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I N L E I D I N G  
 

 
Over een biografie & een biografe 

 
 
        
 
         
 
    

  
 
 
 
 

nne Zernike ontmoette ik voor het eerst via een brief. In de winter van 2009 bezocht ik een 
expositie van het werk van Jan Mankes in het Museum voor Moderne Kunst in Arnhem. Het 
regende die zaterdagmiddag en het was druk in het museum. Om het gedrang voor de 

schilderijen te ontwijken richtte ik mij op de vitrines. Daarin lag een brief van de weduwe van de 
kunstenaar. De inhoud van die brief, geschreven in de jaren 1960, maakte diepe indruk op mij. 
Op ferme toon vroeg A. Mankes-Zernike aan de museumdirectie waarom het werk van haar man 
zo weinig tentoon werd gesteld. Het was toch echt weer eens tijd voor een expositie. Zij waren 
hem toch niet vergeten? Ik was onder de indruk van die toon en de bevlogen vasthoudendheid 
die eruit sprak. De afzender kende ik slechts vaag, als de eerste predikante van Nederland. Een 
doopsgezinde, zo dacht ik te weten.  

Een nadere kennismaking met Anne Zernike volgde via haar autobiografie Een vrouw in 
het wondere ambt. Herinneringen van een predikante. Gepubliceerd in 1956, enkele jaren na 
haar emeritaat, vormt die autobiografie vooral, zoals ook de titel al suggereert, een terugblik op 
haar werkzame leven.1 Het boek is op het eerste gezicht niets meer of minder dan het 
levensverhaal van een vrouw die al op haar vijftiende aan haar ouders meedeelde dat ze 
predikante wilde worden en vervolgens haar verdere leven in dienst stelde van dat ambt.  

Tegen de achtergrond van mijn interesse voor narratieve theorieën en de betekenis van 
levensverhalen, fascineerde de autobiografie me niet alleen inhoudelijk, maar ook als 
egodocument. Aan de hand van de narratieve theorie van Dan P. McAdams, de theorie van 
meerstemmig zelf van Mikhail M. Bakhtin en de daarvan afgeleide theorie van het dialogisch zelf 
van Hubert Hermans, analyseerde ik Een vrouw in het wondere ambt als afstudeerscriptie voor 
mijn research master.2 Daarbij concentreerde ik me op de verschillende thema’s die de 
schrijfster zelf behandelde en reconstrueerde ik de beelden die zij van zichzelf naar voren 
bracht.  

                                                           
1 A. Mankes-Zernike, Een vrouw in het wondere ambt. Herinneringen van een predikante (Amsterdam 1956). 
2 ‘“...zo wordt het verband tussen levensuitingen ons vaak na jaren duidelijker”. Een analyse van de autobiografie Een vrouw in het wondere 
ambt van dr. Anne Mankes-Zernike’, scriptie Researchmaster Theology and Religious Studies, Faculteit Godgeleerdheid en 
Godsdienstwetenschap, Rijksuniversiteit Groningen 2009 (niet gepubliceerd). Zie ook: Dan P. McAdams, The Stories We Live By: Personal 
Myths and the Making of the Self (New York 1997) en ‘Personal Narrative and the Life Story’, in: J. Robins and L.A. Pervins (eds.), 
Handbook of Personality. Theory and Research (New York 2008) pp. 242-262. Voor Bakhtin zie: M.M. Bakhtin, ‘Problems of Dostoevsky’s 
Poetics’, in: Caryl Emerson (ed.), Theory and History of Literature 8 (Minnesota University 1984). Zie ook: H.J.M. Hermans & H.J.G. 
Kempen, The Dialogical Self: Meaning as Movement (San Diego 1993) en H.J.M. Hermans, De echo van het ego. Over het meerstemmige 
zelf (Baarn 1995). 

A 

For she had a great variety of selves to call upon, 
far more than we have been able to find room for, 
since a biography is considered complete if it 
merely accounts for six or seven selves, whereas 
a person may have many thousand…and these 
selves of which we are built up, one on top of the 
other, as plates are piled on a waiter’s hand, have 
attachments elsewhere, sympathies, little 
constitutions and rights of their own…so that one 
will only come if it is raining, another in a room 
with green curtains, another when Mrs. Jones is 
not there… and some are too wildly ridiculous to 
be mentioned in print at all. 

Virginia Woolf, Orlando. A Biography (1928) 
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Door een vergelijking tussen die thema’s en zelfbeelden en andere bewaard gebleven bronnen 
(krantenberichten, archiefbronnen, publicaties) ontstond een ander beeld van Anne Zernike.  
Haar autobiografie bleek meer dan eens af te wijken van het verhaal dat uit die bronnen naar 
voren kwam. Er doken grote thema’s en interessante personen op, die in haar gepubliceerde 
levensverhaal geheel niet aan de orde kwamen. Waarom had ze die weggelaten? En was dat 
doelbewust gebeurd? Gefascineerd door deze discrepantie verdiepte ik mij in de theorie van ‘de 
gevaarlijkste aller bronnen’, het genre van de autobiografie.3 Toen wist ik echt zeker dat ik een 
biografisch proefschrift over Anne Zernike wilde schrijven.  

