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GESPREK MET PR0FESSOR E. H. WATERBOLK.
'Ja, k~k, daar zit dit gevaar in, dat eigenl~k om
zo te zegge:1 de me.s ter zijn stempel drukt op- de
leerling en het moet toch eigenl~k andersom z~n:
dat de leermeester de gerichtheid en habitus van
de leerling kan aftasten om hem dan in z~n persoonl~ke richting ~e kunnen leiden.'
'We willen niet dat iemand na het kandidaatsexamen op een laag pitje gaat doorsudderen, zodat
de elasticiteit van het afstuderen onbegrensd zou
kunnen z~n.'
Vr~dagavond 15 maart j.l. hadden drie van ons, Ruurd Abma,
Jan Piet er Janzen en Els Mann, een gesprek met professor
Waterbolk; In zijn studeerkamer, rond een oude haard, die na
-de-dpmerking 'Wat hebt-u daar een mooie haard professor' prompt
van hout - niet zoveel, want 'Ziet u, ik ben vandaag wat lui geweest en heb niet voor voldoende -brandstof gezorgd' - werd voorzien en ontstoken.

Het gesprek heeft lang geduurd, ruim vier uur. Het hoofdstuk
'Hoe het vroeger was en wat er veranderd is' duurde kennelijk
wat lang. Na wat anekdotes uit zijn studententijd merkte onze
gastheer tenminste op:

'u laat mij al wel sterk over het verleden spreken, als zo
iemand die op een bezadigde leeftijd komt. Nu heb ik een jonge
zoon -van net achttien, die doet natuurlijk ook flink z'n best
om m~ voor .'10 een oude zak te verslijten, waar ik dan toch nog
wel eens tegen protesteer, of er minachtend aan voorb~ probeer
te gaan.'
.
Hieronder vindt u een verslag van dit gesprek. Het samenvatten viel ons deze keer extra zwaar, maar we hopEn toch dat we
ons doel bereikt hebben; dat we er in geslaagd zijn een beeld
te geven van de persoon en de denktrant van professor Waterbolk.
Ook deze keer hebben we het spreektaal-karakter bewust zoveel
mogelijk trachten te bewaren. Pref. Waterbolk heeft het concept
gezien en op enkele punten gecorrigeerd.

- Zou u iets kunnen vertellen over uw studententijd en dan met name
over de inrichting van de geschiedenisstudie toendert~d? B~ u is dat
vooral interessant omdat u in Groningen gestudeerd hebt en daarom
wilderi we graag dat u een vergel~kingtr0k-tuBsende situatie voor
de oorlog en hoe het geworden is.
Het eerste wat geweldig opvalt als verschil is wel de desolate toestand
waarin je vroeger begon. Je ging naar een spreekuur van de hoogleraar,
in dit geval was dat b.v. Gosses of Roos. Roos zei iets van: als je er
nu nog een taal - Italiaans of zo - _b~ leert, zou dat geschikt z~n voor
de studie. Gosses vond het ook_wel aar4ig dat er eindel~k weer een
leerling was. Want het was èn desolaat,_omdat je zo langzamerhand had

gehoord dat je zes maanden voor je k~ndidaats je eerste tentamen kon
doen (en in die zes maanden moest je alle tentamens afwerken, want
deed je dan binnen die tijd niet je kandidaats dan was zo'n tentamen
van het begin vervallen) en in de tweede plaats was het wel desolaat
omdat ik b.v. als enige in mij,n jaar aankwa~, dat was in '35. Vóór mij,
dus het tweede jaar, was er ook één, en dan was er niks en dan kwamen
er enkele kandidaten.
Bij de colleges deed zich niet voor het desolate, want we hadden college
zo'n beetje schuin boven de kantine, waar nu allerlei nieuwbouw is, en
daar kon je tussen de uren prachtig de gang op en neer marcheren, drie
aan drie en dan had je de ruimte. Zoals de Vismarkt of ,.8 Grote Markt
op een avond in 1880 of zo, zo'n ruimte was, daar. Zo kreeg je een beetje contakt onderling, met de oudere jaars. Want Ubbo Emmius was er ook
nog niet om de troosteloosheid op te heffen, dat is pas in '36 gebeurd.
Contakt met de hoogleraar had je eige~lijk niet. Het bijvak dat je koos,
lag meestal buiten de faculteit, b.v. ,staatsinrichting of ,economie.
Daar had je ook nog de juridische, plechtige gewoonte van een spreekuur
op zondagmiddag, dat was na mijn kandidaats bij Prof. Van der Pol en
voor mijn kandidaats bij Prof. Bordewijk. 'Dan ging je je jacquet aantrekken, misschien ,na de hockeywedstrijd (als j~ dan nog op tijd kon komen)
en als je het geluk had, was het op één dag; dan kon je nog snel met
wapperende panden door de stad fietsen van ,de een naar de ander. Je
z~t daar dan betrekkelijk opgeprikt op die zo:.lagmiddag, terwijl mevrouw
een'kopJ'e thee 'schonk. Je was at heel blij - en je voelde je een geweldig causeur - als je ook in het wisse ende gezelschap van mensen die
kwamen en gingen een paar woor.en had kunnen wisselen met de hooggeleerèe. Het waren echt twee were~den.
Je had ook al die drie jaar dat je studeerde zo'n beetjp het idee: als
het nou mislukt dan ben ik nog net zover als bij het ein~xamen. Onwillekeurig had je die gedac~te. Je wist heel moeilijk zelf te schatten of
je wel wat werkte of niet. Het enige middel was wel het responsie college bij Middel-Nederlands, dat ik ook volgde. En daar zaten - net zo
goed als toen ook bij de colleges op woensdag en vrijdag - niet alleen
maar niet-kandidaten, maar ook de kandidaten, dus 5e,6e of 7e jaars,
terwijl dat nu toch, dunkt mij wel afgelopen is voor de kandidaten. Bij
het Middel-Nederlands zaten dus ook de 7e, 8e, misschien wel ge jaars,
maar het is ook mogelijk hoor, dat ik, maar lagere jaars zijnde, ze wat
hoog van jaar taxeerde. Want als jongere jaars - dat was vroeger misschien nog wel sterker dan nu - zag jein 't algemeen die mensen voor
veel ouder aan. De nuancering van ouder naar jonger was eigenlijk groter.
laar o~dere jaars zorgden wel dat de eerste jaars zo gauw 'mogelijk werden ingeschakeld bij de responsie; dat was in hun voordeel, want dan
hadden zij minder beurten.
Ik volgde twee uur economie1 waar ook responsie was. Maar dat was van
heel andere aard,want dat zat zo'n beetje in de lucht en als dan die
onweerswolk van responsie zo ongeveer geladen was dat' de bliksem ZDU
inslaan, dan werd dat college steeds minder vol. Dus twee uur economie
en, laten w~ zeggen, een uur Middel-Ned~rlands, een uur 17e eeuws volgde ik en ook nog een u~r literatuur college, dat waren er vijf. De geschiedenis colleges waren no~, op de zelfde ·tijden en de zelfde dagel als
nu, woensdag en vrijdag~ Dat is negen, en later de kandidatencolleges op
de donderdagmiddag. ~Dat'zal het, ongeveer geweest zijn. Nou ja, dan volgde
j~ nog een stél voor de aardi,gheïd. Zo heb ik wel kunstgeschiedenis gevolgd, en filosofie tot ik het' niet meer begreep, cogi to ergo 'sum.

