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Het motto van Comenius:
‘Omnia sponte fluant, absit violentia rebus'
'Alles vloeit vanzelf, geweld is niet nodig'

(uit Opera didactica omnia,).

Uitgegeven door de Stichting Tussen Vecht en Eem



Inhoud

Dr. P. Rehwinkel,
burgemeester van Naarden
Woord vooraf 243

Anne Medema
Een dode Comenius en
een levend gemeentebestuur 244

Henk Michielse
Naarden als pelgrimsoord
Herinneringen aan Tsjechen en
Slowaken 251

Jaap Groeneveld
Lieu de Memoire
Beelden van Comenius 258

Bruno Naarden
Comenius, Nicolaas Witsen en
de Babylonische spraakverwarring
Twee historische ereburgers
van Naarden 260

Jaques Carpay
De canonisering van Comenius
Een opmerkelijk bezoek 269

Frans Muthert
Column -  Jan Amos draait zich vast
en zeker om in z'n mausoleum 276

Ton Notten
Jan Amos Komensky, of:
het belang van stripboeken voor de
opvoeding 278
Petr Zemek
Moravië -  de geboortestreek van
Jan Amos Comenius
Een regionale geschiedenis 286

Boekbespreking
De Vestinglezer 297

Activiteitenagenda uitgelicht
Tentoonstelling Comenius Museum 299

Activiteitenagenda actueel 300

Loosdrecht in the picture
De Open Dag van TVE
op 22 september 2007 302

Colofon 304

Illustratie voorpagina (inzet): De drieling onder de hoede van Comenius (foto Cijs Went).

© TVE 2007. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen
in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever heeft ernaar gestreefd de rechten van de illustraties
volgens wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen
gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

242 TVE 25e jrg. 2007



Woord vooraf

Hoe komt het dat de Tsjechische geleerde Jan
Amos Comenius (1592-1670) in Naarden be
graven ligt? Een interessante vraag. Welis
waar woonde hij de laatste veertien jaar van
zijn leven in Nederland, maar dat was in Am
sterdam en niet in de Gooise vestingstad. Het
definitieve antwoord zullen we waarschijn
lijk nooit te weten komen. Er zijn namelijk
geen historische bronnen die uitsluitsel kun
nen geven. Sommige historici wijzen op de
verwantschap tussen de Naardense Waalse
Kerk en de Boheemse Broederschap waartoe
Comenius behoorde. Beide gemeenschappen
zijn van protestantse origine, beide werden in
hun eigen land vervolgd. Anderen menen dat
er aanwijzingen zijn dat Comenius meerdere
malen Naarden heeft bezocht en dat het zijn
eigen wens was om hier zijn laatste rustplaats
te krijgen. Weer anderen zien er niet meer
dan een toeval in.

Maar zelfs wanneer er inderdaad sprake
is van toeval, neemt dat de betekenis en het

belang ervan nog niet weg. Duizenden Tsje
chen hebben in de afgelopen decennia het
graf van Comenius bezocht. De betekenis van
Comenius voor Tsjechië is nog groter dan die
van Erasmus voor Nederland. Ik noem de
vergelijking vanwege de opmerkelijke paral
lellen. Beiden zijn geleerden van internatio
nale faam, beiden waren gelovigen met een
sterk humanistische inslag en beiden hebben
hun roem te danken aan zowel hun weten
schappelijke werk als hun pleidooi voor
godsdienstvrijheid en verdraagzaamheid.

Naarden is voor de Tsjechen een waar
bedevaartsoord. De stad heeft daar haar ste
denband aan te danken met Uhersky Brod,
gelegen vlakbij het geboortedorpje van Co
menius. Dat Naarden niet alleen in Uhersky
Brod, maar in heel Tsjechië een begrip is,
werd vorig jaar nog eens onderstreept. Een
nieuwe straat in Praag kreeg de naam Naar-
denska, oftewel Naarderstraat. Dat was be
paald geen toevallige keuze.

Over toeval gesproken, dit jaar is het voor
wat betreft de band tussen Naarden en
Comenius, om maar liefst drie redenen een
jubileumjaar. Het in Naarden gevestigde Co-
meniusmuseum bestaat tachtig jaar en het
Comenius Mausoleum zeventig jaar. En de
derde reden: vijftig jaar geleden kreeg Come
nius in Naarden een standbeeld. Deze driele
dige 'toevalligheid', in combinatie met de
'drie-eenheid' Comenius-Naarden-Tsjechië,
inspireerde de redactie van het regionaal-
historische tijdschrift Tussen Vecht en Eem om
er voor de tweede maal een prachtig thema
nummer aan te wijden. Eerder gebeurde dat
in 1992, 400 jaar na zijn geboorte. In de artike
len komt opnieuw de grote veelzijdigheid en
actuele betekenis van Comenius tot leven. Na
lezing zult u onder meer weten waarom
stripboeken in de hedendaagse opvoeding
niet kunnen worden gemist.

Dr. J.P. Rehwinkel
Burgemeester van Naarden
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Een dode Comenius en
een levend gemeentebestuur

Anne Medema

Wie door Naarden-Vesting wandelt ziet daar
ongetwijfeld het meer dan levensgrote stand
beeld van Jan Amos Comenius en de aan
dacht van de toerist zal ook getrokken wor
den door het Comenius-museum. In het
Moravische Uhersky Brod is óók een Come
nius Museum met daarvóór precies eenzelfde
standbeeld als dat in Naarden bij de Grote
Kerk. Het antwoord op de vraag aan een pro
minente inwoner van Uhersky Brod welk
standbeeld nu het originele exemplaar is,
luidt steevast: 'Sie sind beide original'. Daar
bij is nog niets gezegd over een derde iden
tiek exemplaar dat zich te Bethlehem in de
Verenigde Staten bevindt.1

Wat houdt de band tussen Comenius en
Naarden nu precies in? We menen te weten,
dat Comenius in de voormalige Waalse Kerk,
onderdeel van de Weeshuiskazerne, thans
eveneens onderkomen van het Comenius
Museum aan de Kloosterstraat, begraven ligt.
Trouwens, wanneer we ons beperken tot ar
chivalische bronnen en strikt historische on
derzoeksmethoden toepassen, wordt ook het
feit van Comenius' graflegging te Naarden in
1670, omgeven door een kleine rand van on
zekerheid; we kunnen het slechts afleiden uit
een achttiende-eeuws begraafregister van de
Waalse Kerk, waarin eveneens zeventiende-
eeuwse gegevens zijn afgeschreven.2

Regulier biedt een wieg meer perspectief
ten aanzien van het ontstaan van betrekkin
gen met anderen dan een graf! In dit artikel
willen we in hoofdlijnen nagaan hoe de band
tussen Naarden en Comenius tot stand is
gekomen en waarom deze voortduurt tot op
de dag van vandaag. Meer bepaald richten
we ons op de functie die het gemeentebe
stuur van Naarden hierin vervulde. Hoe
raakte het gemeentebestuur van Naarden

geïnvolveerd in alles wat met de herdenking
van Comenius te maken heeft en hoe ontwik
kelde deze betrokkenheid zich tot wat ze nu
is?

O n ts ta a n  v an  g e m e e n te lijk e  b e tro k k e n h e id

Op 11 juni 1870 richtte de heer P. Scheltema
te Haarlem zich per brief tot de burgemeester
G.C. Fabius van Naarden. Dr. P. Scheltema
was Provinciaal Archivaris in Noord-Holland
en tevens Gemeentearchivaris van Amster
dam. Hij verzocht de burgemeester om na te
gaan of 'Amos Comenius, bisschop der Mora
vische Broederschap' nu was overleden in
1670 of in 1671 en of hij te Amsterdam of te
Naarden was begraven. De vraag van de heer
Scheltema was hem ingegeven door een daar
toe strekkend verzoek uit Moravië, gedaan
aan de Rijksarchivaris in Den Haag. In de
begraafregisters van Amsterdam had de heer
Scheltema daaromtrent niets aangetroffen.

Op 15 september 1871 zond de heer Schel
tema opnieuw een brief aan de burgemeester
van Naarden, waarin hij bedankt voor het
toezenden van de afbeelding van een zerk,
vermoedelijk afkomstig van het graf van Co
menius. Het was moeilijk vast te stellen of dit
werkelijk de grafsteen van Comenius betrof.
De zerk bevatte geen inscriptie en "s mans
wapen is mij onbekend', zo schreef Schelte
ma. Hij stuurde de afbeelding door naar Mo
ravië 'opdat de zaak daar door de Moraviërs
zelven uitgemaakt worde'.

Het bleef niet bij deze correspondentie
alleen, want de burgemeester van Amster
dam richtte zich op 2 november van dat jaar
ook tot de burgemeester van Naarden. In zijn
brief maakte hij melding van het feit dat hij
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Feestelijke opening van het Mausoleum in 1937, dat al in 1935 in gebruik werd genomen (coll. Comenius Museum).

door de gemeentearchivaris op de hoogte
was gesteld van de voorgaande briefwisse
ling en dat hij eveneens was benaderd door
'eene vereeniging van Onderwijzers' uit Bo-
hemen. In het Algemeen Handelsblad van
1871 stond te lezen dat een oud-kerkvoogd te
Naarden zich herinnerde een grafzerk te heb
ben gezien bij de vernieuwing van de kerk,
waarop nog de naam AMOS was te ontcijfe
ren. Deze oud-kerkvoogd wist ook nog
'naastenbij' de plaats aan te wijzen waar deze
grafsteen had gelegen. In 1830 was deze
steen, samen met andere, geruimd. Het is
aannemelijk dat het hier ging om een graf
steen uit de Grote Kerk en niet uit de Waalse
Kerk aan de Kloosterstraat. De Amsterdamse
burgemeester wilde graag weten waar de
steen zich nu bevond of dat deze verloren
was gegaan.3 Het graf werd nog in 1871 ont
dekt door de Naardense notaris J.P. de Roe

per.4 Van meet af aan was de burgemeester
van Naarden dus betrokken bij het onder
zoek naar het graf van Comenius.

Ook in de vergaderingen van de gemeen
teraad van Naarden, blijkt vanaf 1892, ge
meentelijke bemoeienis. Er bestond in Naar
den een Plaatselijke Commissie tot Viering van
de 300 Verjaring van Comenius' Geboortedag. In
de raadsvergadering van 29 januari 1892
kwam het verzoek van genoemde commissie
om een gemeentelijk krediet van ƒ 300, ter
bestrijding van de noodzakelijkste kosten
voor deze viering, aan de orde. Het gemeen
teraadslid Maas stelde voor om ƒ 200 te be
stemmen als waarborgfonds, mocht blijken
dat de vrijwillige bijdragen niet voldoende
zouden zijn. Het initiatief tot betrokkenheid
ging aanvankelijk niet zo zeer uit van de ge
meentebestuur zelf, maar het werd geroepen
tot het nemen van besluiten die betrekking
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hadden op de herdenking van het leven en
het werk van Comenius, voor zover burgers
en particuliere instanties die herdenking le
vendig probeerden te houden. Het herden
kingsfeest werd een succes. De raad van
1 april 1892 besloot op voorstel van burge
meester H.M. Wesseling om mevr. De Roeper
en de heer Fabius dank te betuigen voor het
geen door hen is gedaan voor het welslagen
van het Comenius-feest.

In 1893 kocht het gemeentebestuur bij
Antiquaraat Max Harrwitz in Berlijn de Kata-
log Paedagogik en een eigenhandig door Co
menius geschreven brief aan, ten behoeve
van het archief der gemeente, voor 60 Mark
en 30 pfennig. Beide zijn helaas in het archief
tot dusver niet aangetroffen.5

Gem eentelijke betrokkenheid ten aanzien
van Comenius-monumenten

In de raad van 29 januari 1892 kwam een
schrijven van de heer A.N.J. Fabius, d.d. 19
januari 1892 in behandeling. De heer Fabius

.

Het monument van 1920 aan de Kapitein G.A Meijer-
weg voor de Utrechtse Poort (ontleend aan R.A.B. Oos-
terhuis, Comenius en zijn laatste rustplaats, Hilver
sum 1937).

was archivaris van de gemeente Naarden,
maar trad nu op als gemachtigde van het
Comenius Gesellschaft. Hij verzocht om goed
keuring tot het plaatsen van een gedenkteken
op het Ruysdaalplein, tegenover de Utrechtse
Poort, ter ere van Jan Amos Comenius. Hij
wilde graag dat de gemeente het monument
zou overnemen en voor de instandhouding
zorg zou dragen. De raad nam dit voorstel
over en daarmee kreeg het gemeentebestuur
een taak bij het in ere houden van Comenius'
leven en werk. In 1895 werd een hek rond het
monument geplaatst ter bescherming van het
bijbehorende perk met bloemen, zoals blijkt
uit het verslag van de raadsvergadering van
15 oktober. In 1920 kwam er een monument
aan de Kapitein G.A. Meijerweg, waarop een
borstbeeld van Comenius prijkte, vervaar
digd door de Tsjechische kunstenaar Ladislav
Saloun. Het gemetselde voetstuk was ont
worpen door de gemeentearchitect Deenik.6

De raad aanvaardde in haar vergadering
van 21 oktober 1957 een schenking van de
regering van Tsjechoslowakije. Het betrof een
standbeeld van Jan Amos Comenius van de
hand van V. Makovsky en J. Fracner, dat op
12 oktober van dat jaar was onthuld. Het
college van B en W was er stellig van over
tuigd dat het standbeeld een bijdrage zou
leveren aan het in ere houden van de pedago
gische activiteiten van de Comenius, zowel
voor de inwoners van Naarden als voor toe
risten. Het standbeeld werd eveneens ge
plaatst aan de Kapitein G.A. Meijerweg bui
ten de Utrechtse Poort. In 2000 vond het een
plaats aan de Markstraat bij de Grote Kerk.

Gemeentelijke betrokkenheid bij de
huisvesting van het Comenius Museum

Tijdens de herdenking van Comenius' drie
honderdste geboortedag op 29 maart 1892
werd het Comenius Museum geopend. Tij
dens de rondvraag van de raadsvergadering
van 26 juni 1893 vroeg de heer Smits zich af
welke functionaris was belast met het toe
zicht op de Comenius-tentoonstelling 'ten
stadhuize alhier', die blijkens advertenties in
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C 0  M E N I U S - F E E S T E N.
Kaarden, 28 Maart 1892.

Bewijs van Toegang
t o t  do p le c h tig h e id  in  d e  G ro o te  K e rk .

g Deze kaart geeft tevens
p recht van toegang tot de
$ tentoonstelling en tot het
a bijwonen van de onthulling.
t - ........

De \e Voorzitter,

De 1« Penningmeester,

Toegangsbewijs uit 1892 op rose papier (SAN, Archie
ven Gemeentebestuur Naarden, 1811-ca. 1940, inv. nr.
833.1).

de kranten dagelijks kosteloos voor het pu
bliek was geopend van 10-17 uur. Het bleek
de gemeentebode te zijn. De heer Smits vroeg
zich af of de bode dan nooit vrij was. De
voorzitter antwoordde daarop dat de bode
genoegen nam met deze 'charge' en dat hij
daarvoor een vergoeding ontving.

Gedurende ruim 32 jaren was het Come-
nius Museum of eigenlijk een Comenius-
collectie, gehuisvest in een klein vertrek op
de eerste verdieping van het Stadhuis. Het
gemeentebestuur stelde steeds een levendig
belang in alles wat betrekking had op 'het
leven en werk van den sterken geloofsheld en
eminenten opvoedkundige Jan Amos Ko-
mensky, den grooten zoon van het Tsjechi
sche volk', aldus de burgemeester van Naar
den in zijn toespraak ter gelegenheid van de
opening van het Comenius Museum in het
Spaanse huis in 19247 De Tsjechoslowaakse
regering wenste het museum uit te breiden
tot een Nederlands Comenius Museum. De
Vereniging J.A. Komensky, opgericht op 21 juni
1893, zette zich hiervoor in door aankoop van
allerlei boeken en documentatie. Het gemeen
tebestuur stelde zich in verbinding met de
militaire autoriteiten om te bewerkstelligen,
dat het Spaanse huis zou dienen als nieuw
onderkomen van het museum Het Spaanse
huis, in de zestiende eeuw Stadhuis van
Naarden, was namelijk bij Defensie in ge
bruik. Ooit was hier de garnizoensbakkerij

gevestigd. Deze pogingen mondden uit in
een overeenkomst, waarbij het Spaanse huis
voor 30 jaren in erfpacht werd afgestaan voor
dit doel. Op 18 september 1978 kreeg het Co
menius Museum toestemming om voortaan
het gehele Spaanse Huis in gebruik te ne
men. s

Op 19 februari 1990 stelde de gemeente
raad van Naarden het voorontwerp van het
bestemmingsplan voor de vesting vast. Ter
gelegenheid daarvan opperde de raad om het
Comenius Museum onder te brengen in de
Weeshuiskazerne, zodat het museum en het
mausoleum in één gebouw terecht kwamen.
Al op 28 maart 1935 werd het mausoleum als
zodanig in gebruik genomen. Het bevindt
zich in de voormalige Waalse Kerk, thans
onderdeel van de Weeshuiskazerne. Het
Spaanse huis zou dan kunnen dienen voor de
huisvesting van een historisch museum voor
Naarden en omgeving. Voor het Comenius
Museum was het Spaanse huis niet ideaal. De
klimatologische omstandigheden waren
slecht voor de beheerde collecties en het ge
bouw was niet toegankelijk voor gehandicap
ten. Het bestuur van het Comenius Museum
stond open voor dit initiatief, maar er viel in
hun gelederen enige vrees te bespeuren voor
een al te dirigistische rol van de gemeente,
evenals voor de mogelijkheid dat er zich mo
gelijk ook nog een andere instelling in het
pand zou vestigen. Voor de restauratie en
inrichting van het gebouw werd een commis
sie gevormd met leden uit de museumwe
reld, het stichtingsbestuur, het gemeentebe
stuur en monumentenzorg. Het Cultuurfonds
van het Bouwfons Nederlandse Gemeenten
stelde ƒ 25.000 beschikbaar voor de inrichting
van het gebouw en de gemeente Naarden
verstrekte een geldlening van ƒ 125.000, met
een voorschot van ƒ 50.000. Op 25 oktober
1991 legde de Tsjechoslowaakse ambassa
deur, dr. Stefan Pauliny, de eerste steen. Het
Comenius Museum ontving subsidie van de
gemeente Naarden. Over 2004 bedroeg het
subsidiebedrag nog € 40.000. In het daaraan
voorafgaande jaar ontving het museum nog
€ 80.000. In het kader van het Meerjarig Inte
graal Beleidsplan van de gemeente Naarden,
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dat gericht was op het treffen van structurele
bezuinigingsmaatregelen, kwam ook het ge
meentelijke subsidiebeleid aan de orde. Veel
subsidies aan allerlei instellingen sneuvelden
of werden aanzienlijk verminderd. Het Co-
menius Museum kreeg ook met deze veran
deringen te maken. Het college van de ge
meente Naarden besloot op 7 december 2004
om het gebouw te verhuren aan het museum
voor € 60.000 per jaar en om het museum
voor hetzelfde bedrag op jaarbasis te subsidi
ëren. Alle overige subsidies zijn per 1 januari
2005 stopgezet Voor het overige financiert de
Tsjechische Republiek het museum.9

Gemeentelijke betrokkenheid bij het
bestuur van het Comenius Museum

De Vrienden van het Comenius Museum
kwamen op 28 september 1968 ten aanzien
van de rol van de gemeente met het voorstel
om als vriend van het Comenius Museum
steun te verlenen, dan wel om een stichting
op te richten tot het beheer van het museum
onder supervisie van de gemeente. Zij lieten
er geen misverstand over bestaan dat het
laatste hun voorkeur had. Het gemeentebe-

De overhandiging van de sleutel van de voormalige
Waalse Kerk op 28 oktober 1929 aan de gezant van
Tsjechoslowakije in Nederland, de heer Plesinger-
Bozinov. V.l.n.r. opzichter der fortificaties, de heer
Zuurdeeg, burgemeester Van Wettum, de gezant, ma
joor Scharroo en de heer Visser (coll. Comenius Muse
um, krantenknipsel).

stuur koos ook voor laatstgenoemde variant
en zo kwamen op 23 december 1968 de statu
ten van de Stichting Comenius Museum tot
stand. Burgemeester N.J.C. Cramer was dege
ne die de stichting formeel in het leven riep.
Voor wat betreft de rol van de gemeente is te
vermelden dat de leden van het stichtingsbe
stuur door het college van B en W werden
benoemd en dat de instructie voor de direc
teur van het museum onderworpen was aan
de goedkeuring van het college. Een jaarver
slag, annex jaarrekening diende voor 1 juni
aan het college te worden toegezonden en
ingeval van ontbinding van de stichting
kreeg het college medezeggenschap over de
verdeling van de goederen. Het gemeentebe
stuur van Naarden verkreeg zo, in het jaar
van de Praagse Lente een welomschreven
bestuurlijke taak ten aanzien van het beheer
van het Comenius Museum. In 1992, het jaar
waarin het museum het Spaanse Huis ver
wisselde voor de Weeshuiskazerne aan de
Kloosterstraat, kwamen er nieuwe statuten,
waarin de gemeente een minder sterke rol
dan voorheen werd toebedeeld. Een terugtre
dende overheid was toen de trend. Reeds in
1981 zette de gemeente deze ontwikkeling
ten aanzien van het museumbeheer in gang.
Toen vroeg men zich al af of het college nu
wel de bestuursleden moest benoemen. Sinds
1984 benoemde het college de bestuursleden
na een bindende voordracht van het stich
tingsbestuur.111

Contacten tussen de gemeente Naarden
en Uhersky Brod

Vanaf 1956 werden er contacten onderhou
den tussen Naarden en Uhersky Brod, vlak
bij de geboorteplaats van Jan Amos Comeni
us, in het tegenwoordige Tsjechië. Na de val
van het Ijzeren Gordijn namen deze contac
ten in omvang toe. In 1991 sloot de gemeente
Naarden voor het eerst een vriendschaps-
overeenkomst met Uhersky Brod. Het lag in
de bedoeling om op het gebied van bestuur,
educatie, sport, cultuur en zorg van eikaars
ervaringen te leren en ondersteuning te
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Gezelschap met vertegenwoordigers in stijl uit Uhersky Brod en Nnarden bij een ontmoeting in 1992 onder de ogen
van Comenius aan de Kapitein Meijerweg (colt. Comenius Museum).

bieden. Uit deze stedenband zijn goede
bestuurlijke en persoonlijke contacten voort
gekomen. De overeenkomst werd destijds
aangegaan voor een periode van tien jaar.
Sindsdien is de overeenkomst een aantal ma
len verlengd. Het ligt voor de hand dat leven
en werk van Comenius een rol speelde in
deze contacten. Op 29 maart 1993 riepen de
Poorters van Naarden de Stichting Naarden-
Uhersky Brod in het leven, zodat voortaan
bestuurlijke en particuliere aandacht elkaar
aanvulden. In 1993 vervulde een viertal amb
tenaren uit Uhersky Brod een stage, terwijl in
1995 een vijftal ambtenaren uit Naarden af
reisde naar Uhersky Brod met hetzelfde doel.
Daarnaast hebben vele andere contacten en
uitwisselingen plaatsgevonden. Het gemeen
tebestuur van Naarden heeft zich hier met
ijver en interesse voor ingezet, gedreven door

liefde voor de zaak van de Tsjechen en Slo-
waken.11

Conclusie

De betrokkenheid van het gemeentebestuur
van Naarden ten aanzien van het in ere hou
den van leven en werk van Jan Amos Come
nius, kwam oorspronkelijk niet voort uit
betrokkenheid van de gemeente zelf. Het
onderzoek naar de juiste overlijdensdatum en
het graf van de Moravische geleerde, op aan
drang van en voortkomend uit het zich in het
latere Tsjechoslowakije ontwikkelend natio-
naliteitsbesef, stond aan de wieg ervan. De
gemeente Naarden kon zich niet veroorloven
om buitenstaander te blijven. Diverse door
particulieren ontplooide activiteiten, zoals
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het plaatsen van monumenten, vereisten be
stuurlijk handelen. Het gebruik van gemeen
telijke gebouwen voor de huisvesting van de
Comenius-collectie en het Comenius Muse
um, bracht eveneens die onmisbare betrok
kenheid met zich mee. Datzelfde gold ten
aanzien van het massale bezoek van mensen
uit Tsjechoslowakije aan de vesting, zeker na
de val van het communisme. De gemeente
kon er eenvoudig niet om heen om hier regu
lerend op te treden. We hebben het dan nog
niet gehad over de bezoeken van Tsjechoslo-
waakse hoogwaardigheidsbekleders, die het
gemeentebestuur de noodzakelijke hoofdbre
kens kostte.

In de loop van de twintigste eeuw was
het een tendens dat de overheid steeds meer
taken, die eerder tot het particuliere domein
behoorden, tot zich trok. Deze tendens ligt
mede ten grondslag aan de wijze waarop het
gemeentebestuur zijn invloed deed gelden
ten aanzien van het bestuur en beheer van
het Comenius Museum. In het laatste kwart
van diezelfde eeuw zien we een tegengestel
de beweging, waarbij deregulering en terug-
treding van de overheid de overhand gaan
krijgen. Ook dit zien we terug in de afnemen
de gemeentelijke invloed op het bestuur van
het museum.

Dit alles betekent niet dat de gemeentebe
stuurders van Naarden geen enthousiasme
op konden brengen voor Comenius' leven en
werk. Deze positieve aandacht was niet al
leen maar uit noodzaak geboren; een wezen
lijke betrokkenheid was wel degelijk aanwijs
baar. We hoeven daarvoor alleen maar de
toespraken van burgemeesters, gehouden ter
gelegenheid van belangrijke gebeurtenissen
met betrekking tot de Comenius-herdenking,
op na te lezen. Ze is waarschijnlijk ook ont
staan in de periode toen de noodzakelijkheid
nog meer de boventoon voerde. Het gemeen
tebestuur heeft hier oog gehad voor het be
lang van Comenius' leven en werk en voor
het belang van de gemeente Naarden, maar
toonde ook sympathie voor de zaak van de
Tsjechen en Slowaken. Uiteraard moest het
gemeentebestuur daarbij wel eens hindernis
sen overwinnen. Heden ten dage wordt nog

verhaald van een Naardense burgemeester in
de jaren tachtig van de vorige eeuw, die bij
zo'n gelegenheid eens verzuchtte: 'Was Co
menius maar in Ilpendam begraven, dan had
ik nu geen probleem'. Ilpendam was overi
gens de vorige standplaats van deze burge
meester. Bij die gemeentelijke betrokkenheid
ging het evenzeer om de ontwikkeling van
het toerisme, als om handhaving van de
openbare orde en de bevordering van de be
kendheid met leven en werk van Jan Amos
Komensky, Moraviër en wereldburger, die
zijn laatste rustplaats nergens anders vond
dan uitgerekend in Naarden.