Hoewel sommige biografen de autobiografie een dusdanig onbetrouwbare bron vinden 
dat zij besluiten deze niet te gebruiken, besloot ik het door Anne Zernike zelf geschreven verhaal 
van haar leven juist actief te betrekken in mijn onderzoek. Hierin volg ik Mineke Bosch, die in 
haar biografie van Aletta Jacobs stelt dat zij door het expliciet zichtbaar maken van het gebruik 
van autobiografische passages er extra de aandacht op wil vestigen dat de Herinneringen, de 
autobiografie van Jacobs, een tekst is die door die laatste is geschreven en ‘lang niet altijd even 
“waar” is als het lijkt’.4 Aan de hand van andere bronnen verduidelijkt zij vervolgens dat aan de 
autobiografie maar al te vaak een ooggetuigenkarakter wordt toegekend – ‘de ik is erbij geweest 
en zal het dus wel het beste weten’ – die het niet heeft.5  

Waar ik de autobiografie aanhaal in deze biografie gebruik ik de citaten in het besef dat 
het om de visie van Anne Zernike gaat. Het levensverhaal zoals verteld in Een vrouw in het 
wondere ambt vormt vooral een klankbord om het andere bronnenmateriaal aan te toetsen. Wat 
staat er wel en niet in haar tekst, wat is mogelijk de reden daarvoor en hoe past het bij de 
bronnen die elders van en over Anne Zernike te vinden zijn? Daarnaast gebruikte ik de 
autobiografie om te achterhalen wat zij nièt vertelde. Minuscule gegevens in de autobiografie – 
vaak gedestilleerd uit een terloops door de schrijfster gemaakte opmerking – brachten me op 
het spoor van grotere verhalen, die in haar versie van haar levensverhaal niet aan de orde 
komen.  

Zo wees de korte zinsnede over een bezoek in Groningen aan het lustrumfeest van de 
vrouwenstudentenvereniging Magna Pete mij er bijvoorbeeld op dat als Anne Zernike daar was 
uitgenodigd, zij zelf waarschijnlijk lid was geweest van een vereniging.6 Dat bracht mij ertoe het 
archief van het studentencorps van Amsterdam, waar de toenmalige eerste Amsterdamse 
studentenvereniging voor vrouwen in is opgegaan, te raadplegen. In de ledenlijsten en notulen 
die ik in dat archief aantrof vond ik de bevestiging van haar lidmaatschap en bovendien veel 
andere relevante informatie. De daar ontstane vriendschap met Jeannette van den Bergh van 
Eysinga en haar latere echtgenoot, de hoogleraar en predikant Gustaaf Adolf, bleken van grote 
invloed op Annes leven en haar theologische ontwikkeling.  

Een laatste reden om de autobiografie wel te gebruiken is het besef dat het boek op 
zichzelf ook een onderdeel vormt van haar levensverhaal. Anne Zernike heeft op een bepaald 
moment in haar leven besloten haar levensverhaal op papier te zetten en bewust nagedacht over 
de wijze waarop zij dat wilde doen en de wijze waarop zij wilde worden herinnerd. Dat zij in 
haar autobiografie veelvuldig afwijkt van de gedocumenteerde werkelijkheid – hetgeen 
overigens van elke autobiografie gezegd kan worden – neemt niet weg dat het construeren en 
publiceren van die specifieke versie van haar levensverhaal een onderdeel is van haar leven.7 
Zoals Elsbeth Etty tijdens haar biografische onderzoek naar Henriette Roland Holst zich 
realiseerde dat de autobiografie Het vuur brandde voort was geschreven om ‘aan de arbeiders te 
leren het persoonlijke achter te stellen bij het klassenbelang’, zo kwam ik er achter dat Anne 
                                                           
3 Jan Romein, De biografie (Amsterdam 1946) p. 204. Zie ook: Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, ‘“De gevaarlijkste aller bronnen”. 
Egodocumenten: nieuwe wegen en perspectieven’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 1 (2004) nr. 4, pp. 3-22. 
4 Mineke Bosch, Een onwrikbaar geloof in rechtvaardigheid. Aletta Jacobs 1854-1929 (Amsterdam 2005) p. 14. 
5 Idem. Op deze wijze wordt volgens Bosch ‘bewust het “autobiografische pact” dat de auteur en de lezer tot elkaars bondgenoten maakt in 
een waarheids- en werkelijkheidsfantasie’ doorbroken.  
6 Mankes-Zernike, Een  vrouw, p. 33. 
7 Elsbeth Etty, Liefde is heel het leven niet. Henriette Roland Holst 1869-1952 (Amsterdam 1996) p. 16. Zie ook de verantwoording van 
Angenies Brandenburg, die er voor koos de autobiografie niet in haar onderzoek te betrekken: Angenies Brandenburg, Annie Romein-
Verschoor, 1895-1978, deel 2, noten en commentaar, Open Domein, 16 (Amsterdam 1988) pp. 74-82. 
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Zernike in 1956 een autobiografie schreef die, naast een beschrijving van haar persoonlijke 
keuze voor het predikantschap en van de intense jaren met Jan Mankes, mogelijk ook bedoeld 
was ter aanmoediging van vrouwen die overwogen predikante te worden.8 Aanwijzingen 
daarvoor vormen de titel (Een vrouw in het wondere ambt. Herinneringen van een predikant), 
de openingszin – waarin de jonge Anne op haar vijftiende haar ouders te kennen geeft 
predikante te willen worden, het slotbetoog over de moed en de daadkracht van die vrouwen die 
ondanks alle moeilijkheden die het ambt met zich meebrengt het toch aandurven de kansel op te 
gaan en de slotwoorden die zij richt tot haar collegae predikantes: ‘aan haar mijn eresaluut’. 