Ik had dUB één hoogleraar voor ·alles. Arme professor Gosses moest
alles doen. Hij wa:s niet speciaal .voor Middeleeuwen, hoei'le,l }:lij daarin
studeerde. Maar' hij gaf ook heel trouw," hoewel dat voor hem .een r~uze
corvee geweest moet zijn, b. v. iets over de e'ngelse constututi.one,le
geschiedenis uit de 18e eeuw. De boeken die hij daarvoor aangeschaft
.heeft,- stonden, althans in de vroegere ordening, nog allemaal mooi
bij elkaar op ons Insti~uut.
- Zoudt U zich een leerling van Prof. Gosses willen noemen?
Ja, weet U, ik heb Gosses alleen op oudere leeftijd meegemaakt.,'Ik heb
hem leren kennen in '35 en in '37 is hij al ziek geworden, echt gaan
sukkelen. In '38 zijn er vervangers geweest: Geyl, en Brugmansuit
Amsterdam, die toen al met emeritaat was. Zodat eigenlijk toch de
-greep die van Gosses is uitgegaan meer door zijn stijl en door zijn,
geschriften, dan in mondelinge overdracht plaats vond. Ik heb al
geprobeerd duidelijk te maken hoe groot de afstand was en hoe weinig
contakt je met professoren had; hoe ze je dus ook nooit eens even
persoonlijk zouderi-~anschieten. Maar bij Gosses riepen ze over het
algemeen hoog van het kandidatencollege; dat men heel aardig contakt
met hem' kreeg en dat men daar flink voor moest werken en wat moest
uit puzzelen; en hoe hij kritisch de zaak doornam; over het algemeen
voelde men zich daardoor wel sterk geraakt.
Het aantal studenten was voor de geschiedenis studerenden eigenlijk
kleiner dan voor de hoogleraar, omdat die er veel bijhad, ook de
mensen van de bijvakken, van Nederlands b.v. en ik herinner me iemand
die Duits studeerde en die toch geschiedenis als bijvak had genomen.
Het aantal aanwezigen op college was betrekkelijk gering, dat zal zo
tussen de twaalf· en de twintig gelegen hebben. Maar van dit systeem
was toch wel het gevolg dat het kandidaatsexamen makkelijk werd uitgesteld. Een responsie was er ook niet voor geschiedenis.
- Waren de tentamens net 20 lang als b~ Prof. Van Winter, bij wie ze
soms wel een hele middag of l~nger duurden?
Nee. Maar nu heb ik Prof • Van Winter dus nog gehad, van '3"9 tot ,t 41 ,
hoewel met onderbrekingen, omdat ik weer onder dienst moest, vanwege
de mobilisatie en zo. Zo'n tentamen was niet lang hoor. Er kunnen
lange bij geweest zijn, dan heeft men dat vanwege de anekdote wat toegespitst. Maar het kan ook wel eens wat lang geduurd hebben om de
kandidaat een kans te.geven. Later heb ik vaak bij de tentamens van
Prof. Van Winter' gèzeten. Hij had heel. sterk de behoefte om duidelijk
te maken dat men met een stel gegevens zelf nog weer andere gegevens
als het ware kon combineren. Daar waren soms prachtige tentamens bij.
Als Û die op de band had.kunnen krijgen, sommige waren reuze leuk 9~
mooi.
- Kunt U, voorzover U het nog niet gedaan hebt, nog een klein portretje
van Prof. Gosses geven? Roe gaf hij college, en hoe waardeerde men hem?
Dat is voor U moeilijk yoorstelbaar, want dit komt nog min of meer
uit de 1ge eeuw, daar hij ook een geklede jqS droeg en een wit frontje
en dan ook we~ een plastron of een strik en omgekrulde boorden, met
een toen al sterk-witte baard, die zo'n beetje siksgewijs uiteen liep,
heel wit en wat wapperende ~aren. Hij maakte misschien eigenlijk het
het meeste indruk wanneer hij op de fiets je tegen kwam en dan wist je,
dat hij een of andere terrein verkenning ondernam, omdat hij ook geweldig

goed op de hoogte was van de waterstaatkundige verhoudingen. Over gronden waterbezit heeft hij een dissertatie geschreven, maar dat heeft hem
ook hier altijd nog heel sterk bezig gehouden. Zijn voordracht was in die
oude jaren vrij moeilijk, hottend wat, en zo nu en dan lichtte het op,
met zo'n zin, waarvan je dachG: "0 ja, dat is nu zo een zin als je in
het handboek ook kunt vinden" - van die korte samengetrokken, beeldrijke
.zinnen, die een zekere wijsheid ook inhielden. Maar ·.erg veel persoonlijk
contakt heb ik dus niet met hem kunnen·hebben. Ik herinner me aTIeen nog
dat hij, toe ik een keer bij hem geweest ben, nadat ik kandidaats had gedaan, waar hij vanwege zijn ziekte niet bij kon zijn - in plaats van hem
Prof. van Meurs, die hier oud-vaderlands recht gaf, en Prof. Van der Pot
- zei: "Dan heeft men U nog meer eer gegeven dan ik dat alleen kon
doen."
De indruk die er van hem uitging, was toch wel heèl in. het bijzonder
afkomstig uit het geschrift, waar hij zo'n persoonlijke stijl had, die
werkelijk eigenlijk uniek was in het geheel van de historische schrifturen
hier in den lande, en dan via de kandidatencolleges. Kenm€rken van Zf~
stijl zijn: samentrekking en het gebruïk van een archaïsch woord.of een
heel plastisch woord of'een friezisme. Zulke elementen vind je eigenlijk
nergens, omdat het zo geconcentreerd is. Rogier is ook een reuze 'iitilist,
maar die is meer exuberant, daar heeft toch ietsje meer de barok, in de
goeie betekenis van het'woord, zin invloed gehad.
- Gosses was een Fries en hij hield zich veel met de Friese geschiedenis
bezig. U bent ook een Fries en hebt.een dissertatie geschreven over
Friesche geschiedschrijving. Heeft dat iets met elkaar te maken? Bent
U misschien door Gosses in de Friesche geschiedenis terecht gekomen?
Nee, daarvoor was het contakt veel te gering. De bemoeienis met de
Friese. geschiedenis was voor mij niet een innerlijke noodzaak. Later
enigszins meer, toen ik mij themretisch bewuster ben geworden, dat de
beoefening van de regionale geschiedenis mede nodig is, wil men niet
in tè gemakkelijke gemeenplaatsen vervallen. Mijn belangstelling voor de
Friesche geschiedenis is zondJr het eventueel contakt met Gosses tot
stand gekomen. Hij was heel sterk in de juridische, institutionele kant,
met daarbij de economische en waterstaatkundige verhoudingen, geïnteresseerd, terwijl er: van mijn kant toch ietsje meer inzit van de ideeëngeschiedenis, die me erg is gaan intrigeren. Ik had enigszins het geluk
dat er van de 16e op de 17e eeuw een heel grote activiteit van die
. Friese omgeving is uitgegaan. Als er maar een paar verspreide geschiedkundige werkjes waren gevTeest dan was dat ook a.h.w •. geen partij geweest
om daar je zelf aan te scholen.
- In Uw inaugurale rede bedRkt U op het eind een zekere Bernard, met
wie U tijden doorpracht op Mutua Fides. Is dat Prof. Sliclier van Bath,
die hier ook geschiedenis heeft gestudeerd?

