven was? Ik weet
het niet. Ik heb op deze beschouwingen ook beslist niet adequaat gereageerd. Ik
geloof dat ik mijn scepsis niet toonde en mijn lichte afkeer van deze al te
gedetailleerde zelfbespiegeling bedwong. Op een gegeven ogenblik echter gaf hij
mij een aantal - tien, twintig? - bladzijden ter inzage. Nu was Reniers taalgevoel
buitengewoon groot. Hij sprak prachtig Frans, Nederlands en Engels. Toch trof zijn
geschreven Nederlands mij hier en daar als nogal onnatuurlijk. Met heel goede
bedoelingen heb ik daarom bij lezing van zijn tekst enkele wijzigingen voorge-
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steld om de zinnen iets gemakkelijker te laten lopen. Dat had ik niet moeten doen.
Hij bedankte me ervoor, maar heeft me daarna nooit meer iets laten zien en eigenlijk
ook nooit meer uitvoerig over dit werk gesproken. Pas toen besefte ik dat mijn
voorzichtige kritiek de omheining dreigde te doorbreken van het veilige taalkundige
en emotionele privé-terrein waarop hij zich had teruggetrokken. De autobiografie is
niet voltooid. Olive Renier heeft in haar Before the Bonfire gebruikgemaakt van
enkele brokstukken ervan die bij zijn dood wel beschikbaar waren.
Hij stierf na een korte ziekte op 4 september 1962, een paar weken voor zijn
zeventigste verjaardag. Wij brachten die zomer in Nederland door. Geyl bereikte
mij, dankzij informatie van mijn ouders, op mijn vakantieadres, en samen reisden
hij en ik naar Gustaafs crematie. Ik heb zijn dood als een verlies ervaren.

24 John Bromley
Het was altijd een genoegen een brief van John S. Bromley (1911-1985) te ontvangen.
Ik heb er heel wat gekregen. Vijf keer hebben wij samen een ‘Anglo-Dutch Historical
Conference’ helpen organiseren en samen de bijdragen in vijf boekdelen uitgegeven
(Britain and the Netherlands, 1960-1975). Wij hebben elkaar overdrukken gezonden
en elkaar ervoor bedankt. Op een gegeven ogenblik was mijn inzicht in zijn
handschrift zo diep geworden dat ik de brief die ik ontving al na twee pogingen kon
ontcijferen, terwijl het vroeger weleens een paar dagen duurde voor ik in staat was
er de geheimen van te ontsluieren. Ik wilde er echter geen woord van missen. Zijn
brieven waren verrukkelijk. Ik heb hem natuurlijk vrij vaak ontmoet en veel met hem
gepraat, maar ik geloof toch dat ik het schriftelijke verkeer het aardigst heb gevonden.
Ook schriftelijk excelleerde hij in een omgangsvorm die ik bij geen ander mens in
zo'n volmaakte staat ben tegengeko-

E.H. Kossmann, Familiearchief

163
men: hoffelijkheid. John was sociaal, emotioneel en intellectueel een hoffelijk man.
Ik heb me erop betrapt dat ik zijn gedrag, ook tegenover de mensen en verschijnselen
uit het verleden, soms heb proberen na te bootsen, maar ik denk niet dat ik er ooit in
geslaagd ben zijn perfectie te evenaren.
Het initiatief tot het organiseren van een conferentie van enkele wat jongere Britse
en Nederlandse historici ging omstreeks 1957 uit van John Bromley, die enige tijd
voor archiefonderzoek m Den Haag verbleef. Toen ik later dat jaar in Londen begon,
zetten wij samen een onderneming op die later door anderen is overgenomen en
tientallen jaren is blijven bestaan. In 1959 vond de eerste bijeenkomst plaats, in
Oxford, waar Bromley, voor hij even daarna hoogleraar in Southampton werd, woonde
en werkte. Hij vond een Engelse uitgever voor de lezingen en trad samen met mij
als redacteur op. Hem viel natuurlijk de taak toe het stroeve en soms ongrammaticale
Engels van de Nederlandse lezingen (ik had er ook een gegeven) op te knappen. De
zorg, tact en elegantie waarmee hij dit deed waren indrukwekkend. Sommige
Nederlandse medewerkers gingen zijn ingrepen echter te ver. Wij waren opgegroeid
in de gedachte dat een redacteur een duidelijke fout mocht verbeteren maar niet het
recht had een tekst grondig te herzien. Bromley nam die vrijheid wel, ook trouwens
met betrekking tot de bijdragen van de Britse auteurs, die er overigens wel aan gewend
waren omdat het in de grote uitgeverijen en bij tijdschriftredacties een gebruikelijke
praktijk was. Ik verbeeld me dat ik van Bromleys redactionele opvattingen allerlei
heb geleerd dat nuttig was toen wij omstreeks 1970 moesten trachten de eerste
jaargangen van de nieuw opgezette Bijdragen en Mededelingen betreffende de
Geschiedenis der Nederlanden te vullen en soms teksten aanvaardden die ernstige
revisie behoefden; en ook, hoop ik, hebben enkele van mijn promovendi die in het
begin niet goed uit hun woorden konden komen, enig profijt gehad van het feit dat
ik me had geoefend in Bromleys stijl van werken. Dat de Nederlandse historici in
het algemeen veel waardering voor zijn zelfgekozen inspanningen te onzen bate
voelden
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bleek in 1976 toen hij tot commandeur in de orde van Oranje-Nassau werd benoemd.
Bromleys relatie met Nederland was overigens minder nauw dan die met Frankrijk.
Het studieobject dat de onderzoeker in Bromley zijn hele carrière heeft beziggehouden,
was op het eerste gezicht totaal vreemd aan zijn aard als mens. Het was de harde
wereld van de kaapvaart tussen 1660 en 1760. Niet alleen in de Archives Nationales
in Parijs, maar ook in de archieven van de. vele Franse kustplaatsen waar de
piratenschepen en -vloten werden geëquipeerd, speurde hij jaar na jaar naar gegevens.
Hij verzamelde een enorme hoeveelheid materiaal. Ook in Nederland vond hij
natuurlijk heel wat van zijn gading. Het was zijn bedoeling het hoogst ingewikkelde
patroon van de kaapvaart - de financiering, de bemanning, de strategie ervan - te
analyseren, het leven van de zeelieden na te gaan, de dagelijkse orde, de gevaren, de
ambities van alle betrokkenen te doorgronden en in één groot werk dit maritieme,
kosmopolitische universum van Noordzee en Atlantische Oceaan te beschrijven tegen
de achtergrond van de grote politiek uit die jaren en van de economieën van de aan
de zee gelegen mogendheden. Wat trok hem hierin aan? Hij had, voor zover ik weet,
geen persoonlijke ervaring met de zee, zeilde niet, maakte geen wereldreizen, diende
niet in de marine. Hij was ook geen romanticus die hield van woeste golven en bij
al hun grofheid nobele zeebonken. De sfeer waarin hij thuishoorde, was eerder die
van de Verlichting in haar milde vorm. Het was, meen ik, de invloed van een vereerde
leermeester, Richard Pares, die hem tot dit onderzoek inspireerde. Deze man bleef
een voorbeeld voor hem. Hij werkte dus in een traditie. Hij initieerde niet, maar
continueerde. Misschien was dit het wat hem ertoe bracht zijn energie met zo'n
vasthoudendheid aan dit thema te wijden.
Bromley heeft zijn project niet uitgevoerd. Zijn oeuvre is klein: ongeveer veertig
artikelen in diverse verzamelwerken en soms rijkelijk obscure Engelse of Franse
periodieken. In 1987 hebben vrienden van hem er tweeëntwintig herdrukt in een
Hoek boek-
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werk van ruim vijfhonderd pagina's (Corsairs and Navies, 1660-1760) en dit door
John McManners en John Roberts doen inleiden met een meesterlijk portret van man
en werk. Weinig boeken zijn gebaseerd op zo veel direct uit zo veel archieven geputte
gegevens. Maar het vormt zelfs niet het begin van een synthese. Dit is vakwerk voor
de specialist. Toch was Bromley wel degelijk in staat tot het schrijven van toegankelijk
proza voor een algemeen publiek van studenten en ontwikkelde buitenstaanders. Zijn
inleiding op het door hem met eindeloze, hemzelf en de medewerkers uitputtende
zorg geredigeerde zesde deel van The New Cambridge Modern History (1970) - een
deel van bijna duizend bladzijden! - bewijst dat. Misschien was zijn creativiteit te
gering. Misschien ook hinderde hem zijn tegen alle moderne scepsis volgehouden
overtuiging dat wij dankzij de accumulatie en objectieve analyse van steeds meer
concrete feiten onbetwistbare waarheid vinden en dus de plicht hebben om het
bronnenmateriaal steeds maar verder uit te breiden. Hij verzamelde op zijn vele
archiefreizen onmetelijke voorraden fotokopieën en microfilms die hij voor nadere
bestudering in zijn studeerkamer opborg. Dit procédé werkte niet. Zijn intellectuele
lot deed mij soms denken aan dat van Tex Milo, de Leidse zeehistoricus die ik op
deze bladzijden heb genoemd, al was Bromley zonder twijfel een fijnere geest. Maar
blijkbaar ontbraken hem het talent en de durf om een Atlantisch pendant van Braudels
Méditerranée te schrijven.