Anne Medenia is archivaris van het Stads- en
Streekarchief te Naarden.
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Naarden als pelgrimsoord
Herinneringen aan Tsjechen en Slowaken

Henk Michielse

In 1991, twee jaar na de val van de muur toen
Tsjechoslowakije bevrijd werd van het Russi
sche juk, zat ik als raadslid in de eerste Naar-
dense delegatie naar Uhersky Brod onder
leiding van burgemeester Jack Patijn, die de
jumelage-overeenkomst ging tekenen met de
geboortestad van Comenius. Wij Nederland
se bezoekers waren welwillend gestemd en
ook wel belangstellend naar het wel en wee
van de toen nog Tsjechoslowaakse stad. De
gemeenteraadsleden van Uhersky Brod daar
entegen waren ronduit begeesterd. Voor hen
ging een lang gekoesterde wens in vervul
ling: de stedenband van de twee Comenius-
plaatsen bij uitstek Naarden en Uhersky Brod
en daarmee de definitieve toetreding tot de
vrije wereld.

Helemaal onbekend met Tsjechen en Slo
waken waren wij in Naarden niet. We herin
nerden ons allemaal de vele bezoekers in
gammele bussen, die de stad op gezette tij
den aandeden en vooral na 1989 in groten ge
tale kwamen opdagen. Wat waren het voor
mensen, die vanaf 1948 toen Tsjechoslowakije
communistisch werd het Comenius Mausole
um en Museum wilden bezoeken? Wat wa
ren hun motieven en waarom lieten de com
munistische bazen van vóór 1989 hen gaan?
Waren die motieven altijd dezelfde of ver
schilden zij naar gelang het wedervaren van
het Tsjechische en Slowaakse volk?

Over dit soort vragen sprak ik met een
drietal Naarders die op bijzondere wijze bij
deze bezoekers betrokken waren: Paul Vuijst,
Maud Arkesteijn en Vladimir Hobrlant. Paul
Vuijst was bode op het stadhuis en beheerde
samen met zijn collega's van 1966 tot de ves
tiging van het nieuwe Comenius Museum in
de Kloosterstraat (1992) de sleutel van het
Comenius Mausoleum. Een groot aantal be
zoekers werd door hem naar Comenius' graf

begeleid. Maud Arkesteijn werd in 1990 wet
houder van Naarden en nam van de toenma
lige burgemeester het dossier Uhersky Brod
over. Onder haar krachtige leiding werd het
Comenius Museum gevestigd in de vroegere
Weeshuiskazerne tegen het Mausoleum aan
en vanaf die tijd bleef zij tot de dag van van
daag nauw met liet Comenius Museum en
Mausoleum verbonden. Vladimir Hobrlant
vroeg in 1967 met zijn vrouw Vendulka en
twee kinderen asiel in Nederland. Hij woont
sinds 1976 in Naarden en is vanaf die tijd bij
het Comenius Museum en Mausoleum be
trokken; tegenwoordig als lid van het be
stuur.

Naast archiefmateriaal1 en een aantal pu
blicaties is dit artikel vooral op hun herinne
ringen gebaseerd, ook wanneer zij niet spre
kend worden opgevoerd.

Oude banden

De band tussen Naarden en de Tsjechen en
Slowaken dateert uiteraard al van ver voor
de tweede wereldoorlog. In 1892 vond in
Naarden de herdenking plaats van Come
nius' driehonderdste geboortedag. De bij die
gelegenheid ingerichte expositie op de zolder
van het stadhuis gaf de stoot tot de oprich
ting van het Comenius Museum. Van 1892 tot
1924 zou het museum in het stadhuis geves
tigd blijven. De stichting van de Tsjechoslo
waakse Republiek bij het uiteenvallen van de
Hongaars-Oostenrijkse Dubbelmonarchie in
1918 leverde nieuwe impulsen voor de jaar
lijkse Comenius-herdenking en het museum.
In 1924 betaalde de Tsjechoslowaakse ambas
sade de verhuizing van het museum naar het
zogeheten Spaanse Huis in de Turfpoort-
straat en de herinrichting ervan.
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Een vergelijkbare ontwikkeling deed zich
voor ten aanzien van Comenius' graf. Vanaf
1871 was al bekend dat Comenius begraven
lag in het koor van de Kloosterkerk in de hui
dige Kloosterstraat, die tot 1820 in gebruik
was bij de Waalse gemeente en later voor een
deel werd afgebroken. De identificatie van
Comenius' graf in 1929 was voor de jonge
Tsjechoslowaakse Republiek van bijzondere
betekenis. Comenius gold als symbool van de
vrijheid van Tsjechen en Slowaken. In 1933
sloten de Nederlandse en Tsjechoslowaakse
regeringen een overeenkomst, waarbij het
koor van de kerk en ondergrond voor 1 gul
den per jaar in eeuwigdurende erfpacht wer
den overgedragen aan de Tsjechoslowaakse
Republiek. In 1935 werd het Mausoleum offi
cieel geopend en zou sindsdien een geliefd
pelgrimsoord blijven.

Toen in 1939 Tsjechoslowakije groten
deels door de nazi's werd ingelijfd, verbrak
de Nederlandse regering eenzijdig de erf-
pachtovereenkomst, omdat zij de Duitse re
gering niet wilde erkennen als rechtsopvolg-
ster van de Tsjechoslowaakse. Volgens de
vroegere stadsarchivaris van Naarden, Dirk
Dekema, die onderzoek deed naar die ge
schiedenis en daarover in TVE publiceerde
(1992), is in deze toestand sindsdien geen
verandering meer gekomen. Maar het Come
nius Mausoleum bleef voor Tsjechen en Slo
waken toch altijd een stukje van hun eigen
land en hun eigen geschiedenis. En dat werd
niet anders, nadat in 1948 Tsjechoslowakije
een communistische Volksrepubliek was ge
worden.

Tsjechen en Slowaken in Naarden

Wie kwamen er zoal naar Naarden? Vladimir
Hobrlant bevestigt, dat het vóór de val van
het Ijzeren Gordijn in 1989 niet zo gemakke
lijk was om naar het Westen te reizen. Naast
communistische functionarissen onderscheidt
hij drie groepen bezoekers: mensen die voor
hun werk naar het Westen mochten gaan en
van de gelegenheid gebruik maakten om ook
Naarden aan te doen, mensen die voor fami

liebezoek hun land uit mochten en Tsjecho
slowaakse vluchtelingen uit verschillende
landen. Hij zelf behoorde tot die laatste
groep. In de jaren rond 1968 -  de Praagse
Lente toen Alexander Dubcek het 'commu
nisme met een menselijk gezicht' voorstond -
werd het wat gemakkelijker om naar het bui
tenland te reizen. Zelf kreeg hij in 1967 toe
stemming om met zijn vrouw een jaar voor
studie naar Nederland te gaan, al kwam de
politie een dag voor het vertrek wel kijken of
er geen spullen uit het huis verdwenen wa
ren en moest een dochter achterblijven. Ge
lukkig mocht deze dochter later voor drie
weken op vakantie naar Nederland en kon
het hele gezin hier blijven en asiel aanvragen.
In 1968 werden zij gesommeerd om terug te
keren en toen dat niet gebeurde, werden Vla
dimir en zijn vrouw bij verstek veroordeeld
tot twee jaar gevangenschap.

Paul Vuijst heeft nog levendige herinne
ringen aan Tsjechen die voor hun werk naar
het buitenland mochten of die in het buiten
land woonachtig waren. Zo werd hij in 1967
eens midden in de nacht uit zijn bed gebeld
voor een hem verder onbekende Tsjechische
heer die op doortocht was en een paar uur
vóór de volgende vlucht over had om met
een taxi van Schiphol naar Naarden te rijden.
Een andere keer ontving hij mr. Waldcs, de
Tsjechisch-Amerikaanse producent van de
balpen, die een film kwam maken over het
Nederlandse deel van Comenius' leven. In
die tijd kreeg hij ook prof. Sacha en zijn
vrouw uit Bratislava, in een soort soldaten
broek gestoken, op bezoek die twee nachten
bij hem thuis bleven logeren. Met al dit soort
gasten ging hij als sleutelhouder naar het
Mausoleum en begeleidde hen naar het Mu
seum.

Wat een bezoek aan Naarden voor veel
Tsjechoslowaken betekende wordt beschre
ven door de zakenman en kunstkenner H.H.J.
Heule, die van 1967 tot 1978 de dagelijkse lei
ding van het Comenius Museum had. Hij
leidde heel veel Tsjechoslowaakse bezoekers
rond door Museum en Mausoleum en leerde
daarvoor zelfs Tsjechisch. In 1978 (bij zijn af
scheid) schrijft hij over ‘de diepe dankbaarheid'
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Alexander Dubcek tekent op 7 november 1990 het gastenboek in het Comenius Mausoleum. Links Paul Vuijst, rechts
burgemeester H. Kastein, tweede van rechts de auteur van dit artikel.

der Tsjechoslowaken: 'zij stellen het op prijs dat
in Naarden bezoekers uit hun land ontvangen
worden in hun eigen taal en hun eigen vlag daar
wappert.'

Het einde van de Praagse lente
Het dramatische einde van de Praagse lente
en de nieuwe 'lichtheid van het bestaan' on
der Alexander Dubcek toen de Russen in
1968 Tsjechoslowakije binnen vielen, staat
Paul Vuijst nog levendig voor de geest. Hij
was met huilende mensen in het Mausoleum
die niet terug naar huis wilden en door hem
werden opgevangen. Op 26 augustus organi
seerde Vuijst samen met anderen een Naar-
dense protestdemonstratie. Er werd een po
ging ondernomen om in de Kloosterstraat een
Tsjechoslowaaks Huis voor vluchtelingen in
het leven te roepen. Burgemeester Cramer
stelde zich achter het initiatief, maar er werd
te weinig geld opgehaald en het plan ging

niet door. Wat er wel aan geld was, werd ge
bruikt voor het opvangen van vluchtelingen.
Ook onder de latere bezoekers aan Naarden
waren er die in Nederland achterbleven en
door Paul Vuijst en het raadslid Gerry
Gootjes werden ondergebracht in Hilversum
en Amsterdam.

Het bestuur van het Comenius Museum
had zich altijd op het standpunt gesteld, dat
'politiek' vermeden moest worden. Drs. Ste
ven Poolman, in de jaren 1982-1992 conserva
tor van het museum, beschreef in de Comeni-
us-special van TVE in 1992, dat dit neutrale
standpunt twee richtingen uit kon gaan.
Financiële steun door de naoorlogse Tsjecho-
slowaakse ambassade werd om die reden af-
gewimpeld. Maar het werkte ook de andere
kant uit. Toen in 1972 een herdenking werd
gehouden bij het standbeeld van Comenius,
toen nog aan de Kapitein Meijerweg, en er
protestbordjes stonden met de namen van
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Tsjechische dissidenten in gevangenschap,
haalde directeur Heule de bordjes persoonlijk
weg: 'Geen politiek rond Comenius die zelf boven
alle partijen stond'. Maar in 1968 en daarna,
werd het Comenius Museum, aldus Poolman,
'tegen zijn karakter en doelstelling' een ont
moetingscentrum voor vluchtelingen en emi
granten. De bezoekersaantallen waren voor
die tijd 'spectaculair hoog'. Blijkens het ar
chief van het Comenius Museum kwamen er
in 1968 5.710 bezoekers, in 1969 11.272 en in
1970 9.440, terwijl het er in de jaren vijftig en
zestig gemiddeld niet meer dan 800 waren.

Aangrijpend moment
Naast vluchtelingen en emigranten kregen
Mausoleum en Museum ook bezoek van zo
wel officiële figuren als 'gewone' mensen.
Maud Arkesteijn, die in 1982 in de Naardense
gemeenteraad kwam, vertelt hoe er per jaar
zo'n honderd Tsjechoslowaakse bonzen op
bezoek kwamen bij de toenmalige burge
meester Kastein. Soms werden er ook bijeen
komsten georganiseerd met raadsleden. Het
was streng verboden Duits te praten ('hoewel
ze die taal vaak wel machtig waren') en alle
vragen moesten via de tolk worden gesteld.
Er kwam alleen antwoord, als dat politiek
door de beugel kon. Maar er werd veel ge
dronken en dan werd er toch Duits gespro
ken en meer gezegd dan eigenlijk mocht. Zo
wel Paul Vuijst als Maud Arkesteijn zijn er
van overtuigd dat er ook spionnen bij waren,
al weten zij niet wat toen precies hun op
dracht was.

Behalve dit soort hotemetoten kwamen er
ook wel bussen voor een driedaagse trip naar
Nederland met groepen boeren, vrouwen, ar
beiders, die aldus Paul Vuijst, na het einde
van de Praagse Lente allemaal dierbaren
moesten achterlaten als een soort waarborg
voor hun terugkeer. Bij al die groepen zat een
'politiek officier', die door hem als oud-
marechaussee er zo uitgepikt werd. Hij her
kende die lieden natuurlijk ook vooral, als zij
foto's aan het maken waren van wat voor na
men en opmerkingen er zoal in de gastenboe
ken van Mausoleum en Museum stonden. Hij
heeft het zelfs eens aangedurfd om een foto

rolletje uit het toestel van zo'n spion te halen.
Om geen bezoekers in gevaar te brengen
haalde hij al in 1968 in overleg met burge
meester Cramer het gastenboek weg uit het
Comenius Mausoleum en stopte het in een
kast op het stadhuis. Pas na de val van het
Ijzeren Gordijn bij het bezoek van Alexander
Dubcek aan Naarden haalde Vuijst het in
middels door iedereen vergeten boek weer te
voorschijn. Ik was er bij, toen Dubcek, de
man van de Praagse Lente en op dat moment
parlementsvoorzitter van het vrije Tsjechoslo-
wakije, op 7 november 1990 het Comenius
Mausoleum bezocht. Na tweeëntwintig jaar
was hij de eerste die het gastenboek weer te
kende. Een aangrijpend moment; ik kreeg er
een brok van in de keel.

Na de vat van het Ijzeren Gordijn
Toen het Ijzeren Gordijn eenmaal gevallen
was, kon ook vanuit Naarden het contact met
Tsjechoslowakije vrijelijk worden opgepakt.
Een grote rol daarbij speelde volgens alle be
trokkenen Maud Arkesteijn, die in 1990 wet
houder werd en de portefeuille Uhersky Brod
kreeg toebedeeld. Zij reisde naar Praag om
contacten te leggen met wetenschappers en
kunstenaars en om de Comenius-herdenking
in Naarden bij gelegenheid van diens vier
honderdste geboortedag in 1992 voor te be
reiden.

De gemeente kocht toentertijd de Wees
huiskazerne van het Rijk. Maud Arkesteijn
stelde voor daar ook het Comenius Museum
in onder te brengen in het deel naast het
Mausoleum. De hele raad stemde er mee in,
al weet zij nog fijntjes te vertellen, dat ik in de
raadsvergadering de vraag stelde of de col
lectie van het museum wel genoeg
'substantie' had, een vraag die zij op haar be
kende besliste wijze overigens onmiddellijk
neersabelde. Voor haar ging het niet alleen
om een museum rond Comenius, maar ook
om de bredere relaties tussen Nederland en
het opnieuw democratische Tsjechoslowakije.
Voor Paul Vuijst was het bijeenbrengen van
Comenius Mausoleum en Museum, ondanks
de enorme verbetering die dat met name voor
het museum betekende, ook wel een beetje
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droevig. De stadhuisbodes moesten hun sleu
tel van het mausoleum inleveren en er kwam
een einde aan zijn decennia-lange rondleidin
gen. Tegenwoordig zet hij zich enorm in via
zijn stichting De Poorters van Naarden, die on
dermeer via Caritas Uhersky Brod veel nutti
ge spullen naar Naardens zusterstad brengt.

Het is vooral uit de tijd na 1989 dat we
ons de krakkemikkige bussen herinneren. Ze
stonden geparkeerd op de Abri, vlak bij mijn
huis. Er kwamen er zoveel, soms meer dan
zes op een dag, dat de Gemeente Naarden het
verbodsbord voor bussen zelfs in het Tsje
chisch liet vertalen. De reizigers sliepen in de
bus en hadden komfoortjes bij zich om eten te
koken. Geld voor een hotel hadden ze niet en
eigenlijk ook niet voor het Comenius Muse
um. Het was ook niet voor niets dat de ge
meente om hygiënische redenen op het Adri-
aan Dortsmanplein toiletten liet aanbrengen.

Ze hadden geen cent te makken. Piet de Roos
van de Winkel van Sinkei in de Vesting liet
nooit meer dan vijf bezoekers toe, omdat hij
anders het zicht kwijt was. Soms kochten ze
dan met zijn allen één ansichtkaart, zoals de
snijders in het kinderliedje die toen het ker
mis was met zijn allen één mug verorberden.
Ook de familie Hobrlant had met deze toe
stroom van Naarden-bezoekers te maken.
Vaak logeerden kennissen uit het toen zo ar
me Tsjechoslowakije bij hen. Eens hadden zij
zelfs een bus met veertig artsen in huis.

De bezoeken in de periode kort na de val
van het Ijzeren Gordijn waren net als in 1968
vaak heel emotioneel. Toen de officiële dele
gatie van de stad Uhersky Brod in 1992 voor
het eerst in het Mausoleum kwam, aldus
Maud Arkesteijn, huilden zij van aandoening
en misschien ook wel als ontlading van hun
gevoel van eindelijke bevrijding.
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President Vaclav Havel legt op 22 maart 2991 een krans bij het Comenius-beeld aan de Kapitein Meijerweg.
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Motieven voor de pelgrimstocht

Hoeveel mensen kwamen er nu eigenlijk op
bezoek in Mausoleum en Museum? En wat
waren hun motieven om de lang niet altijd
comfortabele reis naar Naarden te maken?

Bezoekersaantallen
Ik noemde al de cijfers voor de jaren vijftig en
zestig van de vorige eeuw (ongeveer 800 be
zoekers) en die voor de eerste jaren na het
einde van de Praagse Lente toen er rond de
10.000 mensen kwamen. In de jaren tachtig
schommelde het aantal bezoekers aan het
Museum rond de 2.000, waarvan circa 600
Tsjechoslowaken. Het Mausoleum trok min
der bezoekers; tussen de 1200 en 1500, waar
van ruim de helft uit Tsjechoslowakije.

Na de val van het Ijzeren Gordijn stegen
de aantallen spectaculair: in 1990 kwamen er
6.946 bezoekers naar het museum en 6.687
naar het Mausoleum, waarvan respectievelijk
3.646 en 4.295 Tsjechoslowaken. Een jaar later
steeg het bezoekersaantal in het Museum tot
17.535 en in het Mausoleum tot 16.885, waar
van er 15.347 uit Tsjechoslowakije afkomstig
waren. Blijkens het Jaarverslag van 1991/1992
bereikte in 1992 het aantal bezoekers het
hoogtepunt van 32.444, waaronder 83% Tsje
chen en Slowaken. Ook daarna bleef het aan
tal nog jaren vrij hoog: in 1993 kwamen er
16.982 bezoekers en in 1994 16.400. Daarna
daalt het bezoekersaantal langzaam. In het
jaar 2000 kwamen er nog 8.481 om in de jaren
daarna te stabiliseren op circa 4.500, waarvan
ongeveer de helft uit het vroegere Tsjechoslo
wakije. In deze getallen zijn de bezoekers aan
het tweejaarlijks fotofestival die in het kader
daarvan ook het Comenius Museum aandoen
niet meegeteld.

Comenius als icoon van de vrijheid
Waarom ondernamen al deze mensen de pel
grimstocht naar Naarden? Een algemeen mo
tief is altijd de bijzondere plaats geweest die
Comenius inneemt in de geschiedenis van
Tsjechen en Slowaken. De Hussitische bis-
schop die omwille van het geloof en de vrij
heid van Moravië zijn vaderland als balling

moest verlaten, is een symbool van de vrij
heid. Dat werd ook onderkend door de jonge
Tsjechoslowaakse Republiek na 1918. Come
nius was in Tsjechoslowakije altijd een 'must',
zegt Vladimir Hobrlant. 'Vanaf de basisschool
kregen we ingeprent hoe bijzonder Comenius voor
ons was. Zowel voor, tijdens als na de communis
tische tijd was iedereen daarvan doordrongen, ook
al had men lang niet altijd weet van wat Comeni
us nu precies gedaan en geschreven had'.

Voor de communisten gold de Christen-
geleerde Comenius als een grote voorloper
van wat zij als 'de vooruitgang' zagen. Hij
had zich tegen de toenmalige machthebbers
verzet, tegen de katholieke kerk en de Habs-
burgse wereldlijke macht. Door zijn verering
te stimuleren, probeerden zij ook hun eigen
regiem te legitimeren. Hoewel het Ijzeren
Gordijn flink op slot zat, stonden zij nu juist
wel in beperkte mate een buitenlandse reis
naar Comenius' graf in Naarden toe.

Voor al die gewone Tsjechen en Slowaken
was de pelgrimstocht naar Naarden niet al
leen een eerbewijs aan de grote landgenoot,
maar in de jaren voor de val van het Ijzeren
Gordijn ook een unieke mogelijkheid om naar
het westen te kunnen reizen. Daarbij kwam,
wat Heule al aangaf, hun gevoel van dank
baarheid. Zij zagen, zegt Paul Vuijst terecht,
het Mausoleum in Naarden als een klein
stukje vrij gebied van hun land. Op het wet-
werk van de vide in het Mausoleum staat in
het Tsjechisch: 'De waarheid overwint'. Paul
Vuijst geeft mij ook de vertaling van de tekst
die op een plaquette staat die werd aange
bracht door de vooroorlogse Tsjechoslowaak
se president Masarik: 'Ook ik vertrouw op god,
dat als de stormen van toorn (die wegens onze
zonden op onze hoofden neerdaalden) zijn overge
waaid, de heerschappij over het uwe weer bij u zal
terugkeren, o gij Tsjechisch volk'. Is getekend:
J.A. Comenius. Dat zijn teksten die hoop en
troost gaven.

Ook nu nog is Comenius een icoon voor
Tsjechen en Slowaken. Maud Arkesteijn wijst
er op, dat zij toch wel wat meer historisch be
sef ten toon spreiden dan Nederlanders. Wij
beiden knarsetanden nog bij de herinnering
aan het onderzoek onder kamerleden, dat het
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Een groep Tsjechosloivaakse padvinders op bezoek in het
Comenius Museum in het Spaanse Huis te Naarden ca.
1968. Links achteraan Paul Vuijst.

Historisch Nieuwsblad een paar jaar geleden
verrichtte. Hun kennis van de vaderlandse
geschiedenis bleek bedroevend laag te zijn; ze
kregen gemiddeld een vier. Er waren er die
de moord op Bonifatius -  een van de grond
leggers van onze christelijke beschaving
waarover men in Nederland tegenwoordig zo
de mond vol heeft -  in Dokkum (754) acht
eeuwen later lieten plaatsvinden en dan ook
nog in Delft. Wanneer Willem van Oranje
was vermoord, door wie en waar was voor
sommigen ook een raadsel. Er is geen reden
om aan te nemen, dat de gemiddelde Neder
lander anders is dan zijn volksvertegenwoor
digers. Hoeveel Nederlanders zullen uit his
torisch besef de graven bezoeken van grote
figuren uit onze geschiedenis? Tsjechen en
Slowaken doen dat wel ten aanzien van Co
menius. Nog altijd.
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1 Mirjam van Straten van het Comenius Museum
ben ik heel erkentelijk voor haar hulp bij het
opsporen van stukken in het nog niet georden
de archief.

Henk Michielse is historicus en sociale weten
schapper. Hij werkte als universitair hoofddocent
in de Faculteit Sociale Wetenschappen van de
Universiteit van Amsterdam. Momenteel is hij
voorzitter van TVE en hoofdredacteur van het
tijdschrift.
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Lieu de Memoire

Beelden van Comenius
Jaap Croeneveld

De tijd zal komen, Comenius, dat de rechtschapen
mensen je massaal zullen eren, jou, je werken, je
wensen en je verwachtingen.

Gottfried Leibniz 1671

Standbeelden zijn lieux de mémoire, uit steen
gehouwen of in brons gegoten plaatsen van
herinnering. Standbeelden vertellen vaak een
eigen verhaal. Volgens Comenius moeten
deze verhalen ontrafeld worden.

Conform dit advies ben ik op de boven
verdieping van het Comeniusmuseum door
de tentoonstelling 'Comenius in Beeld' gelo
pen. Er blijkt in de westerse wereld een aantal
standbeelden te zijn waarmee Comenius her
dacht wordt. Naast enkele Nederlandse zijn
er ook standbeelden voor Comenius opge
richt in Uhersky Brod (Tjsechië, 1957) en
Bethlehem (Pennsylvania, VS, 1960). Het laat
ste is geplaatst door de Moravische Broeder
gemeente in de Verenigde Staten. Eén poging
voor het oprichten van een standbeeld is ge
strand. Het gaat om een standbeeld in Am
sterdam. Treffend is de tekst van Leibniz, een
tijdgenoot die het belang van Comenius al
onderkende.

In 1892 werd in Amsterdam en Naarden
de driehonderdste geboortedag van Comeni
us herdacht, in Naarden met de onthulling
van een gedenkteken op het Ruysdaelplein.
Het was een grote zwerfsteen uit het Gooi
met een inscriptie naar ontwerp van de Naar-
dense luitenant Arnold Fabius (1855-1921). In
1920 werd een nieuw monument naar ont
werp van Josef Strahovsky (1850-1910) ont
huld, een geschenk van Fric, de vereniging
van Tsjechen in het buitenland. Eerst stond
het aan de buitenkant van de Utrechtse poort
in Naarden, nu siert het de binnenplaats ach
ter het museum.