Ja. Ik kwam van het platteland van Friesland en heb me hier - zo indirect
door het advies van een familièlid - in laten schrijven v~or iets wat
Vindicat atque Polit heette. Mij'helemaal niet bewust Tan wat dat over de
mens zou brengen, zodat bij die inschrijving, waarbij toen een soortement
invechten de gewoonte was, ik echt niet heb geweten wat mij overkwam.
En ik heb ook nog nooit zo een verzameling van nieuwe woorden bij elkaar
gehoord en geleerd. Mijn oren tuitten en ·ik was volkomen verbluft en ik
ben ?ok wel enige dagen verbluft gebleven.
Maar daar was dus, toen ik Z9 een beetje over de vloer kroop, het

contakt met een vierde jaars, of misschien vijfde jaars, die ook geschiedenis hier gedaan had, Bernard Slicher, die na zijn kandidaats naar
Utrecht was gegaan. Het contakt was voor mij wel heel bijzonder, maar
aan de andere kant toch ook wel in die zin teleurstellend, omdat hij mij
natuurlijk vroeg wat ik dan wel niet gelezen had en toen ik alle, meende
ik 1 historische werken opgesomd had, ging hij die afschuwelijk afkraken.

Het accent legde hij van zijn kant op Emil Ludwig en zo. Ik kreeg geen
vbet aan de grond. Later heb ik hem op een OSGN-conferentie weer ontmoet,
dat zal in '37 geweest zijn. Sindsdien zijn wij heel bevriend gebleven.
Ik heb het geluk gehad

d~ar

in de oorlogstijd een poos te zijn.

- U hebt het over het studentenleven gehad. Wij hebben wel eens gehoord
dat er met betrekking tot de groentijd een zekere verruwing is opgetreden na de tweede wereldoorlog?
Ik kan niet helemaal beoordelen dat het ruwer geworden is. Het verwonderlijke is bij die groentijd voor mij wel, dat men met zo een gemak in

'45/'46 onder het motto van 'het is mos', naar de kale koppen in Groningen is overgegaan. Dat was daarvoor al een hele tijd niet

2n,

ongeveer

sinds '29 niet meer. Het merkwaardige is dat dat maar zo gepasseerd is,
terwijl - misschien wel omdat ik hier later in Groningen ben komen wonen ik het haast later beledigend vond, omdat het bij zoveel mensen een her-

innering opgeroepen moet hebben aan de concentratiekampen. Ik heb helemaal niet kunnen begrijpen dat men daar in

'45, '46, '47 van oudere zijde

niet tegen geprotesteerd heeft. Die golf van protesten is pas later gekomen. Die verruwing zal dunkt mij iets te maken hebben met de grote massa,
in diezelfde vertrekken, waar men dan niet meer helemaal tegen op kon.
Overigens was natuurlijk ook in de jaren '30 nog, dus toch eigenlijk in
de volle crisis, heel veel van het studentenleven nog wel van wonderlijke
1ge eeuwse aard. Ik herinner mij dat men bij bepaalde gelegenheden, wanneer een foet niet meer groen is en zijn inauguratie in het corps heeft
gekregen, op bierkarren door de stad trok. Daar hoorde dan o.a. natuurlijk
bij om aan een lint het glas -bier-te dragen en al of niet aangeschoten te
zijn. Maar wat er ook bij hoorde, was het uitsmijten van appels en sinaasappels. Daar zat - en ik moet ook-eerlijk bekennen, dat ik mij daarvan
toen niet zo bewust was - toch eigenlijk nog zo'n'maatschappij van weldadigheid' in, van de groep die daar ten aanzien van de anderen zijn rijkdom ten toon spreidde. Misschien dat we het er niet bij bedachten, maar

zou dat er inligg en, dan was Qat zonde r twijf el een aansto
otgev end elemen~_
Over de groen tijd kan ik verde r niet zo uitha len in negat
ieve zin, omdat ~k
er wel bepaa lde ervar ingen in heb opged aan en verde r ook
de contak ten van
jaarge noten . Ik heb daar - ik kan niet oevler en dat het
ander s niet .gebeu rd
zou zijn - toch hele koste lijke herin nerip gen aan, en een
groep Tlend en gemaakt , va.11. \oJie ik enkel e nàg heb. Th: voor mij zelf heb
wel Llet idee, als ik
daar niet in zo'n groep WE'.S opg"momen, 8_1. Hel zo echt uit
het platte land
hier terec ht gekomen was, ~cu ja, dat ik ook niet zo ffiijze
lf als het ware
gevormd zou hebbe n door die iilten ieve conta kten, \.Jaari
n je ook mensenken·nis opdoe t. Inten sieve contakt~n van goed uitpr aten, het
gewel dig met elka~r
niet eens zijn en al ~ulke zeken . YJaar dG.t is dus een h8·.1
leven is, die maakt da ~ ilc -;·co:rzJ. ch V;:3" br)'! om 1 outer negat perso onlijk e beief hiero ver te
sprek en.
_ Prof. Baude t noemde in zi~n interv iéuw met Groni ek de
gesch ieden isstud ie
voor 3/4 gedee lte nutte loos en voor 1/4 gedee '_te 'ope:c
atione el l ; dit laat·ste a.o. in de zin van St~U!l a~1 2~dere weten schap pen,
zoals in zijn v~(
aan econo mie, etc, itlat vindt U van deze opvat ting en wat
is, in aanslu iti:.lb ·
daaro p, Uw opvat ting van de gesch iednis ?
Ik heb het idee dat Güze OCGJ.pé..i:l.ie met de geseh iederü s
i;te:rk gebonde:l is
aan de cultu ur, waarL l vlij al zo Ir duizen d jaar leven .
Het heeft hieT.d.(;(;,;
een linea ire geric hthei d g"k:;,~ge"" - dit in tegen stell.i ng
tot de oudhe id
waar het cyclis che idee sterK spral, -. \-lanneer dit cyclj.
sche
3terk na~.~~
vo:..·~n komt en ook het eleme nt van het herha
lende sterke r. in de bewusthe~ (.
leeft , komt daard oor juist heel sterk het opera tionel e
eleme nt in de ge-'
schie denis naar vorèn . vJaar dit linea ire er in zit en wij
sterk leyen in
de spann ing van I 1 'histo ire se repèt e I en ' l'·his toire
se repèt e jamai s I
of 'util i tas histo riae nulla ~;.;t I, wille n vlij er e~n zeker
'belan g en een
zeker nut aa.11. toe schri jven.
Daar wij het idee hebbe n dat de ont-,.,riJè:031ing ergen s heen
leid~ - en dat zu.~
voor de versc hillen de wereJ.dbeschoUYli:'J.gf.n ander s liggen
- z.i t ~en "'!e wel vas ~
aan het verled en, dat ~och \.Jeer in al~er'ei vakke n in het
heden ~al doordring en. Als rr:en nu in London en \.rash:'Cl.gton met g;)'ld-I.'loeH
j.Jkheden zit, dB'!
denkt men onwil lekeu rig ook~ h'Je z,ai dat iL '29 en '31,
in het besef dat het
allem aal heel versc hillen d is, maa~ è~t men in een zeker
e verge lijkin g er
toch wat uit kéL1'1 leren , en ook \'ïEer nieu-·:e l·tOIJl1l t8i ten
kan begaa n.
Prof. Von der Dunk maalctc dit met enkel e voorb eelden duide
lijk in zin orati e:
Roose velt zag Wilso ns gedra ginge n in de ~0r8te werel doorlo
g,
Trumari trach tt8
de fouten van =-_0o'3e~;el ~ t:::: -. ~·'.'TIL.jj,.: _. ~I::" -::.\.L t -;~"ijLt, dat
het verled en op
een of ander e wijze opera tione el ",rordt gehan teerd.
1