25 Groningen: de val van de oude universiteit
De Londense docent in de Nederlandse geschiedenis moest elk jaar een kort rapport
over zijn werkzaamheden schrijven voor de Engels-Nederlandse commissie die de
leerstoel bewaakte en het in een vergadering besprak. Dit was, wanneer er geen
problemen
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waren (en die waren er niet), een aangename formaliteit. In mijn laatste rapport, uit
1965, vermeldde ik dat ik vanaf I januari 1966 tot en met de zomerse examenperiode
om de week nog een paar dagen in University College zou blijven doceren en dit
graag zou doen want ‘it has for me the great attraction of making my departure from
a University and a post in which I have been completely happy less abrupt and final’.
Dit was uiteraard beleefde retoriek maar ik denk wel dat ik het meende. En het
arrangement heeft zonder twijfel de overgang van de Londense naar de Groningse
universiteit enigszins vergemakkelijkt.
Ik kan niet ontkennen dat ik mij in het begin in Groningen ontheemd voelde. Dat
lag niet aan de stad, die ik aantrekkelijk en comfortabel vond, of aan het landschap
vlak in de buurt, waarvan wij de schoonheid leerden kennen, het lag niet aan de
docenten, de studenten en de bestuurders, die uiterst vriendelijk en behulpzaam
waren, het lag uitsluitend aan de structuur en de geest van de universiteit. Die was
nog in optima forma de professorenuniversiteit die ik in 1957 met opluchting had
verlaten, minder pretentieus dan de Leidse van toen, zich helderder dan Leiden bewust
van het provinciale karakter van de eigen instelling, en daarover trouwens bepaald
niet gedeprimeerd, maar toch, naar mijn indruk, onnodig traditioneel en hiërarchisch
geordend. De eerste faculteitsvergaderingen die ik bijwoonde - er zetelden, zoals
men weet, toen alleen hoogleraren en lectoren in - verbaasden me, om het zacht uit
te drukken; of, laat ik eerlijk zijn, ze leken mij hoogst komisch, maar stemden mij
ook wat treurig. Wij zaten daar als schooljongens te luisteren naar de decaan, de
neerlandicus G.A. van Es (1904-1981), die al het bestuurswerk deed en al jaren op
een zakelijk gezien trouwens heel bekwame manier had gedaan, en geen discussie
toeliet. Hij trof steeds slechts één vaste opponent, de hoogleraar Duits, J. Elema
(1904-1977), een gevoelig man, dichter van verzen in het Gronings, hoogst
eigenzinnig tegelijkertijd en, al was zijn ambitie als geleerde, meen ik, niet groot,
zich zonder persoonlijke ijdelheid zeer bewust van zijn professorale waardigheid en
plicht. Zijn bezwaren tegen de
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uitspraken van de decaan, met wie hij overigens op goede voet stond, haalden nooit
iets uit. Wat moest ik in dit gezelschap? Ik bezit geen profetische gaven, maar
vermoedde direct al dat dit bestel onmogelijk nog lang zou kunnen standhouden.
Het stortte inderdaad spoedig in. Het rot begon in Van Es' eigen afdeling
Nederlands. Hij regeerde die als een slechts aan de boven hem gestelde machten
verantwoording schuldige heerser, had geen tweede hoogleraar naast zich, had de
vrij uitgebreide wetenschappelijke staf zelf benoemd en waakte over de studenten
als een ernstige vader. En hij had het met al zijn organisatorische besognes erbij op
deze manier veel te druk. Het was voor de omstanders pijnlijk om te zien hoe deze
wetenschappelijk en bestuurlijk heel verdienstelijke man niet in staat bleek de zich
in 1967 voor het eerst manifesterende onvrede onder zijn stafleden en zijn studenten
serieus te behandelen en, zelf steeds meer geisoleerd, hun niets wilde afstaan van de
soevereiniteit die hem, volgens zijn calvinistische interpretatie, als hoge plicht was
opgelegd. In het grote, zaakrijke gedenkboek Rijksuniversiteit Groningen 1964-1989
door E.W.A. Henssen vindt men het hele verhaal over de erosie van Van Es' macht.
Net als indertijd toen het conflict begon en escaleerde, overheerst nu ik er de
geschiedenis nog eens van nalees, bij mij de indruk dat het vrij gemakkelijk vermeden
had kunnen worden. Het was overigens wel interessant om zich de stadia ervan te
zien ontwikkelen. De wetenschappelijke staf- twaalf medewerkers en een lector was in aanleg in het geheel niet revolutionair of oppositioneel gezind. Integendeel
zelfs. Toch slaagde Van Es erin alle dertien, veruit de meerderheid leerlingen van
hemzelf, tegen zich in het harnas te jagen. In de bijeenkomsten van de ontevreden
studenten - ruim tweehonderd in totaal - galmden natuurlijk de grote slogans van die
jaren over democratie aan de basis, one man one vote, inspraak, en zo meer, maar
harde marxistisch georiënteerde activisten waren zeldzaam. Toch liep de hele affaire
volkomen uit de hand. Van Es legde in 1970 zijn bestuurs- en onderwijsfuncties neer
en trok zich, voorzien van ruime administratieve en wetenschappelijke steun, terug
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in een onderzoek dat resulteerde in de productie van heel wat materiaal over de
syntaxis van het moderne Nederlands. De afdeling zelf zadelde zich op met een
krankzinnig, hyper democratisch bestuursreglement dat niet werkte. En Elema? Die
had Van Es door dik en dun gesteund. Toen Van Es ten val kwam nam hij woedend
ontslag. Elema verachtte het democratische getheoretiseer en geschreeuw. Hij was
als een Groningse herenboer baas op eigen erf, compromisloos, volstrekt integer.
Hij was een alleszins achtenswaardige persoonlijkheid.
In 1970 nam het parlement de lex-Veringa aan, de wet op de universitaire
bestuurshervorming, die het hoger onderwijs in Nederland in veel sterker mate dan
elders aan de uitsluitende controle van de hoogleraren onttrok en de
verantwoordelijkheid spreidde over alle geledingen van het personeel en de studenten.
In Groningen had men voordien een eigen democratisch systeem uitgedokterd,
waaraan men vast wilde houden, maar dat men ten slotte natuurlijk moest opgeven.
Als gevolg van dit alles moesten ook de faculteiten zich reorganiseren en op een
gegeven ogenblik bleek ik voorzitter te zijn van een commissie die een plan voor
Letteren moest ontwerpen, en, toen dat was aangenomen, vervolgens voorzitter van
de eerste faculteitsraad-nieuwe-stiji. Ook binnen de instituten, waar het eigenlijke
werk werd gedaan, ging men ernstig aan het reorganiseren. Ik heb van dit hele gedoe
bitter weinig onthouden en ik heb geen enkel document uit die tijd bewaard, ook al
was ik er nauw bij betrokken. Ik weet echter wel hoe ik er in het algemeen tegenover
stond, namelijk zonder enige sympathie voor het oude stelsel, zonder enige affiniteit
met de overspannen heilsverwachtingen van de zogenaamde democratisering, maar
beslist niet onwelwillend en vrij geduldig. De Groningse letterenfaculteit en het
Groningse Instituut voor Geschiedenis werden niet geteisterd door hard communistisch
activisme, dat elders zo veel ellende heeft voortgebracht. Het hele bedrijf was in
zekere zin ook niet oninteressant. De historici onder ons leerden ervan. Toen wij een
overvloed van tijd moesten besteden aan eindeloos geredekavel over reglementen
en procedures, be-

E.H. Kossmann, Familiearchief

169
grepen wij hoe de patriotten in de jaren tachtig van de achttiende eeuw hun revolutie
hadden doodgepraat. Ook zij immers wisten in heel wat steden waar zij het bestuur
wilden hervormen, op zeker ogenblik niet goed meer waarover het allemaal ging, en
putten hun energie uit in het formuleren van regels en het verzinnen van kiesstelsels.
Maar ach, er was mee te leven. Behalve in de afdeling Nederlands verliep alles, hoe
dwaas soms ook, zonder dat er slachtoffers bij vielen. Wat mij persoonlijk betreft,
ik heb getracht er met in het algemeen vrij monter opportunisme gebruik van te
maken om de ook mijns inziens nodige hervormingen in ons eigen instituut te helpen
doorvoeren.

26 Jhr P.J. van Winter (l895-1990)
P.J. van Winter werd in 1939 hoogleraar in de geschiedenis in Groningen. Hij had
toen al twee grote werken op zijn naam staan, beide in twee delen: het eerste
(1927-1933) over het aandeel van de Amsterdamse handel aan de opbouw van de
Verenigde Staten van Amerika op het einde van de achttiende eeuw; het tweede
(1937-1938) over de Nederlandsche Zuidafrikaansche Spoorweg-Maatschappij.
Geringe prestaties waren dat niet. Men ziet Van Winter er aan het werk in een stijl
waaraan hij ook in de rest van zijn leven trouw is gebleven. Hij was een man die niet
ophield in alle mogelijke archieven te zoeken naar materiaal dat hij voor zijn
onderwerp nodig had en van zijn resultaten in brede betogen verslag deed. Hij bezat
een indrukwekkende werkkracht en reisde op de zuinige manier die zijn generatie
kenmerkte, tot op hoge leeftijd stad en land af om aan gegevens te komen. In kleine
kring vertelde hij graag in urenlange lezingen hoe hij het ene detail uit het ene archief
kon verbinden met een tweede detail uit een ander en zo, detail schakelend aan detail,
iets van een verhaal kon construeren dat niemand ooit had bijeengepuzzeld. Zijn toe-
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hoorders vermaakten zich, zij het soms niet zonder enig ongeduld, over de precisie
waarmee hij hen tevens inlichtte over het reisschema, de busverbindingen, de
openingstijden, de persoonlijkheid van de archiefbeheerders en zelfs de
weersgesteldheden die hij op zijn speurtochten had waargenomen. Geen moeite,
besefte men, was ook de oud geworden man te veel en geen vreugde was hem
dierbaarder dan die van de ontdekking. En steeds vond hij een thema dat zich voor
zo'n behandeling leende. Zijn laatste publicatie, fris en enthousiast geschreven, dateert
van 1988, het jaar waarin hij drieënnegentig werd. Hij moet een gelukkig man zijn
geweest.
Het zou waarschijnlijk overdreven zijn om Van Winters ambtelijke bestaan in
Groningen moeilijk te noemen. Hij was een man die in de universiteit en daarbuiten
veel gezag bezat. Ook tussen de collega's en vakgenoten elders in Nederland was hij
een opmerkelijke verschijning op wie vaak een beroep werd gedaan wanneer men
zocht naar mensen die bereid waren een bestuurlijke functie in het wetenschappelijk
bedrijf te vervullen. Maar toch. Over zijn eerste Groningse jaren viel de schaduw
van de oorlog en na de oorlog leek de letterenfaculteit inclusief haar
geschiedenisafdeling bij gebrek aan studenten in een dodelijke sluimer ten onder te
gaan. In 1945 begonnen negen studenten aan de geschiedenisstudie maar daar waren
er een jaar later nog maar drie van over en er kwam voorlopig niemand meer bij.
Een wetenschappelijke staf was er niet. Van Winter kreeg wel een lector in de
middeleeuwse geschiedenis naast zich, A.G. Jongkees, die al spoedig hoogleraar
werd (en er was een leerstoel voor oude geschiedenis), maar daar bleef het bij, zodat
hij in de jaren veertig en vijftig al bij al in een van nu uit gezien onwezenlijk lijkend
isolement een taak moest zien te vinden. Pas in 1958 wekten Van Winter samen met
enkele andere moedige professoren, onder wie Van Es prominent was, de faculteit
uit haar versukkeling. Zij vestigden in de faculteit een MO-opleiding, dat wil zeggen,
de verschaffing van een aan de universiteit verbonden zorgvuldig geprogrammeerde
cursus voor niet van een gymnasium-alfadiplo-
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ma voorziene studenten die leraar wilden worden.
In een belangwekkende studie heeft M.G. Buist deze hele zaak in 1990 bij zijn
afscheid uit de doeken gedaan (in IC van Berkel e.a. (red,), Nederland en het Noorden,
p. 224-241). Bezien we haar in breder verband, dan blijkt Groningen in 1958 een
principieel vernieuwende aanpak te hebben gekozen, die vooruitwees naar de
ontwikkeling van de universiteiten in het algemeen van de late jaren zestig af. De
universitaire MO-opleiding brak met twee oude tradities. Zij verliet het humanistische
patroon van de letterenstudie: kennis van het Grieks was niet langer vereist, en kennis
van het Latijn werd in elk geval ter discussie gesteld. Bovendien verschafte men de
MO-studenten iets wat men de zogenaamde academische studenten die voor een
doctoraaldiploma werkten, onthield: een goed opgezet en door een hele groep van
stafleden gedoceerd studieprogramma. Wat men in de als wetenschappelijk bedoelde
opleiding vermeed, achtte men voor niet van een gymnasium afkomstige leerlingen
van wezenlijk belang: een duidelijke structuur. Men hield de beide opleidingen echter
scherp uiteen. De academici studeerden uitsluitend onder de supervisie van de
hoogleraren. De MO-studenten hadden uitsluitend hun eigen docenten, al dienden zij
ook de professorale hoorcolleges bij te wonen. Toch is het opvallend dat Van Es en
Van Winter, beiden uitgesproken representanten en verdedigers van de
professorenuniversiteit, in 1958 met kracht en tact een vernieuwing hebben ingevoerd
die niet alleen de faculteit het leven redde, maar het oude bestel tevens ondermijnde.
Ook na 1958 hield Van Winter zich dus in hoofdzaak slechts met de gymnasiasten
bezig, al bewaakte hij de kwaliteit van de MO-cursus met aandacht. Hij was een
opmerkelijke docent, uit volle overtuiging paternalistisch, maar verre van autoritair.
Hij spaarde zichzelf noch zijn studenten. Er was, zoals gezegd, geen uitgewerkt
studieprogramma; de studieduur stond niet vast en men weet het, een studieduur die
niet vaststaat, neigt ertoe heel lang te worden. Van Winter betreurde dat niet.
Studenten moesten rustig kunnen rijpen tot zij het doctoraaldiploma waard wa-
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ren. Hij hield zijn jonge wijn lang op fust (om zijn eigen uitdrukking te gebruiken).
Dat was geen kwaadaardigheid; het was een buitensporig gevoel van
verantwoordelijkheid dat hem beheerste, zoals ook de uitzonderlijke, in het hele land
legendarisch geworden duur van de tentamens die hij afnam - een hele dag of soms
twee dagen - en die hem zelf nog meer uitputten dan de getentamineerden, werd
veroorzaakt door zijn originele versie van plichtsbetrachting. Hij maakte op zijn
studenten veel indruk en was bij recepties na door hem bijgewoonde promoties steeds
het middelpunt van mensen die eerst hem, in zijn laatste jaren zetelend in een rolstoel,
de hand kwamen drukken en daarna pas de jonge doctor. Hij was een gedistingeerd
heer, verzorgd, geestig, ad rem, met een voornaam accent, zich bewust van zijn
waarde, liberaal in zijn opvattingen, geen scherpslijper of dogmaticus. Men herkende
in hem zonder moeite de Hollandse patriciër; hij had echter niets plechtigs en was
in het geheel geen gewichtigdoener. Ik leerde hem eigenlijk pas in 1966 goed kennen,
toen hij al zeventig was, en ben er dankbaar voor dat ik me nog bijna een kwarteeuw
soms in zijn aanwezigheid heb kunnen verheugen.
Toen ik in de Groningse geschiedenisafdeling verscheen, heerste daar Van Winters
gezag nog onverkort. Als buitenstaander was ik daarvan natuurlijk minder onder de
indruk dan de oude getrouwen. Al bloeide de afdeling, die toen een 150 studenten
had, en was de stemming er goed, er zaten in de opzet elementen die, leek mij, nadere
beschouwing waard waren. Ik heb in de loop van de jaren ijverig meegewerkt aan
herzieningen en deze zo gestuurd dat zij een situatie schiepen die in enkele opzichten
op het Engelse onderwijsstelsel leek. Van Winter zelf deed nooit enige poging invloed
op zijn opvolgers uit te oefenen en ik weet in het geheel niet wat hij van de
wijzigingen heeft gedacht. Misschien heeft hij ze positief kunnen waarderen. Na zijn
aftreden begon hij in opdracht van de Raad van Europa een grote documentatie en
analyse van de in de verschillende universiteiten vigerende onderwijsprogramma's
met betrekking tot de geschiedenis. Het rapport verloor direct na voltooiing zijn
betekenis: de overal ont-