' f l

Het gekozen maar niet gerealiseerde ontwerp van jan
Stursa voor het Valeriusplein te Amsterdam (ontleend
aan Jan Amos Komensky, Praha 1963).
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In 1923 zou er naar aanleiding van zijn twee-
honderdvijftigste sterfdag een standbeeld
worden opgericht op het Valeriusplein te
Amsterdam, al in 1920 door B&W van Am
sterdam aanvaard als geschenk van de
Tsjechoslowaakse regering. Het ontwerp stel
de Comenius voor als laatste bisschop van de
Moravische Broedergemeente en was van de
hand van Jan Stursa (1880-1925). Er kwamen
echter bezwaren tegen het religieus getinte
ontwerp, maar formeel luidde het bezwaar
'dat het beeld moeilijk tegen vandalen te be
schermen was'.

Nederland heeft geen grote beeldentradi
tie. Het Calvinisme heeft het uitsteken boven
het maaiveld aardig de kop ingedrukt. In
1957 schonk -  alweer -  de Tsjechoslowaakse
regering een standbeeld aan Nederland, het
beeld dat nu bij de kerk aan de Marktstraat in
Naarden staat, maar dat eerst buiten de
Utrechtse poort heeft gestaan. Het is een ont
werp van Vincenc Makovsky (1900-1968) ter
gelegenheid van het feit dat driehonderd jaar
eerder in Amsterdam Comenius' Opera Didac-
tica Omnia (Volledige Didactische Werken) wer
den uitgebracht. Het beeld is evenals dat in
Bethlehem (VS) een kopie van het standbeeld
in Uhersky Brod.

De toegang tot de vesting bij de Utrechtse
poort werd in 2000 gereconstrueerd bij de
restauratie van de vestingwallen en het plant
soen met standbeeld moest als wezens
vreemd wijken. Comenius staat wel imposant
bij de Grote Kerk, maar hoewel hij een vroom
mens was ligt de nadruk niet te veel op een
band met de kerk? Opmerkelijk is de over
eenkomst tussen de positionering van het
standbeeld van Comenius en dat van Hugo
de Groot op de Grote Markt te Delft. Voor de
reconstructie van dat plein stond Hugo de
Groot, geestverwant van Comenius en groot
voorstander van scheiding van kerk en staat,
met het gezicht naar de kerk, erna met de rug
naar de kerk en het gezicht naar het stadhuis.
In Naarden staat Comenius nu ook zo. Hier
aan kan men zien dat door de tijd heen een
samenleving verschillend omgaat met de
interpretatie van deze grootheden in kwestie,
die de kerk in het midden wilden laten. Zegt

l i n i n ’—«i
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JAN AMOS
COMENIUS

Het borstbeeld op de binnenplaats achter het Comenius
Museum (foto Piet van Vliet, Comenius Museum).

dat niet meer over de generaties na hen dan
over henzelf?

Het sobere beeld van Comenius op zich is
naar mijn gevoel treffend, ontdaan van elke
overtrokken uitvergroting van enige facet
van hem. Elke poging om iets van zijn hoeda
nigheden en belang te verbeelden zou tegelij
kertijd tekortkomingen met zich meebrengen.
Op de sokkel staat in het Tsjechisch en het
Nederlands:
Anno 1957 werd dit gedenkteken opgericht door
de Tsjechoslowaakse regering ter nagedachtenis
aan de grote Tsjech

Jan Amos Komensky
Hervormer der pedagogie. Strijder voor de vrijheid
van zijn volk en van de mensheid die als laatste
bisschop van de gemeenschap der Moravische
broeders werd verdreven uit zijn geliefde vader
land. Overleden op 15 november 1670 en te Naar
den begraven op 22 november 1670.
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Twee historische ereburgers van Naarden

Comenius, Nicolaas Witsen en de
Babylonische spraakverwarring

Bruno Naarden

Lezer, kunt u de zin Óp de nenge wurden vro-
ger oëk bookët ëbouwen onmiddellijk correct in
het Nederlands vertalen?1 De auteur van dit
stukje kan dat niet. Ik denk dat er zo iets staat
als: Op de eng werd vroeger ook boekweit ver
bouwd, maar dat is giswerk. Misschien zit ik
er helemaal naast. Het gaat hier om de oor
spronkelijke taal van het dorp Huizen, ruim
een kwartier fietsen van mijn huis vandaan.
Zoals de meeste lezers van Tussen Vecht en
Eem spreek ik naast Nederlands ook wel een
paar woorden in een andere taal, maar een
woord Goois is daar niet bij.

Nicolaas Witsen (coll. Rijksmuseum Amsterdam).

7 '

In TVE zijn over het onderwerp 'Goois
dialect' in de afgelopen 36 jaar zes artikelen
gepubliceerd. Dat is weinig voor een blad
over regionale geschiedenis. Ongetwijfeld
komt dat omdat in de Randstad de streekta
len bijna geheel door het Algemeen Neder
lands zijn verdrongen. Is dat rampzalig? Mis
schien niet, maar dan moet u het ook niet
verschrikkelijk vinden als in het Gooi over
een kwart eeuw voornamelijk Engels wordt
gesproken of wanneer het Chinees over
honderd jaar de lingua franca van Europa ge
worden is. Want dat kan gebeuren als de
moedertaal voor de bevolking geen bijzonde
re betekenis meer heeft. Het andere uiterste
valt ook niet aan te raden. De Belgen lopen
door hun gehechtheid aan Waals of Vlaams
voortdurend het gevaar België kwijt te raken
en doen net alsof dat niet zo erg is. Ik heb
daarom bewondering voor veel Nederlanders
buiten de Randstad die zonder politiek tu
mult de eigen streektaal in ere weten te hou
den.

Verhit taaldebat

Ook al merken wij dat in het Gooi niet dage
lijks, taal is nog steeds een uiterst belangrijk
fenomeen in Europa. De Europese Unie pro
duceert bergen papier omdat vrijwel elk be
sluit of verslag in de vijfentwintig talen van
de lidstaten vertaald moet worden. Veeltalig-
heid is uiteraard niet slechts een Europees,
maar een mondiaal probleem waarvan de
mensheid zich al heel lang bewust is. Toen
Nederlanders nog de Bijbel lazen, kende ie
dereen het verhaal uit het boek Genesis waar
in staat dat de inwoners van Babel een toren
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w ilden bouw en die tot in de hem el reikte.
God bracht daarom  'verwarring in de taal die
op de hele aarde gesproken werd en vandaaruit
verspreidde hij de mensen over de hele aarde.' Uit
de Bijbel valt af te leiden dat er als gevolg van
de Babylonische spraakverw arring tw eeënze
ventig verschillende talen gesproken werden.
H et is niet zo makkelijk om te bepalen w at als
een aparte taal beschouw d moet w orden,
m aar volgens een christelijke organisatie die
aan alle volken op aarde de bijbel in de eigen
taal w il verschaffen, w orden er thans 6.912
verschillende talen op onze planeet gespro
ken. Dat getal klopt wel ongeveer.

Er is dus op zijn zachtst gezegd een zeke
re discrepantie tussen de feitelijke werkelijk
heid en de Bijbelse overlevering. De m eesten
van ons vinden dit niet erg verontrustend
om dat we de Bijbel niet meer als een tekst
opvatten die letter voor letter als de absolute
w aarheid aanvaard dient te w orden. Vroeger
lag dat anders. Tijdens de m iddeleeuw en
dacht m en dat A dam  en Eva en hun  nakom e
lingen voor de ineenstorting van de toren van
Babel H ebreeuw s hadden  gesproken. Een taal
die W est-Europeanen destijds niet kenden.
De gewone m an sprak één van de vele lokale
volkstalen en de elite gebruikte Latijn. Aan
het eind van de m iddeleeuw en veranderde
de situatie.

Door de opkom st van de Europese staten,
de uitvinding van de boekdrukkunst en de
bijbelvertalingen van de protestanten w erden
bepaalde streektalen om gevorm d tot nationa
le talen. H um anistische geleerden w ilden de
Bijbel in de oorspronkelijke taal kunnen  lezen
en hechtten dus naast het Latijn grote w aarde
aan het Grieks en het Hebreeuws. Door de
ontdekkingsreizen van Colum bus en vele
anderen kw am  vast te staan dat de m ensen in
Am erika en Azië veel meer talen spraken dan
in de Bijbel w erden genoemd.

Na 1500 kwam het vraagstuk van de veel-
taligheid voor het eerst volop in de belang
stelling te staan en er ontstond een heftige en
zeer langdurige discussie over. Niet alleen
omdat gebleken was dat de informatie in de
Bijbel misschien onjuist of in ieder geval on
volledig was. Men wilde ook weten waar de

taalverschillen vandaan kwamen en hoe talen
en volken zich over de aarde hadden ver
spreid. Was het Hebreeuws wel de taal van
God en het Paradijs geweest? Verdiende het
Latijn nog steeds de voorrang boven de eigen
en steeds meer gebruikte nationale taal? En
als dat niet zo was, welke taal moesten Euro
pese diplomaten of geleerden dan onderling
gebruiken? Een gehele nieuwe geconstrueer
de taal misschien? En als dat onpraktisch
bleek te zijn, welke talen moest je dan wel
leren en wat was daar de beste methode
voor?

Het Europese taaldebat had soms bizarre
kanten. Zo beweerde de uit Hilvarenbeek
afkomstige arts Jan van Gorp in de zestiende
eeuw dat niet het Hebreeuws maar het Ne
derlands de oertaal van de mensheid was
geweest. Uit de naam van onze taal die des
tijds meestal D iets, D uits of D outs werd ge
noemd zou volgens hem blijken dat het Ne
derlands d o u ts te  taal was. Onze grootste
rechtsgeleerde Hugo de Groot betoogde in de
zeventiende eeuw dat de indianen in Noord-
Amerika afstamden van de Noren die zich
daar al enkele eeuwen voor Columbus had
den gevestigd, terwijl de indianen in Zuid-
Amerika uit China en Zuid-Oost-Azie afkom
stig moesten zijn.

W itsen en C om enius

Het verloop van de hartstochtelijke taaldis-
cussies tussen 1500 en 1800 kan in dit artikel
niet worden weergegeven.2 Ik wil slechts de
aandacht vestigen op de linguïstische bezig
heden van twee beroemde figuren uit de ze
ventiende eeuw die beiden iets met mijn
woonplaats Naarden te maken hebben. De
Tsjech Jan Amos Comenius (1592-1670) is
daar, zoals u weet, begraven. De Amsterdam
se burgemeester Nicolaas Witsen (1641-1717)
heeft leiding gegeven aan de bouw van de
vesting. De bekende regionale historicus De
Vrankrijker beschrijft in zijn geschiedenis van
de vesting dat Witsen zich vooral in de twee
de helft van de jaren zeventig van de zeven
tiende eeuw intensief met de bouw heeft be-
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Titelblad van het boek janua (ontleend aan Jan Amos
Komensky, Praha 1963).

moeid en daarover geregeld overleg gevoerd
met stadhouder Willem III.3 Witsen vond dat
zelf niet onbelangrijk. In zijn beknopte auto
biografische aantekeningen schrijft hij over
zichzelf4: 'Dat hij op ordre van den Staat de stad
Naarden van fortificatiën heeft doen voorsien, kan
gelesen worden uitgehouwen op een steen, te zien
aan de stads-waterkering, gelijk mede in het ma
gazijn aldaar'. Beide gedenkstenen zijn nog
steeds op die plaatsen te zien. De ene is inge
metseld in een 'monnik' van de westelijke
waterkering en de ander bevindt zich in de
hal van het Arsenaal.

Comenius was een halve eeuw ouder dan
Witsen en zij lijken totaal verschillende per
soonlijkheden te zijn geweest. De pedagoog

en wereldverbeteraar Comenius was bis-
schop van een in zijn vaderland door de ka
tholieke contra-reformatie verboden en ver
volgd kerkgenootschap. Hij zwierf als balling
door Europa, was zo berooid als een kerkrat
en probeerde altijd dingen te bereiken die ver
boven zijn macht en mogelijkheden lagen. Hij
was een eenzame pacifist die verdraagzaam
heid predikte in een tijd dat ons werelddeel
verscheurd werd door godsdienstoorlogen.
In Europa volgden destijds nog maar zeer
weinig kinderen lager onderwijs, maar Co
menius vond dat iedereen een goede opvoe
ding en opleiding moest krijgen. Dat was niet
alleen belangrijk voor de ontplooiing van het
individu, maar ook wezenlijk voor de we
reldvrede. Door kennis en inzicht kwamen de
mensen dichter bij God en zouden ze in prin
cipe alle misverstanden en conflicten op aar
de kunnen oplossen.

De deftige en steenrijke regent Nicolaas
Witsen liet zich nooit over zulke hoogdraven
de zaken uit. Hij behoorde tot de top van de
heersende elite in de Nederlandse republiek
en was een staatsman die uiterst voorzichtig
politiek, de kunst van het mogelijke, bedreef
en bij voorkeur zweeg over netelige kwesties.

Witsen als leerling van Comenius
In de brieven en geschriften die van Witsen
bewaard zijn gebleven, staat niets over Co
menius. Toch heeft hij hem in zijn jeugd rede
lijk goed gekend, want tot de aanzienlijke
Amsterdammers die Comenius vanaf 1656 in
hun stad gastvrijheid boden, behoorde ook
de vader van Nicolaas. Deze Cornelis Witsen
was eveneens burgemeester geweest en hij
ontving Comenius op het stadhuis en in zijn
grachtenpand. De grote didacticus wees het
aanbod van een Amsterdams professoraat af,
maar was wel bereid om enkele burgemees
terszonen, waaronder Nicolaas, les te geven.

De notabelen vonden dat goed, maar fi
nancierden dit privéonderricht aan hun
kroost niet uit eigen zak. Ze betaalden Come
nius gewoon uit de gemeentekas. We weten
niet wat deze lessen inhielden en hoe regel
matig en langdurig zij gegeven zijn, maar
waarschijnlijk stelde dit onderwijs niet heel
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veel voor. De voortdurend overbelaste Come-
nius was al op gevorderde leeftijd, zijn religi
euze opvattingen waren niet onomstreden,
de magistratuur moest op dit gebied voor
zichtig zijn en de jongelui waren nog pubers.
Vermoedelijk kregen zij vooral van één van
Comenius' toenmalige assistenten, de Zwit
serse pedagoog Johann Jacob Redinger, wat
extra Latijn. Daar besteedden zij op de Latijn
se school ook al de helft van hun tijd aan,
maar voornamelijk door klassieke schrijvers
te bestuderen.

Enige bijscholing volgens de nogal onge
bruikelijke methode van Comenius kon geen
kwaad. Hij bood leerlingen geen oude inge
wikkelde literaire teksten aan, maar gaf
praktische lessen in eigentijds, gewone-
mensen-Latijn. Hij legde daarbij de nadruk
op luister- en spreekvaardigheid en daaraan
werd op de gewone Latijnse school nauwe
lijks aandacht besteed. Voor zijn driejaarlijkse
basiscursus had hij drie schoolboeken in op
lopende moeilijkheidsgraad geschreven: het
Vestibulum (voorportaal), de Janna reserata
(geopende poort/voordeur) en het Atrium
(binnenplaats). Zijn meest beroemde leerboek
de Orbis Pictus (de wereld afgebeeld) was
bedoeld als een soort aanvulling daarop. Het
vocabulaire van zijn leerboeken was aan het
dagelijks leven ontleend. Zij waren geïllu
streerd met houtsneden en voorzien van een
vertaling in één of meerdere Europese talen.

Volgens de veilingcatalogus van zijn bi
bliotheek bezat Witsen twee exemplaren van
zowel de Janua als het Atrium, plus het bij het
Atrium horende Lexicon. Misschien heeft Co
menius zijn Amsterdams klasje ook toneel
laten spelen om beter Latijn te leren. Dat ge
beurde destijds vaak. Hij heeft aan twee van
zijn Amsterdamse leerlingen, waaronder Ni-
colaas, een stuk over Diogenes opgedragen.
Nicolaas heeft misschien wel een berijmde
vertaling van dit toneelstuk proberen te ma
ken. In zijn biografische aantekeningen
schrijft hij over zijn jonge jaren ondermeer5:
'Hij begaf zich ook al in die tijd tot oeffening van
de Poezij, opstellenden eene Comedie van 't leven
van Diogenes en andere gedigten.’

Deze berijmde vertaling is niet bewaard

gebleven en het toneelstuk van Comenius
kan ik niet meer in de veilingcatalogus terug
vinden. In Witsens boekenkast stond wel de
Schola Ludus (De school. Een spel). Ook dit was
een toneelstuk voor scholieren dat door Co
menius aan voorname Amsterdammers,
waaronder Cornelis Witsen, was opgedragen.
Nicolaas Witsen bezat ook andere in Amster
dam gedrukte geschriften van Comenius zo
als diens verzamelde pedagogische geschrif
ten, de Opera Didactica Omnia uit 1657, en een
paar theologische tractaten. Waarschijnlijk
kwamen enkele van deze boeken uit de erfe
nis van vader Cornelis, maar zijn zoon heeft
ze bewaard en we mogen ook wel aannemen
dat Nicolaas' wetenschappelijke interesse
voor talen gestimuleerd is door het contact
met Comenius.

Die was, zoals uit het bovenstaande bleek,
nu eenmaal geen gewone leraar Latijn.

Zijn assistent Redinger was dat ook niet.
Hij was een begaafd geleerde, maar voor hij
naar Amsterdam kwam in 1655 was hij in
Zwitserland ontheven uit zijn ambt als domi
nee wegens 'sein religiöser Übereifer'. In 1658
verliet hij Amsterdam al weer om in Duits
land hoofd van een Latijnse school te wor
den, maar hij werd daar in 1664 om dezelfde
reden ontslagen. Zou er in het zeer exclusieve
Amsterdamse klasje niet een beetje gegniffeld
zijn om de goedkope en slecht gedrukte leer
boekjes met die onbeholpen en banale
plaatjes die Comenius' Latijnse leergang
vormden? Moest dit tot wijsheid leiden?

Zouteloos of charismatisch?
De regentenzoontjes moeten geweten hebben
dat vooraanstaande Nederlandse classici Co
menius als een charlatan beschouwden. De
grote Amsterdamse latinist Gerard Vossius
had hem een pseudo-geleerde genoemd. Ge
rards zoon Isaac, ook een geleerde van naam,
sprak over die ‘onbeduidende, zouteloze boekjes'
van Comenius en over diens ‘stultitiae
janna' (deur der zotheid). In het buitenland
was de kritiek soms nog grover. De Franse
Jansenisten, die zo hun eigen opvattingen
over taalonderwijs hadden, beweerden dat
kinderen spontaan moesten overgeven als ze
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geconfronteerd werden met Comenius' Ja-
nua.b De Tsjech heeft zich in Amsterdam te
gen zulke aantijgingen moeten verdedigen en
is blijven werken aan de verbetering van de
inhoud en het uiterlijk van zijn leerboeken.
Met behulp van Redinger kwam er bijvoor
beeld in 1658 een Nederlandse editie van de
Vestibulum uit die was geïllustreerd met
mooie gravures van een vooraanstaand Ne
derlands kunstenaar, Crispijn van de Passe.

Het is echter ook mogelijk dat Comenius
door zijn vriendelijk charisma, indrukwek
kende eruditie en idealistische bevlogenheid
zo'n grote indruk maakte op zijn Amster
damse leerlingen dat die zich alleen bedrem
meld hebben afgevraagd of hun leermeester
hen inderdaad alles over alles kon leren, zoals
hij pleegde te beweren. We kunnen evenmin
uitsluiten dat zij stiekem hebben gelachen om
Comenius' utopische denkbeelden of de
overmatige vroomheid van Redinger, maar
wel merkten dat zij bij hen gemakkelijker en
sneller Latijn leerden dan op de reguliere
school. Comenius kinderlijke eenvoud is nu
eenmaal ook vaak didactisch raffinement.

Tegenstrijdigheden

Dit soort tegenstrijdigheden horen bij Come
nius. Hij was ouderwets vroom, maar in som
mige opzichten zijn tijd ver voortuit. Deze
zweverige filosoof, die door sommige van
zijn tijdgenoten als een sympathieke, maar
nogal 'schwarmerische' sekteleider werd be
schouwd, was een pragmaticus op het terrein
van onderwijs en opvoeding. Hij was een
klagerige vluchteling en tegelijkertijd een
handige overlevingskunstenaar. Hij kwam
vele rampen te boven, paste zich aan elk
vreemd milieu aan en wist voor zijn hopeloze
zaak steeds nieuwe bondgenoten te vinden.
Hij vond het niet immoreel om voor steun bij
de katholieke koning Lodewijk XIV of de
Turkse sultan -  beiden waren vijanden van
de Habsburgse keizer -  aan te kloppen.

Zijn tijdgenoten wisten daarom niet zo
goed wat ze van hem moesten denken of met
hem aan moesten. Zelfs in de eenentwintigste

eeuw brengt hij ons nog een beetje in verwar
ring. (Net als Velasquez met zijn Hofdames,
zoals Ton Notten ook vermeldt. Een schilderij
dat hij maakte in het jaar waarin Comenius
naar Amsterdam kwam). Comenius is vaak
iemand anders dan hij lijkt te zijn. Zo is hij
wereldberoemd geworden door zijn lesme
thode Latijn die zelfs in het Turks, Perzisch
en Mongools werd vertaald. Maar hij was
geen filoloog of kenner van de Oudheid zoals
de geleerde classici van zijn tijd. Een klassie
ke educatie of een goede beheersing van het
klassieke Latijn waren voor Comenius geen
essentiële doelen, maar bijzaken. Een samen
leving waarin je geen Latijn meer zou hoeven
leren was volgens Comenius eigenlijk een
betere wereld.

Comenius had zelf liever nooit iets in het
Latijn en alles in zijn geliefde moedertaal, het
Tsjechisch, geschreven. Zijn landgenoten
hadden hun land, hun taal en hun afwijkende
godsdienstige overtuiging eeuwenlang met
de wapens in de hand verdedigd tegen de
Duitse keizer en de Latijnse katholieke kerk.
Het waren buitenlandse vrienden die Come
nius ervan overtuigden dat zijn pleidooien
voor de 'protestantse' Tsjechen en zijn theolo
gische en pedagogische geschriften alleen een
Europees publiek konden bereiken indien zij
in het Latijn gepubliceerd werden. Comenius
v olgde hun raad op, maar bleef het moeilijke
Latijn als internationaal communicatiemiddel
een noodoplossing vinden. Hij schreef zijn
leerboekjes vooral om kinderen te helpen die
overal in Europa met die vreselijke taal wor
stelden.

Maar daar bleef het niet bij, want Comeni
us beschouwde de linguïstische chaos in de
wereld als één van de grootste problemen
van zijn tijd. Als mensen elkaar niet begrepen
omdat ze verschillende talen spraken, dan
konden zij hun onderlinge problemen en
conflicten niet oplossen. Comenius heeft zich
ingezet voor een vertaling van de Bijbel in het
Turks om de Osmaanse Turken te bekeren,
maar hij besefte dat het helaas onbegonnen
werk was om alle heidenen of andersgelovi
gen in Amerika en Azië het Evangelie in hun
eigen taal te verschaffen.
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Sjamaan of Duivelpriester in Toengoesië (coll. auteur).

Hoe prachtig zou het niet zijn voor het zielen
heil van talloze onchristelijke medemensen
op aarde en voor de vestiging van een duur
zame vrede in Europa indien de veeltalig-
heid, de poh/glottia, omgezet kon worden in
de panglottia van een gemakkelijk te leren
nieuwe wereldtaal? Tenslotte hadden de
mensen voor de val van de toren van Babel
niet meer dan één taal gehad en Comenius
was ervan overtuigd dat er in het hierna
maals ook één, en uiteraard volmaakte, eind-
taal gesproken werd. In het ondermaanse
kon met Gods hulp misschien ook weer één
universele taal geconstrueerd worden door
uit te gaan van de samenhang tussen talen.
Comenius was zich als Tsjech uiteraard be
wust van de sterke onderlinge verwantschap
van de Slavische talen. Bij de Romaanse en
Germaanse talen was dat ook het geval. Wel
licht kon er eveneens een verband gelegd
worden tussen de Europese en de Aziatische
en Amerikaanse talen. Comenius heeft zelf
geen kunstmatige, nieuwe taal ontworpen.
Sommige van zijn tijdgenoten deden dat wel,

maar zij hadden daarbij meestal minder idea
listische oogmerken dan Comenius. De ze-
ventiende-eeuwse geheimtalen en geheim
schriften voor spionnen en diplomaten waren
juist bedoeld om de communicatie zo veel
mogelijk te beperken.

Witsen als amateurwetenschapper

Het taalprobleem werd dus niet opgelost en
bleef ook latere generaties fascineren. Dat
Comenius' leerling, Nicolaas Witsen, zich er
ook in zou verdiepen, lag echter niet zo voor
de hand. Hij was een gepromoveerd jurist,
geen linguïst. Een talenknobbel had hij niet.
Hij kende voldoende Latijn om, als het moest,
daarin een brief te schrijven en kon in matig
Frans een gesprek voeren, maar daar bleef
het bij, en zelfs zijn Nederlands is vaak stijf
en stroef. Bovendien was hij als burgemeester
van Amsterdam en Nederlandse staatsman
een zeer druk bezet heerschap en gebruikte
hij net als alle regenten in de zeventiende
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eeuw zijn macht en invloed om zichzelf te
verrijken.

Toch onderscheidde Witsen en een niet
gering aantal van zijn standsgenoten zich
door hun buitengewone toewijding aan de
publieke zaak. Daarnaast vonden zij het no
dig om hun schaarse vrije tijd aan nuttige
zaken te besteden. Het was zeer chique om
iets moeilijks als wiskunde of microscopie te
beoefenen of een kostbare verzameling zeld
zame voorwerpen aan te leggen. Wat men in
zo'n 'rariteitenkabinet' liet zien was geen wil
lekeurig bijeengeraapte hoeveelheid curiosa.
Integendeel, men probeerde daarmee een
beeld te geven van de rijkdom en de variatie
in de natuur of de cultuur. Ook Witsen was
zo'n amateurwetenschapper en collectioneur.
Over de nog vrijwel onbekende delen van de
aardbol verzamelde hij van alles: schelpen,
koralen, insecten, planten, kruiden, opgezette
dieren, edelstenen, ertsen, fossielen, munten,
sierraden, schilderijen, geschilderde miniatu
ren, godenbeelden, kaarten, atlassen, oude
handschriften, wapens, instrumenten, kle
ding en huisraad.