Er komt dan nog bij dat wij ons ook afvrag en _.
zoals Prof. Baude t dat ook
deed - : wat is nu dat verle den gewee st; dat wij dus de
histo rie bescho uwen
om zichz elf. Kunnen wij - in het be~mstzijn toch met aller
lei drade n aan h81
verled en te zijn verbo nden -, om toch verpl aatse n in die
gehee l ander e situatie, wat op zich zelf ààk opera tione el is, omdat dan,
gesch oold wordt om zich in ander e cultu ren te verpl aatsedunkt me, de geest
n. Zoals men zich
op een zeker moment in Indon esië bewus t ging maken dat
men niet zomaa r eige_:
godsd ienst, eigen recht enz. kan opleg gen aan een cultu
ders is. Wanneer men de schol ing krijg t om zich in een ur die zo gehee l an··
gehee
te verpl aatse n, dan is het moge liJk om ook een gehee l vreem l ander e tijd
de cultu ur in
zijn eigen karak ter te benad eren. Wat dus helem aal niet
opera tione el lijk~!
kan toch soms zulke moge lijkhe den in ~ch hebbe n.

- U noemt daar het operationele element, waar men dus als het ware aan vast
zit. Telkens weer spiegelt men zich aan vergelijkbare gebeurtenissen in het
verleden. Dit gebeurt niet alleen onbewust, maar ook bewust, zoals bijvoorbeeld Carr dit in zijn boekje 'vrhat is history' met enkele voorbeelden aantoont. Vindt U dat een dergelijke, bewust op het verleden teruggrijpende
handelwijze meer zou moeten worden toegepast?
Ja. Je hebt natuurlijk in de situatie van VersailIes gehad, dat men meende
dat men 't zoveel beter deed, want men had zich aan 't Congres van Wenen gespiegeld. Toen dat zo snel fout liep, zag men, dat men 't eigenlijk veel slechter had gedaan dan het Congres van Wenen. En zo is men ten aanzien van Dui~a
land tijdens de tweede wereldoorlog tot de uitspraak gekomen: Overgave zonder
voorbehoud; ook zich spiegelend aan 't gehannes van VersailIes.
- Men houdt zich tegenwoordig sterk bezig met de toekomst. Het jaar 2000 is
in dit verband een wijd verbreid Qegrip geworden. Er is zelfs in Amersfoort
een speciale werkgroep die zich hiermee bezighoudt. Over 't algemeen zijn
het sociologen, filosofen, planologen die zich hiermee bezighouden.
Afgezien van de noodzaak dat dit gebeart, is de behoefte om er over te praten in ieder geval aanwezig. In hoeverre zou nu een historicus in dit koor
kunnen meespreken?
Ja, kijk, de paradox zal zich min of meer voordoen dat iemand die zich met
het verleden bezighoudt, onbevrust een stukje van zijn visie op de toekomst
hierin verdisconteert. Spenglers visie op 't avondland staat misschien niet
helemaal los van de ondergang van het Duitse Rijk; en is Toynbee's visie
misschien ook niet verweven met dat grote Britse Rijk dat verkruimeld is?
Dat geeft dus al aan dat heel gemakkelijk het element toekomst toch meespeelt.
Maar U wilt naar de regelre chte, volkomen bewuste visie op de toekomst?
- Inderdaad.
Iemand die zich met de geschiedenis bemoeit zal moeilijker zich regelrecht
uitspraken veroorloven over àe toekomst en toekomstverwachtingen dan iemand
die bezig is met de sociologie of planologie, omdat hij, het verleden bekij~
kend, zich wel heel erg be\vust heeft gemaakt, dat er zich van die geweldi b 8,
onverwachte, buiten 's mensen berekeningen zich voordoende gebeurtenissen
hebben afgespeeld en dat er van die tastbare stre~.en door een rekening worden gehaald. Een historicus zal derhalve moeilijk tot voorspellingen komen.
- Misschien een r1arxistisch historicus?
Ja. Een }furxistische historicus zal dat met grotere overtuigdheid doen, omdat hij zich opgenomen acht in, en verbonden is met de tijd die hij denkt
méé te hebben. Nog onlangs in de NRC ter gelegenheid van de herdenking van
de Russische Revolutie Waar Bezemer enerzijds de mogelijkheden duidelijk
maakte, waarom nu het Bolsjewistische element daar mede door de persoon van
Lenin zo naar voren is gekomen en waar men anderzijds een Russisch historicus liet spreken van die krachten - de emancipatie van boeren en arbeiders die daar moesten overwiIL~en.
Ja, dat is een
gedetermineerdheid, dat men soms ook beluisterd in gesprekken met sociologen, die heel gemàkkelijk'spreken over fasen. Zij zeggen
dan: Egypte is nog niet in die fase; dat suggereert dat het wel in zo'n fase
zal komen, maar dat elimineert die vele historische en r€-~gieuze invloeden
die maken dat, als men in een latere fase komt, die fase toch per se anders
is en niet maar zo gelijk, of misschien zelfs niet eens vergelijkbaar met de
fase, waarover ze nu spreken. Daar ligt ook iets in van het gedetermineerde,
wanneer men zo'n ~chte fasenleer er op na houdt. Een historicus durft dat nie~
ze makkelijk.