E.H. Kossmann, Familiearchief

173
staande onlusten veranderden alles. Maar Van Winter gaf in kleine kring zeer
uitvoerige inlichtingen over wat hij in de landen van de Raad allemaal gevonden
had, en hij bereikte tot mijn grote verrassing een duidelijke conclusie: de Britse opzet
was verre superieur. Heeft hij beseft dat hij daarmee in zekere zin afstand nam van
zijn institutionele nalatenschap?

27 Hervormingen
Ik heb snobistische oren. Zij verstaan van de paar talen die ik ken uitsluitend de
‘algemeen beschaafde’ versie. Dat bracht me in Londen nogal eens in verlegenheid
wanneer ik in onze flat met Cockneysprekende werklui te maken had, of in de
universiteit met studenten uit de provincie. In mijn onnozelheid had ik niet verwacht
dat Groningen soortgelijke moeilijkheden zou opleveren. Ik heb in mijn herinnering
een ontnuchterende initiatie-ervaring bewaard (of als samenhangende anekdote
geconstrueerd) die, al dan niet geheel waar, iets toont van mijn aanvankelijke
perplexiteit in de nieuwe werkkring. Op een gegeven ogenblik introduceerde een
van mijn collega's me in het historisch instituut, dat geen instituut was maar een
enigszins vervallen leeszaal, onderdeel van een zogenaamd Philologisch-Historisch
Instituut, waarin ook de neerlandici zetelden. Wij hadden een gemeenschappelijke
koffiekamer met een koffiejuffrouw die met grote hartelijkheid over docenten en
studenten waakte. Ze ontving de nieuwkomer allervriendelijkst. Maar ik heb nooit
een woord van haar leren verstaan. Toen we de leeszaal bezichtigden, stond een van
de paar daar werkende studenten op en schudde me de hand. Ik ben Zondergeld, zei
hij, leerling van Van Winter, zevendejaars en bijna Haar met mijn scriptie, die wel
tegen de tweehonderd bladzijden gaat tellen. Ook van deze ontmoeting schrok ik
geducht, voorstander als ik ben van korte studies en beknopt proza
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en tegen mijn wil, want het was flauw, een beetje droevig over 's mans naam.
Overigens bleek G.R. Zondergeld een hoogst aangename, idealistische persoon.
Samen met Edzo Waterbolk verzorgde ik in 1978 met veel genoegen zijn
gedenkwaardige promotie, in een aula die door felle oppositie uit de zaal tegen zijn
kritiek op het gedrag van elementen uit de Friese Beweging tijdens de Tweede
Wereldoorlog onrustig werd. Maar dat was veel later. Was het in 1966 vreemd dat
ik, gewend geraakt aan een grote eigen kamer in een fatsoenlijk bouwwerk en aan
overzichtelijke studieprogramma's, onthutst was over de vormloosheid van de toestand
waarin ik me nu bevond?
Het was in 1966 voor de attente waarnemer al wel duidelijk dat we leefden in de
nadagen van het universitaire ancien régime. Ook op het laagste niveau van de
instelling, de afdeling, was dat zichtbaar. Van Winter droeg tot zijn aftreden
onbedreigd de koningsmantel. Zijn oudste collega Jongkees (1909) nam die over en,
al stond hem die goed, hij zocht zijn taak niet in bestuurlijke en organisatorische
besognes. Dat sierde hem wellicht eveneens. Het resultaat was echter ongelukkig.
Ik had de indruk dat Jongkees en Waterbolk zich niet voldoende bewust waren van
de moeilijkheden die ontstonden. Edzo Waterbolk (1915) was door zijn promotor
Van Winter in 1958 naar Groningen gehaald om de MO-cursus op te zetten en hij
had dit met succes gedaan. In 1965 werd hij hoogleraar, in het bijzonder voor de
nieuwe geschiedenis terwijl ik de nieuwste te behandelen kreeg. Het is begrijpelijk
dat hij van de door Van Winter gebaande paden niet graag afweek, maar lastig was
dat soms wel, vooral ook omdat zijn collega's, mij incluis, het afschuwelijk zouden
hebben gevonden in conflict te raken met deze fijnzinnige, ondanks zijn aimabele
koppigheid verstandige en door allen gerespecteerde geleerde. Gezien het feit echter
dat Jongkees zijn geërfde koningschap eerder als een decoratie dan als een
werkzaamheid interpreteerde, was het nodig een stelsel op te bouwen dat zijn
waardigheid intact liet, maar de lacunes in de uitoefening ervan opvulde.
In de late jaren zestig ging dat echter niet zomaar. De meeste
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studenten hadden nauwelijks belangstelling voor bestuurlijke zaken, maar er waren
er - dat waren zeker niet de slechtsten - die er zich wel om bekommerden en zich,
zoals ook vanzelf spreekt, bedienden van de toen nu eenmaal gangbare democratische
retoriek. Achteraf weet ik helemaal niet of ik de verhoudingen toen juist taxeerde.
Op dat ogenblik echter leek het me dat de docenten een plan voor een nieuwe
bestuursstructuur moesten opstellen en de studenten geen ruimte moesten laten er
principiële discussies over te voeren. Ik ontwierp een constitutie, redigeerde die in
het vocabulaire en de spelling van de Nederlandse grondwet van 1814 in de hoop
dat mijn collega's de zeer pertinente wijziging in hun positie en de zeer substantiële
vergroting van de studenteninvloed zouden aanvaarden wanneer zij op deze speelse
wijze werden geformuleerd. Dat lukte. Maar de grote bijeenkomst waarin wij het
ontwerp met de studenten bespraken, werd een curieus pandemonium. Zij begrepen
er niets van. En toen ik zei dat we geen palavers wilden en het voorstel à prendre ou
à laisser was (ze kenden die uitdrukking niet), was de beer los. Ik zei dat omdat ik
bang was voor een discussie die sommige leden van het docentenkorps misschien
de schrik op het lijf zou jagen en een breuk in onze gelederen zou veroorzaken - wat,
zoals veel voorbeelden toen aantoonden, vaak het begin kon zijn van voor alle partijen
schadelijke crises. De studenten bleken wijs genoeg om bij te draaien en zegden hun
medewerking toe. Er zijn onder de toen aanwezigen een paar die nog altijd beweren
mijn optreden als een schok te hebben ervaren, een arrogante en cynische veroordeling
van hun idealisme waardoor zij blijvend werden gekwetst. Ik slaag er niet in me daar
schuldig over te voelen.
Het bleek dankzij de nieuwe opzet van het bestuur mogelijk een gedisciplineerd
studieprogramma op te zetten dat zowel de studenten als de docenten veel
keuzevrijheid bood. Ik wilde per se af van de gedachte dat de academische studenten
verplicht waren slechts bij de paar hoogleraren te studeren; het grote en goede, voor
de MO-cursus verworven docentenkorps was immers competent genoeg om ook de
oud-gymnasiasten te helpen. Ik
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dacht met afkeer terug aan de situatie tijdens mijn eigen studietijd, toen ik jaren
aaneen afhankelijk was geweest van twee hoogleraren. Mijns inziens was het voor
studenten alleen maar profijtelijk als zij met een heel scala van opvattingen en
benaderingen in aanraking kwamen en konden kiezen uit een flink aantal
mogelijkheden. Zodoende voerden wij in eigen gestalte het mij uit Londen bekende
stelsel van ‘optional’ en ‘special subjects’ in. Ik geloof dat dit redelijk heeft gewerkt
en in een of andere vorm bewaard is gebleven. We bereikten er nog iets anders mee:
de MO-cursus en de academische studie schoven ineen. Aangezien volgens de
zogenaamde mammoetwet op het middelbaar onderwijs - zij trad op I januari 1968
in werking - ook niet-gymnasiasten toegang tot de letterenstudie kregen en men de
abituriëntennieuwe-stijl dus binnen afzienbare tijd aan de poort kon verwachten,
verloor de MO-cursus veel van zijn zin. Hij stierf als het ware een natuurlijke dood.
In het begin van de jaren zeventig was er van het oude stelsel niet veel meer over.
In 1967 kreeg de afdeling een mooi eigen pand met een fraaie bibliotheekruimte en
comfortabele kamers voor alle docenten. Moeizaam misschien, met talloze fouten
buiten twijfel, onder veel gekrakeel maar ook zonder hoog drama, had zich een
modernisering voltrokken die ik over het algemeen positief heb gewaardeerd. Het
rumoer van die jaren heeft enkele verdedigbare resultaten gehad. Dat zo'n oordeel
nuances behoeft omdat het slechts berust op persoonlijke ervaring in een enkel, wel
snel uit zijn voegen barstend maar niet totaal onoverzichtelijk wordend instituut, is
overigens duidelijk, zoals het ook duidelijk is dat wat omstreeks 1970 werd bereikt
voor een deel al lang weer wezenlijk is veranderd.
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28 Huizinga-conferentie Groningen (11-15 december 1972)
Hoe komt het dat van alle congressen, conferenties, colloquia en symposia in binnenen buitenland die ik heb bijgewoond of mee heb helpen opzetten, de aan Huizinga
gewijde samenkomst in Groningen het duidelijkst in mijn geheugen staat
geregistreerd? Daar zijn heel wat redenen voor te noemen. De eerste is dat ik min of
meer de initiator, de organisator en daarna de voorzitter ervan was. Belangrijker
echter is waarschijnlijk dat de onderneming achteraf het karakter van een idylle en
van een afscheid heeft gekregen. Wij hadden van de universiteit, de stad, de provincie
en ook de Haagse overheid zo veel geld ter beschikking gekregen dat we ons veel