Daarnaast wijst ook het moment in de autobiografie waarop het heden van de schrijfster 
samenvalt met de geschiedenis die zij beschrijft in die richting. Op pagina 176 van het boek 
markeren drie sterretjes de overgang van het verleden naar het heden – het moment waarop 
Anne Zernike in 1955 daadwerkelijk aan haar autobiografie zit te schrijven. Na die drie 
sterretjes bevindt de lezer zich in het hier en nu van de predikante, die vanachter haar 
schrijftafel reflecteert op de tijd waarin zij op dat moment leeft. Daar spreekt de ze de lezer in 
het heden toe:  
 

Thans, bijna vijfenveertig jaar na mijn proponentsexamen telt ons land ruim honderd 
vrouwelijke theologen, die zich bijna allen hebben verenigd in de Kring van Vrouwelijke 
Predikanten. De helft van haar is in een gemeente als predikante of vicaris werkzaam. 
Van de andere helft verricht het grootste gedeelte maatschappelijke werk en een ander 
deel werkt als theologe in een ziekenhuis of dergelijke inrichtingen, terwijl van de rest 
sommigen in het buitenland werken en anderen als gehuwden haar ambt hebben 
neergelegd.9  

 
Anne Zernike benadrukte zo dat ook in 1955 de gang van vrouwen naar het predikambt nog 
steeds werd tegengehouden; en dat niet alleen in de Nederlandse Hervormde Kerk, waar het 
thema op dat moment een heet hangijzer was, maar ook binnen de vrijzinnige 
geloofsgenootschappen. Deze passage vormt het hart van haar betoog over de mogelijkheden 
voor vrouwen in het predikambt. Een betoog waar haar persoonlijke geschiedenis grotendeels 
om heen lijkt te zijn geconstrueerd.  
 
BBiografie en wetenschap 
De Engelse biograaf Richard Holmes schreef een decennium geleden: ‘Academia, in its turn, has 
not been very kind to recognize biography (…)’.10 Holmes doelde op de situatie aan de Engelse 
universiteiten, maar ook in Nederland is veel kritiek geuit op het genre. In navolging van de 
historicus Johan Huizinga, die biografieën ‘een vertroebeling van de objectiviteitsnorm in de 
wetenschap’ vond en er over sprak als ‘geparfumeerde historie’, werd met name in de jaren 
1990 en de vroege 21ste eeuw geageerd tegen het biografische genre binnen de wetenschap.11  

De biograaf en hoogleraar universiteitsgeschiedenis Willem Otterspeer meent dat de 
biografie een literair genre is dat beslist niet thuis hoort in de historische wetenschap. De 
literatuurcriticus Michaël Zeeman beschouwt de meeste Nederlandse biografieën als ‘rampzalig 
slecht’, wegens het ontbreken van ‘een zinnig volwassen discours’. Biografen gaan volgens hem 
‘methodologische vragen, historische evaluaties, verbinding met andere figuren, vergelijking, 
reflectie over de aard van de selectie en de herkomst van de gedemonstreerde invalshoek’ 
bewust uit de weg.12 Ook de literatuurwetenschapper Hugo Verdaasdonk moppert over het 
                                                           
8 Etty, Liefde is heel het leven niet, p. 10. 
9 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 177. 
10 Richard Holmes, ‘The proper study?’, in: Peter France and William St. Clair (ed.), Mapping Lives. The Uses of Biography (Oxford 2004) 
pp. 7-8. 
11 Johan Huizinga bedoelde hiermee overigens vooral de vie romancée, die vorm van de biografie waarin het leven van een bekende of 
beroemde persoonlijkheid verteld wordt in belletristische (geromantiseerde) vorm. Zie: J. Huizinga, De wetenschap der geschiedenis 
(Haarlem 1937) p. 99. Zie ook: Léon Hanssen, ‘De levensbeschrijving in de Nederlandse historiografie. De verleiding van een genre’, 
Literatuur, 11, 1994, pp. 258-262, aldaar p. 261. 
12 Zie: Willem Otterspeer, ‘De wetenschap heeft geen behoefte aan de biografie: een biograaf moet meer schrijver dan historicus willen zijn’, 
Biografie Bulletin 9/2 , 1999,  p. 122-129 en M. Zeeman, ‘Het laatste woord’, Feit & Fictie 4, 1998,  pp. 7-12. Zie ook: H. Schools, ‘Zeeman 
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gebrek aan onderzoekstraditie en methodologie. De biografie zou alleen getolereerd worden in 
de wetenschap, omdat het genre zo populair is onder niet-specialisten.13 

Met neerlandicus en literatuurhistoricus Jan Fontijn, die in 1996 op het tweede deel van 
zijn biografie over Frederik van Eeden promoveerde en bovendien verschillende studies schreef 
over het biografische genre, werden er ook positievere geluiden over de biografie binnen de 
academische wereld hoorbaar.14 Fontijn maakte een duidelijk onderscheid tussen het 
wetenschappelijke werk, waarmee hij het moeizame proces van het verzamelen en 
interpreteren van het bronnenmateriaal en werken met theorieën en methoden afkomstig uit de 
psychologie, sociologie of cultuurgeschiedenis bedoelde en de meer artistieke of literaire kanten 
van het schrijven van een biografie, waartoe hij het structureren en vormgeven van het 
materiaal rekende.15  

Inmiddels lijkt het station van grote scepsis gepasseerd. De Groningse universiteit kent 
zelfs een gerenommeerd Biografie Instituut, van waaruit met grote regelmaat wetenschappelijk 
verantwoorde biografieën worden afgeleverd.16 Discussie over de biografie binnen de 
academische wereld is er nog steeds volop, maar die lijkt zich nu vooral te concentreren op de 
verschillen en overeenkomsten tussen biografie en het bredere life-writing.17 De biografie an 
sich wordt geaccepteerd als wetenschappelijk als zij wordt geschreven met de bedoeling om het 
leven van een persoon adequaat en verantwoord in zijn of haar tijd te plaatsen. Het genre heeft 
bewezen op die manier prima in het academische onderzoek en bedrijf te passen. Gebleken is 
wel dat juist de biografie een belangrijke rol kan spelen, in het zichtbaar maken van het 
subjectieve element in de geschiedenis. Biografieën zijn bedoeld om historische kennis te 
ontwikkelen en toegankelijker te maken en bij uitstek geschikt om historische beschrijvingen 
menselijker, levendiger en herkenbaarder te maken.  