stuk

- In dit geval zou een histOTicus een zek~ tegenwicht kunnen vormen tegen
deze wat eenzijdige redenering van: zo hebben we het ons voorgesteld en zo
zal het ook worden.
Ik zat eens aan - vreet ik hoe ik daar kvram - een diner naast iemand, die zo
in '46, 147 een geweldig groot man was in de Nederlandse Volksbeweging.
De beweging wilde een overkoepeling tot standbrengen voor alle Nederlandse
schakeringen, en uit deze be\,2ging zouden dan de mensen komen die de hand
aan de ploeg zouden slaan. Ik sprak met hem en maakte obstructie-achtige
opmerkingen en toen zei hij: ~aa_ heb je vreer dat vervloekte historischrelativisme. nat m .est .".k ook viel coegeven en ik zal het ook nog wel eens
toegeven, dat op een bepaald moment iemand, die louter door vuur is ontstoken om op zijn doel af te gaan, een benijdenswaardig mens kan zijn,
tenminste wanneer dat vuur van hogere orde is, en hij ook pitié met de
medemens kan hebben, want die dingen Gaan ook niet altijd samen, hè. Het
vuur kan deze man verteren, maar hij ziet dan ook niet altijd dat hij eT
ook anderen mee verteren kan.
- Wat betreft de Nederlur-dse Volksbeweging; de mensen die zich daarbij &a~
sloten wilden na de corlog èe kans aangrijpen om de scheidingslijnen in
het nederlan~se volk te doorbreken; zij propageerdsn de doorbraak-gedachte,
Hun tegenst~~lders legden e-hter d~ n~dI~ op het historisch gegroeide. H3t
is begrijpelijk dat dez~ mensen dat niet leuk vonden en dat ze een afkeer
kregen van het historisch relativisme.
Inderdaad. Ik aoet toegeven dat deze gesprekken mede tot een toenadering
en wederzijds begrip geleid hebben tussen groeperingen die anders heel ver
van elkaar afstonden. De historicus die zich dan wel op het verleden be-·
roept, moet er 0Gk voer openstaan dat het vandaag en morgen weer anders is.
Hij kan niet zeggen: de historische groei is zus en zo geweest en nu zal het
morgen ook zo zijn, Tot op dat punt moet hij zich er van bevmst zijn dat de
historie per definitie verandering is.
- Som.mige mensen hebben het gevoel da(; :.<:e de maaischapI-.l.J' uie hen in staat
stelt om te studeren, iets ~elug ,noeten geven. Ze komen dan voor het probleem te staan, hoe ze het nut va0 de geschiedenis aan anderen duidelijk
moeten maken.
Dat kan niet al·~ijd even concreet, ~fuar ~n bepaalde opzichten kan een studie van tijden 1 he. ···c ....' 7 ~ 02~: ,,,·C :igz -'., toch 'Tc-:-!:leldere:.-' \.,rerken.
Op een vrerkcollegc] vorig jaa~, t~n ik met het huishoudboekje van Viglius
van Ayta bezig geweest. Men moe8t zich verdiepen in de~e man, die in de
SO-jarige oorlog aan de verkeerde kant terecht kvram. r1aar daardoor ook
per definitie door de bestu- -erders uit de 1ge eeuw als een hondsvod werd
beschouwd. En toch zeg je: zo een tragiek. Wanneer er alleen maar sprake is
van oorlog dan is er voor en tegen; het tegen is het schofterige en het voor
is het heilige. Bezie je het op de keper dan zijn er in werkelijkheid zoveel nuanceringen. Zoals deze man - hoe hij ook zijn zwakke punten heeft
gehad - eigenlijk gen heel hoogstaande man is geweest. Het gaat om de bevmst··
heid om genuanceerd te blijven zien, om 'het tegen mij' en 'het voor mij'
niet te gauw te schreeuwen.
- Dat ligt dan wel op het etische vlak?
Ja zeker. Van normen komen wij niet los, hoe die normen dan ook gevoed vror-·
den.

~ Relativeren mag dan inherent zijn aan geschiedbeoefening en het ~al ook
best. nuttig zijn, maar het mag m.i.• toch niet tot gevolg hebben dat je uiteindelijk niet ~en oordeel durft uit te spreken, zeker niet waar het eigentijdse problemen betreft. Wordt er soms niet wat te veel gerelativeerd en
wordt wit-zwart niet wat tev~ak en te gemakkelijk tot kleurloos gTijs genuanceerd onder het motto dat men de zaak nog niet goed genoeg kan bekijken,
dat men nu niet kan en mag zeggen wat men goed of fout vindt? In aktuele problemen moet men toch kiezen. Bv. Vietnam'. Men kan dit nu niet bekijken als
een historicus die honderd j~ar later leeft. Natuurlijk kun je je daarbij
heel goed van de beperktheid en het voorlopige van je eigen keuze bewust zMn.

Zeker, en er zullen situaties zijn waarin je gewoon moet kiezen. Maar je zult
de zwakheid van je eigen groepering, van de gToep die je gekozen hebt, moeten verdisconteren en ook nog mogelijker wijze zien dat bij anderen niet
alles volkomen zwart is. Altijd moet ik dan denken aan het intervieuw dat
geloof ik in Vrij Nederland heeft gestaan met Mr. De Zaayer, die het had over
. de bestraffing na de oorlog met een zekere schrikbarende hardheid. In oorlogstijd is alles natuurlijk een tijdlang zwart-wit geweest. I'1aar wanneer die
situatie zich na de oorlog niet meer voordoet, heeft men ook de tegenstander
te nuanceren naar de motieven, vlaarom ze tegenstander zijn geworden. En die
zijn niet alléén maar, laat ik maar zeggen zó beneden niveau, dat ze zomaar
ineens de doodstraf zouden hebben verdiend. Ik geloof heus niet dat Nederland
er gelukkig mee gel{eest zou zijn, wanneer men ze rigoreus een dergelijke afstraffing had toegediend. Het zou misschien wel aan al haar opgekropte, verdrukte gevoelens even een uitlaat hebben gegeven, maar men blijft toch met
een geweldige erfenis zitten; aan al zulke mensen die men voor de bijl zou
hebben gebracht, zitten zoveel draden van mee~evenden die wèl het niveau
hebben kuru1en zien en eventueel de goedheid of de ,otieven waarom iemand in
dat kamp gekomen is, dat wij volkomen verworpen hebben. Zo bedoel ik het
eigenlijk.
-Wat vindt U er van dat de studenten zich met actieve politiek gaan bezighouden, in demonstraties e.d.?
De geïntrigeerdheid in het doen en laten van de omstandigheden waarin men
leeft is een gunstig teken. Bet is ilMlers ook verbonden met een zekere
maatschappelijke verantwoordelijk~leid en het betekeni ook een be,vust beleven
van verbonden te zijn met mensen in omstandigheden buiten de eigen kring.
Die be,vustwording is ongetwijfeld goed~ denk ik, hoewel er het gevaar in
kan zitten, dat men in zijn jeugdig élan naar een radicalisme toedrijft; dat
men niet voldoende beseft, dat er in het algemeen toch een zekere ordelijke
maatsch~ppij moet zijn om in te leven. De volkomen doorbreking ervan maakt
dat men dan, onbedoeld maar indirect, de levensomstandigheden voor mensen
moeilijker maken kan en slechter. Een eenzijdig toegespitstheid op erg vage
diffuze uto~isten. Dit zou bv. met een figuur als Dutschke wel eens het geval kunnen zijn.