Hij beschikte als vooraanstaand politicus,
diplomaat en bewindvoerder van de VOC
over een wereldwijd netwerk van personen
die hem hielpen zijn collectie uit te breiden.
Hij besteedde daar ook zeer veel geld aan. Hij
hechtte echter minder aan alle exotische ob
jecten in zijn huis dan aan de enorme collectie
reisverhalen en berichten over verre landen
die hij bijeen had gebracht, want daaruit kon
de meeste informatie gepeurd worden. Bij
zonder was ook dat zijn belangstelling vooral
uitging naar wat men destijds Tartarije noem
de, de landstreken in Europa en Azië waar de
Tartaren woonden.

Daaronder werden de Mongolen en een
groot aantal andere volken verstaan die
meestal als nomaden in steppegebieden leef
den. Daarover was in het Westen zeer weinig
bekend, want de Europese handelscompag
nieën in Azië waarvan de VOC toen de verre
weg de belangrijkste was, waren juist geves
tigd in de over zee bereikbare gebieden met
een sedentaire, agrarische bevolking zoals
India en Indonesië.

Noord en Oost Tatarye
Witsen vervaardigde in 1687 de eerste grote
(115x127cm) en zeer gedetailleerde kaart van
Tartarije. Bij deze kaart hoorde een beschrij
ving, die hij vijf jaar later voltooide in de
vorm van een dik boek met de titel Noord en
Oost Tartarye. Hij kreeg echter steeds nieuw
materiaal binnen en daarom breidde hij in
1705 dit werk uit tot twee delen met in totaal
duizend foliopagina's. Die zijn helemaal vol
gestopt met excerpten en citaten uit de toen
malige literatuur en uit zijn eigen collectie
ongepubliceerde bronnen. Noord en Oost Tar
tarye is geen vlot leesbaar boek, maar een
gigantisch rariteitenkabinet op papier. Je kunt
er met enig zoeken de meest wonderbaarlijke
en voor die tijd volstrekt nieuwe informatie
in vinden. Witsen heeft zonder twijfel ook
praktische oogmerken gehad met dit volumi
neuze handboek voor de reizigers door Tarta-
rye. Zo is het bijvoorbeeld voor iedereen die
zich in den vreemde waagt handig als hij een
paar woorden kent van de talen die daar ge
sproken worden. Daarom gaf Witsen ook
daarover zoveel mogelijk informatie.

Aangezien de bronnen waarover hij be
schikte meestal vrij toevallig in zijn bezit wa
ren gekomen en bovendien onvolledig en
vaak zeer gebrekkig waren, kon hij over som
mige talen heel wat vertellen, maar over an
dere wist hij niets of gaf hij slechts een paar
woorden of uitdrukkingen. Hij had een goede
relatie met enkele Georgische vorsten en had
zich ingespannen om in Amsterdam Georgi
sche letters te laten gieten zodat er ook in die
taal boeken gedrukt konden worden. Het
Yaticaan had in de zeventiende eeuw al eens
een Georgische woordenlijst gepubliceerd en
Witsen kwam als tweede met een lijst van
maar liefst 902 Georgische woorden en hun
Nederlandse vertaling. Witsen was de eerste
Europeaan die van de Mongools-Kalmukse
taal 737 woorden, van het Turkse Krim Ta
taars 533, van het Mordwiens 325 en van
Kaukasische talen als het Ossetisch en Kabar-
disch 213 woorden opnam. In totaal publi
ceerde hij fragmenten van 26 tot dan toe in
het Westen geheel of vrijwel onbekende talen.
Een aantal Siberische volken erkennen ook
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nu nog dat hun geschreven geschiedenis met
Witsen begint omdat hij de eerste was die
over hun woongebied, hun gewoonten en
hun taal berichtte.

Witsens belangstelling voor de taalver
scheidenheid bleek ook uit de illustraties in
Noord en Oost Tartarye waarin de afwijkende
schriftsoorten van de Mantsjoes, Tangoeten,
Mongolen en de Georgiërs werden afgebeeld,
maar ook voorbeelden van het oud-Chinees,
het spijkerschrift en van mogelijk oeroude en
uiterst geheimzinnige tekens op Siberische
rotsen. Witsen was zich zeer wel bewust van
de mogelijke onderlinge verwantschap van
de talen in Tartarije en probeerde die ook
steeds aan te geven. Er is nog een aanwijzing
dat hij aansluiting zocht bij het vergelijkend
taalonderzoek van zijn tijd. In een dozijn ge
vallen geeft hij alleen de tekst van het Onze
Vader in een bepaalde taal. De volkeren die
deze talen spraken waren echter geen Chris

tenen, maar hingen een animistisch geloof
aan waarbij sjamanen als een soort priesters
optraden. Het is mogelijk dat Witsens infor
manten geprobeerd hadden deze volken te
bekeren, maar veel waarschijnlijker is dat
Witsens bedoelingen wetenschappelijk van
aard waren. Er waren ook vóór hem geleer
den geweest die Onze Vaders in allerlei talen
verzamelden en ook na hem ging men daar
mee door.

De achterliggende gedachte was dat een
korte tekst een geschikt middel moest zijn om
talen met elkaar te vergelijken en hun onder
linge relatie en afstamming vast te stellen.
Het was geen toeval dat de keuze daarbij op
het belangrijkste Christelijke gebed was ge
vallen. De speurtocht naar de oorsprong van
talen had iets van een heilige queeste. 'In den
beginne was het woord' stond er in de Bijbel.
Zou men niet dichter tot onze Schepper ko
men als men kon achterhalen in welke taal
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'Op het toneel (1), dat omhangen is met tapijten (2) en afgesloten met gordijnen (3) worden comedies en tragedies
gespeeld, waarin belangrijke dingen worden voorgesteld, zoals liter het verhaal van de verloren zoon (4) en zijn vader
(5). De toneelspelers spelen in costuums; de nar voert potsen (6) op. De meest vooraanstaande personen zitten in de
herenbank (7), het volk staat in de parterre (8) en applaudisseert wanneer het iets leuk vindt.' (Uit Orbis Sensua-
lium  Pictus, Laren/Praha 1991.)

TVE 23e jrg. 2007 267



dat woord gesproken was? Comenius zou het
daarmee eens zijn geweest. Of Witsen dat ook
vond, weten we niet. Wel dat hij Leibniz be
hulpzaam is geweest bij zijn onderzoek naar
de oorsprong van volkeren en talen.

De grote Duitse filosoof was ervan over
tuigd dat de 'moederschoot van alle vol
ken' (vagina populorum) ergens in de Aziati
sche steppe gelegen moest hebben. Hij wist
dat Witsen een van de zeer weinige kenners
van Tartarije was en hij riep zijn hulp in. Wit
sen stuurde hem zijn kaart en ook Onze
Vaders in het Mongools, Kalmuks, Toengoe-
sisch, Samojeeds, Tjseremisisch, Komi, Vo-
goels en zelfs in het Hottentots. Pas laat in de
achttiende eeuw, na de dood van Leibniz en
Witsen, zou deze systematische inventarisatie
en vergelijking van talen leiden tot de ont
dekking van het Indo-Europees, de oertaal
van de meeste Europese en vele Aziatische
talen en kon de werkelijk moderne taalkunde
beginnen.

Twee historische ereburgers van Naarden

Witsen heeft het Nederlands en de Europese
talen verrijkt met Siberische woorden als
mammoet en sjamaan. Als enige blijvende taal
kundige bijdrage is dat misschien niet erg
indrukwekkend, maar de Latijnse school
boekjes van Comenius zijn ook al lang in on
bruik geraakt en met de meeste van zijn
denkbeelden kunnen we weinig meer begin
nen. Dat is geen reden om zijn betekenis als
wegbereider van de moderne onderwijskun
de te bagatelliseren. Om dezelfde reden kan
het geen kwaad om naast Comenius ook eni
ge aandacht te besteden aan die andere histo
rische ereburger van Naarden, want Witsen is
zeker een van de grootste verzamelaars van
de zeventiende eeuw geweest. Dat verzame
len was destijds van fundamenteel belang
want alleen door de feiten te vergaren wer
den de uithoeken van de aarde makkelijker
toegankelijk en kon men doordringen tot de
geheimen van natuur en cultuur.

Tot slot zij opgemerkt dat er naast alle
verschillen tussen Witsen en Comenius ook

enkele opmerkelijke overeenkomsten beston
den waaruit hun uitzonderlijk formaat blijkt.
Witsen zou zichzelf -  als dat woord destijds
al bestaan had -  een politicus hebben
genoemd. De wetenschap was slechts zijn
hobby. Comenius afficheerde zichzelf als
theoloog. Zijn didactisch-pedagogische bezig
heden waren voor hem van secundair belang.
Tegelijkertijd waren zij uiterst ambitieus met
hun nevenactiviteiten omdat die zo holistisch
van aard waren. Comenius wilde iedereen
alles over alles leren. Witsen wilde voor ie
dereen alles over een zeer groot deel van de
aarde bijeenbrengen in een kaart en een boek.
Dit streven naar alomvattendheid blijft verba
zing en ontzag wekken.

Bruno Naarden is emeritus hoogleraar Russische
geschiedenis en Oost-Europakunde aan de Uni-
versiteit van Amsterdam. Hij is lid van de advies
raad van het Comenius Museum en gastredacteur
van dit nummer van TVE.

Noten

1 Deze zin is ontleend aan: A. Kruijning-
Teeuwissen & J. Rebel-Gooijer, Waarde Nicht.
Lieve Meutjen (Historische Kring Huizen), 2005,
p. 13.

2 Zie hiervoor o.m.: B. Naarden, 'Nicolaas Wit
sen en de Europese obsessie met talen', in: A.
van Herikhuizen e.a. (red), Het Babylonische
Europa. Opstellen over veeltaligheid, Amsterdam
2004, p. 21-40.

3 A.C.J. de Vrankrijker, De historie van de vesting
Naarden, 1987, p. 82-83.

4 Aemstel's Oudheid (VI, 1872) p. 47.
5 Aemstel's Oudheid (VI, 1872) p. 42.
6 Pieter Loonen, 'The influence of Comenius on

modern language teaching: the case of Natha
nael Duez' in Paradigm, nr. 15, december 1994.
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De canonisering van Comenius
Een opmerkelijk bezoek

In september 2003 verscheen bij de boekhan
del en uitgeverij Brouwer in Naarden een
boekje met een verhaal dat mijns inziens in
een themanummer over Naarden en Comeni
us niet mag ontbreken. Het betreffende ver
haal gaat over een bezoek van een Tsjech aan
het Comenius Museum dat in 1921 nog was
gehuisvest op de zolder van het Raadhuis. De
titel van het boekje is: Herinneringen aan Hol
land. De auteur is Milos Seifert. De vertaling
uit het Tsjechisch is gemaakt door Kees Mer-
cks.

Seifert was leraar aan een provinciaal
gymnasium en publicist. Hij was vooral een
vurige pleitbezorger van de padvinderij in de
toenmalige piepjonge Tsjechoslowaakse re
publiek. In 1921 bezocht hij ons land om Fre-
derik van Eeden te ontmoeten, een van zijn
bewonderde geestelijke leiders. Seifert zag in
hem niet alleen een groot auteur, maar ook
een belangrijke denker en wereldverbeteraar.
Hij vertaalde verschillende werken van Van
Eeden in het Tsjechisch. Evenals vele van zijn
landgenoten was Seifert ook een bewonde
raar van Comenius, die de jongeren en
daarmee de mensheid tot betere schepsels
probeerde om te vormen, opdat zij meer op
gewassen zouden zijn tegen de verwarring
die na de eerste wereldoorlog overal in Euro
pa heerste. Behalve met Comenius deelde
Seifert zijn hoop op een betere wereld ook
met Van Eeden. Want ook hij zocht in zijn
Blijde Wereld uit 1903 naar een uitweg uit het
'labyrint' van deze wereld.

Wat Seifert's verslag van zijn bezoek aan
ons land interessant maakt, zijn de persoon
lijke beschrijvingen van de plaatsen in Neder
land die hij tijdens zijn reis aandeed. Hij geeft
weer wat hij concreet ziet en ervaart en hij
probeert zijn bevindingen een plaats te geven
in zijn Tsjechische denkraam.

Jacques Carpay

Tijdens zijn verblijf bij Van Eeden in Bussum
maakte Seifert samen met zijn gastheer enke
le fietstochten in het Gooi. Eén ervan voerde
naar Naarden. Seifert beschrijft zijn bezoek
aan de Vestingstad op bladzijde 46-49. Over
het bezoek aan het Comenius Museum merkt
hij het volgende op.

In Naarden is een minuscuul museumpje aan
hem gewijd in het Stadhuis waarnaar aan de bui
tenzijde een klein bordje verwijst. Het is met zorg
ingericht door het Tsjechische Comenius-
genootschap in Amsterdam, dat hier in Holland
door haar onvermoeibare activiteit en volijverige
propaganda de betekenis heeft verbreid van die
ons zo dierbare man, wiens naam elk klein kind,
elke volwassene bij ons met eerbied uitspreekt. En
dan willen sommige Duitse 'Gelehrten' nog aan
tonen dat Comenius oftewel Komensky een D uit
ser was!

Voorlopig leeft hij alleen in het hart van het
Tsjechische volk en dat is dan nog een gelukkige
gedachte, want in de harten van mensen in andere
landen leven legerleiders en generaals (in Holland
heeft Willem van Oranje in elke stad, op elk plein
een standbeeld). Comenius, die vredesapostel en
apostel van alle menselijke wijsheid, kennen ze
echt alleen maar bij ons. Moge ons volk zijn
schreden volgen, want hij hield zeer van zijn volk,
ook al werkte hij voor de hele mensheid!

Het deed me genoegen dat Van Eeden zich
had aangeleerd om Comenius' naam op zijn Tsje
chisch uit te spreken: Komensky, en dat ik hem
hier in het museum vele dingen kon uitleggen met
betrekking tot de Tsjechische landen Bohemen en
Moravië en hun gezamenlijke geschiedenis in het
algemeen, waar hij zelf niet veel kennis van had.
Zo is bijvoorbeeld onze reformatie, onze religieuze
strijd, de mensen hier vrijwel onbekend en toch
was die strijd zo in het belang van alle mensen.
Wij zijn daarom ook zo gesteld op onze hussieten
en Boheemse broeders, omdat zij van ons bloed
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waren, maar van welke kant je het ook bekijkt:
hun betekenis was algemeen menselijk.

Het Comenius Museum is eigenlijk erg arme
tierig, afgezien van enkele bezienswaardige hand
schriften; voor het merendeel zijn er alleen kopie
ën, enige literatuur over Comenius van recente
datum, prentbriefkaarten en landkaartjes. Er zijn
hier meer visitekaartjes en kransen van bezoekers
dan werkelijke dingen van Comenius die de moeite
waard zijn.

Comenius in twee gestalten

Uiteraard is op Seifert's oordeel over het Co-
menius-beeld dat in het Comenius Museum
werd opgevoerd het een en ander af te din
gen. Hij afficheert Comenius namelijk als een
patriot en een vrijheidsstrijder die op de bres
stond voor het hussitische protestantisme
waarin patriottisme en verzet tegen het ka
tholicisme hand in hand gaan. In Nederland
is deze geesteshouding eerder uitzondering

dan regel. Radicale vernieuwingsgezinde
helden staan in ons land bij het denkend deel
der natie niet hoog op de ranglijst, getuige
bijvoorbeeld de algemene waardering voor
Hugo de Groot, Vondel, Coornhert en andere
zeventiende-eeuwse pleitbezorgers van een
gematigde hervorming van de samenleving.

Hoe het ook zij, een ding is duidelijk. Sei
fert voelt zich kennelijk meer verwant met
Luther die van geen wijken wilde weten dan
met Erasmus die de boel bij elkaar wilde hou
den. Bijgevolg kan hij niet begrijpen, dat
Comenius' pleidooi voor een machtsvrije
communicatie de meeste Nederlanders meer
aanspreekt dan het middel van de confronta
tie waarvoor Seifert de facto pleit. Anders
gezegd, voor zover Nederlanders kennis
(willen) nemen van Comenius' gedachtegoed
zullen zij dat eerder doen, indien zijn denk
beelden worden gelegitimeerd in het kader
van het harmoniemodel in plaats van het
conflictmodel.

Vanaf de viering van Comenius' driehon-
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Het 'Spaanse Huis' in de Turfpoortstraat als Comenius Museum, circa 1924 (coll. Comenius Museum).
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Het Comenius Museum in het Spaanse Huis, circa 1930 (coll. Comenius Museum).

derdste geboortedag in 1892 is in ons land
dan ook steeds benadrukt dat hij een gedegen
opvoeding, scholing en vorming van alle
kinderen en jongeren vooropstelde. Dat men
sen haatdragend en wreed kunnen zijn, komt
naar zijn overtuiging vooral doordat hun
denkvermogen en hun taalbeheersing onvol
doende ontwikkeld zijn. Daarom bepleitte
Comenius goed onderwijs voor iedereen,
ongeacht sekse en milieu van herkomst. In
Comenius' optiek maken scholen mensen.
Wij leiden mensen op en geen papegaaien,
zegt hij in zijn Grote Onderwijsteer in 1657.
Terwijl rooms-katholieken en protestanten in
zijn tijd elkaar met alle middelen bestreden,
hield hij een pleidooi voor tolerantie en be
grip. Vanwege deze geesteshouding, de ge
drevenheid waarmee hij zijn Bijbelsgeïnspi-
reerde vredespedagogiek trouw bleef en zijn
verzet tegen uitbuiting en onrecht hebben
zijn geschriften nog steeds de nodige zeg
gingskracht. Helaas is de invloed ervan tot op
heden beperkt gebleven. Maar het appèl erop

is nog steeds terecht. Wat dit punt betreft, is
de houdbaarheidsdatum van Comenius' ge
schriften dan ook nog geenszins verstreken,
zeker niet in deze verwarde tijd waarin het
polemiseren in het publieke domein hoogtij
viert. Dit geldt echter niet voor al zijn ge
schriften. Ik kom op deze stelling verderop
nog terug.

N aar een n ieuw e behu izing

Seifert noemde de tentoonstelling op de zol
der van het Naardense stadhuis armetierig.
Dat zag men ook in Naarden in. Daarom be
sloot het gemeentebestuur in 1923 om het
museum te verplaatsen naar Het Spaanse
Huis in de Turfpoortstraat. In het najaar van
1927 werd het nieuwe museum geopend. Het
was toegankelijk via een huisbewaarster die
het pand en de expositie beheerde. Deze toe
stand bleef voortbestaan tot 1967. Het was en
bleef echter een klein museum, zij het dat het
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van toen af aan dagelijks voor het publiek
toegankelijk was. Alleen in de laatste jaren
van de Tweede Wereldoorlog is het museum
gesloten geweest.

Overigens veranderde er met de verhui
zing van het museum naar de Turfpoortstraat
weinig. Het bestuur deed geen moeite om het
museum en daarmee Comenius meer naams
bekendheid te geven. Er was echter wel een
verschil met de oude situatie. Op de tentoon
stelling in het stadhuis was slechts één origi
neel werk te zien, te weten de Nederlandse
versie van Comenius' leerboek Vestibulum uit
1658, een geschenk van de stad Praag uit
1892. In 1924 schafte men met financiële
steun van de Tsjechische staat een origineel
exemplaar aan van de Opera Didactica Omnia
voor de prijs van 450 gulden. Dit hoofdwerk
van Comenius was in 1657 in Amsterdam
verschenen dankzij een subsidie van
Comenius' mecenas Laurens de Geer. (Let
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Titelblad Opera Didactica Omnia.

wel, in 1957 en in 2007 is dit feit uitvoerig
herdacht.)

De hier geschetste situatie heeft tot 1967
voortbestaan. Zoals gezegd, ging er van het
bestuur geen enkele impuls uit. Er was geen
bibliotheek en het boekenbezit was pover.
Alle boeken waren van 1963 tot de herfst van
1967 in kisten verpakt. Uiteraard stimuleerde
dit de Comenius-studie niet. Het museum
verkocht ook geen boeken of publicaties over
Comenius' leven en werk, hoewel deze -  ook
in het Nederlands -  inmiddels in voldoende
mate voorradig waren. Al met al leek het
erop dat het bestuur het niet als haar taak zag
om het gedachtegoed van Comenius uit te
dragen ten overstaan van een breed publiek.
Bijgevolg werd Comenius in Naarden vooral
herdacht als een pedagoog-didacticus die -
achteraf bezien -  een brug heeft geslagen
naar de 'nieuwe' school die sinds de zestien
de eeuw in de steigers stond. Volgens de
pleitbezorgers ervan is deze school zowel
kindvriendelijk als algemeen vormend. Zij
wil alle leerlingen van zelfwerkzaamheid tot
zelfstandigheid brengen en zij wil daartoe in
de geest van Comenius hand, hoofd en hart
van de leerlingen aanspreken.

De metamorfose van het Comenius
Museum in 1967

Het beleid van het bestuur van het Comenius
Museum dat ik hierboven heb geschetst, bleef
ongewijzigd tot 1967. In dat jaar werd de
Vereniging J.A. Komensky, die het museum
tot die tijd beheerde, opgeheven. Het beheer
werd van toen af aan door het gemeentebe
stuur van Naarden ter hand genomen. Voor
dit doel werd een nieuwe stichting opgericht:
de Stichting Comenius Museum. Bovendien
kwam er ook een afzonderlijke post voor het
museum op de gemeentebegroting. Voorts
werd er een conservator benoemd: ds. A.J.
den Tonkelaar. Hij was hervormd predikant
in Bussum.

Inmiddels was de restauratie van het
Spaanse Huis voltooid en op 6 november
1967 vond de officiële opening plaats.
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Het interieur van het Mausoleum met de ramen en het hek die het leven van Comenius uitbeelden (ontleend aan
R.A.B. Oosterhuis, C om enius en zijn laatste rustplaats, Hilversum 1937).

Onder leiding van het Naardense gemeente
bestuur, enkele leden van de Tsjechische
ambassade en dr. J. Benes van het Comenius
Museum in Uhersky Brod onderging de
presentatie een metamorfose. Hierin werd
enerzijds Comenius' streven naar oecumene
benadrukt en anderzijds zijn inzet voor een
vreedzame co-existentie van landen met een
eigen politieke kleur, etniciteit en taal. Kort
om, in de nieuwe presentatie werd het ver
meende belang van Comenius' denkbeelden
ter zake naar voren gehaald en zulks in de
geest van de zogenoemde Praagse Lente en
het streven naar een dialoog tussen oost en
west.

Helaas kwam er aan deze hooggestemde
verwachtingen al spoedig een einde. In 1968
vielen de troepen van het Warschaupact

Tsjechoslowakije binnen. In de schaduw hier
van wijzigde zich de betrekkingen tussen het
Comenius Museum en hun Tsjechische part
ners grondig. Ook de Tsjechische immigran
ten in Nederland geraakten door de nieuwe,
gewijzigde omstandigheden verdeeld. Som
mige vrienden van het Comenius Museum
wilden de politiek buiten de deur houden,
terwijl anderen ervoor pleitten om mede van
uit het museum een stem te laten horen die
tot in Praag zou doorklinken. Het behoeft
geen nader betoog dat deze situatie voor het
bestuur van het museum niet eenvoudig was.
De nieuwe conservator Heule die in 1968 was
aangetreden, heeft hiervan dan ook de gevol
gen ondervonden. Hetzelfde geldt voor zijn
opvolger Poolman. Het is hier niet de plaats
om op deze roerige geschiedenis uitvoerig in
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te gaan. Een tipje van de sluier wordt onder
andere opgelicht in het interview dat Henk
Michielse heeft gehad met enkele hoofdrol
spelers uit dit drama. Hieraan kwam pas een
einde met de val van de muur. Over de ge
schiedenis van het museum van toen af aan
handelen de volgende paragrafen.

Het Comenius Museum en het mausoleum
in één pand

In 1992 werden het museum en het mausole
um in één pand in de Kloosterstraat onderge
bracht. Er kwam een nieuwe presentatie en
het mausoleum werd dagelijks opengesteld
voor het publiek. Bovendien werd de presen
tatie in 1992 aangevuld met een korte video
film waarin het leven en het werk van Come-
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‘De wereld als boom’, waarin Comenius de eenheid van
de wereld der dingen aanschouwelijk probeert te maken
(uit Centrum securitatis).

nius aan de hand van beeld en geluid werden
geïllustreerd. Voorts werden er geregeld wis
seltentoonstellingen georganiseerd die gewijd
zijn hetzij aan het werk van Comenius zelf,
hetzij aan dat van kunstenaars die zich door
hem laten inspireren. Het doel dat het be
stuur met dit nieuwe beleid nastreefde, was
om het museum als zodanig op de museale
kaart te zetten en inzonderheid om meer be
zoekers te trekken.