De reden om een biografie én een proefschrift over Anne Zernike te schrijven komt voort 
uit mijn overtuiging dat zij weliswaar bekend, maar eigenlijk vergeten is. Zij is vergeten door 
haar oorspronkelijke achterban, de vrijzinnige protestanten, maar ook door (cultuur en gender) 
historici. Haar naam klinkt tegenwoordig nog wel eens, maar vooral als wat de historica en 
biografe Mineke Bosch in haar biografie van Aletta Jacobs ‘een leeg symbool’ noemt.18 Anne 
Zernike is eigenlijk alleen nog bekend als de eerste (doopsgezinde) vrouwelijke predikant en als 
de vrouw van de kunstenaar Jan Mankes. Slechts die twee uitzonderlijke posities zijn blijven 
hangen in het collectieve historische geheugen, zoals opgeslagen in bijvoorbeeld het lemma van 
het biografisch lexicon van het Nederlands Protestantisme.19 Een beeld dat ten dele mede door 
toedoen van Anne Zernike zelf tot stand is gekomen.20 Met deze biografie wil ik dat veel te 

                                                           
heeft kritiek’, Biografie Bulletin 3, 1998, pp. 224-228. Vgl: Hans Renders, ‘Het zelfbewustzijn van de biograaf. Waarom de biografie geen 
roman is’, Zacht Lawijd, cultuur-historisch tijdschrift 6/ 2,  jan. 2007,  pp. 67-81, aldaar p. 68. 
13 H. Verdaasdonk, ‘Het onbehagen over de literatuur. Een literatuursociologische benadering’, Literatuur 16, 1999, pp. 492-494. Zie ook: 
Léon Hanssen, ‘Het onbehagen over de biografie. Een literatuurwetenschappelijke beschouwing’, Literatuur, 17, 2000, pp.96- 97, aldaar  
p. 97. Zie ook: J. Ellemers, ‘Sceptische notities over het wetenschappelijke karakter van biografieën’, in: H. Renders en G. Voerman (red.), 
Privé in de politieke biografie (Amsterdam 2007) pp. 125-139. 
14 Jan Fontijn, Trots verbrijzeld: het leven van Frederik van Eeden vanaf  1901 (1996). Het eerste deel van deze biografie Tweespalt: het 
leven van Frederik van Eeden tot 1901 schreef hij in 1990. 
15 Jan Fontijn, De Nederlandse schrijversbiografie (Utrecht 1992) p. 48 Zie bijvoorbeeld ook: J. Fontijn, Broeders in bedrog: de biograaf en 
zijn held (1997). 
16 Voorbeelden zijn: B. Slijper, Van alle dingen los. Het leven van J.C. Bloem (Amsterdam 2007), Eva Rovers, De eeuwigheid verzameld. 
Helene Kröller-Müller (1869-1939) (Amsterdam 2010), J.W Stutje, Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Een romantische revolutionair 
(Amsterdam 2012) en H.J. Langeveld, De man die in de put sprong. Willem Schermerhorn, 1894-1977 (Amsterdam 2013). 
17 Zie daarover bijvoorbeeld: Hans Renders, ‘Biography in Academia and the Critical Frontier in Life Writing: Where Biography Shifts into 
Life Writing’, in: H. Renders & B. de Haan (red.), Theoretical Discussions of Biography (New York 2013) pp. 253- 264 en Binne de Haan, 
‘The Eclipse of Biography in Life Writing’, in: Renders & De Haan (red.), Theoretical Discussions, pp. 265-293. Zie ook: Margretta Jolly 
(red.), Encyclopedia of life writing: autobiographical and biographical forms (London 2001) pp. ix-x. Zie voor een definitie van life-writing 
de site van Oxford Centre for Life Writing: ‘What is Life-Writing’, via: https://www.wolfson.ox.ac.uk/clusters/life-writing/about. 
18 Zie voor de uitspraak over ‘Een leeg symbool’: ‘De dagstelling. De Aletta-isering van de geschiedenis’, Leeuwarder Courant, 22 
november 2010. Gepubliceerde bewerking van de op 21 november 2010 uitsproken Domela Nieuwenhuislezing te Heerenveen. Een verslag 
van die lezing, inclusief citaat is ook te vinden via: http://www.tijdschriftlover.nl/politiek_en_ maatschappij/submenu/blog/ 
trots_vlo_en_gemancipeerdheid. 
19 J.J. Kalma, ‘Zernike, Anne (Annie) Mankes’, Biografisch lexicon van het Nederlands Protestantisme, deel 3, 1988, p. 412. 
20 Naast haar autobiografie (1956) waarin ze een beeld van zichzelf maar ook haar man Jan Mankes construeert, schreef Anne Zernike 
enkele biografische schetsen over Jan Mankes (waarin zijzelf ook figureert). Zij bepaalde op deze wijze niet alleen het beeld dat van zichzelf 
bewaard bleef, maar ook de dominante herinnering aan de kunstenaar Jan Mankes, Zie bijvoorbeeld: A. Mankes-Zernike en R.N. Roland 
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gereduceerde beeld van Anne Zernike grondig bijstellen en haar in al haar veelzijdigheid voor 
het voetlicht brengen.  
 In de bronnen die ik raadpleegde kwamen verhalen naar voren die zich afspeelden 
buiten de bestaande opvattingen. Al snel bleek het materiaal zo veelzijdig en verrassend dat het 
schrijven van een biografie mogelijk was. Haar leven bleek rijk, complex en interessant te zijn. 
Anne Zernike was een vrouw die leefde in de tumultueuze eerste helft van de twintigste eeuw. 
Een tijd waarin zij uitgroeide tot een publiek figuur. Ze groeide op in het fin de siècle in 
Amsterdam, maakte als jong volwassene de roerige jaren van de Eerste Wereldoorlog mee en 
beleefde de bloeitijd van haar carrière tussen 1920-1950: de jaren van interbellum, oorlog, 
bezetting en wederopbouw. Een tijd die vaak wordt gedefinieerd als de hoogtijdagen van de 
verzuiling.  
 Dat het lang dominante idee van de Nederlandse verzuiling een ‘misleidende mythe’ 
belichaamt, wordt door Annes verhaal overigens ook bevestigd.21 Haar levensverhaal toont aan 
hoe tussen 1920 en 1960 juist mensen die actief waren in het politiek-maatschappelijke en 
sociaal-religieuze debat niet, zoals wel lange tijd werd voorgesteld, strikt binnen de eigen 
‘monolithische zuil’ leefden. Bovendien wordt duidelijk dat de veronderstelde protestantse zuil 
onderling zo verdeeld was dat eigenlijk niet gesproken kan worden van ‘de’ protestantse zuil.22 