gastvrijheid konden veroorloven. Naast de twaalf sprekers, de helft uit het buitenland,
waren wij in staat niet minder dan achtendertig experts uit te nodigen, die wij ruim
van reis- en verblijfkosten en spijs en drank voorzagen. Bovendien waren de
vergaderingen in de aula van het academiegebouw vrij toegankelijk en zij trokken
steeds veel publiek. De werkzaamheden verliepen in een heel rustig tempo: twaalf
lezingen in vier dagen. Het waren steeds plenaire zittingen; er waren geen workshops,
geen parallelle bijeenkomsten, geen ambities om te dienen als een markt waar jong
talent zich kon manifesteren. In dit opzicht was de conferentie zo elitair en werd zij
zozeer door evenwichtig welbehagen beheerst dat het leek of een bepaalde stijl van
intellectueel betoog - in vier talen, dat ook nog! - met een laatste buiging afscheid
van de samenleving nam. Ik heb eigenlijk nooit meer iets vergelijkbaars meegemaakt.
Een idylle was het congres ook. Bij veel deelnemers leefde een gevoel van vreugde
over het feit dat zij, zowel in de universiteiten als daarbuiten bijna permanent in
beslag genomen door genadeloze vergaderingen over steeds maar nieuwe progressieve
hervormingen, zich een paar dagen lang konden concentreren op zaken van hoog
cultureel belang. Was dit alles dus bedoeld als een
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antidemocratische, tegen de tijdgeest gerichte verheerlijking van conservatieve
waarden gepersonifieerd in Huizinga, wiens honderdste geboortedag wij herdachten?
Dat was beslist niet het geval en zo is het ook door de studenten niet geïnterpreteerd.
Wij hebben voor en tijdens het congres buitengewoon veel steun en hulp van tientallen
studenten gehad, die zelfs hun geavanceerde geluidsapparatuur gebruikten om de
gebreken van de niet geheel adequate akoestiek van de aula enigszins te verhelpen.
De conferentie wilde over vrijwel alle aspecten van Huizinga's levenswerk een
beschouwing bieden die kritisch moest zijn. Voor persoonlijke herinneringen en
lofredes was geen plaats ingeruimd. Aangezien verscheidene aanwezigen Huizinga
nog goed hadden gekend, kreeg de bijeenkomst zo nu en dan toch het karakter van
een celebratie en wisselden sprekers of discussianten hun herinneringen aan hun
vereerde vriend of leermeester spontaan en met iets van ontroering uit. Dat waren
mooie momenten. Het zette echter niet de toon. In de al in de zomer van 1973
verschenen bundel waarin de lezingen werden verzameld - BMGN , jaargang 88, nr.
2, p. 141-377; ook als boekwerk verschenen: W.R.H. Koops, E.H. Kossmann and
Gees van der Plaat (red.), Johan Huizinga 1872-1972 - is er niets van doorgedrongen.
Dit boek vormt geen ongedifferentieerd huldeblijk, maar is een eerste poging tot een
objectiverende analyse en evaluatie van Huizinga's ingewikkelde werk. Pas toen het
was uitgekomen en ook in Nederland ter recensie aan kranten en weekbladen was
verzonden, werden wij ons goed bewust van het feit dat onze publicatie binnen de
toen heersende tijdgeest, die in 1973 het, meest linkse kabinet uit de Nederlandse
geschiedenis, dat van Den Uyl, voortbracht, niet van belang was. Er is vrijwel geen
bespreking over verschenen. Voor mensen van mijn generatie is het boeiend geweest
te zien dat Huizinga, twintig jaar na dit grote, door eminente historici uit het buitenland
opgeluisterde maar ondanks zijn onloochenbare succes in de publiciteit geheel
verzwegen congres, plotseling opnieuw aandacht is gaan trekken en dat jongere
historici boek na boek over hem doen verschijnen.
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Het congreswezen was in 1972, tenminste in onze branche, nog niet tot zulke
proporties uitgegroeid dat de universiteiten eigen bureaus opzetten om de organisatie
ervan te vergemakkelijken. Wij - en dat waren naast mij in hoofdzaak mijn vrouw
Johanna en Ynte Botke, die toen doctoraal-assistent was - moesten eigenlijk alles
zelf doen, tot het vele tikwerk toe. We hebben daar plezier in gehad. Elke keer dat
wij een befaamde spreker hadden gevangen of wanneer een geleerde van belang onze
invitatie om als genodigde aan de discussies deel te nemen had aanvaard en vier
dagen in een druk leven voor de herdenking van Huizinga bleek over te hebben,
hieven wij het glas op onze triomfen. Toen de gelden dankzij wijdvertakte steun van
bevriende specialisten in de subsidiekunde kwamen aanstromen, groeide ons
geluksgevoel. En het was allemaal zo sober begonnen. Op 8 april 1971, tijdens een
bewogen ontbijt in het eenvoudige Hotel Royal te Leuven.
Daar zaten bijeen de Groningse bibliothecaris Wim Koops, de mediëvist Huub
Jansen (1928-1985), later hoogleraar in Leiden maar toen nog docent in Groningen
(een man van onuitputtelijke kennis en levendigheid) en ik, de drie Nederlandse
redacteuren van het in 1970 gevormde tijdschrift Bijdragen en Mededelingen
betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. De redactie had drie Belgische leden,
allen uit Leuven afkomstig, met wie wij die ochtend zouden vergaderen. Mijn vrouw
en kinderen aten met ons mee; het was vlak voor Pasen, en ik had na Leuven wat te
doen in Parijs en Brussel, zodat we er een familiaire uitstap per auto van maakten.
Het was een memorabel ontbijt. De toestand van de piepjonge BMGN , die, omdat
het blad uit twee oudere, ten dode opgeschreven tijdschriften was voortgekomen, in
1970 beweerde zijn 85ste jaargang in te gaan, was nogal zorgelijk. Er kwam weinig
goede kopij binnen. Als lid van het bestuur van het ook geheel hervormde Historisch
Genootschap, waarvan de BMGM het orgaan is, wist ik dat mijn visie op het nieuwe
tijdschrift totaal niet strookte met die van de penningmeester W. Jappe Alberts. Ik
wilde een normaal blad met artikelen en recensies. Hij
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wilde een periodiek dat vooral bronnenmateriaal zou afdrukken, middeleeuwse stadsof tolrekeningen onder andere, waarvoor hij zichzelf in het bijzonder interesseerde.
Vandaar dat hij aan het tijdschrift niet veel geld wenste te spenderen en de toenmalige
uiterst geduldige voorzitter van het genootschap, J.A. Bornewasser, al zijn
considerabele tact en doorzettingsvermogen nodig had om de zaak op gang te houden.
Ik kon het met Alberts, een gepatenteerde zonderling, overigens best vinden. Het
was ook hoogst vermakelijk hem te horen fulmineren over de rekeningen die de
redactie voor haar tweejaarlijkse vergaderingen bij hem indiende; hij verdacht de
Belgische leden ervan zich steeds op zijn kosten te goed te doen aan enorme
biefstukken en rare dure wijn, terwijl een broodje kaas en een glas melk ruim
voldoende waren. Het viel Hans Bornewasser soms niet gemakkelijk Alberts
gedurende de moeizame bestuursvergaderingen van dit thema af te brengen.
Tijdens ons ontbijt op S april 1971 bespraken wij al deze zorgen en beklaagden
wij ons tevens over onze dodelijke verveling bij de hervormingsbewegingen van
toen. We vroegen ons af of wij in Groningen niet iets minder banale onderwerpen
dan universiteitspolitiek ter discussie konden stellen en bovendien door een of andere
conferentie te organiseren aan goede kopij konden komen. De gesubsidieerde
bundeling van de gehouden lezingen zouden wij als een tijdschriftnummer kunnen
drukken. Viel er iets te herdenken? Nu werd er ook in de jaren zestig en zeventig
onmatig veel herdacht - alle grote data van de zestiende-eeuwse Opstand werden
successievelijk afgewerkt en in 1972 zouden de Geuzen, Den Briel en ook nog de
oorlog van 1672 en de dood van Thorbecke in 1872 de historici flink aan het werk
houden. Daar waren wij niet voor nodig. Wat dan? Ik meen dat het Wim Koops was,
jurist van opleiding, historicus van geest, die Huizinga's geboortedatum en -plaats
noemde: 7 december 1872 te Groningen.
Om duplicatie te voorkomen lichtte ik de Leidse collega's over onze plannen in.
Zij hadden niet aan dit feit gedacht en steunden onze inspanningen. Zij deden echter
ook iets. Zij gaven Huizinga's Zwitserse vriend en vertaler Kaegi een eredoctoraat
en na-
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men samen met de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde deel aan de organisatie
van de op initiatief van NRC Handelsblad gestichte jaarlijkse Huizinga-lezing, een
van de merkwaardigste culturele fenomenen van de laatste kwarteeuw. Zij is een
instituut geworden waaraan een bonte rij soms heel beroemde sprekers heeft
meegewerkt, louter om de eer, mag men zeggen, want de geldelijke beloning is geen
vermelding waard, een eer die met de naam van Huizinga geassocieerd is. Maar hier
werd Huizinga tot patroon van de cultuur verheven. De eerste Leidse lezing had op
8 december 1972 plaats, in de onverwarmde, ondraaglijk koude Pieterskerk. Drie
dagen daarna begonnen wij in de comfortabele Groningse aula ons in België
geconcipieerde congres over Huizinga als historicus.