Opvallend in de nieuwe presentatie van
1992 was vooral dat Comenius weer als een
inspirerend pedagoog werd opgevoerd en
daarnaast als een balling, een vreemdeling
die de laatste veertien jaar van zijn leven in
ons land heeft gewoond en gewerkt. Een
tweede verschil met de vroegere presentatie
was dat Comenius ook als wereldburger en
als Europeaan avant la lettre geafficheerd
werd. Met andere woorden hij werd dus niet
langer opgevoerd als een oecumeen, maar
integendeel als een pleitbezorger van de Eu
ropese gedachte. Opmerkelijk is bovendien,
dat Comenius in de presentatie uit 1992 niet
meer de spreekbuis is van degenen die stre
ven naar een oecumenisch getinte school. De
nieuwe presentatie en de video verwezen
vooral naar het progressieve karakter van
Comenius' pedagogiek-didactiek waarin niet
de leerinhouden, maar de leerlingen voorop
staan. Anders gezegd, men heeft Comenius
gesitueerd in het seculiere kamp van de voor
standers van de doeschool die de oude luis-
terschool met een beroep op de Amerikaanse
pedagoog John Dewey afwijzen. Aldus komt
Comenius naar voren als een wegbereider
van de Jenaplan-, de Freinet- of de Kees Boe-
keschool. Strikt genomen, heeft men gelijk
want Comenius wilde het leren van, aan en
met elkaar bevorderen. Hij zag niets in een
strikt geïndividualiseerd onderwijs en daar
om pleitte hij voor activerend en flexibel on
derwijs in groepsverband.
Soms zijn de kaarten van toen de troeven van
thans. De zogenoemde moedertaalschool van
Comenius heeft inmiddels kennelijk school
gemaakt. Helaas beseffen maar weinigen met
Prediker 'dat er zelden iets nieuws onder de
zon is'. Het kan verkeren.
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Het einde van een tijdperk

In 2003 besloot de gemeente Naarden de sub
sidie aan het Comenius Museum af te bou
wen met de helft in 2004 en volledig in 2005.
In 2006 leidde deze beslissing tot een over
eenkomst met de Tsjechische overheid. Uit
eindelijk werd er beslist, dat de Tsjechen de
exploitatiekosten van het museum zouden
subsidiëren en dat de gemeente Naarden het
pand in de Kloosterstraat gratis ter beschik
king zou stellen.

Deze nieuwe situatie vormde de aanlei
ding tot een nieuwe vaste presentatie van
Comenius' leven en werk in 2006. De uitvoe
ring ervan werd geheel in handen gelegd van
de Tsjechen. Inmiddels is deze nieuwe pre
sentatie onder de titel 'Vivat Comenius' al
weer een jaar oud.

De reacties op het Comeniusbeeld dat in
de nieuwe presentatie naar voren komt, zijn
wisselend. Sommige loven de oude presenta
tie waarin Comenius vooral als onderwijsher-
vormer werd opgevoerd. Andere beklagen
zich en zij vinden de tentoonstelling te moei
lijk, want te veel ingekaderd in de Tsjechische
geschiedenis die bij Nederlanders onbekend
is. Gelukkig is er wel een brochure beschik
baar waarin de nodige informatie te vinden
is. Maar de klacht blijft: het verhaal achter de
deur is te beknopt, respectievelijk te ingewik
keld.

Comenius in meervoud

In september 2007 is op de eerste etage van
het museum een tijdelijke tentoonstelling met
de titel Comenius in Nederland geopend. Hope
lijk nodigt deze tentoonstelling de bezoekers
uit om zich verder in het gedachtegoed van
Comenius te verdiepen.

Hij is en blijft een denker en een publicist
met vele facetten. Kortom, het is en blijft
spannend zodra men zich in Comenius' leven
en werk verdiept. Er is niet één afgerond
beeld van Comenius. Maar dat is een voor
deel, want wie zich in hem verdiept, kan veel
leren.

Balans

Tot zover en zeer beknopt over de invloed
die vanuit Naarden is uitgegaan om Comeni
us in ons land op de canon te krijgen, dat wil
zeggen op de lijst van belangrijke personen,
teksten, verschijnselen en processen die teza
men een oriëntatiebasis vormen voor een
verdieping in de wijzen waarop in ons land
het samen doen en samen leven in de loop
der eeuwen figuur en gezicht hebben gekre
gen. Oorspronkelijk kwam de persoon en het
werk van Comenius alleen voor in de ven
sters waarin de onderwijsgeschiedenis aan de
orde komt. Na de Tweede Wereldoorlog en
vooral na het verschijnen van de Consnltatio
Catholica in 1967 komen ook zijn pansofie en
theologie meer prominent naar voren. Sinds
dien wordt Comenius ook gezien als een ge
loofsheld die een blauwdruk heeft geschetst
om het spanningsveld tussen politiek, weten
schap en religie te kunnen hanteren.

De meeste lof heeft Comenius tot nu toe
geoogst op het gebied van het onderwijs. Zijn
levensleer, zijn politieke filosofie, zijn sociale
ethiek en vooral zijn wetenschaps- en kerkop
vatting houden tot op heden echter de voor-
en tegenstanders ervan verdeeld. Het is bijge
volg een open vraag of en wanneer Comenius
een definitieve plaats zal krijgen in de canon
van onze vaderlandse cultuurgeschiedenis.
Aan de ontsluiting ervan zal in elk geval
Naarden een bijdrage moeten leveren. Het
culturele erfgoed moet immers niet alleen
beheerd, maar ook onderhouden en gekoes
terd worden. Er zal echter ongetwijfeld nog
veel water door de Maas moeten stromen
voordat Comenius zijn verdiende plaats heeft
gekregen in de keten van cultuurhistorische
musea die geacht worden ons collectieve ge
heugen levend te houden. Het verleden blijft
een vreemd land, hoewel het ons af en toe
ook bekend voorkomt.

Prof. dr. Jacques Carpay (1933) is emeritus
hoogleraar ondenvijspedagogiek-didactiek aan de
Vrije Universiteit Amsterdam.
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Column

Jan Amos draait zich vast en zeker om
in z'n mausoleum

Frans Muthert

Op weg naar het filiaaltje van de nationale grootgrutter in Naarden-Vesting kijk ik 'm regelmatig
diep in de ogen. De pansofistische mannenbroeder Comenius wiens rijzige gestalte aan de voet
van de Grote Kerk op één of andere manier associaties blijft oproepen met de lessen historische
pedagogiek die ik in een grijs verleden over me heen Het komen. Iets met aanschouwelijk onder
wijs, herinner ik me.

Saillante details: m'n eigen, tot weinig vrolijkheid stemmende middelbareschooltijd bracht ik
door op het Christelijk Lyceum in Hilversum dat zich tegenwoordig enthousiast Comenius College
noemt en per racefiets snel ik regelmatig langs een ander Comeniusbolwerk, de naar onze onvol
prezen allochtoon avant la lettre vernoemde basisschool aan de Naardense Cort van der Linden
laan. Het is dat je als Naarder niet om hem heen kunt want voor de rest is ie ergens achter een
horizon verdwenen.

Als ie in staat zou zijn een kijkje te nemen in ons verloederde onderwijs zou hij zich omdraai
en in z'n graf, over de exacte plaats waarvan men, zo heb ik me laten vertellen, trouwens nog
steeds stevig in het duister tast.

Is het dan écht zo belazerd gesteld met ons onderwijs? Als je de huidige, niet aflatende
stroom aan kritische publicaties mag geloven: wis en waarachtig. Het laatste deel van de over
wegend prachtige 36 jaren die ik docerend in het onderwijs doorbracht, stemde me als ervarings
deskundige allerminst tot grote vrolijkheid.

De Mammoetwet, daar konden we tenminste nog wat mee. Maar bij de wakkere pogingen
om de Middenschool er door te jagen begon er al wat te kraken en te piepen. In Nederland (en
Europa) het speeltje waarmee de verantwoordelijke, vaak sociaal-democratische, bewindslieden
hun onderwijspolitieke idealen meenden te kunnen verwezenlijken. Hoogtijdagen voor de ‘zachte'
didactische werkvormen die als doel hadden de ongelijkheid in het onderwijs terug te dringen.
Individuele ontplooiing was het motto.

Een illusie, zo is inmiddels gebleken.
Die zachte didactische werkvormen hebben de onderwijskansen namelijk allesbehalve ver

groot. Die doen een extra beroep op impliciete kennis en vaardigheden die zélf ontdekt moeten
worden. Maar als de benodigde culturele kennis thuis in toenemende mate ontbreekt, zetten die
zelfde zachte werkvormen leerlingen zonder die bagage ordinair op achterstand.

Zo zit dat.
De drinkbeker was echter bij lange na nog niet leeg.
Met achtereenvolgens de invoering van het doodgeboren kindje de Basisvorming (het er door

gejaste speeltje van Wallage dat moest dienen als goedmakertje voor het mislukte middenschool-
experiment), de Tweede Fase en het VMBO, overgoten met een treurig sausje competentiege
richt Nieuw Leren, is de grootste consternatie voorlopig wel zo ongeveer op z'n hoogtepunt ge
komen. Vlak daarbij vooral niet uit die verdomde schaalvergroting waardoor een optocht prettige,
overzichtelijke scholen zoals de Naardense Godelinde Scholengemeenschap waar ik het vroeger
wel érg naar m'n zin had, in een paar jaar tijd op het altaar van het vooruitgangsdenken geofferd
werd. Mammoetscholen moesten het worden waar de anonimiteit met alle gevolgen van dien als
een sluipend g if naar binnen sijpelde.

Interessant bij al het gekrakeel is dat in feite een demografisch gegeven aan de basis ligt van
de onderwijsproblematiek. In de jaren tachtig liepen de leerlingenaantallen plotseling hard terug
waarna sjoemelende scholen maar al te graag bereid waren om leerlingen aan te nemen die het
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niveau eigenlijk niet aankonden. Havo
en vwo werden aldus weer lekker
gevuld, de diploma's onveranderlijk
met gulle hand uitgedeeld, maar de
échte zware klappen vielen bij de
mavo en het vbo.

De invoering van de Tweede Fase
in de bovenbouw van havo en vwo
was een poging de ontstane scheef
groei te herstellen. Verbreding en ver
zwaring van het programma. Zelfstan
diger werken en meer werkstukken
maken.

De bakken water die er inmiddels
bij de Tweede Fase-wijn zijn gegoten,
zijn niet te tellen. Een tsunami aan,
van competenties overlopende, snel-
hechtmapjes met vaak kritiekloos van
internet gejatte werkstukjes dendert
de bezigheidstherapeuten om de oren.

De ironie wil echter dat hbo en
universiteiten die er, met het oog op
de grote uitval, de aanzet toe gaven,
inmiddels druk doende zijn de boel
weer terug te draaien. Daar kiest men
vanwege de dramatische resultaten uit
pure wanhoop al weer voor de school
sere aanpak.

Intussen is er met de invoering van
het vmbo (het 'afvalputje' van ons
onderwijs) een definitieve tweedeling

in ons onderwijs gekomen. Om de status van het vbo wat op te poetsen werd het samengevoegd
met de mavo, die vervolgens met de beste wil van de wereld maar niet meer wilde aansluiten op
de havo.

Terwijl op het voormalige vbo de arme bloedjes van kinderen zich suf zaten te stampen op
allerlei, hen wereldvreemde theorie (de ambachtschool terug, graag!), hebben we de mavo (was
dat eigenlijk niet de aardigste middenschool die we hadden?) definitief om zeep geholpen.

En wees eerlijk: welke ouder dumpt z'n kind liefdevol in een afvalputje? Het lijkt er op dat de
scholengemeenschappen die, keihard tegen de voorschriften in, nog een soort mavo (vmbo-t) in
stand hielden, en daar hebben we er in het Gooi nog wel een paar van, straks wel eens gelijk
kunnen krijgen.

Als er érgens van een vicieuze cirkel sprake is, dan toch wel in het met z'n antropocentrische
gedachtegoed doordesemde onderwijs. Wie moeten daar in de toekomst voor de broodnodige
kwaliteitsinjectie zorgen? Toch niet de aspirant-schoolmeesters en -juffen van de pabo die, ook
na een geavanceerd bijspijkercursusje rekenen, niet in staat zijn de sommetjes van groep acht op
te lossen? Van de pabo-studenten met havo haalde afgelopen jaar bij een taaltoets 40% de norm
niet en van de doorgestroomde MBO'ers maar liefst 66%.

Het gaan nog mooie tijden worden.
Nee, Jan Amos, blijf daar maar lekker liggen in dat mausoleum.

Frans Muthert werkte als leraar Nederlands in Naarden en Weesp. Momenteel is hij cabaretier en
columnist. Zie voor zijn andere onderwijscolumns: www.volkskrantblog.nl onder Mutlog.
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'De Schoolmeester -  Maak medicyn -  Niet tot
fenyn', gravure door Jan Luyken, 1690 luit
Spiegel van het menselijk bedrijfj.
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Jan Amos Komensky, of:
het belang van stripboeken voor de opvoeding

Ton Notten

Wat is er bij ons eigenlijk in orde?Niets, helemaal niets. Alles stort in, en ligt in chaos door elkaar.
De onfeilbare opvoedingsmethode bestaat erin alle mensen alles te leren, zodat succes niet kan uitblijven.1

Nog maar twee generaties geleden werd het
lezen van stripboeken ernstig afgeraden voor
de tere kinderziel. Ze waren te wuft, prikkel
den het lees-, denk- en taalvermogen van de
jonge lezertjes onvoldoende, ze stompten hun
geestkracht af en verschaften een triviaal
beeld van de werkelijkheid. Beeldcultuur
paste eerder bij de reclamewereld, bij het
platte vermaak van de prille televisie, en
prentjes waren meer iets voor analfabeten.
Stripboeken waren pedagogisch al helemaal
onverantwoord. Ze geven niet alleen letterlijk
een vertekend beeld van de werkelijkheid, ze
ontregelen; ze zijn slecht voor je ogen, hoorde
ik bovendien in m'n jonge jaren.

De opvoedkundige weerzin van aan
schouwelijkheid moet ons aan het denken
zetten. Een van de eerste pedagogen van de
nieuwe tijd maakte met overtuiging gebruik
van het beeldverhaal, met argumenten die
ons vijftig jaar geleden zouden verbazen,
maar die vandaag niet echt strijdig zijn met
de heersende plaatjescultuur. We hebben het
over een zeventiende-eeuwse diepgelovige
nationalist, theoloog, bisschop, taalkundige,
didacticus en onderwijsadviseur in Europa's
hoogste kringen. In zijn geboorteland kent
zijn vakgebied nog altijd twee benamingen
die tegen elkaar opkruien: komenologie en
opvoedkunde, terwijl het hoofdvak van de
theologische faculteit van de Karls Universi-
teit in Praag eveneens naar hem heet. Wat
valt er nog over hem te zeggen, bijna 340 jaar
na zijn dood in 1670? Hij heeft her en der zijn
musea, ook in Nederland waar behalve een
museum zijn standbeeld en zijn mausoleum
in Naarden staan. De Europese Unie kent

vandaag tal van onderzoeks- en uitwisse
lingsprogramma's met zijn naam, de Amster
damse Vrije Universiteit heeft een bijzondere
leerstoel naar hem vernoemd.

Jan Amos Komensky, verlatiniseerd: Jo-
hannus Amos Comenius, wordt regelmatig
herdacht. Herdenken staat soms op gespan
nen voet met denken. Memoreren, in de zin
van het teruginterpreteren van het heden, zo
niet stilstaan bij het verleden, is een reëel ge
vaar juist wanneer het om Comenius gaat.
Woorden schieten al gauw tekort om de poly
histor, pansofist en polyglot, de cartograaf, de
ontwerper van de ideale stad en de bij zijn
leven gevierde auteur van een omvangrijke
cursus Latijn te huldigen -  de man die stee
vast de grondlegger heet van de moderne
didactiek, de pleitbezorger van co-educatie,
de leerplicht en planmatig opgezet volkson-
derricht (van het zesde tot het vierentwintig
ste jaar), van de moderne community-, ven
ster- of brede school. Wat een steun in de rug
voor de basisvorming en de basiseducatie,
het studiehuis, en de maatschappelijk achter
geblevenen! De zwerver bovenal die zijn laat
ste twaalf levensjaren te Amsterdam door
bracht, aldaar een drukkerij oprichtte voor de
uitgave van Tsjechische geschriften en een
hoogleraarschap aan het Athenaeum Illustre,
de huidige Universiteit van Amsterdam, af
wees omdat hij vreesde dan niet meer aan
werken toe te komen. Comenius die ook al
een voorvechter van de oecumene was. Wat
een christelijk pacifist en humanist, wat een
beschermer van vluchtelingen en in de Ne
derlanden een gekoesterd asielzoeker was
deze man, op de vlucht voor reli-fanaten!
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Verlevendigd alfabet volgens Comenius in Orbis Sensu-
alium Pictus, 1658 (uit Jan Amos Komensky, Praha
1963).

Een man van vele werelden

We kunnen bijna alles bij Comenius kwijt.
Wees dus vooral nuchter. Biografen bekijken
hun onderzoeksobject altijd uit twee oogpun
ten: hun personage is een kind van zijn tijd
maar hij steekt daar ook bovenuit. Hoe wordt
iemand gevormd door zijn tijd, hoe verhoudt
hij zich ermee, hoe vormt hij tevens zijn tijd
en hoe weet hij aan zijn tijd een meer of min
der blijvende en inspirerende wending te
geven?

Comenius was een man van vele werel

den. Hij werd in 1592 in Moravië geboren als
zoon van een bemiddelde molenaar die be
hoorde tot de Boheems-Moravische Broeder
gemeente, een protestantse kerkgemeenschap
die al bijna twee eeuwen bestond dankzij het
optreden van de Tsjechische hervormer Jan
Hus. De Tsjechische landen waarvan Moravië
deel uitmaakte, hadden een bewogen ge
schiedenis gekend. Zij werden vanaf de vijf
de, zesde eeuw door Slaven bewoond en
vormden een koninkrijk dat gedurende de
Middeleeuwen nauw verbonden was geraakt
met het Duitse keizerrijk. Al in de veertiende
eeuw keerden de Tsjechisch sprekende bevol
king zich tegen de opdringende Duitse in
vloeden en aan het eind van die eeuw ver
bond zich dit nationalisme met een religieus
hervormingsstreven. Tijdens de Hussieten
oorlogen (1420-1431) streden de Tsjechen
zowel tegen de Habsburgse Duitse keizer als
tegen de Roomse paus. Dit conflict eindigde
destijds nog min of meer onbeslist, maar toen
met de Dertigjarige oorlog (1618-1648) een
nieuwe fase van die vrijheidsstrijd aanbrak,
liep die zeer slecht voor de Tsjechen af.

De herinneringen aan én de actualiteit
van oorlog en godsdienstvervolging teken
den het leven van Comenius. Omdat hij al
jong wees werd, opgroeide bij zijn tante en
vanwege politieke troebelen in de regio,
kwam er van een geregelde schoolgang wei
nig terecht. Pas op z’n zestiende (1608) be
zocht Comenius de Latijnse school te Prerov,
die hij in hoog tempo doorliep. Toen hij ne
gentien was legde hij zijn eindexamen af, en
drie jaar later zou hij leider van dezelfde
school worden. Tussendoor raakte hij, aan de
academie van Herborn, vertrouwd met het
chiliasme en het encyclopedisch denken. De
overtuiging van de afzienbare komst van het
duizendjarig rijk van de vrede, respectievelijk
het inzicht dat jeugdigen 'alles over alles'
moeten weten hebben hem evenmin als zijn
zendingsdrang ooit verlaten. Als student en
leraar, en later als geestelijk leidsman van zijn
medevluchtelingen.

Als twintiger reisde Comenius voor het
eerst naar de Nederlanden en studeerde hij
door te Heidelberg. Sinds 1618 was hij geeste-
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lijke en schoolhoofd te Fulnek. In 1620 moest
hij, na de nederlaag van zijn volk in de slag
op de Witte Berg, onderduiken en zag hij zijn
bibliotheek op de brandstapel belanden. Hij
week in 1628 met 30.000 volgelingen uit naar
Leszno (Polen), waar hij, onderbroken door
bezoeken aan Frankrijk, Engeland, Zweden,
de Nederlanden en Hongarije, tot 1656
verbleef. Als bisschop van de Moravische
Broeders werd hem in 1648 de zorg voor ge
lovigen in de diaspora toevertrouwd. Voor
kinderen en hun onderwijzers, voor volwas
senen, voor medegelovigen, werd hij een
leraar en trooster.2

In Polen ontmoette Comenius onder de
vluchtelingen zijn tweede vrouw -  zijn eerste
echtgenote en zijn twee kinderen waren hem
in 1621 door de pest ontvallen -  en raakte hij
onder de invloed van een zieneres die het
hare heeft bijgedragen aan de mystiek-
holistische denktrant die Comenius toch al
niet vreemd was. Hij zou meer merkwaardi

ge diepdenkers tegen het lijf lopen die hem
begeesterden: van een schoenlapper die de
spoedige bekering van de moslims voorzag,
tot een politieke profeet-samenzweerder te
gen de Habsburgers, en de bij zijn leven ge
smede band met de esoterische Rozekruizers
blijkt tot vandaag uit het uitgeefbeleid van
hun uitgeverij waartoe enige recent opnieuw
vertaalde werken van Comenius behoren. De
huidige bezetter van de Comenius-leerstoel
bij de Vrije Universiteit te Amsterdam, Leen-
dert Groenendijk, merkt droogjes op dat voor
Comenius het geloof in de naderende eind
tijd, wanneer de Antichrist en de moslims het
onderspit delven, niet onverenigbaar was met
zijn bereidheid de geschiedenis een handje te
helpen.3

Een zaadje van het 'ietsisme'?

Vanaf 1628 was hij als protestant in Moravië

■* ■*. v.
*■ *
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'Bijen vormen zwermen1 en elke zwerm heeft zijn koningin2. Wanneer een zwerm wil opvliegen wordt hij teruggeroe
pen met het geluid van een metalen vat3 en opgesloten in een nieuwe bijenkorf. De bijen bouwen zeszijdige cellen5,
vullen die met nectar en maken raten6, waaruit honing vloeit. De lege raten, gesmolten boven vuur, veranderen in bij
enwas8. (Ontleend aan Orbis Sensualium  Pictus, Laren/Praha 1991.)
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ongewenst, na 1648 (de vrede van Westfalen,
oftewel Münster) was zijn aanwezigheid er
onmogelijk. Die onmogelijkheid strekte zich
vanaf 1656 ook uit tot Polen: Poolse vrijheids
strijders in de oorlog met Zweden joegen
Comenius, opnieuw woonachtig in Leszno,
dat op de hand van Zweden was, de grens
over. Weer ging zijn woning in vlammen op
en toen week hij voor het laatst uit. Naar het
vrijzinnige Amsterdam.

In West-Europa bestond zeker belangstel
ling voor Comenius' opvoedkundige idealen.
In Engeland viel hem de opdracht ten deel
om zijn ideeën over de 'genezing van de
mensheid' nader uit te werken. Vanwege zijn
ontwerpen voor de vernieuwing van het on
derwijs werd hij in 1642 door zijn Nederland
se beschermheer Lodewijk de Geer uitgeno
digd naar Zweden te komen om aldaar het
onderwijssysteem te hervormen, waar de
Lutherse bisschoppen in dat land echter een
stafje voor staken. Een vergelijkbare opdracht
ontving hij enkele jaren later, in 1650, voor
Hongarije met meer succes.

In West-Europa maakte Comenius kennis
met allerlei nieuwe inzichten en intellectuele
stromingen die soms radicaal verschilden
van zijn eigen opvattingen. In 1642 had hij in
Nederland Descartes ontmoet. Zij voerden
een vriendelijk gesprek, maar hun standpun
ten bleven fundamenteel van elkaar verschil
len. Descartes had weinig op met Comenius'
holistische denkbeelden en de Tsjech ver
wierp het mechanistisch-mathematische we
reldbeeld4 van de Fransman en diens strikte
scheiding van geloof en wetenschap. Come
nius bleef geloven dat het door een systema
tische en door-en-door-complete kennisover
dracht voor de mens mogelijk zal worden om
de totale orde van de wereld als een goddelij
ke ordening te doorzien. Dan zou ook duide
lijk worden dat de wereld zich in de juiste
richting ontwikkelde en zich steeds verbeter
de. Deze gedachte aan emendatio (verbetering)
van Comenius5 vindt in bepaalde christelijke
kringen, in Nederland en ook in Zuid-Afrika,
nog altijd aanhang. Een natuurlijke ontwik
keling die de christenmens-opvoeder dient te
ondersteunen met zijn didactiek. Een conti

nue en vreedzame verchristelijking van de
samenleving is het (theo)logische gevolg.
Ziedaar de grondslag van Comenius' chilias
me, zijn overtuiging van de nabije voleinding
der tijden. Ook zijn verzoenende, oecumeni
sche gezindheid past erbinnen.

'Panpedie' is de pansofistische opvoe-
dingsaanpak of didactiek die Comenius be
pleitte. Educatio en institutio staan daarin cen
traal: respectievelijk het voeren van de mens
uit zijn afhankelijkheid en de toewijzing van
zijn rechte plaats. Het boek met de titel Pam-
paedia is het vierde deel van De Rerum Hu-
manarum Emendatione Consultatie) Catholica uit
de jaren 1643-1648; het werd eerst in 1935
gevonden. De panpedie als de dienstmaagd
van de pansofie.

Voor Comenius sprak het volkomen van
zelf dat het onderzoek van Gods schepping,
dat wil zeggen de natuur, niet los gezien kon
worden van de Schepper zelf. Je kunt je daar
om afvragen of zijn emendatiethese niet
vooruit loopt op de pogingen van de acht-
tiende-eeuwse filosofen zoals Leibniz om de
theologie te 'vernatuurwetenschappelijken .
Een laatste poging om het geloof te redden,
met versmelting van de theologie en natuur
wetenschap. Een zaadje van het intelligent
design-denken of het 'ietsisme' van vandaag?

Alles in de juiste volgorde leren

Het meest eenvoudige kernbegrip binnen de
komenologische gedachtegang is 'encyclope
die'. Het woord is samengesteld uit drie
Griekse woorden: de paideia (opvoeding) die
in een cyclus aangeboden wordt. Een opvoe-
dingscirkel dus. Wat Comenius als didactiek
aanduidt zullen in de achttiende eeuw de
Franse encyclopedisten rond Diderot en
d'Alembert pédagogie noemen. De uiteenzet
ting hoe de zaken in elkaar steken én de leer
hoe deze stand van zaken over te dragen.
Didactiek is bij Comenius kenleer en praktische
Rcformarbcit tegelijkertijd. In zijn panpedisti-
sche opvattingen is hij een echte encyclope
dist. Wil het streven naar gelijkheid onder de
mensen zin hebben, dan moet elk kind alles

TVE 25c jrg. 2007 281



in alle opzichten (omnia omnibus omnino) le
ren, ook en wel juist als het in de omgeving
waarin het opgroeit maar een deel van het
maatschappelijk leven echt te zien krijgt -  en
ten tweede bestaat de totaliteit van de moder
ne levensvormen uit zo verwarrend veel ver
schillende dingen, dat deze van het begin af
aan in de juiste ordening gepresenteerd moe
ten worden.