Haar veelzijdige maatschappelijke leven en grote netwerk, in de vrijzinnigheid, de wereld van 
kunst en kunstenaars en binnen verschillende politieke en maatschappelijke stromingen, 
spreidde zich uit over de zogenaamde verzuilde verbanden heen. Dàt alleen al maakte haar leven 
voor mij interessant genoeg om te beschrijven. 

  
BBiografie en bronnen 
Het onderzoek voor deze biografie was een zoektocht met de nodige obstakels. Waar veel 
biografen gebruik kunnen maken van een grote collectie brieven was dat in mijn onderzoek niet 
het geval. Er is bijvoorbeeld slechts een bescheiden aantal brieven bewaard uit de verlovingstijd 
van Anne Zernike en Jan Mankes. De rest was verdwenen, nog voor het einde van haar leven 
letterlijk bij het vuil gezet. Ik moest dus op zoek naar andere bronnen. Met als uitgangspunt 
Annes autobiografie jaagde ik snippers informatie na en pluisde ik archiefdossiers door. Al vrij 
snel stuitte ik op een probleem. Wat bewaard is gebleven is vaak een selectie van wat er ooit is 
geweest. Iets is er ‘gewoon’ niet meer en niemand weet of het nog bestaat.  
Waar vrouwengeschiedenissen worden onderzocht komt daar nog een probleem bij. Vanwege 
het veel minder frequente publiek optreden van vrouwen (tot ver in de vorige eeuw) wordt er in 
archieven weinig over de rol van vrouwen in het dagelijks leven bewaard. Dat kan een behoorlijk 
vertekend beeld van de geschiedenis geven. 23       
 Zo valt bijvoorbeeld de carrière van Anne Zernikes vader, een begaafde leraar, pedagoog 
en wiskundige, goed te reconstrueren aan de hand van dossiers in archieven.24 De gedachte ligt 
dan voor de hand dat vader Zernike met zijn wiskundig inzicht aan de basis had gestaan van de 
grootse carrière van zijn zoon Frits Zernike, die in 1953 de Nobelprijs voor Natuurkunde 
ontving. Uit bewaard gebleven interviews met de kinderen en kleinkinderen van de Zernikes 

                                                           
Holst, Jan Mankes (Utrecht 1923), A. Plasschaert, J. Havelaar en A. Mankes-Zernike, Jan Mankes (Wassenaar 1927, A. Mankes-Zernike en 
R.N. Roland Holst, Jan Mankes (Wassenaar 1928) en J. Mekking en A. Mankes-Zernike, Jan Mankes. Schilderijen, tekeningen, grafiek 
(Arnhem 1969). 
21 Volgens een gangbare visie was de Nederlandse samenleving sinds het einde van de negentiende eeuw tot in de jaren zestig grofweg in 
vier zuilen op te delen: een katholieke, een protestantse, een socialistische en een algemene zuil, die soms als liberale zuil werd aangeduid. 
Elke zuil was in feite een samenstelsel van kerk, politieke partij, vakbond, krant en vele andere verenigingen van dezelfde 
levensbeschouwelijke kleur. Zie: Piet de Rooy, ‘Zes studies over verzuiling’, BMGN - Low Countries Historical Review, 110/ 3, 1995,  pp. 
380-392. 
22 Peter van Dam, ‘Verzuiling is een mythe’, Geschiedenis Magazine, via: http://www.kennislink.nl/publicaties/verzuiling-is-een-mythe 
[geraadpleegd 12-11-2013], Peter van Dam, Staat van verzuiling. Over een Nederlandse mythe (Amsterdam 2011) en J.C.H. Blom en J. 
Talsma (red.), De verzuiling voorbij. Godsdienst, stand en natie in de lange negentiende eeuw (Amsterdam, 2000). Zie ook: Piet de Rooy, 
‘Voorbij de verzuiling?’, BMGN- Low Countries Historical Review, 116/ 1, 2001, pp. 45-57, aldaar p. 57. 
23 Sherna Gluck, ‘What’s so Special about Women? Womens Oral History’, Frontiers: A Journal of Women Studies,  2/ 2, Summer 1977, pp. 
3-17.  
24 Hij schreef verschillende reken-methoden voor het onderwijs, waarmee een hele generatie scholieren de basisbeginselen van de wiskunde 
werd bijgebracht [leerde].  
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blijkt dat Frits zelf ook dacht dat hij de wiskundige aanleg van zijn vader had meegekregen.25 
Toch wees hij zijn moeder aan als degene die hem interesse voor en inzicht in de natuurkunde 
had bijgebracht. Zij was het namelijk die volgens haar kinderen geïntrigeerd voor winkeletalages 
vol nieuwe apparaten kon staan. Die haalde zij na aanschaf thuis uit elkaar, om ze vervolgens 
eigenhandig weer in elkaar te zetten. Het was moeder Antje Zernike-Dieperink geweest die, na 
alle verrichte huishoudelijke taken, ter ontspanning nog een paar wiskunde-opgaven oploste. 
Had ze niet geweigerd op fietsles te gaan, voordat zij het functioneren van haar nieuwe 
tweewieler helemaal begreep? Zoon Frits moest uit Groningen komen om samen met zijn 
moeder de fiets uit elkaar te sleutelen en te bestuderen. Maar omdat Antje na haar huwelijk 
stopte met haar baan, nauwelijks een rol speelde in het openbare leven en enkel nog sporadisch 
artikeltjes over handwerken publiceerde in het tijdschrift van haar man, is niets van deze 
geschiedenis op papier bewaard gebleven. Hierdoor ligt de valkuil om haar te reduceren tot een 
thuiszittende moeder die alleen het huishouden op zich nam op de loer.26 Alleen dankzij de 
bewaard gebleven interviews die prof.dr. H. Brinkman in de jaren 1970 met de kinderen en de 
kleinkinderen Zernike hield kon ik Antje Zernike-Dieperink in mijn biografie tot haar recht doen 
komen.27  