29 De Belgische connectie
Ik houd niet van reizen; ik houd niet van sightseeing; ik houd niet van toerisme.
Natuurlijk heb ik me als twintigste-eeuwer nooit kunnen onttrekken aan de familiaire,
sociale of ambtelijke verplichting (die vaak uiteraard ook veel charme had) me
veelvuldig in en buiten Europa te verplaatsen maar de buitenlanden waar ik niet het
gevoel heb een vreemdeling en indringer te zijn, zijn gering in aantal en liggen om
de hoek van de straat waar ik woon: Duitsland, Frankrijk, Engeland, België. Verder
reikt de mij werkelijk enigszins vertrouwde wereld eigenlijk niet en dat zal wel zo
blijven, want aan de globalisering van het bestaan kom ik zeker niet meer toe. Ik
ben, kortom, een huismus, al heb ik in totaal ongeveer twaalf jaar buiten de
Nederlandse grenzen gewoond.
Toch heb ik me vaak verbaasd over het nog veel grotere gebrek aan reislust van
mijn ouders. Mijn vader had in zijn jeugd veel en lang door Duitsland getrokken en
daar later met vrouw en kinderen tot in de vroege jaren dertig enkele keren een
zomervakantie
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Ernst en Johanna Kossmann, congres Folger Shakespeare Library, Washington DC, maart 1987.

doorgebracht. Daarna is hij er, ook na 1945, nooit meer geweest, bepaald niet om
principiële redenen, want kortzichtig was hij niet, maar uit ik weet niet wat voor
weerzin tegen verplaatsingen of tik zuinigheid of beide. Na de dood van mijn ouders
heb ik soms iets van spijt gevoeld dat ik hen niet eens op een autotocht door Duitsland
heb uitgenodigd. Ik ben er zeker van dat zij, mat en moe en over allerlei toestanden
in de familie zeer bezorgd, zo'n tocht als een bevrijdende ervaring beleefd zouden
hebben, ook al waren veel van hun vroegere pleisterplaatsen misschien verwoest of
in gewijzigde vorm opgebouwd. Gelukkig hebben wij hen wel tweemaal in Londen
te logeren gehad en deze bezoeken verrukten hen. Dat echter was alles. Mijn vader
heeft geen enkel ander land ooit bezocht.
Maar naar België ging hij wel. Hij hield van Antwerpen, gaf er zo nu en dan een
lezing en nam zijn zoons in de jaren dertig soms mee op een uitstapje daarheen, op
de fiets uit Rotterdam. Hij fietste graag, tot op vrij hoge leeftijd. Toen ik het dagboek
uit zijn jeugd las, werd ik soms moe alleen van het lezen over al dat gefiets. Zijn
rijwiel dateerde van voor 1914. Hij liet het als het uit elkaar viel steeds weer
opbouwen, maar heeft het nooit vervangen;
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al zal er, toen hij er definitief van afstapte, wel geen oorspronkelijk onderdeel meer
aan hebben gezeten. Ik beweer niet me van die fietstochtjes naar Antwerpen zestig
jaar later iets concreets te herinneren, maar weet zeker dat wij er veel plezier in
hadden en ons in de benarde crisistijd met onze door Colijn hard gehouden guldens
in Antwerpen met zijn gedevalueerde franken meer konden veroorloven dan in
Rotterdam. Bovendien, Antwerpen voelde als buitenland en dat was een mooie
sensatie.
Na de oorlog is in hoofd en hart het begrip ‘buitenland’ totaal veranderd. Wat kan
het voor mij omstreeks 1960 voor zin hebben gehad? Wij woonden in Londen. Ik
had net een boek over Nederlandse politieke theorie in de zeventiende eeuw
geschreven, in het Nederlands. Ik besprak in mijn seminar in het Engels de lopende
Nederlandse historiografie op basis van in het Frans gestelde recensies. Ik bereidde
mij voor op de studie van de negentiende- en twintigste-eeuwse geschiedenis van
België ten bate van een door de Oxford University Press besteld boek. Vergeleken
met heel wat collega's en kennissen in Londen die meer en gevarieerder achtergronden
in zich verenigden, bleef de kring waarin mijn gedachten zich bewogen beperkt van
omvang, maar hij was desondanks binnen de grenzen van Nederland niet goed meer
te vatten. Toch had ik niet de wens te doen of ik een kosmopoliet was, en bezat ik
ook zeker de geestelijke elasticiteit niet die vereist is om dat te worden. Ik was nu
eenmaal opgegroeid als Hollandse provinciaal en had geen reden die afkomst te
verloochenen. Dat Antwerpen echter buitenland was, nee, dat kon ik niet meer
navoelen. Met andere woorden, het buitenland is na 1945 heel wat kleiner geworden
dan het voor mij als vijftienjarige in de jaren dertig was, maar het is waarschijnlijk
veel groter dan voor de wereldwijd bereisde vijftienjarigen uit de jaren negentig.
Buitenland, vaderland, natie zijn concepties waarmee een historicus onvermijdelijk
in aanraking komt, ik natuurlijk ook, zeker toen ik op me nam de geschiedenis van
Nederland en België vanaf 1780 in één boek samen te vatten. Het zijn heel dubieuze
concepten; zo nu en dan heb ik geprobeerd de aard en zin ervan
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in intellectuele betogen te analyseren. Echt geboeid heeft de problematiek me echter
nooit, om de eenvoudige reden dat ik er gevoelsmatig niet bij betrokken ben. Ik ben
altijd een zelfverzekerde Nederlander geweest die geen behoefte had energie te
verspillen aan de zijns inziens zinloze vraag of zijn geboortestreek beter dan wel
slechter is dan de geboortestreken van andere volkeren. Ik heb het altijd als een
voorrecht beschouwd dat ik ter bevestiging van mijn besef van eigenwaarde geen
nationale sentimenten nodig had. Eigenlijk vermoed ik trouwens dat het tallozen in
ons land net zo gaat, en de veel gehoorde klacht over Nederlands gebrek aan nationale
trots het feit miskent dat de oorzaak daarvan ons onberedeneerde zelfvertrouwen is.
Dat steunt niet op grote woorden. Misschien zal het kortzichtig blijken en zal
Nederland juist door deze gemakzuchtige eigenwaan in het postnationale Europa
verloren gaan. Ik prijs het niet in mezelf, maar erken dat het me niet lukt daarover
te tobben.
Hoe dat zij, de afwezigheid van nationale gevoelens in mijn emotionele huishouding
maakte het me mogelijk, denk ik, de Belgische geschiedenis met enige distantie en
kalmte als een uiterst boeiend en ingewikkeld studieobject te onderzoeken, zonder
me, zoals Geyl, te laten leiden door vooropgestelde principes met betrekking tot taal,
stam en natie. Elders in deze bundel schrijf ik iets over het boek zelf dat me zo veel
jaren naast andere werkzaamheden heeft beziggehouden, hier noteer ik slechts dat
het mijn contacten met België, met Belgen, met Vlaamse historici tot mijn diepe
tevredenheid in grote mate heeft vermenigvuldigd. Ik heb ook met veel plezier
bijdragen geleverd aan in Vlaanderen verzorgde publicaties en de vrijzinnigheid
gewaardeerd van Vlaamsgezinde uitgeverijen die mij toestonden in mijn afstandelijke
houding ten aanzien van voor hen wezenlijke kwesties te volharden. Een van de
aardigste connecties werd die met Jozef Deleu, oprichter van de Stichting Ons Erfdeel,
groot bevorderaar van. de Nederlands-Vlaamse relaties, initiator van ik weet niet
hoeveel volwaardige culturele ondernemingen. Mijn vrouw (die er het meeste aan
deed) en ik schreven in 1987 een
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boekje voor hem over De Lage Landen. Geschiedenis van de Noordelijke en Zuidelijke
Nederlanden, van de Romeinse tijd tot 1980, in zestig kleine bladzijden, enkele
illustraties inbegrepen. Wie doet het ons na? Dankzij Deleus vindingrijkheid heeft
deze brochure in de loop van de jaren kunnen verschijnen in het Nederlands, Frans,
Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Zweeds, Pools en Russisch en komen vertalingen
in het Hongaars en Roemeens binnenkort tot stand. Wie doet het hém na?
Een blaamloos geleerde die door zijn geschriften enige aandacht heeft getrokken
en zich ook mondeling redelijk weet uit te drukken, krijgt als hij tegen de zestig loopt
te maken met sociale rituelen waaraan een verstandig mens zich dankbaar en gewillig
onderwerpt, tot iedereen er genoeg van heeft. Hij wordt uitgenodigd om redevoeringen
af te steken, dat wil zeggen, niet zomaar lezingen, want die levert iedere academicus
in onze uiterst spraakzame cultuur ontelbare keren af, maar statige oraties bij
plechtigheden in grote kerken, paleizen, stadhuizen en schouwburgen. Zo is het mij
vergaan. Ik heb in de jaren tachtig en vroege jaren negentig ten minste elfmaal in
Groningen, Leiden, Den Haag, Amsterdam, Haarlem een kansel bestegen en ten
minste zevenmaal een koning of koningin onder mijn gehoor gehad. Ik heb georeerd
in het Nederlands, het Engels, het Frans en het Duits. Ik heb me soms een Nederlandse
verschijningsvorm van de Britse public orator gevoeld, en me daarmee beslist ook
wel vermaakt. En ik kreeg in die tijd enkele mooie prijzen, enkele mooie
erepenningen, enkele mooie decoraties. Ik kreeg bovendien een eredoctoraat.
Dat was in februari 1982 in Leuven. Ik was bepaald niet de grootste van de vier
toen gelauwerden. De beroemde Vlaamse farmacoloog Paul Janssen, de befaamde
historicus Jacques Le Goff en de vereerde Braziliaanse kardinaal Aloisio Lorscheider
ontvingen eveneens de erebul. Het was een bijzonder aangename bijeenkomst in de
Leuvense aula, plechtig maar niet zwaar, ernstig maar niet pompeus. Onze goede
vriend Maurits de Vroede - auteur van een groot en belangrijk oeuvre - trad als mijn
promo-
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tor op. De buitenlandse eredoctoren hadden ieder een eigen taak. De kardinaal droeg
in de kerk een mis op. Le Goff hield in de universiteit een lezing. Wij schreden van
universiteit naar kerk en terug in toga over straat. Maar daar rumoerde een revolte
van studenten die luidruchtig demonstreerden tegen de verhoging van de prijzen in
de mensa. Toen de promoties aanvingen dromden zij het gebouw binnen en gingen
ze op het grote balkon zitten. Zij waren muisstil. Nadat iedereen, hoogst elegant, zijn
zegje had gedaan moest een van de geëerden namens ons vier een woord van dank
uitspreken. Men had mij gevraagd dat te doen. Ik deed dat natuurlijk graag, maar
wat voor taal gebruikt men mede namens een Fransman en een Braziliaanse
aartsbisschop in een Nederlandstalige universiteit, betrekkelijk kort tevoren met veel
spektakel losgemaakt van de Franstalige afdeling? Ik had bij mijn Vlaamse collega's
tevergeefs om raad gevraagd. Ik besloot in mijn verwarring dan in vredesnaam maar
een tekst in het Engels te schrijven, een geestige tekst, vond ik, in de werking waarvan
ik het grootste vertrouwen had. Er gebeurde die ochtend echter iets onverwachts. De
kardinaal bleek enige tijd in een Limburgs klooster te hebben doorgebracht en hij
liet dat blijken: hij hield zijn preek in de kerk in het Nederlands. Veel tijd om verder
over mijn taalkeuze na te denken had ik niet want ik volgde de plechtigheid in de
aula met grote aandacht. Maar toen ik achter de lessenaar stond, mijn Engelse tekst
neerlegde en mijn mond opende, hoorde ik me in het Nederlands zeggen dat ik van
plan was geweest Engels te spreken, omdat dat de nieuwe wereldtaal was, daar nu
echter van afzag omdat Lorscheiders optreden mij had doen inzien dat het Nederlands
dat predikaat verdiende. Daarop gebeurde iets wat ik nog nooit had meegemaakt. De
rebelse studenten stonden op, klapten, juichten, gaven mij een allervrolijkste ovatie.
Daar stond ik, sceptisch, weinig geneigd tot nationale opwinding, nu zowaar een
minuut of wat een held die fier de glorie van onze taal hooghield. Ik prijs mezelf dat
ik zonder aarzeling, of hapering mijn tekst, in het Engels gesteld en gedacht, in
vloeiend Nederlands heb weten uit te spreken.
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30 Onderwijs
Toen ik in 1987, vijfenzestig jaar oud, met pensioen ging, had ik gedurende een jaar
of zesendertig in de universiteit gewerkt en college gegeven. Ik voelde spijt noch
opluchting dat deze periode voorbij was. Zoals waarschijnlijk voor de meeste
universitaire docenten was het onderwijs voor mij nooit een roeping geweest of
geworden; het was eenvoudig een beroep dat soms lastig was, maar als men er niet
al zijn ambtelijke tijd aan hoefde te besteden, over het algemeen heel aantrekkelijk.
Het contact met studenten, hun kritiek of hun bijval, gaven aan een maatschappelijke
existentie die bewust tot de beoefening van een wetenschap beperkt werd, veel
levendigheid, zo nu en dan zelfs spanning en emotie. In een puur onderzoeksinstituut
zou ik me beslist wanhopig hebben gevoeld. Als ik niet in de universiteit een bestaan
had kunnen vinden, had ik misschien een broodwinning gezocht in een of andere
bestuurlijke functie of in de uitgeverij of in de journalistiek, al zou ik daar wellicht
helemaal niet geschikt voor zijn geweest. Gelukkig is de keus mij bespaard gebleven.
Ik beschouw het als een voorrecht dat ik in de universiteit heb mogen werken, een
instelling waarvan ik het belang, de omvang en de kwaliteit gedurende mijn leven
in grote mate heb zien groeien. Het valt me moeilijk de zin van de in onze kringen
courante eenzijdige kritiek op de ontwikkeling van de universiteit te doorgronden,
al is de regie van het hoger onderwijs vanuit het Haagse departement inderdaad soms
heel verward en stoot men ook in de academische wereld hier en daar op misstanden.
Het enige wat me in het bedrijf de laatste jaren werkelijk stoort, is de vulgaire retoriek
over toponderzoek en excellentie waarin universiteiten zouden schitteren, terwijl
ieder redelijk mens inziet dat zij slechts een klein groepje genieën en een grote
meerderheid van studenten en docenten van de goede middelmaat kunnen herbergen.
Ik weet in de verste verte niet of ik een goede docent ben geweest. Over
belangstelling heb ik nooit te Hagen gehad. De door
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E.H. Kossmann neemt afscheid van zijn instituut met een laatste college (over Heiman Coschmann),
Groningen, 17 december 1986.