Er zit ook dézekant aan dat men op een bepaald moment door acties in
Madrid, in Berlijn, in Rome, en noem andere universiteitssteden op, desnoods Caïro, het idee kan krijgen in een soort solidariteit verplicht te
zijn zus of zo te handelen, terwijl men dan toch vergeet dat de redenen
waarom men optreedt in die verschillende landen in de eerste plaats al heel
verschillend zijn en niet worden getoetst aan de omstandigheden hier. Zo lijkt
mij, dat men, wanneer men een leuze als 'kritische universiteit' gaat aanheffen heel makkelijk kan vergeten dat al die omstandigheden niet maar hetzelfde zijn en dat men kan zeggen: per definitie moet een universiteit kri~
tisch zijn. En inderdaad; Ivanneer hij dat niet is, moet men er tegen opboksen om hem zo te maken.

- Een heel andere vraag: Er zlJn plannen om bepaalde gebieden onder de loep
te nemen, bv. Ue geschiedenis van Sost-Europa én van Skdnt1.inavië. '-\vf!.tL.aacht
U van het aantrekken van hoogleraren voor een bepaald thema, bv. het Marxisme
of een andere stroming, dat dan in een bepaalde universiteitsstad door een
bepaalde hoogleraar een tijdlang wordt bestudeerd?
Ja, met het accent op leen tijd lang' is dat interessant en kan het goed zlJn,
omdat Vlij natuurlijk sinds de 1ge eeml VleI heel statisch zijn gei'lorden in de
verhouding van leerlingen en leermeesters, van studenten en hoogleraren.
Dit zou dus de omgekee~de wereld van ~oege~ zijn, maar met een zeker, zelfde effect: het zien en horen varr ~ieuwe mensen in afwisseling.
Vroeger vraren de studenten stekk ambulant en zochten zij de hoogleraren op.
Dat is Lag v:or een deel in Duitsland he~ g~val en tot in de 18e eeuw was
het ook i,n ons land zo. Dat kaIl uitermate ir~spirerend vrerken. Men moet het,
dunkt mij, enigszins exclusief h~uden 'voor de ouderen, tenzij men al heel
geïntrigeerd is en zich eerst gaat inwerken. Anderen zou men er van af moeten houden, omdat het toc~ nog een zekere gunst is, om de animo te bevorderen en het te maken tot een soort 'loan' voor het meer geschoold, meer
gevorderd zijn.
-Wat zou er gedaan kunnen worden aan verbreding van de toekomstmogelijkbederl
van historici? Zou ee~l verzvlaring van de selectie geoorloofd zijn om het
aantal te verkleinen?
Ik heb niet het idee dat het compilieet geoorloofd zou zlJn om juist op gTon6
van minder toekomstmogelijkheden ai bijvoorbaat mensen af te snijden v~
hun pogingen deze toekomst te vinden. Dat mag in kleine tendentie dan even··
tueel zo zijn, maar dat mag toch geen principe zijn. Het principe moet
blijven: zou iemand Pe~ "TJmen, dan moet hij de kans ook hebben.
ErJ. de tweede zaak is dan; hoe wordt nlen opgevangen, zodat men niet met zijn
diploma blijft zitten. Het is matuvxlijk niet zo dat men de mensen kan redden
met maar een baantje, om maar wetensc~ppelijk onderzoek te doen. Dat kan
alleen maar een klein gaatje stoppen en nooit goed.
Van de kant van de Academische Raç.d probeert men bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, On~vikkelingshulp en Buiteulandse,Zaken af te tasten wat
de historici daar voor llogenlij~eden hebben; men mag daar niet redeneren:
wij zijn altijd met juristen bezig, die kunnen we nu zo'n beetje testen, en
laten we dit systeem maar handhaven. Dat \vil men echt proberen te doorbreken
maar dat is niet gemakkelijk.

Bovendien is het na'wurlijk Hel :"'0 d2. t de ve~sr.hillende universi tei ten als
Leiden en misschien Amsterdam minder het onder\ofijs voeden dan bv. Groningen
Nijmegen of Utrecht. Deze zullen er grote nadruk op leggen om nieuwe plekken te vingen.
- Is het mogelijk dat er een zekere uniformiteit is of komt in het programma van de verschillende steden, zodat omzwaaien mogelijk is?
Dat geloof ik niet. Wat de inhoud van de colleges~ en de werkcolleges betreft
kan men het oo~ niet nastreven. Daarvoor geeft ieder op z'n bepaalde tijden
de dingen waar hij zelf intensief en op niveau mee bezig is. Dan doet men
de zaak, dunkt mij, geen deugd om daarin gelijkmatigheid ie betrachten. Wel
moet het niveau zo zijn, dat men na een kandidaats kan overstappen.

j

- Dit blijkt toch in de praktijk vaak moeilijker te zijn dan men gedacht had.
Soms-moet men een tentamentje doen om in een andere stad door te gaan.
/'/

Dat lijkt mij inderdaad niet goed. IvIen moet vertromren hebben in het niveau van elkaars kandidaatsexamen. VleI l-an er matuurlijk individuele kortslui ting zijn. Stel als bv. iemand kandidaa tse~~amen gedaan heeft op die en
die grondslag en die en die verhoudingen, vraarbij men rekening heeft gehouden met bepaalde omstandigheden met ue gedachte; die heeft z'n best gedaan
en dat niveau bereikt; maar om zelf na het kandidaats zelfstandig ,·retenschappelijk \'rerk te doen is misschien \'rat moeilijk. In zo In t'5eval zal men toch
elkaar 'vel zegGen dat hij of zij na z'n kandidaats moeilijkheden kan krijgen. Dat zal zich hier en elders voordoen. ~fuar dat zijn uitzonderingen.
1'-

- 3estaat er een soort overleg tussen de verschillende faculteiten?
Het aantal historici is mn het kleine Nederland zo gering, dat meL Makkelijk
van allerlei met elkaar kan bespreken. Jr.ct·ormeel is dat overleg aanwezig,
en formeel is in de Academische Raad en de sectie geschiedenis de verHevenheid als het \Jare een institutie ge\'Torden. Ook informele dingen komen daar
zijdelings aan bod om belangen van bepaalde personen te behartigen •
• Is Grcningen Hel voldoende met het geheel betrokken?
Ac~ ja, men heeft allerlei soorten schauvinisme. Het corps in Groningen is
beter dan het corps in ••• en zo heb je ook een universitair phauvinisme.
Zo bestond er bv. tussen Utrecht en Leiden een zekere rivaliteit in de daJen
dat men zich ontworstelde aan de visie en de gTeep van een Fruin. En in Amsterdam kan er een zekere zelfgenoegza2mll1eid zijn, dat een bepaalde richting
daar z'n volle accent heeft gekre~en in de persoon van Romein, die inderdaad
bepaalde kingen heeft opengebroken, die het wel waard waren. En dan ontstaat
een bepaald gevoel van eigenHaarde bij de studenten. J:roeger heb ik wel eens
gemerkt dat iemand een gm·reldige kritiek op z'n leermeester had, maar zodra
het ging om die leermeester t.a.v. andere uÜiver~iteiten dan was een andere'
reactie merkbaar. En dc.t is toch 1;rel algemeen menselijk, d[~t kan een rivaliteit zijn die ook stimuleert.