Zoeken naar Anne Zernike was vaak het zoeken naar de speld in de spreekwoordelijke 
hooiberg. Gelukkig was Freda Dröes, die in de jaren 1990 onderzoek deed naar vrouwelijke 
predikanten en specifiek Anne Zernike, bereid om haar geweldige archief beschikbaar te 
stellen.28 Daarnaast plaatste ik advertenties en oproepen in diverse vrijzinnig georiënteerde 
bladen, in de Oud-Rotterdammer en op verschillende digitale fora voor geschiedenis en 
genealogie. De respons was boven verwachting. Velen die mij benaderden hadden Anne 
persoonlijk gekend en waren bereid hun verhaal met mij te delen. Inmiddels had ik ook contact 
gelegd met de Rotterdamse afdeling van de Nederlandse Protestantenbond (waar Anne Zernike 
tussen 1920 en 1948 voorgangster was) en werd ik uitgenodigd om enkele leden uit die periode 
te interviewen.  

Tijdens die eerste interviews werd mij duidelijk hoe belangrijk ‘oral history’ voor het 
laten slagen van mijn onderzoek was.29 De interviews brachten nieuwe vragen met zich mee: 
Hoe moest ik de verkregen informatie beoordelen? Was deze informatie anders dan de 
informatie die ik uit egodocumenten haalde?30 Het mondelinge verhaal was in ieder geval 
directer dan de op papier vertelde verhalen – minder gepolijst, gevarieerder en vaak ook met 
een onverwachte inhoud.31 Zo kwam ik er dankzij een interview met de emeritus-hoogleraar 
Nicolaas G. van Kampen per toeval achter, dat zijn tante Anne Zernike in Rotterdam lange tijd 
samenwoonde met een mij tot dan toe onbekende vrouw en op een woonadres dat in haar 
autobiografie niet wordt genoemd. Opeens was daar een verhaal over een zomervakantie in 
Leersum, waar ook ‘een tante Wil’ aanwezig was. Van Kampen wist nog dat deze Wil met Anne 
Zernike in Tuindorp Vreewijk woonde.  

                                                           
25 Dit blijkt uit de transcripties van interview die prof. dr. H. Brinkman (1909-1994) in de jaren 1970 hield met Elisabeth Zernike (1976), 
Lize van Kampen-Zernike (1977), Nelly de Jong-Zernike (1979), prof. dr. Johannes (Hans) Zernike (1979) en neven prof. dr. Nicolaas van 
Kampen (1979) en prof. dr. Frits Edz. de Jong (1979). De transcripties worden bewaard in het Universiteitsmuseum van de Rijksuniversiteit 
Groningen. collectie Brinkman, Universiteitsmuseum RuG. (Hierna aangeduid als ‘collectie Brinkman, Universiteitsmuseum RuG). 
Brinkman was van plan een biografie over Frits Zernike te schrijven. Deze werd niet voltooid. Anne Mankes-Zernike en Frits Zernike waren 
ten tijde van de interviews al overleden. 
26 Gluck, ‘Whats so Special about Women?’, pp. 3-17.  
27 Een uitzondering hierop vormt Tresoar, het historisch en letterkundig centrum in Leeuwarden. Daar wordt een map met informatie over 
Anne (Mankes) Zernike bijgehouden. 
28 Zie bijvoorbeeld: ‘Dr. Annie Mankes-Zernike als theoloog’, Vrijzinnig Vizier 9/6, 1993,  pp. 5-7; ‘God is ook maar een woord. Het 
wetenschappelijk feminisme van dr. Annie Mankes-Zernike’, Mara. Tijdschrift voor feminisme en theologie, 8/1, september 1994, pp. 22-24 
en ‘Dr. Annie Mankes-Zernike. De eerste vrouwelijke dominee in Nederland’, in: Talleke Harmsen-Smits, e.a (red.), Zusters in de 
Broederschap. Uitgave van de Landelijke Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen, mei 1996, pp. 27-29. 
29 Over oral history: Selma Leydesdorff, De mensen en de woorden (Amsterdam 2004) en Sherna Gluck en Daphne Patai, Women’s Words 
The Feminist Practice of Oral History (New York 1991).  
30 Zie hierover: Selma Leydesdorff, ‘Gesproken en geschreven levensverhalen. Op zoek naar een  “antropologie van het overleven” via oral 
history’, in: Ernst Bohlmeijer, Lausanne Mies en Gerben Westerhof, De betekenis van levensverhalen. Theoretische beschouwingen en 
toepassingen in onderzoek en praktijk (Houten 2007) pp 173-181. Zie ook Selma Leydesdorff, ‘Het interview als sleutel tot oral history’, in: 
De mensen en de woorden (Amsterdam 2004) pp 80-101. 
31 Hope Wolf, ‘Mediating War: Hot Diaries, Liquid Letters and Vivid Remembrances’, Life Writing, 9/ 3, 2012,  p. 331. 
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Dat een gebrek aan geschreven bronnen nog vaker voorkomt in perioden waarin geschreven 
bronnen gevaarlijk zijn, bleek vooral tijdens het onderzoek dat ik verrichtte voor het hoofdstuk 
over de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor was ik voornamelijk afhankelijk van mondeling 
overgeleverde herinneringen en egodocumenten (dagboeken en brieven) omdat er – uit angst 
voor de represailles van de bezetter – in de periode 1940-1945 bijzonder weinig van wat er 
werkelijk gebeurde en werd ervaren aan het papier is toevertrouwd.32 