Een werk waarin Comenius deze twee
oogmerken uitte was het eerste deel van zijn
cursus Latijn, de Janua Linguarum Reserata
Aurea (1628/31; letterlijk, 'de open gouden
deur der talen'), die bij zijn leven onnoemelijk
veel belangstelling ondervond en die van
1658 tot 1842 zestien vertalingen en 500 edi
ties beleefde. De Janua is een 'beknopte me
thode voor het leren van Latijn en van elke
andere taal tegelijk met de grondslagen van
alle wetenschappen en kunsten, samengevat
in 100 titels en 1000 zinnen', zoals de oor
spronkelijke ondertitel van het werk aangaf.

Voorstellen voor het schoolsysteem
De aanspraak op compleetheid en de didacti
sche systematiek die de Janua kenmerken
komen ook tot uiting in de voorstellen die
Comenius doet met betrekking tot het school
systeem. Tot het zesde jaar zit het kind op de
moederschool, van 6 tot 12 jaar bezoekt het
de moedertaalschool, tot zijn zestiende gaat
de leerling de Latijnse School (waarvoor de
Janua geschreven werd), en Comenius beveelt
de 16- tot 24-jarigen de Academie en buiten
landse reizen (de Grand Tour) aan. Het leer-
stof-jaarklassen-systeem dat hij beschreef als
een verfijning van deze didactiek en van het
door hem voorgestane volksonderricht, ge
tuigt écht van een vooruitziende blik: het
werd pas 200 jaar later in ons land inge
voerd.6 De leerplicht zoals Comenius die op
perde kent Nederland pas sinds 1900, zijn
overzeese gebiedsdelen sinds enkele decen
nia en België vanaf 1914.

Systematisch is bovenal de Didactica Mag
na, die in 33 hoofdstukken nauwgezet ver
haalt over alle aspecten die ook vandaag nog
in de steeds schaarser wordende encyclopedi
sche inleidingen tot de pedagogiek aan de

-rjrju .M S

'Kom jongen, leer wijs te zijn.' bij deze eerste plaat en
tot slot bij dezelfde laatste plaat in Orbis Pictus: 'Vrees
God en eer hem opdat hij je geest der wijsheid geeft.
Vaarwel.' (Ontleend aan Orbis Sensualium  Pictus,
Laren/Praha 1991.)

orde komen: van de doelen en de noodzaak
tot de mogelijkheden van opvoeding (= op
voedbaarheid), en van het aanleren van de
waarneming en de taal tot het verwerven van
deugdzaamheid. Als 'modern' kan men daar
bij het uitgangspunt betitelen dat het leren
waarnemen, het gebruik van de taal en een
deugdzaam leven niet verlopen langs de we
gen van de rede, de grammatica en lessen in
zedelijkheid, maar in en door de praktijk. Het
handelen staat boven de rede.

In dit opzicht is het weinig verrassend in
de lange titel van de Didactica Magna de aan
duiding artificialn te lezen, een model. De
opvoedkunde is niet een toegepaste weten
schap, maar een kunstleer, een kunde, een
modelwetenschap uit het oogpunt van de
opvoedbaarheid van de mens.

Het allerbekendste voorbeeld van een
gecombineerde uiteenzetting en een pedago
gische kunstleer biedt Comenius in zijn Orbis
Sensualium Pictus (1658: 'Het heelal in afbeel
dingen'), waarvan hij in de inleiding opmerkt
dat het een 'beknopte samenvatting van de
gehele wereld en de gehele taal' is.7 Honderd-
vijftig afbeeldingen van het dagelijkse leven
bevat het boekje, met Duitse en Latijnse on
derschriften, twee per bladzijde, en geordend
in twintig rubrieken. De eerste en de laatste
verwijzen naar God. Een echte opvoedings-
cirkel:
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1. God, 2. de wereld, 3. de hemel, 4. de elemen
ten, 5. de aarde, 6. de planten, 7. de dieren, 8.
de mens, 9. de primaire beroepen, 10. het huis
en waarvan en hoe dat gemaakt is, 11. het
interieur van het huis, 12. verkeer, 13. intel
lectueel verkeer, 14. de zedenleer, 15. de socia
le verbanden, 16. de stad, 17. het spel, 18. de
politiek, 19. de godsdienst, en 20. het laatste
oordeel.

Zó ziet volgens Comenius de zinvolle en nut
tige samenhang van het heelal eruit die aan
kinderen moet worden bijgebracht en waarbij
een beroep wordt gedaan op hun zintuiglijke
ervaringen (sensualia). De eerste kinderency-
clopedie. Het eerste stripboek-annex-lees-
plankje. Met Comenius is het visuele leren
vandaag precies 350 jaar oud.

De anti-autoritaire Com enius!?

Daarmee begeven we ons op glad ijs. Ik her
inner even aan de aanhef van dit artikel. Zijn
stripboeken wel pedagogisch verantwoord?
Geven ze niet alleen letterlijk een vertekend
beeld van de werkelijkheid? En dan nog wel
pedagogische stripboeken! Het kwaad zal
toch niet uitgerekend van onze pansofist-
eschatoloog en panpedist bij uitstek komen?

Toch is dat het geval als we de Duitse
sociaal-pedagoog Klaus Mollenhauer (1928-
1998) mogen geloven: het was Comenius on
der andere om die vertekening te doen, in elk
geval om een omkering van de heersende
opvoedingspraktijk! Mollenhauer gaf twintig
jaar geleden een verrassende uitleg van de
eerste vorm van aanschouwelijk onderwijs.
Hij wijst erop dat Comenius drie vitale op-
voedingskwesties aan de orde stelt:
1. Wat is, gezien de enorme hoeveelheid mogelij

ke leerstof, belangrijk om te leren?
2. Hoe kan men datgene wat men belangrijk

vindt overdragen; het moet aanschouwelijk
gemaakt worden, maar hoe?

3. Hoe kan men het kind motiveren om zich het
gerepresenteerde eigen te maken?8

Mollenhauer noteert in antwoord op die drie
vragen eerst dat Comenius het heelal in zijn
samenhang wilde voorstellen. De boel uit

elkaar halen en die brokkelig presenteren,
zoals dat in zijn tijd gebeurde, vond hij ver
werpelijk. Kinderen werden volgens hem
bovendien vaak in een beperkte én autoritair-
abstracte omgeving opgevoed. Een pedagogi
sche kunstleer moest er daarom voor zorgen
dat de plaats van ieder feit en ieder denkbeeld
binnen de menselijke praktijk aan kinderen
duidelijk wordt (de panpedie).

Maar waarom dan uitgerekend met een
plaatjesboek, werpt Mollenhauer tegen. Zijn
interessante suggestie luidt dan: Comenius
moet zich in zijn tijd in een spagaathouding
gevoeld hebben: tussen het rationalisme van
René Descartes die hij bewonderde én het
sensualisme waarvoor hij evenzeer waarde
ring had en volgens hetwelk 'niets in het
menselijk verstand aanwezig is wat niet eerst
in de zintuigen aanwezig is'.9 Hoe zijn die
twee extremen nou interessant én kindvrien
delijk en antiautoritair, én pansofistisch, en
cyclopedisch en panpedisch vorm te geven,
aldus Mollenhauer. Dat kan niet anders dan
met een stripverhaal, zo legt hij Comenius in
de mond. Een aanpak die aansloeg tot vér na
Comenius' tijd. Gedurende twee eeuwen
behaalde zijn visuele didactiek de allerhoog
ste oplagecijfers.

Maar waarom legt Mollenhauer Comeni
us dat standpunt in de mond? Zijn suggestie
dat dit pedagogische prentenboek zich te
weer stelde tegen zowel de autoritaire, ab
stracte als beperkte wereld waarin veel kin
deren opgroeien, heeft Hij van enige aanne
melijkheid voorzien. Maar ook in een ander
opzicht bestempelt Mollenhauer -  'als men
het maar goed interpreteert'10 -  Comenius tot
de grondlegger van de antiautoritaire opvoe
ding. Een aanwijzing voor de stelling dat
Comenius, in 1658, naar de ontluikende geest
van zijn tijd, de wereld modelmatig en zelfs
spiegelbeeldig representeerde en niet 'foto
grafisch' weergaf, ziet Mollenhauer in het
ruim drie meter hoge schilderij van Diego
Velasquez, twee jaar eerder, in 1656, Las Ale
ninas (De Hofdames) -  een schilderij dat de
totstandkoming van een schilderij afbeeldt
(bijna drie meter hoog), compleet met de
schilderende schilder, een deel van de achter-
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Las Meninas (De hofdames met de kleine prinses) door Diego Velasquez, 1656 (coll. Museo del Prado, Madrid).
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zijde van het doek, het hofpersoneel dat toe
kijkt, én het af te beelden koningspaar. Het
echtpaar is zichtbaar op een spiegel, achter
Velasquez, maar wel zoals koningsparen in
die tijd werden afgebeeld: man links, vrouw
rechts. Ergo, het paar staat er zowel gespie
geld als 'echt' op. Daar kan, aldus Mollen-
hauer, alleen maar uiterst slim met muurbe-
dekkende spiegels gewerkt zijn, zeker als we
de plattegrond van het koninklijk paleis in
aanmerking nemen, waarin opgenomen het
atelier waarin het schilderwerk plaatsvindt.

Ik heb in Madrid enkele malen verbijsterd
naar dit schilderij staan te kijken, terdege op
mijn verwarring voorbereid door de uitleg
die Mollenhauer, Michel Foucault en Cees
Nooteboom van dit kunstwerk geven, en
door de 44 variaties die Picasso ervan maakte
(ze hangen ook in Madrid). Velasquez lijkt te
zeggen: 'let op, de wereld is juist niet zoals ze
eruitziet'11. Is zijn tijdgenoot Comenius als
pedagoog ook zo'n spiegelkundige, een strip
per van de werkelijkheid die tegelijk aan de
werkelijkheid iets toevoegt? Al is het maar
met een opvoedende, opgeheven vinger? Die
kinderen tot leerbekwaamheid wil verlokken,
de vooronderstelde leerbehoeften van jeugdi
gen methodisch en systematisch prikkelen en
de arrangementen daartoe inrichten -  langs
de weg van het aanschouwelijk onderwijs en
binnen onderling en met de samenleving
geïntegreerde scholen? Mollenhauer beant
woordt die vragen voluit met ja.

Het is te mooi om waar te zijn: de peda
goog aller pedagogen Comenius die kinderen
aanbeveelt stripboeken te lezen. Niet on
danks de vertekening maar dankzij de verte
kening die ze in zich hebben.

Prof. dr. Ton Notten is andragoloog en werk
zaam hij de Faculteit voor Psychologie en Educa-
tiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brus
sel. Hij is tevens lector 'Opgroeien in de Stad' bij
de Hogeschool Rotterdam en voorzitter van de
Vereniging tot Bevordering van de Studie der
Pedagogiek.
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um, Scire Quid Sibi Sit Necessarium, In Vita &
Morte & Post Mortem. Van deze werken ver
schenen Nederlandse vertalingen in 1993 bij
Uitgeverij Rozekruis Pers te Haarlem, onder de
titels Het labyrint der wereld en het paradijs des
harten en Unum necessarium of het ene nodige.

3 Leendert Groenendijk, 'Jan Amos Comenius:
de pedagoog als wereldverbeteraar' in Pedago
giek in Praktijk, 10 (2004), p. 42-45. Voor dit
artikel maakte ik overigens ook gebruik van
L.F. Groenendijk & J.C. Sturm, Comenius in
Nederland, Kampen 1992.

4 De aanduiding is van E.J. Dijksterhuis, De me
chanisering van het -wereldbeeld, Amsterdam
1950.

5 J.A. Comenius, De Rerum Humanarum Emenda-
tione Consultatio Catholica, Praag 1966.

6 Vgl. E. de Corte e.a., Beknopte didaxologie, Gro
ningen 1976.

7 J.A. Comenius, Orbis Sensualium Pictus, Neu
renberg 1658; er zijn tal van voornamelijk in
Duitsland uitgegeven facsimile's.

8 K. Mollenhauer, Vergeten samenhang. Over cul
tuur en opvoeding, Meppel/Amsterdam 1986,
hoofdstuk 2.

9 Mollenhauer (p. 59) schrijft deze uitspraak toe
aan Francis Bacon (1561-1626).

10 Als noot 8, p. 61.
11 Er bestaat inmiddels een reeks websites waar

op de spiegelkundigheid van het schilderstuk
behandeld wordt.
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Moravië -  de geboortestreek van
Jan Amos Comenius
Een regionale geschiedenis

TVE is een tijdschrift voor regionale geschiedenis
zoals de ondertitel van het blad luidt. Zou het niet
aardig zijn, vroegen onze gastredacteuren, om in
het nummer over Naarden & Comenius ook een
artikel op te nemen over de geschiedenis van de
streek waar Comenius vandaan komt. Ja, zeiden
we allemaal. Om Comenius, zijn werk en zijn
geschiedenis goed te begrijpen moet je toch ook wel
iets weten over de historische achtergrond van
zijn geboortegrond.

We vroegen dr. P. Zemek van het Comenius
Museum in Naardens zusterstad Uhersky Brod
een artikel te schrijven over de geschiedenis van
Moravië en de betekenis daarvan in het leven van
Comenius. Hij ging graag op ons aanbod in en
stuurde bijgaand speciaal voor dit nummer ge
schreven artikel, dat vertaald werd door Vladimir
Hobrlant en zijn dochter drs. D. Hobrlant en door
ons enigszins werd bewerkt.

Het is een buitengewoon interessante geschie
denis, waarbij die van de regio tussen Vecht en
Eem in het niet verzinkt. Petr Zemek laat zien hoe
uit het vroegmiddeleeuwse Groot-Moravische Rijk
meerdere landen ontstonden, waaronder Bohemen
en Moravië waar Tsjechisch werd gesproken, en
beschrijft verder de soms hartverscheurende we
derwaardigheden van Moravië als deel van het
Boheems-Moravische Koninkrijk, van het Habs-
burgse Rijk en als onderdeel van de Tsjechoslo-
waakse Republiek. Dr. Zemek wijst er tot slot op,
hoe in de globaliserende wereld waarin wij leven -
Europa -  juist steeds meer aandacht voor het
plaatselijke, regionale geboden is. Ook voor TVE
een interessante gedachte.

Redactie

Oude duiven keren altijd huiswaarts, zegt
men. Mensen op leeftijd voelen vaak het ver

Petr Zemek

langen om terug te keren naar de plek waar
zij vandaan komen. Heimwee hebben vooral
diegenen die noodgedwongen hun vaderland
moesten verlaten wegens onvrijheid en ver
volgingen, wetend dat ze niet terug zullen
kunnen keren. Comenius' heimwee werd
vooral goed begrepen door mensen, die in de
twintigste eeuw op de vlucht waren uit
Tsjechoslowakije voor het verwerpelijke regi
me dat er vele jaren de scepter zwaaide.

In Unum Necessarium, een soort belijdenis
die Comenius aan het einde van zijn leven
schreef, spreekt hij zich duidelijk uit: M ijn
hele leven was een zwerftocht. Ik had geen vader
land. Voortdurend wisselde ik van woonplaats;
nooit en te nimmer had ik een vast tehuis.' Dit
aardse tehuis vatte hij op in brede zin; het
was niet alleen zijn geboorteplaats en directe
omgeving, maar heel Moravië. Mede daarom
is het zo moeilijk om zijn geboorteplaats vast
te stellen. In zijn dagboek, de Clamores Eliae,
schreef hij dat hij zijn mémoires wilde opdra
gen 'Aan mijn dierbare moeder, mijn vaderland
Moravië, namens een van haar trouwe zonen’. Hij
voelde een intense liefde voor zijn vaderland,
dat hij helaas nooit meer heeft mogen zien.

Het historische grondpatroon

De hedendaagse Tsjechische Republiek ligt
grotendeels binnen de grenzen die reeds in
de middeleeuwen ontstonden toen het Bo
heems-Moravische koninkrijk geformeerd
werd. In de middeleeuwen vormde zich het
grondpatroon van dit rijk: autonome gebie
den georganiseerd volgens het leenstelsel met
aan het hoofd de Tsjechische koning. Vanaf
het midden van de veertiende eeuw werd dit
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gebied aangeduid als het Land van de Tsjechi
sche Kroon. Moravië, net als de overige landen
van de Kroon -  Bohemen, Hoog en Laag Lau-
sitz tot 1635, Silezië waarvan het grootste deel
in de achttiende eeuw verloren is gegaan aan
Pruisen -  was in bestuurlijk opzicht praktisch
zelfstandig. Het bezat een eigen volksverte
genwoordiging; alle belangrijke beslissingen
werden genomen door de standen -  adel ver
deeld in heren en ridders, steden, soms de
geestelijkheid. Een bijzondere positie werd
ingenomen door de bisschop van Olomouc

en de hertog van Opava, als de rechtstreekse
leenmannen van de kroon.

De Tsjechische koning riep zowel de
volksvertegenwoordiging van het markgraaf
schap Moravië als zo nu en dan die van alle
landen bijeen. Hij regeerde in Moravië met de
titel markgraaf en werd in een van de twee
hoofdsteden van Moravië, Brno, in dat ambt
verheven volgens een eeuwenoud ritueel. De
markgraaf zetelde meestal niet in het land en
werd vertegenwoordigd door zijn hoofdman,
die met name de landsbelangen behartigde.
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Arkleb van Kunovice, uit het heersersgeslacht van
Kunovice in de kindertijd van Comenius.

Van Groot-Moravië tot het Hussitisme

Moravië was het grootste land van het Bo-
heems-Moravische koninkrijk. Het was om zo
te zeggen de stammoeder van de overige
Slavische staten in Oost Europa, inclusief het
machtige Rusland. Het huidige West-
Slowakije vormde in de negende eeuw het
hart van het vroegmiddeleeuwse Groot-
Moravische rijk en was een buffer tegen het
machtige Frankische rijk in West-Europa. De
meest markante heerser Svatopluk werd zelfs
'Moravische koning' genoemd. Het Groot-
Moravische rijk kenmerkte zich door een
hoog cultureel niveau vanwege de contacten
met Byzantium, maar werd aan het begin van
de tiende eeuw verwoest door de invallende
Hongaren.

Ook Comenius erkent in zijn Historie van
het zware onrecht de betekenis van Groot-
Moravië voor de kerstening van zijn vader

land. Hij schrijft: 'hun vorst Borivoj, te gast bij
Svatopluk, de Moravische koning, maakte kennis
met een vreemde godsdienst en leerde over Chris
tus en ontving meteen daar in Velehrad de heilige
doop en hij keerde verheugd huiswaarts'. Het is
interessant, dat Velehrad, de plaats waar de
later als heiligen vereerde Byzantijnse zende
lingen Cyrillus en Methodus werkten, vol
gens de nieuwste archeologische vondsten
niet ver van de geboorteplek van Comenius
ligt, in de buurt van Uherské Hradistë. De
kerstening van Moravië en de Slavische vol
keren begon bijna op dezelfde plaats waar
meer dan 500 jaar later een van die mannen
geboren werd, die de maatschappij en de
kerk probeerden te hervormen.

Door de Hongaarse inval viel het Groot-
Moravische rijk uiteen. Daardoor verdwenen
enkele grote steden zoals Velehrad bij
Uherské Hradistë en het ongeveer dertig kilo
meter zuidelijker gelegen Mikulcice. Het be
tekende tevens het vertrek van de culturele
bovenlaag van Methodus' leerlingen, die hun
toevlucht zochten in het verre Bulgarije. Met
hen vertrokken ook bekwame handwerkslie
den en kunstenaars die de technische kennis
bezaten om prachtige sieraden te vervaardi
gen, zoals blijkt uit archeologische vondsten.
De inval van de Hongaren leidde echter niet
tot afname van de bevolking. Er ontstond een
vacuüm waardoor een eigen staatsvorm kon
ontstaan die zelfs vandaag de dag nog niet
geheel verdwenen is. Op het grondgebied
van Groot-Moravië liggen ten dele de huidige
Tsjechische Republiek, Polen, Slowakije,
Hongarije en Oostenrijk. Zelfs het culturele
erfgoed van Oud-Moravië diende als blauw
druk voor wat er op volgde. Enkele leerlin
gen van Cyrillus en Methodus vestigden zich
ook in de Tsjechische landen waar nog eeu
wen lang naast het Latijnse schrift het Slavi
sche overleefde.

Moravië als zelfstandig markgraafschap
Vanaf het begin van de elfde eeuw maakt het
huidige Moravië deel uit van de Tsjechische
staat, hoewel de exacte grens pas later vastge
steld werd. Moravië was tot het einde van de
twaalfde eeuw verdeeld in zogenaamde deel-
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vorstendommen (Olomouc, Brno, later Znoj-
mo), waar leden van het Premyslidengeslacht
regeerden. In 1182 verhief keizer Frederik I
Barbarossa Moravië tot zelfstandig mark
graafschap, ook al bleef het een onderdeel
van het Boheems-Moravische rijk. Samen met
Bohemen en de overige landen van het ko
ninkrijk beleefde het rustige en roerige perio
den, tijden van bloei en neergang. Onder de
regering van koning Pfemysl Otakar II
(tl 278) werden veel steden gebouwd en vond
expansie plaats tot aan de Adriatische zee,
wat na zijn dood weer teniet werd gedaan.

Een prominente positie in Europa ver
wierf het koningshuis tijdens de regering van
de Moravische markgraaf en latere koning en
keizer Karel IV (1346-1378), een van de meest
markante heersers in de Europese geschiede
nis. Karei droeg Moravië over aan zijn jonge
re broer Jan Jindrich (11375), die zijn trouwe
vazal was. De markgraventitel ging later over
op diens oudste zoon Jost (11411). Deze

moest echter de machts- en bezitsaanspraken
van zijn broers trotseren. En zo teisterden
kleine oorlogen het land. Desalniettemin be
dreef Jost van Luxemburg politiek op het
hoogste niveau in dienst van zijn neef, de
Tsjechische koning Vaclav IV, en van diens
broer Zikmund die hij hielp bij het verwerven
van het Hongaarse koningskroon. Jost be
dreef zelf ook een ambitieuze politiek. Dat
leverde hem bijvoorbeeld de titels op van
hertog van Luxemburg en markgraaf van
Brandenburg -  Berlijn werd toen geregeerd
vanuit het Moravische Brno! En aan het einde
van zijn leven werd hij keizer van het Heilige
Roomse Rijk. Na zijn dood werd de Tsjechi
sche koning opnieuw markgraaf. Van toen af
aan werd het land geregeerd door de stan
den, als voorloper van de huidige constitutio
nele monarchie.

Na de dood op de brandstapel van de
markante Praagse priester Jan Hus (1415),
raakte ook Moravië betrokken bij de reforma-
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Impressie van de heuvels van Moravië.
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Een scherpe satire uit 1441 tegen de feodale samenleving
volgens een gravure uit 1521 (ontleend aan Jan Amos
Komensky, Praha 1963).

tie en bij maatschappelijke en sociale omwen
telingen en langdurige en bloedige oorlogen.
Hoewel de Hussitisch gezinde Moraviërs
tegenover de Bohemers vasthielden aan hun
eigen rechten, werd de band tussen beide
volken niet verbroken tijdens de regering van
de laatste markgraaf, Albrecht van Habsburg
(1423-1437) en zelfs niet toen de Hongaarse
koning Mathias Corvinus (+1490) om het
Kroonland streed, met Tsjechische rivalen als
de verklaarde ketter Jiff van Podëbrady
(+1471) en diens opvolger Wladislaus Jagiello
(+1516).

Standenrepubliek

In de tijd van Comenius' geboorte beleefde
Moravië een periode van relatieve bloei, het
was een terra felix (gelukkig land) in Europa
en geen plek van onrust en crises. Moravië

herstelde zich na de Hussitische en Hongaar
se oorlogen en bleek in staat om zich te be
schermen tegen invallen van buiten. Er dreig
de echter voortdurend het gevaar van de
Turken, die er vanaf de zestiende eeuw in
slaagden om diep in Centraal Europa door te
dringen. Wel lukte het om de godsdienstige
twisten te temperen, met name de conflicten
tussen de katholieke kerk en de opkomende
reformatie en tussen de verschillende sektes
die overal ontstonden. Moravië lag in het
geografische midden van de grote statenbond
van de Tsjechische en Oostenrijkse landen en
het Hongaarse koninkrijk dat tot 1526 gere
geerd werd door het geslacht van de
Jagiello's en na hen de Habsburgers.

Verdediging van de vrijheden
Moravië was verdeeld in gewesten. Zuidwest
Moravië, waar Comenius werd geboren, lag
in het gewest Hradistë. Naast zelfstandige
koningssteden, waarvan er in de zestiende
eeuw niet veel meer waren, was het land ver
deeld in een groot aantal grote domeinen, die
eigendom waren van de adel of kerkelijke
instellingen. De macht van de heer over zijn
onderdanen was groot, maar de stedelingen
waren vrij en vielen onder het eigen stads
recht.

Moravië was een land, waar 'vrijheden' in
de middeleeuwse zin van privileges een grote
bescherming boden. De standenvergadering
met een leider aan het hoofd bewees, dat zij
niet alleen haar positie kon verdedigen tegen
over de koning-markgraaf, maar ook het land
goed kon besturen. Er werden kadasters bij
gehouden, waarin de landeigendommen ge
registreerd werden. Geregeld kwam de
volksvertegenwoordiging bijeen. De vorst,
die vaak om geld verlegen zat, respecteerde
deze situatie in ruil voor instemming van de
standen bij het vaststellen van de belastingen.
De positie van de Moravische standen werd
met name na 1547 sterker, toen zij weigerden
om aan de zijde van de koning te vechten
tegen hun geloofsgenoten, de Lutheranen in
Duitsland, tijdens de Smalkandische oorlog.
Koning Ferdinand van Habsburg benutte de
opstand om de rechten van de standen en de
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godsdienstvrijheid in te perken. Maar in Mo-
ravië stuitte hij op een fel verzet dat duidelijk
verwoord werd door het landshoofd, die in
het bijzijn van de koning in de volksvertegen
woordiging verkondigde dat Moravië eerder
in as zou veranderen dan dat het afstand zou
doen van zijn vrijheden.