-u hebt gezegd dat je de aftasting van de mogenlijlcheden van de student voor
de hoogleraar als een ueg moet zien, Haarnaar hij zich moet richten. Merkt
U zelf in Uw colleges, dat er een bepa~lde stemming bestaat en dat daar een
zekere richting 2.2.n ceb'evej,l moet ''lOrden?
Ik heb het idee dat ik daar pas toe in staat ben via die vrerkcolleges die
zich nu ontuikkelen. i-iaar ik ben er bij verschillende mensen die zo op mij
af gekomen zijn, oudere jaars, en die een 'verkje maken tijdens een vrerkcollege.",)ij hun kandidaatsstudli:e, niet toe in staat geHeest. Bij het overleggen
voor het maken von een scriptie heb ik ook nog meer moeten af gaan op eigen
voorstellen, dan dat ik eens zou lDWnnen zeggen: nou ja, maar is je geaardheid
nu niet dat je eens in dié richting zou gaan. Dat kan ik pas via het persoonlijke contakt en de uitingen, opmerkingen ep reacties op die Herkcolleges.
-Zoudt U iets kunnen zeggen over de verdeling van Uw taak als docent en als
onderzoeker. Is deze combinatie uitvoerbaar, of vindt U dat het anders zou
moeten; àf research àf doceren.
Dat zal wel persoonlijk heel verschillend zlJn. Ik heb zelf al een verschillende re;),ctie t.a.v. de grote praatcollegGs en de ,.rerkcolleges. De ,·rerkcolleges vind ik fijn. D~e geven mij ook wel een inspirerend element en de mögelijkheid om eens z6 à bout portant wat nieuvre verbindingen te zien - wat
Prof. Van \lint er ook heel erg had in de gTote spreekcolleges., Tot mijn
spijt moet ik zeggen dat ik dat eigenlijk bij die ,·rerkcolleges méér beleef.

Het praatcollege met eenzijdigheid van praten en luisteren zonder reactie
_ zelfs nog passiever dan in een schoolklas, waar je toch niet alleen-het
recht hebt, maar ook \'Tel de plicht en de noodzaak hebt om de mensen er bij
te betrekken, - die eenzijdigheid is voor mij nog altijd een moeilijke situatie.
- Zoudt U het op prJ..Js stellen, wanneer er gereageerd \'lerd in de luistercolleges, zoals dat bij sociologie een zekere traditie is geworden, dat men
interrumpeert en vraagt?
Ja, zeker, zeker; maar zo'n traditie zal natuurlijk vrij lastig te doorbreken zijn, te~vijl het in zo'n \verkcollege vrij natuurlijk aandoet. Naar ik
zou het vragen op praatcolleges zeer op prijs stellen.
~

Denkt U nog met een zeker plezier terug aan de tijd dat U leraar bent
geweest?
Ja, ik heb veel kunnen lachen en veel plezier gehad. Ik heb me daar goed
gevoeld en na zo'n dag bevrediging in het \'lerk gehad. Hel had ik soms de gedachte: zou ik wanneer ik- over de 55 ben, die humor van de Ainderen nog met
zeker plezier ve~'rerken? Dat vras voor mij dan een vraag als het "rare. En
ik ben eigenlijk \·rel blij dat ik op verschillende plaatsen ben geHeest, vraarbij de houding en de omstandigheden sterk verschillend waren. Waar je je dan
"reer op in moest stellen. Naar dat heb ik ook \'Tel eerder gezegd; ik heb
het nooit gemaldcelijl gevonden les te geven in het vale geschiedenis. Ik \'Tas
niet een leraar bij de gratie, aan wie dLt maar allemaal met het grootste
gemak afging. Ik heb er echt voor moeten Herken, echt mij moeten geven om
er vrat van te maken. ~fuar ik ben toch blij dat ik dat in drie verschillende
plaatsen, in verschillende scholen, heb beleefd. Ik heb ook \·rel de kinderen
leuk gevonden, vief en over het algemeen aardig, zolang je ze maar binnen
de perken van het aardige vangt.
-lias het zo dat, toen U hier verbonden vrerd aande NO-afdeling, U niet zo
goed con takt meer had net de leerlingen, omdat het andere mensen waren,
maar ook omdat de sfeer anders was, vrijblijvender Haarschijnlijk?
~u scheelt het natuurlijk, d~t toen ik in '58 begonnen ben, ook die nieuvre
afdeling begon en men van mij kon Heten - en ook aan mij kon merken,
- ik heb het wel eens geuit, bij een feestelijke gelegenheid weliswaar dat er hier een zekere taak lag om a.u.b. Gf te komen van een mogelijke
scheiding, dat er dus zoveel mogenlijk gevrerkt moest \vorden naar een algehele, in elkaar geschoven Groep. En Haar men dus van de kant van de eerste
leerlinoen kon merken, dat dat door mij gezien werft als een taak, heb ik
het idee dat zij mij, hoewel il~ overigens misschien betrekkelijk vormelijk
ben en niet zo makkelijk mij geef, een belangrijk gevoel van wederzijdse
verbondenheid hebben gegeven, zodat nu de mensen uit de eerste jaren vergeet ook niet dat ik toen alleen was en daarom middeleeuwse geschiedenis moest geven en voortdurend ook oude geschiedenis. Dat is dunkt mij
ook niet verhard of scheefgetrokleen door die andere taak die ik toch ook
zag en die nog belangrijk blijft: het schiftende element, dat nu eenmaal
bij de Ma-afdeling belangrijker is dan bij de universitaire studie.
Daar kunnen wij niet om heen. Dat mag zo nu en dan hard lijken, maar het
is toch noodzaleelijk, \'lil ieder die slaagt gezien ".!orden als iemand die
volwaardig is - daar kunnen wij niet me sjoemelen.