Zulke bronnen waren er over Anne Zernike in deze periode nauwelijks te vinden. Om 
toch een blik te kunnen geven op hoe zij en de mensen in haar omgeving de oorlogsjaren hebben 
beleefd en verwerkt, interviewde ik een aantal mensen uit Rotterdam Tuindorp Vreewijk. Van de 
verhalen die ik te horen kreeg kon ik de belangrijkste historische gebeurtenissen (het 
bombardement, de razzia’s, de voedseldroppings, de bevrijding) verifiëren aan de hand van 
handboeken over de oorlog. De kleinere feiten, ervaringen en herinneringen kreeg ik aangereikt 
uit mijn inmiddels grote informantengroep. Via die interviews kwam ik er achter dat er een 
joods meisje onder Annes catechisanten was geweest: Laura of Lorie Meijer. Zij werd in twee 
interviews genoemd. Wat was er met haar was gebeurd?33 Eén van mijn informanten wist mij te 
vertellen dat haar naam Anne Lore Meijer was. Ze had een Duits-joodse moeder en kerkte met 
haar ouders bij Anne Zernike. Dat zij en haar hele familie geruisloos waren verdwenen tijdens de 
bezettingsjaren, was iets wat Anne Zernike zich bijzonder aantrok. 34 Dit verhaal gaf mij inzicht 
in Annes zo sterke schuldgevoel na de oorlogsjaren.35  
  
Biografie en methode 
Hoewel de biografie is geaccepteerd binnen de academische wereld is het eerder geschetste 
debat over het ontbreken van theoretische en methodische reflectie niet weggeëbd. Hans 
Renders, hoogleraar Geschiedenis en Theorie van de Biografie en directeur van het Biografie 
Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, merkte enkele jaren geleden terecht op dat er 
weliswaar stellingen worden betrokken, maar dat van een biografisch discours nauwelijks 
sprake is. ‘Het is een teken aan de wand dat biografen zelden naar elkaar verwijzen wanneer het 
over hun methode gaat.’36  

Menigmaal is geopperd dat de ideale theorie en methode om een biografie te schrijven 
niet bestaat.37 De Groninger cultuurhistoricus Klaas van Berkel gaat in het voorwoord van zijn 
biografie van de wiskundige en wetenschapshistoricus E.J. Dijksterhuis zelfs zover om te stellen 
dat de vraag naar methode een volstrekt misplaatste is, omdat de biografie geen methode heeft, 
maar zelf een methode is.38 Daarmee zou de kous af zijn, ware het niet dat elke biograaf hoe dan 
ook gebruik maakt van bepaalde methodes. Niet zelden is die aanpak gebaseerd op theorieën en 
methodes uit andere disciplines, waarbij opvattingen uit de literatuur- of geschiedwetenschap, 
de antropologie, de sociologie of de psychologie aangehaald of gebruikt worden om nieuw licht 

                                                           
32 Zie hiervoor ook de onderzoekstraditie van het NIOD, waarbinnen dit gebrek aan bronnen heeft geleid tot het veelvuldig werken met 
egodocumenten. Onderzoeksbeleidsplan NIOD, 2012-2016 (p. 14.): ‘Een belangrijke plaats is weggelegd voor de studie van individuele 
levensgeschiedenissen. Door biografische studies, levensverhalen en familiegeschiedenissen wordt het mogelijk te reflecteren op de effecten 
van oorlog en massaal geweld. Ze richten zich op mensen die zich als lid van hun samenlevingsverbanden door daden of door belevenissen 
verhouden tot lange termijn transities. De methodes van biografisch onderzoek zijn bij uitstek geschikt om duidelijk te maken dat de 
geschiedenis door mensen wordt gemaakt, dat zij degenen zijn die dingen doen of laten of ondergaan. Het is belangrijk om in het onderzoek 
niet alleen abstracte begrippen of onpersoonlijke instituties te bestuderen, maar juist ook de menselijke factor naar voren te halen.’ Een 
voorbeeld van een uitgave van het NIOD, die in dit proefschrift wordt aangehaald is: T.M. Sjenitzer-van Leening, Dagboek Fragmenten 
1940-1945 (Den Haag 1954).  
33 Zie over oral history in relatie tot oorlogsherinneringen: Wolf, ‘Mediating War’, pp. 327-336. 
34 Ik heb niet kunnen verifiëren of zij daadwerkelijk zijn gedeporteerd  -wat het meest waarschijnlijk is - of zijn ondergedoken en ontkomen.   
35 Zie ook de uitspraak van Leydesdorff: ‘Mondelinge overlevering is een belangrijke historische bron. De belevenissen van mensen, hun 
subjectieve ervaringen, is naast de feitelijke gebeurtenissen óók een deel van de geschiedenis. Een prachtig deel, omdat het over gevoelens 
gaat, en dat nog te vaak wordt vergeten.’ Bron: Irene Hemels, De kracht van de getuigenis (interview Selma Leydesdorff), Folia Weekblad 
voor de Universiteit van Amsterdam, 34, 5 juni 2009.  
36 Hans Renders, ‘Het zelfbewustzijn van de biograaf’, p. 68. 
37 Hans Renders, ‘De biografische methode’, in: Gerrit Voerman en Dirk Jan Wolffram (red.), Benaderingen van de geschiedenis van 
politiek, (Kossmann Instituut, Rijksuniversiteit Groningen 2006) pp. 39-42. 
38 Klaas van Berkel, E.J. Dijksterhuis. Een biografie (Amsterdam 1996) p. 9. Zie ook: Renders, ‘De biografische methode’, p. 39. 
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te werpen op bepaalde thema’s.39 Dat daar vervolgens nauwelijks op wordt gereflecteerd is 
inderdaad een gemiste kans.  