mij aangeboden werkcolleges liepen vaak overvol en het publiek bij mijn hoorcolleges
bleef vrijwel altijd stabiel. Bewijst dat iets? Waarschijnlijk niet. Het criterium voor
goed onderwijs is tenslotte of de studenten er iets van enig belang van opsteken. Ik
ben er niet zeker van dat ik nuttige kennis heb kunnen leveren. Weinig geneigd
anderen te vertellen wat en hoe ze moeten denken, gaf ik waarschijnlijk niet veel
concrete aanwijzingen ten bate van een voorspoedige studie. Er zijn twee woorden
in het vocabulaire van het onderwijs die kwaliteiten aanduiden waaraan ik nooit heb
kunnen of willen voldoen: begeleiding en leermeesterschap. Als begeleiding van een
student betekent dat hij zijn in bewerking genomen opstel of scriptie paragraaf na
paragraaf met zijn docent bespreekt en door deze laat verbeteren, als begeleiding
van de promovendus inhoudt dat deze om de twee weken verslag van zijn vorderingen
komt doen, dan is het duidelijk: ik heb in die functie volkomen gefaald. Het is me
altijd onmogelijk geweest me goed in de geest van dit soort hulpzoekers te verplaatsen
en ik
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heb in gevallen als deze dus met wat raad en opmonterende beschouwingen moeten
volstaan. Pas wanneer ik concrete teksten voor me had, kon ik proberen me voor te
stellen wat de auteur precies probeerde uit te drukken en eventueel aangeven waar
mijns inziens zijn materiaal of zijn argumentatie of zijn stijl tekortschoten en hoe hij
zijn product kon opknappen. Aan dit tijdrovende werk heb ik soms veel genoegen
beleefd omdat ik mede als gevolg daarvan boeiende verhandelingen heb zien ontstaan.
Ik kan geen betekenis van het woord ‘leermeester’ bedenken die het mij mogelijk
maakt te veronderstellen dat ikzelf er een heb gehad of er zelf een had willen worden.
Het past ook niet in de traditie van de moderne Nederlandse geschiedschrijving. Al
praat men nu ook in het geschiedenisbedrijf veel over onderzoeksscholen, in feite
bedoelt men daar niet mee wat er in het traditionele Nederlandse spraakgebruik mee
werd aangeduid. Het is het Engels dat de huidige naamgeving heeft bepaald. In het
Engels (net als in het Frans) noemen beroemde wetenschappelijke instellingen zich
vaak ‘school’, wij deden dat tot voor kort eigenlijk niet. De onderzoeksscholen van
nu volgen dit buitenlandse voorbeeld, al zijn ze wel een zeer merkwaardig soort
scholen, papieren constructies zonder gebouwen, zonder geprogrammeerd onderwijs
en zonder staf. Maar spreken we over de school van Robert Fruin of van de Utrechtse
mediëvist Oppermann, dan bedoelen we natuurlijk iets heel anders: een groepje
mensen die de wetenschappelijke belangstelling van hun leermeester delen, de door
hem ontwikkelde methoden toepassen en zijn werk in zekere zin voortzetten.
Misschien is ook de school van Slicher van Bath er een voorbeeld van, al heeft de
initiator zelf zich én uit zijn eigen school én uit het door hem in Wageningen opgezette
onderzoek al vrij spoedig teruggetrokken. Wellicht hoopte de Amsterdamse mediëvist
J.F. Niermeyer (1907-1965) om door zijn promovendi nogal nauwkeurig omschreven
thema's voor te stellen de Utrechtse school van zijn leermeester Oppermann in
gewijzigde vorm voort te zetten, maar zijn vroege dood maakte een
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einde aan de met succes op gang gebrachte ontwikkeling. Geyl en Romein
concentreerden zich zo op hun eigen productie dat zij de intentie een ‘school’ te
stichten - een intentie die zij in theorie waarschijnlijk wel hadden - feitelijk nooit
hebben trachten te verwerkelijken. Het beste bewijs voor de onwil van Nederlandse
historici een min of meer gesloten equipe van leerlingen te vormen is het feit dat ook
de prominenten uit de Vrije Universiteit en uit de Katholieke Universiteit van
Nijmegen daar niet naar hebben gestreefd. Indien ergens dan zou men toch in die in
een eigen levensbeschouwing verenigde kringen zo'n impuls hebben kunnen
venvachten. Zelfs Rogier, bewonderd en soms vereerd
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door zijn leerlingen, heeft geen school gemaakt en hij werd opgevolgd door Poelhekke,
die na zijn studie in Leiden wel in 1948 in Nijmegen promoveerde, maar de
intellectuele ambities van zijn voorganger in het geheel niet deelde.
Onder de hoogleraren die na ongeveer 1960 aantraden, zijn er tot nu toe, meen ik,
geen geweest die van hun promovendi verwachtten (of eisten) dat zij de methoden
en de thema's van hun promotor overnamen. Natuurlijk oefenden dezen soms invloed
uit, zowel bij de keuze van het onderwerp als bij de bepaling van de aard van de
behandeling ervan. Een min of meer samenhangend geheel van onder zijn leiding
bewerkte dissertaties heeft geen promotor echter kunnen of willen nalaten. Ik ook
niet. Misschien ligt in sommige van de boeken die ik als promotor bewaakte, wat
meer. nadruk op politjek-theoretische en politiek-culturele aspecten dan in andere
steden gebruikelijk is, een principieel uitgangspunt is deze belangstelling nooit
geweest. Geen mens zal de moed hebben mij ervan te beschuldigen dat ik een
leermeester ben geweest. En om hoeveel dissertaties gaat het ook? In Londen had ik
er slechts vier onder mijn hoede. Voor drie daarvan nam mijn opvolger K.W. Swart
de al bijna voltooide taak over. De vierde kwam veel later elders gereed. In Groningen
werkte ik steeds met het grootste genoegen mee aan de totstandkoming van
drieëntwintig dissertaties. Dat is geen groot maar, binnen de mogelijkheden van het,
om het zo te zeggen, nog niet geïndustrialiseerde promotieonderzoek van enige tijd
geleden, ook weer niet beschamend klein aantal. Elf van deze promoti zijn zelf op
hun beurt hoogleraar geworden. Al is dat hun en niet mijn verdienste, ik zie niet in
waarom ik me er geen gevoel van tevredenheid over zou mogen veroorloven.
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31 Geschriften: uitgangspunten
Drie zoons had mijn vader, ik heb het al verteld: mij, mijn tien minuten na mij geboren
broer Alfred en een broer van twee jaar jonger, Bernhard. En hij had, zeiden wij vaak
vermaakt tot elkaar, drie talenten: hij beoefende de wetenschap, hij dichtte in zijn
jeugd talloze werkstukken, hij was een goed pianist, had een geschoolde zangstem,
en componeerde zijn leven lang soms heel ambitieuze muziek. Zijn genetische erfenis
verdeelde hij keurig over zijn nageslacht. Ik zette zijn wetenschappelijke neigingen
voort, Fred werd een professionele schrijver, en Bernd een professionele violist. Of
om het anders te zeggen: de zoons werkten door hun beperktheid elk een van de in
hem aanwezige talenten uit tot op het niveau van een echt beroep. Hijzelf deed dat
niet. Hij werd bibliothecaris, van 1923 tot 1958 werkzaam aan de
Gemeentebibliotheek van Rotterdam, en hij was daar niet ontevreden mee. Met het
dichten stopte hij toen hij een serieuze huisvader was geworden. Aan de
perfectionering van zijn muzikale techniek werkte hij later ook niet meer voort. Hij
bleef echter muziek schrijven en in een fraaie, kort voor zijn dood voor intimi
opgestelde beknopte terugblik op zijn muzikale verleden verklaarde hij uitdrukkelijk
dat zijn creatieve behoeften alleen in de muziek vervulling bleken te kunnen vinden.
Maar geen, of bijna geen van zijn composities werd ooit in het openbaar uitgevoerd.
Over zijn wetenschappelijk onderzoek was hij bescheiden. Na zijn belangwekkende
en als origineel gewaardeerde proefschrift uit 1922 over het Nederlandse versritme
heeft hij heel wat in geleerde tijdschriften of in boekvorm gepubliceerd, over van
alles en nog wat, maar vooral over de rederijkers, voor wie hij al tijdens zijn studie
grote belangstelling had opgevat. Deze studies betroffen over het algemeen concrete,
bijzondere gevallen en problemen; zij waren, net als het grote, zeer gevarieerde
oeuvre van zijn vader, positivistisch van karakter. In zijn jeugd had hij andere
beschouwingswijzen gezocht. In zijn dagboek vroeg hij zich op 21
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juni 1913 - hij was toen twintig jaar- af wat de grondslagen van de
mentaliteitsgeschiedenis waren en hoe die nieuwe wetenschap moest heten, waarvan
alle tegenwoordige wetenschappen slechts studievakken zouden zijn (mentalica?
mentelogie?), en hij stelde zich voor een ‘Geschiedenis der Liefde’ te schrijven. Hij
zat toen te lezen in de dissertatie van de linguïst en etnoloog J.P.B. de Josselin de
Jong, die op 15 mei bij Uhlenbeck was gepromoveerd op De
waardeeringsonderscheiding van ‘levend’ en ‘levenloos’ in het Indogermaansch
vergeleken met hetzelfde verschijnsel in enkele Algonkintalen. Ethno-psychologische
studie. Maar al was deze tekst zonder twijfel zijn inspiratiebron, hij zocht, lijkt het,
toch iets anders dan deze. Vijf jaar later, begin 1918, wilde hij een enigszins
uitgewerkte brochure maken over ‘De muziekwetenschap in Nederland’ als voorloper
van een ‘Handboek der Nederlandsche muziekgeschiedenis’. Dit zijn opvallend
ambitieuze en voor die tijd hoogst moderne ontwerpen; er is geen begin van uitvoering
aan gegeven.
Mijn broers en ik zullen nooit de gedachte aanvaarden dat zijn leven tot op zekere
hoogte een mislukking was. Maar de vraag waarom hij de bepaald niet dilettantische
initiatieven uit zijn jeugd niet tot rijpheid heeft kunnen of willen brengen, hebben
wij ons vaak gesteld zonder er een antwoord op te vinden. Mij persoonlijk boeit in
het bijzonder zijn relatief lage waardering van de wetenschap in het geheel van zijn
werkzaamheid, hoewel hij eigenlijk alleen daarin (naast zijn algemeen gewaardeerde
ambtelijke bestaan) tot resultaten kwam waarvan zijn tijdgenoten kennis wilden
nemen. De letterenwetenschap, de filologie en ook de (cultuur)geschiedenis waren
voor hem in zijn latere ontwikkeling nuchtere disciplines die zeker de moeite waard
waren als steun voor het begrip van de scheppende kunst, maar zelf de kern van de
menselijke existentie niet raakten. Dit betekende echter noch voor hem noch voor
zijn vader dat zij de kunsten lyrisch verheerlijkten. Integendeel, het zuiver lyrische
artiestendom stootte hen af. Mijn grootvader, doordrenkt van Duitse muziek en
letterkunde, was in zekere zin een lid van het Bildungsbürger-
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F.K.H. en Doortje Kossmann, Diergaarde Rotterdam, juni 1926.