Godsdienstvrijheid
De standen schaarden zich unaniem achter
hun landshoofd. Zo konden zij zich tijdens
Ferdinand aaneen sluiten opdat geen lid
kwaad zou geschieden. De zestiende eeuw
wordt gekenmerkt door een periode van
evenwicht tussen de vorstelijke macht en de
standenvergadering, wat ondermeer bleek uit
de godsdienstvrijheid. Dit in tegenstelling tot
de rest van Europa, waar godsdienstige con
flicten het politieke toneel beheersten en de
vorsten hun macht ook wilden uitbreiden
over hen die hun geloofsopvattingen niet
deelden. Vanwege de ervaringen met gods
dienstige tweedracht was in Moravië al in de
vijftiende eeuw een praktijk ontstaan van een
bovenconfessioneel christendom.

Ook als zij er een verschillende geloofsbe
lijdenis op na hielden en die op hun domein
doorvoerden, verdedigden de heren, op
landsniveau de godsdienstvrijheid. Ook ket
ters, die elders in Europa op de brandstapel
belandden, vonden in Moravië bescherming.
Zo konden in Oost-Moravië doopsgezinden
leven, die bij de overheid populair waren
vanwege hun ambachtelijke v aardigheden.
Zelfs mensen die de Drie-eenheid loochenden
vonden hier asiel. Zo leefde op het landgoed
van de heren Kunovic van Uhersky Brod de
gewezen Italiaanse dominicaan Jakub Palaeo-
loog, die zich uitgaf voor een nazaat van de
Byzantijnse keizers. Helaas kon hij niet gered
worden en moest uiteindelijk uitgeleverd
worden om in Rome op het schavot te eindi
gen.

De geboortegrond van Comenius

De stad Uhersky Brod en het stadje Nivnice,
de vermeende geboorteplaatsen van Comeni

us, liggen amper vijf kilometer van elkaar.
Hoewel ze beide in de zestiende eeuw toebe
hoorden aan het herengeslacht uit Kunovice,
vormden zij geen eenheid. In de daaropvol
gende eeuw ging Nivnice over naar het rijke
geslacht Lichtenstein, toen het bezit van de
heren uit Kunovice na de slag op de Witte
Berg geconfisqueerd werd. Uhersky Brod
was door de heren uit Kunovice reeds in 1611
aan de familie van Kounice verkocht. De
nieuwe bazen behielden er de macht tot de
opheffing van het feodale stelsel in 1848.

Grensgebied
Uhersky Brod en Nivnice liggen op de grens
van een grote regio, Slovacko genaamd
(vroeger Moravisch Slowakije) die zich ken
merkt door een eigen cultuur qua kleding,
architectuur, gebruiken en taal. De streek ligt
aan de oostzijde duizend meter boven zee
spiegel met de toppen van de Witte Karpaten,
die Moravië scheiden van Slowakije. In de
andere richting ligt een heuvellandschap, met
in het dal het riviertje de Olsava dat in ooste
lijke richting kronkelt. Dit kleine stroompje
vormde in de vroege Middeleeuwen de grens
tussen de Tsjechische en Hongaarse staat en
was betwist gebied. Nivnice dat zuidelijk van
de rivier Olsava lag viel, toen de positie van
de Hongaarse koning sterk was, onder zijn
soevereiniteit. Onduidelijkheid over de mid
deleeuwse grenzen en over de stadsnaam
'Uhersky' (Hongaars) voedden de fantasie
van Comenius' tijdgenoten die in Brod woon
den. Zij verklaarden het ontstaan van de stad
met een legende over een wonder.

De bron van de legende was een Hon
gaarse vrouw uit het dorpje Volenov dat vlak
bij Nivnice lag. In een droom zou de Maagd
Maria verschenen zijn om haar naar een plek
diep in het bos te leiden, waar zij midden in
de winter een bloeiende rozenstruik zou aan
treffen. Deze werd werkelijk gevonden en de
plek van het wonder trok vele pelgrims aan.
De Hongaarse koning Andree beval om hier
een stenen kerk te bouwen en schonk een
heilig schilderij van Madonna met kind, Onze
Lieve Vrouw geschilderd door de Evangelist
Lucas, dat door allerlei oorlogen uiteindelijk
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in het Poolse Czestochowa terecht kwam.
Rondom de kerk groeide een stad, het huidi
ge Uhersky Brod.

Eigenlijk was Brod gebouwd als een
grensvesting ter bescherming van de Tsjechi
sche staat en als buffer voor militaire acties
die uit de richting Hongarije kwamen. De
Tsjechische koning Premysl Otakar II ge
bruikte Brod om zijn macht te verstevigen; in
1272 kreeg het dorp stadsrecht. De stad werd
omgeven door een stevige stenen vesting
muur en binnenin bevond zich de konings-
burcht (door de Zweden verwoest in 1643).
Daarnaast vormde de stad een belangrijk
handels- en ambachtscentrum met verbindin
gen tot ver over de landsgrenzen. Dat was
een nadeel in tijden dat god Mars de regering
overnam. In de dertiende eeuw kreeg Brod
bezoek van Tartaarse en Kumaanse krijgers.
Het nabijgelegen gebied werd verwoest door
soldaten van de Hongaarse magnaat Matüs
Caka uit Trencany. En later in de vijftiende
eeuw werd de stad ingenomen door de Hus
sieten, om vervolgens overheerst te worden
door de Hongaarse koning Mathias Corvinus.

Een eeuw van rust
Gedurende de volgende eeuw heerste er rust.

Portret van Comenius door Gustav Sykora.

Slechts van tijd tot tijd werd Uhersky Brod
een van de kampementen voor soldaten die
richting Turkije trokken. Het verblijf van gro
te aantallen soldaten bracht de handelaars
veel geld, maar was tevens gevaarlijk voor
leven en bezit. Een kroniekschrijver vertelt,
dat er ooit een voorraad munitie explodeerde.
Verder verliep het leven van de bewoners
tamelijk rustig, soms verstoord door af en toe
voorkomende misdrijven (die passend wreed
bestraft werden), branden, epidemieën, mis
oogsten dan wel overstromingen.

Van tijd tot tijd kwam de stad in conflict
met haar soeverein, maar over het algemeen
verliep het leven rustig. Niettegenstaande dat
Uhersky Brod reeds in 1506 aan betekenis
inboette en van een vrije koningsstad veran
derde in een 'gewone' stad, stagneerde haar
ontwikkeling alles behalve. Integendeel, de
vooruitziende overheid respecteerde de vrij
heden van de burgers inclusief de economi
sche en de burgers op hun beurt dienden hun
soeverein en toonden hem respect. En zodra
de soeverein de regels in eigen voordeel wil
de veranderen, verweerden de burgers zich
kordaat. Tot het goede leven in Uhersky Brod
in de zestiende en het begin van de zeven
tiende eeuw droeg ook het klimaat bij. Tijd
genoten waardeerden dat als zeer weldadig
en gezond. Het was een tijd, dat zich dezelfde
klimaatsveranderingen voordeden als nu en
daarom zocht men de meer beschutte plaat
sen op. Zo vertoefde de soeverein die een
imposant verblijf elders op zijn gebied had
graag hier als hij ziek was.

De heren van Kunovice bezaten Uhersky
Brod vanaf 1506 en Nivnice vanaf 1535. Net
als de heren Kounic behoorden zij tot de be
langrijkste leden van de hoge adel en namen
zij actief deel aan het openbare leven, waar zij
de vrijheid van godsdienst verdedigden. Op
hun grondgebied gunden zij die vrijheid ook
aan de Unitas Fratrum, Comenius' Broederge
meente die niet overal gewenst was. Comeni
us behoorde tot de generatie die zowel rust
en bloei beleefde, als het ergste leed wat men
zich maar kan voorstellen. Tijdens de Dertig
jarige Oorlog werd Moravië een van de meest
getroffen gebieden van het continent. Op
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Uhersky Brod in brand volgens een reproductie uit circa 1704 (ontleend aan Jan Amos Komensky, Praha 1963).

bepaalde plaatsen daalde de bevolking met
50%, in zijn totaliteit trof het eenderde van de
bevolking. Een bloeiende tuin veranderde in
een uitgebrande en geplunderde woestijn.
Wonderbaarlijk genoeg slaagden de mensen
erin om deze verwoesting te boven te komen
en kiemen van toekomstige hoop te kweken.
Zij herstelden de uitgebrande huizen, zaaiden
de verwilderde velden in, verzorgden de
wijngaarden, baarden en voedden de kinde
ren op.

Comenius als symbool
Comenius symboliseert de mensen die in
Moravië zijn gebleven en die alle ellende
doorstaan hebben. Zij waren genoodzaakt
zich te schikken in de enige toegestane en
met dwang opgelegde religie: het rooms-
katholicisme. Zij moesten zich schikken in de
beperking van hun persoonlijke vrijheden en
de verzwaring van de herendiensten. Met
veel vallen en opstaan werd de wanhoop

gecompenseerd door de wil om te overleven.
Moravië herstelde en vanaf de achttiende
eeuw beleefde de bevolking een culturele
opbloei. Deze mocht Comenius niet meer
meemaken. Moravië was diep in zijn hart
gegrift zoals hij in zijn werk De Droevige
schreef: 'Van mijzelf kan ik beweren dat ik mijn
geliefde vaderland betreur en zal betreuren ook al
ben ik duizend mijlen ver weg. Dat stukje land,
waar ik geboren en getogen ben, waar ik bekenden,
vrienden en familie heb, zal ik boven alles lief
hebben.'

Geen wonder dat zijn geboortestreek hem
zo na aan het hart lag. Hij besefte terdege hoe
belangrijk de eerste kinderjaren zijn voor de
ontwikkeling van een mens. Alle vertakkin
gen, die een boom moet hebben, ontstaan uit
de stam in de eerste levensjaren. Zo is later
niets meer nodig, alleen dat ze doorgroeien.
En zo is het ook met de mens: ‘Alles hangt af
van het begin ' Veiligheid en orde in de eerste
tien levensjaren, maar ook rampen hebben
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het karakter van Comenius gevormd en zijn
hele verdere leven bepaald. In zijn Pansophiae
praeludium stelt hij vast: ‘mijn eigen onheil heeft
de aanzet gegeven tot mijn wetenschappelijk
werk.' Comenius verliet Moravië als een jonge
man en bezocht het nog eenmaal tijdens zijn
reis naar Hongarije. Moravië heeft niet alleen
dit genie van de zeventiende eeuw voortge
bracht, maar het heeft ook zijn karaktereigen
schappen gevormd en zijn levensfilosofie
bepaald.

M oravië na C om enius

Als de grootste tragedie vanuit staatsrechte
lijk oogpunt werd lange tijd het invoeren van
het zogenaamde Nieuwe Stelsel beschouwd
(voor Moravië 1628), de nieuwe instellingen
die de zegevierende vorst Ferdinand II van
Habsburg aan de verslagen onderdanen op
legde na de slag op de Witte Berg. Hij was de
aanstichter van een geweldadige re-
katholisatie en van de gevolgen ervan voor
de Protestanten inclusief Comenius. Het was

een wrede inbreuk op de tot dan toe bestaan
de orde in de richting van het vorstelijk abso
lutisme. Formeel gold het Nieuwe Stelsel tot
aan de hervormingen in 1848, tot de tijd dat
de moderne rechtstaat ontstond. Nu be
schouwt men het Nieuwe Stelsel vooral als
één verschijningsvorm van de vroegmoderne
absolute monarchie.

Ondanks alle ontwikkelingen, die beper
king van de vrijheid en van pogingen tot cen
tralisatie inhielden, veegde noch Ferdinand II
noch enige andere Habsburgse heerser Mora
vië van de politieke kaart. Dit geschiedde
helaas echter wel in de twintigste eeuw. De
ongelukkige ontwikkeling begon met het
ontstaan van de Tsjechische Republiek in
1918. Toen schafte men de volksvertegen
woordiging voor dit landsdeel af en werd de
autonomie van het Moravische land inge
perkt. Tegelijk trachtte men het landensys-
teem te vervangen door een bestuur per re
gio. Dit stuitte echter op weerstand. In het
kader van de reorganisatie van het politieke
bestuur werd Tsjechoslowakije in 1928 ver
deeld in vier autonome landen. Moravië
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werd met het Tsjechoslowaakse deel van Sil-
ezië tot het Moravisch-Silezische land samen
gevoegd. De volksvertegenwoordiging op
landsniveau werd echter niet hersteld. Na de
'opheffing' van Tsjechoslowakije in 1938 en
de voltooiing van de tragedie in 1939, keert
na 1945 alles terug in de vooroorlogse staat.

Kort na de machtsovername door de com
munisten in 1948 wordt het Moravisch-
Silezische land opgeheven. Voor een totalitai
re macht past een centraal bestuur beter. In
het kader van de partij- en staatshiërarchie
zijn er provincies gevormd, waarbij met uit
zondering van Slowakije, de tot dan toe gel
dende grenzen niet gerespecteerd werden. De
naam Moravië kwam zelfs niet meer voor. In
1960 werd het Moravische grondgebied ver
deeld in een Zuid-Moravisch en een Noord-
Moravisch deel. Ook de poging tot hervor
ming gedurende de Praagse lente in 1968
mislukte. In 2000 werd een wet van kracht,
die de Tsjechische Republiek verdeelde in
veertien nieuwe provincies en daarbij werden
de historische grenzen niet gerespecteerd.
Slechts enkele provincies op het gewezen
grondgebied van het Moravische Markgraaf
schap kozen voor de benaming 'Moravisch'.
Maar gelukkig bleef in de staatsheraldiek de
herinnering aan Moravië bewaard. De twee
leeuwen op het wapen werden gecomple
teerd door de Moravische en Silezische ade
laars.

Verdwenen van de politieke kaart
Het grondpatroon, dat eeuwenlang bestond,
is verdwenen. Dat valt te betreuren. Aan de
ene kant betekende de nieuwe ordening een
hecht verbond met de overige landen van het
oude koninkrijk en aan de andere kant een
besef van een regionale identiteit en een ver
bondenheid met de tradities. Alleen het
staatssymbool herinnert hier nog aan.

De teloorgang van Moravië kan men ver
klaren uit de bewogen ontwikkeling in de
twintigste eeuw. Maar je kunt deze ook toe
schrijven aan de opkomst van het nationalis
me en de strijd in Midden Europa om het
gebruik van de eigen taal. De Tsjechische
landen werden vanaf de middeleeuwse kolo

nisatie bevolkt door Tsjechisch en Duits spre
kende burgers. Vaderlandsliefde bestond met
betrekking tot het land waar men zich thuis
voelde. Een Boheemse of Moravische patriot
kon net zo goed een goede Tsjech of Duitser
zijn. Zo kunnen wij het zelfbeeld van Come-
nius goed begrijpen. Hij zei van zich zelf:
'van geboorte ben ik Moraviër en mijn taal is
het Tsjechisch'. Het negentiende-eeuwse nati
onalisme bracht, behalve een zekere wedijver
en het bevorderen van de nationale cultuur,
niets goeds. In het Tsjechoslowakije van het
interbellum werd de integriteit van de staat
bedreigd door pogingen om de regio's met
Duits overwicht af te scheiden. Dit mondde
uiteindelijk uit in een gewelddadig gedwon
gen vertrek van alle Duitssprekende burgers,
na de val van Hitler-Duitsland.

Levend bewustzijn
Het is jammer, dat Moravië van de politieke
kaart is verdwenen. Maar het zou erger zijn
als Moravië ongemerkt uit het collectieve
bewustzijn van de burgers zou verdwijnen.
Dit wordt niet alleen levend gehouden door
de oude geschiedenis, maar ook door grote
landgenoten met Comenius voorop. Laten we
hopen, dat Fortuna Moravië niet in de steek
zal laten, zelfs niet in de toekomst in een Eu
ropa dat wij tegenwoordig steeds meer be
schouwen als ons tehuis en waar we des te
meer het eigene koesteren, daar waar wij zijn
geboren of waar wij ons tehuis hebben ge
vonden.

Dr. P. Zemek (1970) studeerde aan de Cyrillus
en Methodus Theologische Faculteit te Olomouc
en promoveerde aan de Evangelische Theologische
Faculteit te Praag. Hij is gespecialiseerd in de
kerkgeschiedenis van de zestiende en zeventiende
eeuw en is redacteur van het tijdschrift Comenia-
na et historica van het Comenius Museum in
Uhersky Brod.

Afbeeldingen: Beschikbaar gesteld door de
auteur, tenzij anders vermeld.
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Voorintekening boek Streekdracht Eem- en Gooiland

De TVE-Werkgroep Klederdracht
Eem- en Gooiland heeft twintig jaar
gewerkt aan het verzamelen van
gegevens, foto's en voorbeelden
van de vroegere streekdracht in het
gebied dat zich uitstrekt van
Hoogland tot Weesp en Muiden en
van Eemnes tot Loosdrecht. Deze
streekdracht week sterk af van die
van plaatsen als Huizen en
Bunschoten-Spakenburg.

Nu is het dan bijna zover dat de
Stichting Tussen Vecht en Eem
(TVE) het boek Streekdracht Eem-
en Gooiland kan uitbrengen. Het
plan is om het boek voor mei 2008

(Moederdag) te presenteren, onder voorbehoud dat de financiering rond
komt.

Het boek omvat 128 pagina's kleurendruk in een formaat van 22 x 22 cm.
De streekdracht wordt uitvoerig gedocumenteerd door de auteurs Livia van
Eijle en Alie Klap, met veel afbeeldingen en een grondig verantwoorde maar
prettig leesbare tekst. Aan bod komen de boven- en onderkleding in
verschillende varianten, evenals de daarbij gedragen sieraden, niet alleen van
vrouwen, maar ook van mannen en kinderen.

Teken nu in om u te verzekeren van een gunstige prijs en om ons meer
zekerheid te geven aangaande de juiste oplage. Donateurs/leden van met TVE
samenwerkende Historische Kringen en Verenigingen betalen bij
voorintekening € 22,50 (max. 2 boeken per donateur/lid), anderen € 24,95
(in de boekwinkel € 27,50).

Hoe intekenen? Stuur een bericht met verzoek tot intekening St. Tussen
Vecht en Eem, p/a Zilverschoon 37, 3755 TH Eemnes, per e-mail:
streekdracht@tussenvechteneem.nl). Vermeld in dat geval: uw naam, adres
en telefoonnummer, het aantal boeken en of u wel of geen donateur bent. De
voorintekening sluit 1 februari 2008. Voor toezending buiten de genoemde
gemeenten worden € 3,00 verzendkosten berekend. Betaling vindt plaats bij
ontvangst.

Streekdracht

5em- en
hooiland

j
.Wte droeg daar Wat? f j en Waan

7 #
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Boekbespreking

Lust in lezen in de schaduw van Comenius
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Een verrassende Comenius als lezer siert niet
voor niets de omslag van De Vestinglezer. Het
boek is uitgebracht door Uitgeverij Comenius
van de gelijknamige boekhandel in Naarden-
Vesting. En als je cultuurminnende Naarders
vraagt waar ze het eerst aan denken bij het
woord 'Naardens cultuurbeleid', krijg je ge
heid als antwoord ‘aan Emile en Anneke Brou
wer van Boekhandel Comenius' en niet het

Naardense stadsbestuur. Hun boekwinkel is
niet alleen de belangrijkste zaak in de vesting
-  'een levensbehoefte' zegt Frits van Duim in
het boek -  maar door hun reeks avonden met
schrijvers in het stadhuis dragen zij ook in
hoge mate bij aan het culturele klimaat in
Stad en Lande van Gooiland.

Het was dan ook vanzelfsprekend, dat het
echtpaar Hein Groen en Gijs Went zich tot
Boekhandel Comenius wendde met het idee
een aantal van hun lezende mede-
vestingbewoners te portretteren middels een
interviewtekst en een mooie foto van hun
geliefde leesplek: vaak voor hun huis aan de
straat of achter in de tuin, maar ook in bad of
op het dak. Hein Groen schreef de tekst en
haar man Gijs Went maakte de foto's.

Hun boek is een verrassing, in meerdere
opzichten. Sinds het vroegere Naarden-
Vesting van een 'vitte morte' zoals men in Bus-
sum placht te zeggen, sinds de jaren tachtig
veranderde in een gewilde en dure woon
plek, kwamen er allerlei mensen te wonen,
waarvan ik in mijn vooroordeel altijd had
gedacht dat het vooral materialistische jup-
pen waren die deel hadden aan de heden
daagse 'ontlezing'. Maar daar klopt niets van.
In de Vesting blijken veel mensen te wonen
met een uitgesproken lust in lezen, volwasse
nen en kinderen.

De ruim negentig lezers lezen uiteraard
van alles. Maar er zijn mij wel een paar zaken
opgevallen. Opmerkelijk veel Vestingbewo-
ners blijken geïnteresseerd in wat je spiritua
liteit zou kunnen noemen. Er is, zeggen twee
geïnterviewden, 'een spiritueel tijdperk
aangebroken', waarbij het niet zoveel uit
maakt of je je levenshouding uit een gods
dienst, een spirituele denkwijze of de kunst
en de literatuur haalt. De een leest gnostische
auteurs uit het vroege christendom, de ander
Op de weg die geen weg is van de oprichter van
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de Bhagwan beweging of Boeddhisme voor
moeders van Sara Napthali.

Tot mijn genoegen zijn er ook veel lezers
gek op geschiedenis, en dan niet alleen de
voortreffelijke Vestingbewoners die ik uit het
TVE-circuit ken. Geert Mak komt natuurlijk
voorbij, maar ook een klassieker als Herfsttij
der Middeleeuwen van Huizinga, naast histori
sche romans en biografieën zoals het recente
De gezusters van Vloten. En dan zijn er nog
veel liefhebbers van Nederlandse en buiten
landse klassieke schrijvers zoals Couperus en
Hella Haasse. Vooral die laatste wordt vaak
genoemd.

Uiteraard ontbreken moderne binnen
landse en buitenlandse auteurs niet. De Ne
derlandse ken ik meestal wel, zoals Kader
Abdolha met Het huis van de Moskee en Jan
Siebelink met Knielen op een bed violen. Maar
veel Vestinglezers schrikken ook niet terug
voor Frans- en vooral Engelstalige literatuur.
Meer dan voorbeeldig!

Het boek is heel interessant voor alle le
zende Naarders. Maar ook anderen tussen
Vecht en Eem kunnen er plezier aan beleven.
De foto's in het boek zijn prachtig; je ziet
Naarden-Vesting eens op een andere manier:
straathoeken, tuinen, een hangmat aan de
haven, interieurs, zolderkamers. De gepor
tretteerde lezers zijn aardige, interessante
mensen en zij geven een beeld van wat je
heden ten dage allemaal kunt lezen dat het
individuele ver te boven gaat. Kortom een
inspirerend boek voor iedereen die lust in
lezen heeft.

Henk Michielse

Hein Groen en Gijs Went, De Vestinglezer,
Uitgeverij Comenius, Naarden 2007.
Prijs: € 24,95.

Archiefdiensten Tussen Vecht en Eem

Streekarchief Gooi en Vechtstreek (SAGV)
Archiefdienst voor Blaricum, Hilversum, Laren
en Wijdemeren
Bezoekadres: Melkpad 26 (gebouw Publieksza-
ken), Hilversum
Openingstijden: ma-do 8.30-16.30 uur,
vrijdags gesloten
Postbus 9900,1201 GM Hilversum
Tel. 035-629 2646, fax 035-629 2505
E-mail: streekarchief@hilversum
Internet: www.hilversum.nl/streekardchief
N.B.: Het Streekarchief is in afwachting van
nieuwbouw gevestigd op een tijdelijke locatie
waar slechts een deel van de archieven is onder
gebracht. Andere delen berusten bij het Noord-
Hollands Archief of zijn tijdelijk gesloten. Meer
informatie telefonisch of op de internetsite.

Stads- en Streekarchief te Naarden (SANMB)
Archiefdienst voor Bussum, Huizen, Naarden
en Muiden
Bezoekadres: Cattenhagestraat 8, Naarden
Openingstijden ma-vr 13.30-16.30 uur,
dinsdagochtend op afspraak
Postbus 5000,1410 AA Naarden
Tel. 035-695 78 11, fax 035-694 4449
E-mail: stadsarchief@naarden.nl
Internet: www.naarden.nl link: stads- en streek
archief

Gemeentearchief Weesp (GAW)
Bezoekadres: Stadskantoor, Nieuwstraat 70a,
Weesp
Openingstijden: ma, di, do 9.00-12.00 uur
Postbus 5099,1380 GB Weesp
Tel. 0294-491 226 of 491 391, fax. 0294-414 251
E-mail: info@weesp.nl.

Archief Eemland
Archiefdienst voor Amersfoort, Baarn, Eemnes,
Leusden, Renswoude en Woudenberg
Bezoekadres: Stadhuisplein 7, Amersfoort.
Openingstijden: ma-vr 9.00-17.00 uur,
do ook 18.00-20.00 uur, za 9.00-12.00 uur
Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort
Tel. 033-469 5017, fax 033-469 5451
E-mail: archiefeemland@amersfoort.nl
Internet: www.archiefeemland.nl
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Voorintekening boek Streekdracht Eem- en Gooiland

De TVE-Werkgroep Klederdracht Eem- en
Gooiland heeft twintig jaar gewerkt aan het
verzamelen van gegevens, foto’s en voorbeelden
van de vroegere streekdracht in het gebied dat zich
uitstrekt van Hoogland tot Weesp en Muiden en van
Eemnes tot Loosdrecht. Deze klederdracht week
sterk af van die van plaatsen als Huizen en
Bunschoten-Spakenburg.

Nu is het dan bijna zover dat we er een boek over
kunnen uitbrengen. De laatste loodjes wegen het
zwaarst en de financiering is daarbij een forse
hobbel. Zonder subsidies en sponsoring gaat het
niet. Zonder kopers evenmin. Het zou jammer zijn
als dit interessante en rijkelijk geïllustreerde boek er
niet zou kunnen komen.

Het boek omvat ca. 130 pagina’s kleurendruk in een formaat van 22 x 22 cm. De streekdracht
wordt uitvoerig gedocumenteerd door de auteurs Livia van Eijle en Alie Klap, met veel
afbeeldingen en een grondig verantwoorde maar prettig leesbare tekst. Aan bod komen de
boven- en onderkleding in verschillende varianten in alle dorpen, evenals de daarbij gedragen
sieraden, niet alleen van vrouwen, maar ook van mannen en kinderen.

