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Na een decennium verknochtheid aan Ex Tempore, die na de fusie met Verleden Tijdschrift ongewijzigd overging op
ET• VT, neemt Ton van de Sande efscheid als redactielid. Hoewel het ons treurig stemt dat hij vertrekt, zijn wij ook
zeer dankbaar voor zijnjarenlange inzet voor de academische tijdschriftenwereld in het Nijmeegse. Uiteraard laten wij
dit efscheid niet ongemerkt voorbijgaan. Hopelijk niet voor de laatste maal betrekt hij in deze speciale column het
ET• VT-publiek bij zijn liefde voor de historie, een liefde die zich zonder meer ook uitstrekte tot ET(• Vl),
Ton, bedankt voor allejaren!

'Je suis historien parce que j'aime la vie' (Henri Pirenne)
• Ton van de Sande
lang geleden - ik was derdejaars - had ik een 'kast' (zo heette dat toen nog) aan de Hessen
berg, twee hoog achter boven de Italiaanse ijssalon in de Lange Hezelstraat (nog altijd een voor
treffelijk adres!). Op de kamer naast mij zat een jaargenoot. We kenden elkaar al sinds onze ontgroe
ning bij Telemachus. Hij deed sociologie. Enfin, dat jaar moest ik het grote leeslijsttentamen 'Post'
doen (bij de mediëvist mgr prof. dr. R.R. Post) en een van de boeken die je in elk geval diende op te
A
voeren was de Geschiedenis van Europa van Henri Pirenne, een heel dikke mstel-pocket (nu alleen nog
antiquarisch verkrijgbaar). Daarin stond het motto dat ik hierboven heb geciteerd. Ik vond dat zo
mooi dat ik het op mijn visitekaartj e overschreef en dat punaisde ik op de deur. No g geen dag later
had mijn buurman dat 'parce que' al doorgestreept en er 'bien que' van gemaakt. Oa, wij kenden on ze
talen!). Sindsdien weet ik dat sociologen niets van ons mooie vak begrijpen. Je gaat toch geen geschie
denis doen als je niet van het leven houdt?
Dat geschiedenis en liefde bij elkaar horen, stond voor mij als een paal boven water. Toege ge
ven, ik was misschien lichtelijk bevooroordeeld. Al sinds de eerste colleges was mijn hart sneller gaan
kloppen voor één van de meisjes van ons jaar en dat is eigenlijk nooit meer overgegaan: we zijn nu
zesendertig jaar met elkaar getrouwd. Het is alweer veertig jaar geleden dat ik me dat motto van Henri
Pirenne toeëigende. Sta ik er nog altijd achter?

H

eel

Mijn buurman van weleer (hij heeft carrière gemaakt in de buitenlandse dienst) had beslist wel lucide
momenten (zeker na enkele glazen cognac) en ik denk dat hij met zijn correctie de vinger op de zere
plek legde. Wie van het leven houdt, stort zich toch bij voorkeur op h et heden; je gaat dan medicijnen
studeren , o f rechten misschien, ja desno ods socio logie. Historici lijken met het gezicht achte rstevoren
te lopen, also f ze de wereld van nu willen ontvlucht en. Bo vendien hoor je ons met grote stelligheid
verkondigen dat de geschiedenis zich niet herhaalt (dat is overigens vechten tegen de bierkaai!) en dat
er geen pasklare lessen zijn te trekken uit het verleden. Vanwaar dan toch die gepassi onee rde b elang
stelling voor ouwe koeien? Er is e igenlijk geen ande re co nclusie moge lijk: his torici zijn prettig ge
stoo rd.
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Ik ben in de loop der jaren nogal wat vakgenoten tegengekomen bij wie die verliefdheid op Clio ver
makelijke trekken kon aannemen. In Rome - op het Nederlands Instituut - trok ik indertijd graag op
met een lotgenoot uit Groningen. Samen struinden we alle boekwinkels van de stad af. Hij kon in ex
tase een boek in zijn handen nemen, streelde de rug, bladerde liefdevol doo r de pagina's, le gde het met
een innig gebaar op de toonbank en nam na betaling met een verzaligde blos o p de wangen het klei-
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nood in ontvangst. Het kon gebeuren dat hij het boek vervolgens in de verpakking liet zitten om het
later thuis - in het vaderland teruggekeerd - in ongerepte staat op de plank een plaats te geven naast
zijn ande re veroveringen. In een boekenbijlage van Vrij Nederland heb ik hem een paar jaar terug ge
portretteerd gezien, staande tussen zijn boe ken, nu veilig ondergebracht in een verbouwde pastorie op
het Friese platteland. Hij is een der meest befaamde collectioneurs van ons l and geworden. Erotiek
van het zuiverste water.
Archiefonderzoek spreekt niet iedereen tot de verbeelding, ik weet het. M aar ik ben met heel an
dere oge n tegen archieven aan gaan kijken sinds ik, kort na mijn aanstelling op de Nijmeegse Alma
Mater, het genoegen mocht smaken om samen met professor Poelhekke de derdejaars tijdens het
werkcollege in te wijden in bronne nonderzoek. Poelhekke beschreef de totstandkoming van een boek
- of scriptie - als een biologisch proces. Omgang met de archiefstukken noemde hij de coïtus, daarna
volgt de zwangerschap - schrijven en herschrijven - om ten slotte, al dan niet in hevige barensweeën,
het product af te leveren en het toe te vertrouwen aan een min; uitgevers waren overigens eerder uit
zuigers dan koesteraars te noemen, aldus de leermeester. Vorige week was ik weer eens in de leesz aal
van het Nationaal Archief in Den Haag. Ik kon er niets aan doen, m aar ik moest ineens weer aan dat
college van Poelhekke denken. Ik keek eens om me heen: 's lands belangrijkste archiefinstelling was
eenskl aps veranderd in d e salon van Yab Yurn. Misschien moe t ik me toch eens l at en nakijken ... Ge
lukkig was ik nog niet door dit soort bizarre beelden beïnvloed toen ik indertijd voor mijn proef
schrift in het V a ticaans Archief moest zijn. Ik heb da ar nooit iets van wellust kunne n bespe uren. In de
parken van de Eeuwige Stad l ag dat wel anders, maar daar hebben we het nu niet over.