-Later is het aantal natuurlijk gegroeid. i/as het toen anders?
Ik geloof dat in 1960 }'Icneer Buist gekomen is. Het element van kleine groepeUr-van die werkcolleges, heeft toch de mogenlijkheid om elkaar te bena-

deren. En het lijkt ffilJ zo toe dat ook aan de kant van~ studenten het idee
toch 'vel kan bestaan - en i~ geloof niet dat ik me daarin vergis - dat je
met bepaalde vragen of "lat dan ook op hem af leunt komen. Daar is tenslotte
in die betreldcelijk kleine groep de mogelijkheid tót een zeker inzicht in
elkaars wezen aanwezig, al kan men zich zelfs daar vergissen. Ook de excursies geven een element van heel aardig, persoonlijk contakt.
-Ziet U het kandidatencollege als een soort teamvlork?
Toevallig ben ik dit jaar met een ondervlerp bezig waarbij de verschillende
referaten aan elkaar wel steun koxrrnen hebben, zodat het ook nodig is bij elkaar informatie te halen. Het element van tewmwoxk zou het meest bevredigend
zijn ,vanneer er na zo een jaar vanuit het team ook iets tevoorschijn zou komen
wat ook voor ruimere kring geschikt zou zijn. Zo heeft bv. Prof. Gerbenson
hier mooie resultaten bereikt, neergelegd in bepaalde Estriken van het
Fries Instituut. Vaak begin je met een onderwerp en heb je voor jezelf wel
bepaalde wegen uitgestippeld en bepaalde mogelijkheden gezien. Maar als je
alles zelf hebt uitgedokterd, gaat er ook iets van de jus af en van het inventieve van de gToep. De eerste opdracht die ik bij het kandidatencollege
gaf, was iets over een huishoudboekje, waar een verzamelaar van een medaille_
maker z'n medailles th~is bezorgd kreeg en waarbij dan ook stond wat voor
medailles. De opdracht was toen: hoe is de verhouding tussen die persoon
en die medailemaker en waarom deze medailles? Dit was mij eerst onbekend,
maar ik had overal navorsing gedaan. De kandidate zei dan ook; 'Overal waar
ik kwam, vlas U al geweest.' En ik voelde bij haar een zekere teleurstelling.
-Kunt U iets over Uw eigen Herk en dat met

~rs.

Postma vertellen?

Toen ik mijn inaugurele rede moest houden, had ik het idee: ik wil het hebben over Viglius van Ayta. i~ar toen ik ermee bezig was, ontdekte ik een ze~
kere driehoeksverhouding: Viglius van Ayta, Erasmus en Agricola. En het ondervJerp verschoof zich toen naar de figuux van Agricola, vlnnt wilde ik beide
andere figuren bestuderen, dan moest ik eerst bezig zijn met Agricola.
Toen ben ik in de vakantie naar Gent geHeest, vlaar, naar ik \-/ist, brieven
vlaren van Viglius van Ayta. Deze vielen ere; tegen, maar daar blam ik in aan- raking met een huishoudboekje van r3m en dit leek me erg geschikt voor een
kandidatencollege, omdat zich daar verschillende aspecten in voordoen, die
in het licht van de historische vletenschap van tegenwoordig niet helemaal
achterlijk zijn.
In die tijd heeft de heer Postma ZlJn doctoraal gedaan, waarbij hij een bepaalde politieke actie van Viglius in Gotingen heeft nagespeurd. En dat was ook
voor mij een reden om te over\vegen of Postma doctoraal assistent kon vlorèen.
Hij kwam op het idee ook bij de kandidatencolleges aanwezig te zijn, waarbij
hij ook z'n steentje kon bijdragen, een stimulerend steentje. Wij kwamen
op het idee terreinen af te ba~enen. ~üjn richting is sterk historiografisûh
gevat in het verband van de cultuurhistorie; de sfeer van de heer Postma is
in zijn scriptie uitgegaan van het politieke gebeuren van de Bourgondische
Kreits, het verdrag van Augsburg van 1548. Hij zal sterk de politieke kant
bekijken en ik de cultuur-historische.
- Het wordt een soort herstel van een figuur die een tijd ten onrechte vergeten en/of ondergewaardeerd is?
Zijn positieve kanten zijn te weinig naar voren gebracht. Hij werd te veel
in de schaduw van Granvelle gezien, vlaar men hem liet. Deze onderlinge verhouding moet "Ta t nauv/keuriger \Iorden nageg"....a..Yl. Hoevrel deze man in de 16e
-eeUVl leefde - '-lat, zo kan men zeggen, toch Hel lang beleden is -, straalt
er toch iets van deze man uit voor wie met hem in contakt kemt; een zeker
vormend element.

-De meeste intervi~u\~s worden besloten met de vraag of men nog hobbies heeft.
Hebt U die?
Dat doet me aan een vraag denken in de groentijd, toen iemand mlJ ook naar
hobbies vroeg. Ik noemde toen C\.!i. geschiedenis. Het ant".roord was: '\'/at ben
jij dan een ongelukkig mens, dat je van je hobby je vak maakt. '
Nu kan ik zeggen, kamperen, lezen in alge ene zin - dat is ondertussen al
Hat afgesleten - een sport\!edstrijd zien.
- En schilderen?
Nee, niet schilderen. Die eibenschap heb ik nooit in mij gezien - hij wordt
ook door mijn handschrift vollomen ontkend.
- Hebt U vroeger

~~

spDrt gedaan?

Ik heb ~arenlang gehockeyd. Zoals het in het dorp ging, de ouders hadden
enig bezwaar dat j~ :je bij de voetbalclub begaf, omdat daar ook de 'dorpstypen' het hoge woord hebben. Ze wilden mij daar blijkbaar voor sparen, zodat ik gekomen ben in- wát dan ook vrel een klein beetje standsmatig bepaald
werd -,de hockyewereld. Daar heb ik geen spijt van gehad, omdat ik daar belangrijke successen heb behaald; niet in de vorm van medailles, maar in de
vorm van mijn levensgezellini"
-U kijkt niet meer naar GVAV?
Nee. In Enschede ging ik wel naar Sportclub Enschede. Hun veld lag prachtig
in het groen. De ben hier wel een keer uit een soort jeugdsentiment naar
GVAV gegaan, toen het tegen SC Enschede speelde. l~ toen Vlas het al beroepsvoetbal geworden, de zaak verru\ide me te veel. Vroeger heb ik wel in het faculteitselftal gespeeld en in de leraren-elftallen.
- N.a.v. de gebruikelijke slotvraa[;',: Is er nog iets dat tr graag aan de orde
had gezien? vroeg Prof Vaterbolk zich onder meer af of men het studeren in
Gronipgen prettig vond. We antwoordden bevestigend, daarbij c-a. wijzend op
het grote aantal Ma-ers dat na het examen academisch doorgaat of door zou
willen gaan. Dit werd uitgangspunt voor een langdurig, erg genoegelijk en
soms bevrogen gesprek over z~~en als de verhouding Ma-academisch, selectie,
didactiek, verhouding \retenschappelijk corps, studer-ten, studentenwèreld,
publiceren en zo meer. Op vele van de al eerder aangesneden punten \rerd daarbij dieper ingegaan. Getuige het late uur vraarop He vertrokken is het voor
beide part ,n, geïntervieu\'Tde en interviemrers, erg plezierig ge".reest.
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