tuni, met gelijke nadruk op beide elementen van dit woord. Mijn vader Haagde in
zijn dagboek soms dat hij, op bezoek in het ouderlijk huis, weer eens naar de vleugel
werd gesleept om met hem een stuk uit het voor vier handen samengevatte
symfonische repertoire van Mozart tot Bruckner en Mahler te spelen. En dit lezende
dacht ik terug aan de ruime, tot bibliotheek, studeer- en muziekkamer ingerichte
eerste verdieping van zijn huis in Den Haag, waar de vleugel prominent aanwezig
was en het, vond ik als jongen, geruststellend geurde naar boeken, pijptabak en ouder-
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F.K.H. Kossmann, 1957.

dom. In de hongerwinter 1944-'45 zat hij daar tot kort voor zijn dood gebogen over
de acht delen van een van 1723 tot 1743 in Den Haag uitgegeven Nouveau Recueil
de chansons choisies. Beschaving dus, zeker, maar tegelijk gedisciplineerde
burgerlijkheid. Mijn vader wilde niets weten van de Tachtigers en hun epigonen, en
concentreerde zijn lectuur op zeventiende- en zestien-
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de-eeuwers. In de muziek ging zijn affectie op den duur van Bach terug naar Purcell
en kwam zij op het laatst van zijn leven terecht bij William Byrd. Voor de werken
van Huizinga hadden beide mannen weinig begrip. Ik vermoed dat zij er een zekere
Schöngeisterei in meenden op te merken die zij wantrouwden.
Mijn belangstelling voor de geschiedenis steunde op andere voorkeuren. Ik had
voldoende van de filologische praktijk gezien om te weten dat ik me daartoe niet
wilde beperken. Al leefde ik in de traditie van mijn vader en grootvader, ik zocht in
de geschiedenis naar bredere concepten, interpretaties en appreciaties dan zij
geoorloofd achtten. Als jongen had ik me enigszins voor de wijsbegeerte
geïnteresseerd en ik heb er als student colleges in gevolgd. Toch gaf die discipline
me weinig houvast en ik heb nooit begrepen hoe iemand zich tot volgeling van een
van de talloze tegenstrijdige systemen kon maken - bewees de tegenstrijdigheid niet
de willekeurigheid van allemaal? Ik kan me ook niet herinneren ooit te hebben geloofd
dat de filosofie in staat zou zijn de geschiedenis in een alles verklarend intellectueel
stelsel samen te vatten. Dat de filosofie net als de theologie echter een glorieus object
van historisch onderzoek kon zijn, was mij duidelijk en ik heb me soms ingespannen
om de fundering en het effect ervan in bepaalde concrete historische perioden vast
te stellen. Het waren de al genoemde Ter Braak en Huizinga en later talloze anderen
die mij op dat spoor zetten. Ik leidde er mijn belangstelling voor de geschiedenis van
de politieke filosofie uit af, een onderwerp dat in mijn begintijd in Nederland niet
met veel zorg werd bestudeerd.
Niet alleen mijn behoefte aan conceptualisering en interpretatie bracht mij tot een
andere vorm van geschiedenis dan die van mijn vader en grootvader; ook mijn neiging
om dat wat ik wilde meedelen te vatten in, als de uitdrukking geoorloofd is, narratieve
betogen of zo systematisch mogelijk vertelde en gearticuleerde verhalen, deed dat.
Ik heb een voorkeur voor een mengvorm van betoog en vertelling, argumentatie en
verhaal. Aan zuiver theoretische verhandelingen heb ik me nooit gewaagd, maar de
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pure vertelling bevredigde me evenmin. Noch bij Ter Braak noch bij Huizinga vond
ik steun voor deze manier van doen. De geschriften van Ter Braak die me in de
vroege jaren veertig van de letteren naar de geschiedenis hadden gebracht, herlas ik
na de oorlog niet. Huizinga las en herlas ik wel, met evenveel aandacht als
bewondering. Maar ik ben eigenlijk steeds heel vreemd tegenover zijn werk blijven
staan. Zijn ‘weg tot de historie’ - hij beschreef die in zijn late jaren - was zo anders
dan die van mijzelf, zijn nadruk op de ‘verbeelding’ en zijn zeer literaire stijl
verschilden zozeer van wat ik wilde, zijn afkeer van de eigen tijd en wanhoop over
de cultuur waarin hij moest bestaan, botsten zozeer met mijn fundamenteel opgewekte
levensgevoel, dat ik, al ken ik het oeuvre door en door, wel sterk onder de indruk
maar niet onder de invloed ervan ben geweest. Met zijn beroemde beschouwingen
over het esthetische bestanddeel van historische voorstellingen of over de historische
sensatie kon en kan ik weinig beginnen.
Ik had voor wat ik zocht een stijl nodig. Ik ben er in het geheel niet van overtuigd
een adequate gevonden te hebben. Hij moest, meende ik, concies zijn, niet
hoogdravend en niet koket. Hij moest niet literair zijn. Ik moest op het terrein blijven
dat ik van mijn vaders talenten had geërfd, en mocht niet gaan vagebonderen op dat
van broer Alfred. Aan die was het scheppende schrijverschap toegevallen, en ook al
breidde ik het domein van de wetenschap uit en wilde ik meer dan verslag doen van
concreet onderzoek, de geschiedschrijving die ik beoefende had geen literaire ambities
en vleide zich niet met de gedachte dat ook zij ‘verbeelding’ en ‘evocatie’ kon worden.
Nee, zij moest in koel, kort en gedistantieerd proza - levendig als het kon, en elegant
zonder behaagzucht of effectbejag - berichten over thema's van niet al te kleine
omvang. Zo heb ik het ook geprobeerd te doen, wel wetende dat ik daartoe slechts
half in staat was en dat hetgeen ik voor mijzelf geldig achtte, voor anderen geen
betekenis behoefde te hebben.
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32 Enkele publicaties
Gebrek aan energie, pudeur, maar vooral de soms tot fysieke walging groeiende
weerzin tegen herhaling hebben de omvang van mijn geschriften beperkt. Nu ik erop
terug kan kijken zonder de verwachting er nog veel substantieels aan toe te voegen,
treft mij ten eerste de indruk dat ik me inderdaad min of meer heb gehouden aan
mijn hierboven schematisch beschreven richtlijnen, en ten tweede het feit dat mijn
thema's minder coherentie vertonen dan mijn behandeling ervan. Ik heb geen
samenhangend onderzoeksprogramma tot uitvoering gebracht en geen moment
gemeend dat te moeten wensen of kunnen. Natuurlijk heeft de variëteit van de
onderwerpen die ik bestudeerde, mijn productiviteit vertraagd. Ik moest me vaak op
mij nog onbekend terrein inwerken en kon de draad van de ene publicatie niet naar
die van de volgende doortrekken.
Mijn in het Frans (zij het nogal knullig Frans) geschreven dissertatie over de Fronde
(La Fronde, Leiden 1954) is mij geheel vreemd geworden. Maar ik herinner mij het
werk eraan als een genot. Ik heb later waarschijnlijk nooit meer met zo'n concentratie
een onmogelijk verwarde stof in een begrijpelijke orde proberen te brengen en mét
zo'n gevoel van triomf en eigenzinnigheid gedacht daarin te slagen. Is het boek iets
waard? In Nederland was er niet veel belangstelling voor en dat verwondert niet,
want. het hoorde nergens bij. Ikzelf ken de gebreken ervan trouwens heel goed. Toch
noemde Pierre Goubert, een van de beste kenners van de Franse zeventiende eeuw,
het onlangs (Mazarin, 1990, p. 530) ‘quasi génial par moments’ en (Un parcours
d'historiën, 1996, p. 267) ‘neuf, percutant, frôlant par endroits une sorte de génie
[...]’. Dit heeft me verrast. Om het te begrijpen moet ik het in een voor mij
toegankelijker idioom vertalen. Wat Goubert in het boek als vruchtbaar ervaart, zijn,
denk ik, bepaalde intuïties die hij toeschrijft aan mijn zijns inziens soms trefzekere
inlevings- en aanvoelingsvermogen. Hoe dan ook, het werk heeft
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in de ogen van een oude specialist van dit kaliber enige betekenis behouden. Dat
doet me genoegen, want ik gun het met veel inzet geschreven boek deze verdienste
van ganser harte.
Het heeft even geduurd voor ik me na mijn promotie opnieuw aan een onderzoek
van enige omvang zette. Hoe ik op de gedachte ben gekomen me bezig te gaan houden
met de politieke theorieën die in de Nederlandse Republiek in de zeventiende eeuw
circuleerden, weet ik niet meer. Waarschijnlijk was het eenvoudig omdat ik, levendig
geïnteresseerd geraakt door de politieke theorieën opgesteld tijdens de Fronde, eens
wilde kijken of ook in Nederland in die periode iets te vinden was dat aan grootheden
als Hugo de Groot en Spinoza een achtergrond kon verschaffen. Ik ben in 1955 of
1956 wat materiaal gaan verzamelen. Gegeven de mogelijkheid dat ik in Londen
terecht zou komen om Nederlandse geschiedenis te doceren, was de concentratie op
de Republiek, die bij mijn Leidse baantje niet paste, een goede greep. Zodra ik me
in Londen een beetje had ingewerkt, ging ik aan de slag en ik vond tot mijn vreugde
ook in de bibliotheek van het British Museum boeiende gegevens. In mijn hoofd
vormde zich na enige tijd een schema, een structuur, een patroon waarin ik de stof
kon arrangeren en toen kwam ook het moment dat ik als beslissend beschouw: het
ogenblik waarop men titels kan geven aan de brokken die hoofdstukken worden. De
rest is puur plezier, uitschrijven, herschrijven, drukproeven corrigeren, een register
maken, kortom, poetsen en schrobben. Ik stel me voor dat een meubelmaker die zijn
werk aan een mooie tafel heeft voltooid, hetzelfde voelt wanneer hij haar in de
boenwas zet.
In 1960 publiceerde de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
een verhandeling van mijn hand over Politieke theorie in het zeventiende-eeuwse
Nederland. Het is een kort boek waarin veel inspanning is geïnvesteerd. In allerlei
opzichten is het, dunkt me, origineel. Niemand had het onderwerp als zodanig ooit
bestudeerd, of laat ik het sterker zeggen, niemand had gezien dat het een onderwerp
was, en hoogst belangwekkend. Er was bij verschijning weinig belangstelling voor
het boek en het is
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nauwelijks gerecenseerd. Maar het heeft stand gehouden. Ik geneer me ervoor dat
ik herhaalde voorstellen om er een herziene uitgave van voor te bereiden of het in
het Engels te vertalen en uit te geven niet heb kunnen aannemen, wetende dat mijn
afkeer van herhaling me zou beletten zo'n project te voltooien. Toch komt het er
waarschijnlijk uiteindelijk wel van. Er is nu een geroutineerde vertaler aan het