e
e�siteit
ting bij te brengen. Docenten aa� de univ
i
�
:
;
g
om geeuwende pubers iets van de Verlich
nasc
.
.
ze verkeren. De afgelopen Jaren heb _ik
t half in wat voor bevoorrechte situatie
e
t
g j e
:::;e:::ties_ voor geschiedenis�raren v�zortd: ::�=��;:i;� �� ::: �!
r
:t:�:.
;
:r
;��;
r
h
het e�thous1asme wa��e z_e et o�er
t zijn e�idi
me
t
en
g
e
R
e
d
van
hing
en
nu;:at � zelf aan. . de lipp
nog mets veranderd te ZlJn sinds de Jate
.
. alti.JO, op·· ik ben histoncus
àooa maar z1Jn motto gaat. nog
ar
a
g
ri
en
v
e
z
1
. enne i• s al
ascoop. H_ enn. Pir
1. En dat 'hoewel'
ft houden we dat to� onze 1 atste snik vo
omdat ik van het leven houd! Wat mij betre
logen.t
an? Dat is voer voor socio
van mijn buurman op de Hessenberg d

�f

en oktober de nieuwe voor
en Ha geman sinds afgelop
De pen wordt doorgegeven aan Maart
.
11
'..
. 11 HuiJ
bers .
dems Dr
de Nijmeegse Reünistenkring Geschie

zitter van
•

(Advertentie)

Waarom ga je geschiedenis studeren? Ik weet ze ker dat het niet mijn geschiedenisleraar op het semina
rie is geweest die een vonk heeft doe n ontbranden. Wel de leraar Latijn, mijnheer Knippenberg, en
nog sterker de verstrooide neerlandicus Poulssen die ons meesleepte in zijn enthousiasme voor oniri
sche taal, oftewel de 'gedroomde' literaire verbeelding; hij is daar in 19 59 op gepromoveerd. Het meest
werd ik evenwel gegrepe n door de lessen van onze nieuwe Regent (zo heet het opperhoofd van een
klein-seminarie) Jan van Laarhoven, die eigenlijk Kerkgeschiedenis moest geven maar ons in plaats
daarv an de Atlas van de Westerse Beschaving van Frits van der Meer liet aanschaffen; nooit heb ik cultuur
geschiedenis zo magistraal opgediend gekregen als op die zaterdagmiddagen (alleen op zondag hadden
we geen les; dat waren nog eens tijden!) wanneer de Regent, gewapend met een epidiascoop, ons mee
nam in de wereld van Renaissance en Barok, Goya tot leven bracht en de kubisten vanuit hun histori
sche context verklaarde . D at ik zestien ja ar l ater bij h em zou promoveren, zouden we toen, hij noch
ik, zelfs in onze stoutste dromen niet voor mogelijk hebben gehouden. Ik heb van hem heel veel ge
l eerd, eerst in de l aatste twee jaar op seminarie Beekvliet en later weer in Nijmegen. Nu ik erop terug
kijk, de nk ik dat het Van Laarhoven is geweest die mij indertijd heeft doen beseffen dat houden van
het leven alles met geschiedenis te maken heeft.
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Het is een oude kalenderwijsheid - ook op de wikkels van toffees zie je die soms terug - dat liefde een
kwestie is van samen delen. Een historicus die van zijn vak houdt, wil daar ook anderen mee aanste
ken. Je kunt dan af en toe natuurlijk wel van een koude kermis thuiskomen. Ik heb ooit, toen ik om uit
dienst te blijven op drie verschillende scholen tegelijk les gaf ( je was 'onmisbaar' als je minstens 20
uur gaf), midden in de winter 's morge ns om acht uur aan tweedeklassertjes moeten uitleggen wat Ver
licht Despotisme is; de tl-buizen in het grauwe lokaal flikkerden aan en uit, voorwaar geen ideale sfeer
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