De Stichting Tussen Vecht en Eem is de uitgever van het boek, in samenwerking met Uitgeverij
van Wijland te Laren. Historische verenigingen in de streek zijn behulpzaam bij de verkoop,
naast de reguliere boekhandel. We hebben subsidies aangevraagd bij cultuurfondsen en
gemeenten. We zijn van pian om het boek voor mei 2008 uit te brengen (Moederdag), onder
voorbehoud natuurlijk dat we de financiering rond krijgen.

Teken nu in om u te verzekeren van een gunstige prijs en om ons meer zekerheid te geven
aangaande de juiste oplage. Donateurs van TVE en de leden van met ons samenwerkende
Historische Kringen en Verenigingen betalen bij voorintekening € 22,50, anderen € 24,95 en de
normale winkelprijs wordt € 27,50. De voorintekening sluit 1 februari 2008.

Hoe intekenen? Vul (een kopie van) onderstaande antwoordstrook in en stuur deze op aan St.
Tussen Vecht en Eem, p/a Zilverschoon 37, 3755 TH Eemnes. U kunt ook een e-mail sturen met
dezelfde tekst aan streekdracht@tussenvechteneem.nl. Voor toezending buiten de streek worden
€ 3,- verzendkosten berekend. Betaling vindt plaats bij ontvangst.

Herinnering: Ik heb besteld....boek(en) a € ...........
--------------- hierlangs afknippen----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiermee bestel ik tijdens de voorintekening .... boek(en) Streekdracht Eem- en Gooiland

O a € 22,50 (max. 2 boeken), als donateur van de Stichting Tussen Vecht en Eem
O a € 24,95 als niet-donateur (SVP aankruisen welke van toepassing is)

Ondertekening: SVP naam en adres in blokletters

Naam: .............................................................................  Telefoon: ...............................................

Straat: ................................................ Postcode/plaats:..............................................................

K \ \  ) j

Streekdracht
Eem- en,
jooiland
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Actviteitenagenda uitgelicht

Tentoonstelling 'Comenius in Meervoud'
Deze nieuwe tentoonstelling belicht de veel
zijdigheid van de zeventiende-eeuwse theo
loog, pedagoog en publicist Jan Amos Ko-
mensky, die al tijdens zijn leven bekend was
geworden als Comenius.

Er zijn verschillende historische aanleidin
gen voor deze bijzondere tentoonstelling. Het
is 350 jaar geleden dat Comenius in Amster
dam zijn didactische werk Opera Didactica
Omnia uitbracht.

Tachtig jaar geleden werd in Naarden,
waar hij begraven ligt, het Comenius Muse
um geopend. Zeventig jaar geleden is rond
zijn graf het Comenius Mausoleum geopend,
ingericht door Tsjechische kunstenaars. Vijf
tig jaar geleden schonk de Tsjechische rege
ring ter nagedachtenis aan de grote zoon des
vaderlands het bronzen standbeeld dat tegen
woordig bij de Grote Kerk staat. Vijftien jaar
geleden werd het Museum vernieuwd en
verplaatst naar de huidige locatie, naast het
Mausoleum, dat de afgelopen maanden een
grootscheepse restauratie heeft ondergaan.
Comenius is in ons land vooral bekend als
pedagoog.

De opvoeding van de jeugd en goed on
derwijs voor alle kinderen waren voor hem
belangrijke voorwaarden voor de verbetering
van de wereld. Hij ontwikkelde een schooi
en onderwijssysteem, waarop nog eeuwen na
zijn dood is voortgebouwd, onder meer door
Rousseau, Fröbel, Montessori en Pestalozzi.
Als niet-katholieke geloofsvluchteling kwam
hij naar Nederland, waar hij in Amsterdam
de laatste veertien jaar van zijn leven de vrij
heid van levensbeschouwing vond die hem
de rust gaf zijn wetenschappelijke werken te
publiceren. In 1658 verscheen hier zijn be
roemd geworden Orbis Sensualium Pictus, de
zichtbare wereld in beelden, waarmee hij de
aanzet gaf tot het aanschouwelijk onderwijs.
De expositie Comenius in meervoud laat enkele
niet eerder entoongestelde stukken zien, en
kele in bruikleen uit andere musea.

Stil is het in het kleine Comenius Museum
of eerder rustig want in elk van de twee
zaaltjes draait een videofilm. In de eerste
zaal een bekende stem... Karei Loeff be
zoekt met enkele kinderen in Amsterdam
het huis met de drie hoofden van De Geer
die Comenius naar Nederland haalde. Aan
de wand zijn schilderijen en afbeeldingen
van mensen met wie Comenius in Neder
land te maken heeft gehad, ook van hem
zelf waaronder een Rembrandt, een oude
kaart van Moravië, enkele vitrines, origi
neel werk van Comenius. Het zaaltje is
smaakvol ingericht met duidelijke infor
matie bordjes. In de volgende ruimte han
gen twee artistieke inspiraties van Jiri Ko
las (1928-2002) en grote foto's van de ope
ning in 1992 van het nieuwe museum. Een
Engelse film met Nederlandse ondertite
ling verhaalt het onrustige leven van een
gedreven, gelovig man met idealen voor
een betere wereld.

Een bezoeker, afkomstig uit de onder
wijswereld, vertelde mij bij het verlaten
van het Museum, wat in de tentoonstelling
te hebben gemist: Waarom is er niet meer
aandacht aan de context gegeven, wat was
er aan onderwijs vóór Comenius? En er is
geen link met het heden.

De tentoonstelling is weliswaar klein
en natuurlijk niet volledig, maar zeker het
bezoeken waard om even geïllustreerd te
zien hoe in de zeventiende eeuw Neder
land, rijk geworden met handel, ook be
langrijke en invloedrijke mensen als Co
menius aantrok en ontplooiingskansen
gaf.

E.S.

Comenius Museum: t/m 12 januari 2008
Kloosterstraat 33, 1411 RS Naarden
InL: www.comeniusmuseum.nl/035-6943045
Openingstijden: wo. t/m  zo. van 12 tot 17 uur
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Activiteitenagenda Actueel
Historisch Café Naarden
Maandag 21 januari 2008: De restauratie van de
Naardense bastions. Zie voor actuele gegevens
ook de lokale pers en www.tussenvechteneem.nl.
Ink: Vestingmuseum, Naarden, tel. 035-694 5459.

Historische Kring 'Baerne'
Oudheidkamer: Hoofdstraat 1, Baarn
Ingang via de bibliotheek, lift naar jeugdbiblio
theek.
Ink: www.home.zonnet.nl/hist.kringbaerne of
tel. 035-543 0377
Lezingen in het Cultureel Centrum 'De Speel
doos’, Rembrandtlaan 35, Baarn:
Do. 31 jan. 2008, 20.00 uur, Hooibergen door me
vr. drs. S. Jurgens, wetenschappelijk adviseur
Stichting Kennisbehoud Hooibergen in Neder
land.
Do. 24 april 2008, 20.00 uur, De muzikaalste villa
van Baarn ofwel Philips' Phonografische Industrie
in Baarn, door de heer L. Boudewijns te Baarn.

Historische Kring Loosdrecht
Oudheidkamer in gebouw 3-Luik, Acacialaan 2,
Nieuw-Loosdrecht
Ink: www.hkloosdrecht.nl of
dhr. J. Mol, tel. 035-582 4841
Open: wo. en za. 10.00-12.00 en wo. 20.00-22.00
uur
Oude gereedschappen, weeg- en meetinstrumen
ten, tentoonstelling. Het deel oude gereedschap
pen omvat onder andere een smederij en een
schoenmakershoek.

Huizer Museum Het Schoutenhuis
Achterbaan 82,1271 TZ Huizen
Ink: www.huizermuseum.nl of tel. 035-525 0223
Open: di. t/m  za. 13.30-17.00 uur. Op feestdagen
en van 25 dec. 2007 t/m  12 jan. 2008 gesloten.
Tentoonstelling 'Woonachtig', t/m 1 maart 2008.
Woningen met een verhaal: In Nederland wonen
anno 2007, zestien miljoen mensen, verspreid over
6.969.931 woningen. Veelal woningen met een
geschiedenis. Allemaal gebouwen met een ge
schiedenis van menselijke activiteit, van menselij
ke gedachten en gevoelens. Slapen, eten, koken,
wassen, bouwen, vrijen, denken, dromen, sterven:
het leven zelf manifesteert zich in en om het huis.
Wat maakt een huis tot huis? Hoeveel kamers
heeft een gezin nodig? Hoe groot moet een keu
ken zijn? Moet ieder huis een garage en een tuin

hebben? Dit soort vragen hebben een lange ge
schiedenis
Trend: Een trend in het wonen van nu is het loun-
gen. Het is zelfs een werkwoord geworden. Eigen
lijk betekent het gewoon: op de bank hangen. Het
loungen is een chic woord voor hangen. Het staat
voor een tijdsbeeld van onthaasten en relaxen. Het
Huizer Museum heeft speciaal een loungehoek
ingericht met een bank ontworpen door Peter Kos
en kussens uit het kussen-kunst-project. Regionale
kunstenaars zijn gevraagd om een kussen van 50 x
50 cm te bewerken, ‘Pimp my Pillow'. Deze zijn ook
te koop!

Kasteel Groeneveld
Groeneveld 2, 3744 ML Baarn
Ink: www.kasteelgroeneveld.nl of tel. 035-542
0446
Open: di. t/m  zo. 11.00-17.00 uur
Tentoonstelling 'Dorp' van 17 oktober 2007 t/m 31
januari 2008. Deze laat zien dat een dorp meer is
dan alleen een verzameling huizen in het landelijk
gebied. Er zijn verschillende soorten dorpen, er
zijn dorpen in Nederland maar vele malen meer
over onze landsgrens. Er zijn dorpen in onze fan
tasie, verzonnen dorpen en verdronken dorpen.
Er zijn dorpen die groeien en dorpen die krimpen.
Werkdorpen zijn woondorpen geworden. Daarbij
roept het woord 'Dorp' bij iedereen een gevoel op:
van prettig samenleven, rust en ruimte of juist een
gevoel van bekrompenheid, in de gaten gehouden
worden. Al die verschillende aspecten van 'Dorp'
laat de tentoonstelling zien.
Landschap leeft, van 17 oktober 2007 t/m 30 decem
ber 2008, een bijzondere filmpresentatie op meer
dere schermen die het Nederlandse landschap
toont. Kunstenaars hebben door de eeuwen heen
verschillende landschappen verbeeld. Door mid
del van schilderijen, foto's, filmpjes en objecten
tonen ze de diversiteit. De collectie wisselt regel
matig. Op een actualiteitenwand worden recente
ontwikkelingen in het Nederlandse landschap
getoond. Het eerste onderwerp is de Nieuwe Hol
landse Waterlinie. De tentoonstelling 'Landschap
leeft' is gebaseerd op een essay dat hoogleraar
Matthijs Schouten schreef voor Kasteel Groene
veld. Hij beschrijft hierin de verhouding tussen
mens en natuur. Afhankelijk van de verhouding
levert dat vier verschillende landschappen op.
Pluk! redt de natuur, van 7 oktober 2007 t/m  30
juni 2008, laat kinderen en volwassenen op een
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actieve en interactieve manier kennis maken met
het belang van hun (groene) leefomgeving. Op de
zolder van Kasteel Groeneveld is de tentoonstel
ling Pluk! redt de natuur gehuisvest. Daarbij kun je
op veel plaatsen teksten van Annie M.G. Schmidt
en originele Pluk-tekeningen van Fiep Westen
dorp bewonderen.

Museum Hilversum
Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum
Ink: www.museumhilversum.nl of tel. 035-62-2826
Open: di. t/m  za. 11.00-17.00 uur,
zo. 12.00-17.00 uur
De wereld van de forens, 27 januari -15 juni 2008
Blasé, bumper aan bumper in de file. Met een
koffertje, natte jas en oordopjes op elkaar gepakt
in de trein. Langs op- en afritten, bedrijventerrei
nen, geluidswallen. Langs logo's, kassa's, fastfood.
De wereld van de forens is onbepaald en uniform.
Het is een corridor van huis naar werk en terug, in
een eindeloos monotoon ritme.
Aan de basis van het forensen ligt de idylle van
het buiten wonen. Een halsstarrige idylle, die in
ons collectieve geheugen staat gegrift. In het fo
rensen zit beweging, maar ook stilstand. Museum
Hilversum wil met de tentoonstelling De wereld
van de forens het begrip forensen onderzoeken en
(her)definiëren. Voor de tentoonstelling wordt
gebruik gemaakt van statistieken, planologische
visies op woon- en werkgebied, sociologisch on
derzoek en film, fotografie en beeldende kunst.
Onderzocht wordt wat er sinds het ontstaan van
de forens is veranderd en wat ligt er mogelijk in
het verschiet? Museum Hilversum realiseert deze
tentoonstelling in samenwerking met Urban Af
fairs, Martine Bakker, Hans Ibelings en Timo de
Rijk.

Singer Laren
Oude Drift 1,1251 BS Laren
Ink: www.singerlaren.nl of tel. 035-539 3939
Open (museum): di. t/m  zo. 11.00-17.00 uur, ge
sloten op 25 december en 1 januari.
Singer Solo: Breitner & Israels, 13 oktober 2007 t/
m 24 maart 2008
Parallel aan Schilders van de Ziel. Symbolisme in
Frankrijk toont Singer in de reeks wisselpresenta-
ties uit eigen collectie Singer Solo: Breitner & Isra
els. Van beide Nederlandse impressionisten bezit
Singer een verrassende groep werken, waarvan de
meeste lange tijd niet te zien waren.
'Kunstbroeders'
Breitner en Israels speelden een belangrijke rol bij
de vernieuwingen van de beeldende kunst rond
1890 van de groep De Tachtigers. Deze groep

schrijvers en kunstenaars brak rond 1880-1890
zowel inhoudelijk als esthetisch met de academi
sche traditie. Zij bepleitten Part pour Fart: kunst
dient geen ander doel dan de schoonheid van de
kunst zelf.
Schilders van de Ziel. Symbolisme in Frankrijk,
2 oktober 2007 t/m 27 januari 2008
Groot overzicht van ruim 150 schilderijen, werken
op papier en sculptuur uit de periode 1890-1914
van bekende symbolistische kunstenaars als
Gustave Moreau, Aman-Jean, Odilon Redon, Ca
mille Claudel, Maurice Denis, Emile Antoine
Bourdelle, Eugène Grasset, Frantisek Kupka, Car
los Schwabe en vele anderen. Het symbolisme is
een geesteshouding die reageerde op het heersen
de positivisme en de teloorgang van spiritualiteit,
als gevolg van de industriële revolutie en het ge
loof in de wetenschap. Kenmerkend is het willen
uitdrukken van zielstoestanden en ideeën, met
symbolen zoals dromen, visioenen en sprookjes,
waarbij de suggestie en emotie een belangrijke rol
spelen.
Geliefde onderwerpen zijn de vlucht en het ont
stijgen aan de materiële wereld. Grote belangstel
ling is er voor het spirituele, religies
(katholicisme), esoterie, satanisme en klassieke
mythen en oude legenden.
Strip en Kunst, 7 februari 2008 t/m 27 april 2008
Een tentoonstelling over parallellen in strip en
kunst, laat de relatie tussen beide zien, niet alleen
overeenkomsten, ook verschillen. Op een zelfpor
tret wordt bijvoorbeeld zelden gelachen, terwijl
striptekenaar die zichzelf portretteren dat meestal
niet al te serieus doen. Hoe kunst en strip ook
verschillen, ze hebben beide recht op een podium.
Singer Laren wil de 'negende kunst' de erkenning
geven die haar toekomt. De selectie richt zich op
de twintigste eeuw in de Lage Landen, België en
Nederland. Er is werk te zien van zoveel mogelijk
striptekenaars die hun stempel hebben gedrukt op
het beeldverhaal. Jan Kruis, Peter Pontiac, Erik
Kriek en Maaike Hartjes, Barbara Stok, Willy Van-
dersteen. Ze hangen naast kunstschilders als Dick
Ket, Lucebert, Pyke Koch, Rob Scholten, Philip
Akkerman en Wouter van Riessen.

KIJK OOK OP: www.tussenvechteneem.nl, in het
menu onder ‘Links', voor websites van diverse organi
saties met hun gegevens en aankondigingen.

De bij TVE aangesloten organisaties worden uitgeno
digd hun activiteiten in de periode medio maart tot en
met september 2008 aan te melden voor opname in
deze rubriek voor 1 januari 2008. S.v.p. toezenden aan
redactiesecretariaat.
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Loosdrecht in the picture
De Open Dag van TVE op 22 september 2007

5MB M l  U B

l i i i *

Prof. Cerrit Schutte over de Reformatie in Loosdrecht.

Van onze verslaggever
TVE is trots op haar 'oudste dochter', de His
torische Kring Loosdrecht. Een van de doel
stellingen van TVE was altijd om in elke
plaats in de regio een historische vereniging
te krijgen. Bij de opening van het symposium
Loosdrecht in the picture op 22 september me
moreerde de voorzitter, dat TVE eind 1971
haar eerste Open Dag organiseerde in Nieuw-
Loosdrecht, waar 1000 bezoekers op af kwa
men en waar al in principe besloten werd tot
oprichting van de Historische Kring. Maar de
Loosdrechters wilden wachten tot na de
Open Dag van mei 1972 in Owd-Loosdrecht.
Daar was het succes nog groter: 1400 bezoe
kers. De Historische Kring Loosdrecht kon
van start gaan.

Die Open Dagen van TVE hadden toen
overigens wel een wat ander karakter dan
tegenwoordig. Er bestonden nog geen Open
Monumenten Dagen en TVE kon daar dus
mooi in voorzien. In praktisch alle plaatsen
hebben ze inmiddels een historische vereni
ging en daarmee zijn de Open Dagen van

fm m K■ • *

Adriaan Doets vertelt over de Ster.

TVE ook veranderd. Het zijn meer studieda
gen geworden, vandaar de betiteling symposi
um, al hebben de excursies 's middags nog
wel iets van vroeger. Het symposium werd
officieel geopend door mr. Don Bijl, burge
meester van Wijdemeren waar Loosdrecht
tegenwoordig onder valt.

Het studiekarakter kwam mooi tot uit
drukking in het ochtendgedeelte. Prof. Gerrit
Schutte, emeritus-hoogleraar geschiedenis
van het protestantisme aan de VU, wierp in
een amusant betoog als een echte geus een
aantal beelden omver over het verloop van
de reformatie in Loosdrecht en daarbuiten.
Die reformatie vond niet, zoals algemeen
wordt gedacht, in één klap plaats, maar was
een heel geleidelijk proces.

Een geschiedenis heel dicht bij huis kwam
fraai in beeld, toen Jan Lamme, bestuurslid
van TVE, een reeks oude en nieuwe foto's en
kaartjes liet zien over het landschap en over
het boerenleven in Loosdrecht, met name dat
van de familie Doets, en hij daarbij vragen
stelde aan Adriaan Doets, de voorzitter van
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Op de Drecht, naar de Ster.

de Historische Kring Loosdrecht en kenner
van deze geschiedenis bij uitstek die daar
beeldend antwoord op gaf. Een heel aanspre
kend geschiedenisverhaal.

Beeldend was ook het relaas van Ernst
Kasteleijn over de opgravingen door de His
torische Kring en de Stichting Loosdrechts
Porselein naar de resten van de porseleinfa
briek, die in de jaren 1774-1784 in Loosdrecht
had bestaan; een soms letterlijk adembene
mende zoektocht als ze in het water doken.
Tussen de inleidingen door speelden Miriam
Burgers en Otto Bakker prachtige muziek,
een sonate van Vivaldi en Prayer van Bloch,
jiddische muziek.

Van de ruim honderdtien deelnemers aan
de dag had 's middags zo'n 75% gekozen
voor de boottocht door het gebied de Ster, de

Drecht en de Loosdrechtse Plassen. De tocht
met meer dan tien bootjes begon onder een
wolkenhemel, maar de zon brak steeds meer
door. Laaiend enthousiast kwamen de men
sen terug. Van de andere deelnemers ging
een deel naar kasteel Sypesteyn voor een
rondleiding en een ander deel wandelde door
het landgoed Eikenrode onder leiding van de
Ambachtsheer van Mijnden en de beide
Loosdrechten, Martin Plasmeijer, die met veel
enthousiasme vertelde over de recente restau
ratie van het huis, het park eromheen en over
de exploitatie van zijn landgoed. Een gezelli
ge borrel en een slotwoord door Adriaan
Doets sloten de zeer geslaagde dag af.

Foto's: G. Michielse-Oud.
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Colofon
De Stichting Tussen Vecht en Eem (TVE) is een samenwerkingsverband van meer dan 35 lokale en regio
nale organisaties op historisch en aanverwant gebied. De Stichting bevordert en verbreidt de kennis op
historisch gebied betreffende de streek. Voorts ijvert zij voor het behoud van cultuurhistorische en karakte
ristieke waarden. Donateurs van TVE ontvangen het tijdschrift gratis.
Website: http: /  / www.tussenvechteneem.nl
Donatie / Abonnement
e-mail: administratie@tussenvechteneem.nl.
Abonneren geschiedt door zich aan te melden als donateur. De minimum-donatie bedraagt € 17,50 per jaar.
Aanmelden als donateur kan het eenvoudigst door overmaking van de eerste donatie op Postbank giro
rekening 3892084, t.n.v. Tussen Vecht en Eem, onder vermelding van Nieuwe donateur 2008 en volledige
naam en adres. Voor een snelle respons wordt ook aangeraden om zich daarnaast aan te melden bij de
penningmeester van TVE, p /a  Plantsoen 14, 3755 HJ Eemnes, telefoon 035-531 0115 of per e-mail.
Dagelijks bestuur
e-mail: secretariaat@tussenvechteneem.nl
dr. H.C.M. Michielse (voorzitter) -  Huizerstraatweg 37,1411 GL Naarden -  035-694 4091
drs. J.L. Vollers (vice-voorzitter) -  Van der Helstlaan 2,1412 HK Naarden -  035-694 8846
drs. H.L.E. Niemeijer-Hesselink (secretaris) -  Kon. Emmalaan 10-A, 1405 CK Bussum -  035-691 4950
dhr. P. van Oven (penningmeester) -  Plantsoen 14, 3755 HJ Eemnes -  035-531 0115
ing. J.J. Groeneveld -  Zilverschoon 37,3755 TH Eemnes -  035-538 1630
drs. J.E. Lamme -  Sterrelaan 31,1217 PR Hilversum -  035-624 4974
Aangesloten organisaties
Historische kring Baerne | Historische kring Bussum | Historische kring Blaricum | Historische kring
Eemnes | Historische kring In de Gloriosa Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef | Hilversumse historische
kring Albertus Perk | Historische kring Huizen | Historische kring Laren | Historische kring Gemeente
Loenen | Historische kring Loosdrecht | Historische kring Stad Muiden | Stichting Comité Oud Muiderberg
| Vereniging Werkgroep Vestingstad Naarden | Historische kring Nederhorst den Berg | Historische kring
Weesp | Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, afdeling Naerdincklant | Streekarchief voor
het Gooi en de Vechtstreek, Hilversum | Stads- en Streekarchief Naarden, Muiden, Bussum en Huizen te
Naarden | Stadsarchief Weesp | Vereniging Curtevenne, 's-Graveland | Vereniging van Vrienden van het
Gooi | Geologisch Museum Hofland, Laren | Nederlandse Genealogische vereniging, afdeling Gooi en
Eemland | Stichting Couleur Locale, Blaricum | Museum Hilversum | Stichting Hilversum, Pas Op! | Stich
ting Huizer Museum | Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek | Werkgroep klederdrach
ten Eem- en Gooiland | Singer Museum, Laren | Stad en Lande Stichting | Stichting Vrienden van het Ne
derlands Vestingmuseum, Naarden | Stichting De Hof, Hilversum | Stichting Weesp Kijk Uit!, Weesp
Stichting Behoud het Oude Dorp, Huizen | Stichting Karakteristiek Blaricum | Stichting Oude Landbouwge
wassen Laren | Stichting Oude Begraafplaats Naarden
Het tijdschrift Tussen Vecht en Eem is een uitgave van TVE en verschijnt vier maal per jaar.

Redactie
dr. H.C.M. Michielse (hoofdredacteur) -  Huizerstraatweg 37 -  1411 GL Naarden -  035-694 4091
drs. E.C. Schild-Schofaerts (secretaris) -  Hamerstraat 77,1402 PS Bussum -  035-691 8978
ing. J.J. Groeneveld (eindredactie) -  Zilverschoon 37, 3755 TH Eemnes -  035-538 1630
prof. dr. J. Carpay (gastredacteur) -  Comenius Museum
prof. dr. B. Naarden (gastredacteur) -  Comenius Museum
dhr. R. Gortzak -  Ruthardlaan 31,1406 RR Bussum -  035-691 2071
dhr. A. Medema -  Gele Plomp 54,3824 WK Amersfoort -  035-695 7815 (kantoor)
drs. M.L.T. Witte -  Zeemanstraat 3C, 6706 KA Wageningen -  0317-752 239
Redactieadres Hamerstraat 77,1402 PS Bussum -  035-691 8978

e-mail: redactiesecretaris@tussenvechteneneem.nl
Opmaak Hans van Gelder en Joop Smids, Eemnes
Druk Graficiënt Printmedia, Laren (NH)
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I GROTE BELANGRIJKE I
| KlINST- EH ANTIEKVEILING I

Kijkdagen: Vrijdag 7 december 19.00-22.00 uur
Zaterdag 8 december 11.00-17.00 uur
Zondag 9 december 11.00-17.00 uur

Veiling: Maandag 10 december t/m
Vrijdag 14 december aanv. 19.00 uur

3000 kavels kunst, antiek
noud, v,lx/far e tc - .... .

P- "  -

* ■ “,(V s

Cat. 1070 - Staand horloge van Cat. 241 - Jan van der Zee
P. Kroese - Opbrengst 15.000,- riviergezicht - Opbrengst 11.000,-

EILINGEN & TAXATIES
' Kunst- & Antiekveiling
' Officiële Taxaties
' Estate-Planning
'Online Catalogus
: Webwinkel
'  035-6247170

Vaartweg 109, 1217 SM Hilversum, www.vanzadelhoff.nl
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