worstelen met mijn geserreerde tekst en als hij overwint, zal het boek door de
Akademie in het Engels worden herdrukt. Wanneer ik het nu doorblader verbaast
het me dat ik er toen in geslaagd ben iets ordelijks te maken van een ogenschijnlijk
onsamenhangende hoop geschriften in het Latijn. Ik zou zoiets waarschijnlijk niet
meer kunnen en ben als een hardloper die tevreden de medaille in de hand neemt
waarmee hij werd vereerd toen hij veertig jaar tevoren een record vestigde dat hij
met geen mogelijkheid meer zou kunnen halen.
In de vroege jaren zestig ben ik me met een totaal ander thema gaan bezighouden,
de geschiedenis van Nederland en België in de negentiende en twintigste eeuw.
Daaruit is ten slotte een boek gegroeid dat grotere verspreiding heeft gekregen dan
mijn andere geschriften. Het verscheen in 1976 in het Nederlands, werd herhaaldelijk
herdrukt en kwam in 1986 in een uitgebreide editie uit, in twee delen, De Lage
Landen. Twee eenwen Nederland en België, 1780-1980. Pas in 1978 publiceerde de
Oxford University Press, die het had besteld, het onder de titel The Low Countries
1780-1940. Het initiatief lag bij Geyl. Deze overtuigde de met hem bevriende
redacteuren van de reeks ‘Oxford History of Modern Europe’ ervan dat de kleine
landen daarin ook een plaats dienden te krijgen - Scandinavië, Zwitserland, Polen
en de Lage Landen - en ried hun aan mij te benaderen. De serie, begonnen met A.J.P.
Taylors beroemde The Struggle for Mastery in Europe, 1848-1918 (1954) is nog
steeds niet voltooid; over de kleinere staten is alleen mijn deel klaargekomen, veel
later dan bedoeld. Ik heb er zwaar aan gezwoegd, ook wat de taal betreft, want ik
schreef het tegelijkertijd in het Engels en in het Nederlands. Ik vraag me af waarom
ik dit karwei eigenlijk op me heb genomen.
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Naast ijdelheid (wat een eer in zo'n uiterst respectabele serie te mogen verschijnen!)
en plichtsbesef (paste het niet dwingend in mijn leeropdracht?) was het zonder twijfel
nieuwsgierigheid. De redactie eiste de behandeling van zowel België als Nederland
en juist daarom besloot ik me aan het project te wagen. Wanneer het boek alleen
over Nederland had moeten gaan, zou ik het niet hebben willen schrijven. Van de
Nederlandse geschiedenis uit de laatmoderne tijd wist ik natuurlijk wel iets. Van de
Belgische wist ik, net als bijna al mijn landgenoten, vrijwel niets. Toen het lot mij
de kans bood me met een zinrijk doel voor ogen in de Belgische materie te verdiepen,
greep ik die aan.
In 1989 poneerde Lode Wils (Honderd jaar Vlaamse Beweging, III, p. 228-229)
in een hoffelijke kritiek op een opmerking van mij over het Vlaamse activisme tijdens
de oorlog van 1914-1918, dat mijn belangstelling voor België paste in een
familietraditie: mijn grootvader was hoogleraar Duits aan de door de Duitse bezetter
in 1916 ingerichte Vlaamse universiteit te Gent geweest. Wils had nog verder kunnen
gaan. Mijn vader werd in 1923 namelijk adjunct-directeur van de Rotterdamse
Gemeentebibliotheek, die toen werd geleid door de in België veroordeelde activist
Willem de Vreese, en hij volgde die in 1934 als directeur op. Maar hoezeer de
associatie ook voor de hand ligt, zij is onjuist. Noch de een, noch de ander was ernstig
in de Vlaamse Beweging geïnteresseerd. Mijn grootvader werd niet door affiniteit
met Vlaanderen tot zijn Gentse avontuur gedreven, maar door onvrede over de door
hem veronderstelde miskenning van zijn wetenschappelijke verdiensten in Nederland.
Vanaf zijn vestiging in Nederland streefde hij naar een universitaire carrière. Toen
in Amsterdam in 1912 een leerstoel Duitse taal- en letterkunde werd gesticht, werd
hij, tegen zijn verwachting in, gepasseerd. Dit schokte hem. In juli 1916 kreeg hij
de uitnodiging om in Gent hoogleraar te worden. In augustus was de zaak beklonken.
Hij nam ontslag als lector in Leiden en leraar aan het Haagse gymnasium: een haastig,
nerveus radicalisme van een bijna vijfenvijftigjarige. Zijn Haagse vrienden reageerden
met verbazing en kritiek op zijn be-
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sluit. Niet de Vlaamse zaak, zelfs niet de Duitse zaak bewoog hem tot deze escapade;
het was de zekerheid dat dit de laatste gelegenheid voor hem zou zijn om een goede
academische positie te krijgen, niets anders, niets meer. Hij verbleef al bij al slechts
kort in Gent, anderhalve maand in 1916, vijf maanden in 1917, iets langer in 1918
en ten slotte van 5 tot 19 oktober 1918, toen hij naar familie in Frankfort aan de Main
vluchtte. In januari 1919 kwam hij weer thuis in Den Haag, zenuwachtig,
gedeprimeerd, zonder de solide maatschappelijke basis die hij. in de zomer van 1916
roekeloos had afgebroken, en zonder voldoende geld om zijn nog van hem
afhankelijke gezin te onderhouden. In november 1919 ontwaakte hij uit zijn treurnis
toen hij, eerst nog maar voorlopig, een deel van zijn vroegere leraarsbetrekking kon
terugkrijgen. Toen hij in maart 1920 opnieuw een vaste benoeming kreeg, was zijn
opluchting uitbundig. Is het verwonderlijk dat in zijn familie de Gentse episode als
een door bittere teleurstelling ingegeven dwaasheid werd en wordt beschouwd?
Van de studie van de Belgische geschiedenis, die ik dus onbezwaard door enig
oordeel kon beginnen, heb ik zeer veel profijt gehad. Ik persoonlijk ben ervan
overtuigd dat ik mijn verhaal over Nederland niet tot leven had kunnen brengen
wanneer ik het niet bij voortduring naast of tegenover de opwindender geschiedenis
van België had kunnen plaatsen. De Belgisch-Vlaamse waardering die het boek heeft
gekregen, heeft me dan ook bijzonder verheugd. Toch heb ik niet de indruk dat het
zijn doel heeft bereikt. Er zijn, meen ik, slechts weinig lezers geweest die de
onderneming als zodanig werkelijk zinrijk achtten en plezier kregen in deze vorm
van dub belportrettering. Ik heb Nederlanders niet tot de studie van de Belgische
geschiedenis gebracht en Belgen niet tot die van de Nederlandse. De twee thema's
zijn nog altijd precies zo strikt gescheiden als voordien. Ook wat betreft een tweede
aspect heb ik niet het gevoel mijn bedoelingen te hebben gerealiseerd. Ik wilde een
werkelijke synthese schrijven waarin niet alleen de geschiedenis van twee
afzonderlijke landen, maar ook die van vele elementen van het maatschappelijke
leven - de
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economische, sociale, religieuze, culturele en politieke - in een samenhangend betoog
geïntegreerd zouden worden, gemeenschappelijk, om het zo te zeggen, en niet, zoals
in de meeste boeken, verdeeld over aparte hoofdstukken of losstaande paragrafen.
Zoiets vereiste, meende ik, een ordenende factor en het lag voor de hand daartoe de
politiek te kiezen. Zij immers slaat de maat van het historische leven op de korte
termijn en in haar vinden behoeften en ideeën van grote groepen mensen concrete
uitdrukking. Het was niet de opzet mij op de politiek en de politieke theorie te
concentreren en ik beschouwde de politiek niet als het dominante principe. Ieder
mens leeft op elk moment van zijn bestaan op alle afzonderlijke terreinen die de
analytische historische wetenschap om praktische redenen heeft onderscheiden. Dat
wilde ik doen uitkomen. Het is mij naar de mening van bevoegde critici in het geheel
niet gelukt. In een van zijn boeken stelde de cultuurhistoricus Peter Gay mijn werk
aan de kaak als een wangedrocht van verouderde politieke geschiedenis. In de English
Historical Review (1981, p. 160-161) liet de Amerikaanse economische historicus
Jan de Vries in een beleefde recensie blijken het nogal onbenullig te vinden en hij
betreurde het dat ik op een geheel conventionele vorm van parlementaire geschiedenis
zou zijn teruggevallen. Deze oordelen lijken me onjuist, maar ze geven wel te denken.
Toch werd het boek goed ontvangen. In Engeland en de Verenigde Staten werd het
over het algemeen vriendelijk gerecenseerd, maar veel afzet vond het niet. In
Nederland en België had het succes. De werking ervan verflauwt nu natuurlijk, maar
van de mij door de uitgever geboden mogelijkheid het door herziening en uitbreiding
nieuw leven in te blazen heb ik na veel aarzeling geen gebruikgemaakt. Ik heb van
dit onderwerp afscheid genomen met een gevoel van erkentelijkheid voor de mooie
jaren die het mij heeft bezorgd.
Het was, als ik me niet vergis, in de jaren dertig dat de limerick in Nederland in
de mode kwam. Een van de eerste die ik onder ogen kreeg herinner ik me: ‘There
was a young man in Devizes/whose ears were of different sizes./ The one that was
small/ was
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of no use at all/ but the other won several prizes’, en ik verbeeld me dat er een
tekening bij stond waarop je een beteuterde jongeman zag met aan zijn hoofd rechts
een normaal oor en links een enorme lap. Toen ik in de late jaren zeventig voor mijn
dikke boek over de Lage Landen veel lof en ook prijzen kreeg, kwam het rijmpje
weer bij mij bovendrijven en dacht ik: ja, alles goed en wel, en ik ben u oprecht
dankbaar, maar eigenlijk kan ik met mijn gewone oor beter horen. Van mijn
geschriften zijn drie, elk van veertig, vijftig bladzijden, mij het liefst: een verhandeling
over ‘Thorbecke en het historisme’ uit 1982 (herdrukt in mijn bundel Politieke theorie
en geschiedenis, 1987), het hierboven opgenomen, cultuur-historisch georiënteerde
‘Lotgevallen’ - waaraan mijn vrouw intensief meewerkte -, en ten slotte de inleiding
die ik schreef bij de door A.F. Mellink en mij verzorgde Texts concerning the Revolt
of the Netherlands (Cambridge 1974). Dat laatste stuk werd door een deskundige
Amerikaanse recensent in een Canadees tijdschrift een ‘small masterpiece’ genoemd.
Dat bevalt me. Mocht er over vele jaren en lang na mij een studie over de Nederlandse
historiografie uit de tweede helft van de twintigste eeuw verschijnen, dan reserveer
ik alvast een voetnoot die mij vermeldt als de auteur van een enkel ‘small
masterpiece’. Ik kan me geen mooier keurmerk voorstellen.
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