Het mensbeeld van de biograaf en de wijze waarop hij of zij nadenkt over identiteit en de 
betekenis van levensverhalen is volgens mij sterk bepalend voor de biografie die uiteindelijk 
wordt geschreven. Hoe de biograaf mensen beschouwt – of iemand bijvoorbeeld vanuit een kern, 
een vastomlijnd ‘ik’, moet worden begrepen, of diens leven is opgebouwd uit verschillende 
leeftijdsgebonden fasen of wordt gekleurd door duidelijk aanwijsbare keerpunten –  bepaalt 
uiteindelijk de manier waarop een biograaf zijn onderzoek opzet en uitvoert. De wijze waarop 
een biograaf bronnen analyseert en interpreteert bepaalt uiteindelijk de versie van het 
levensverhaal dat wordt opgeschreven. 

De schatplichtigheid van mijn eigen denken over levensverhaal en identiteit ligt in het 
werk van de Britse schrijfster en moderniste Virginia Woolf en de Russische filosoof, 
literatuurcriticus en semioloog Mikhail Bakhtin.40 Woolfs opvatting van identiteit en haar 
voortdurende reflectie op de constructie van identiteit en het probleem van de biografie (in 
zowel haar romans als haar non-fictie) hebben me doen realiseren dat mijn keuze voor 
hoofdstukken en paragrafen door mij vormgegeven en afgebakende perioden zijn, waarbinnen 
ik Anne Zernike probeer te benaderen maar waarin ik haar onmogelijk kan vangen.41 In mijn 
denken hierover sluit ik aan op wat in de modernistische traditie veelvuldig verwoord wordt, 
namelijk dat een mensenleven een subjectieve ervaring is, die onmogelijk op precies dezelfde 
wijze door een ander kan worden ervaren of vastgelegd.42  

Virginia Woolf kwam uiteindelijk uit bij de idee dat een mensenleven uit wel duizend 
levens kan bestaan en een biograaf zich gelukkig mag prijzen als zij daar zes of zeven van boven 
tafel weet te krijgen.43 Het ontbreken van een alwetende verteller in de romans van de Russische 
schrijver Dostojewski deed Bakhtin inzien dat mensen misschien het beste kunnen worden 
opgevat als een unfinalizable self, waarin het individu niet wordt gereduceerd tot een 
afgebakend geheel en, als consequentie daarvan, dus nooit helemaal door een ander kan worden 
begrepen of gekend.44 Zijn theorie dat een persoon nooit helemaal onthuld kan worden aan een 
ander of de wereld, dat het leven van een individu nooit afgerond of samenhangend is en 
daarom nooit helemaal begrepen, gekend en gelabeld kan worden, vormt samen met Woolfs’ 
opvatting over biografie het methodische uitgangspunt voor deze studie.45 
 Mijn keuzes in deze biografie impliceren dat toekomstige biografen waarschijnlijk een 
ander, maar niet minder overtuigend verhaal over haar leven zullen vertellen.46 Het door mij 
vertelde verhaal is een constructie van een aantal samengebrachte bronnen. Het is geschreven 
op basis van de door mij gevonden feiten, maar de werkelijkheid kan er niet in gevat worden. 

                                                           
39 F. Pitstra, ‘Narratieve methoden in biografisch onderzoek: Anne Mankes Zernike tussen autobiografie en biografie’, Biografie Bulletin 21/ 
2, zomer 2011,  pp. 79-88 en F. Pitstra, ‘Religious Voices in Autobiography and Biography: Analyzing Life Stories Using Elements of the 
Theories of McAdams and Hermans’, in: M. Buitelaar & T.H. Zock (eds.) Religious Voices in Self-Narratives. Making Sense of Life in Times 
of Transition, Religion and Society 54 (Berlin 2013) pp. 37-52. 
40 Idem. 
41 Woolf schrijft letterlijk: ‘Many of the old chapter headings- life at college, marriage, career- are shown to be very arbitrary and artificial 
distinctions. The real current of the hero’s existence took, very likely, a different course.’ Zie: V. Woolf, ‘The art of biography’ (1939), The 
Death of the Moth and Other Essays (London 1942) pp. 119-126, aldaar p. 124. 
42 Zie daarover bijvoorbeeld: Peter Gay, Modernism. The Lure of Heresy. From Baudelaire to Beckett and Beyond (London 2007) pp 194- 
214. 
43 Max Saunders, ‘The ‘new biography’, in: Self Impression: Life-Writing, Autobiografiction, and the Forms of Modern Literature (Oxford 
2010) p. 445. Zie ook: Virgina Woolf, Orlando. A Biography (London 1928) pp. 95-96. 
44 ‘Nothing conclusive has yet taken place in the world, the ultimate word of the world and about the world has not yet been spoken, the 
world is open and free, everything is still in the future and will always be in the future.’ Zie: M. Bakhtin, ‘Problems of Dostoevsky’s Poetic’,  
Theory and History of Literature, 8, ed. and trans. by Caryl Emerson (Minnesota University 1984) p.166. Ook Woolf verdiepte zich in het 
werk van Dostojewski Zij herkende hem als een van de schrijvers die zich ook bezighielden met het vraagstuk van tijd, ruimte en identiteit. 
Zie hierover: Peter Keye, Dostoevsky and English Modernism 1900-1930 (Cambridge 1999) pp 82-83. Woolf concludeert over Dostojewski: 
‘[he] lays bare regions deep down in the mind where contradiction prevails’ (….) ‘we are shown that how beneath the crude surface, all is 
chaos and complication’. Zie ook; Woolf, ‘The phases of fiction’, Essays, V (Londen 1929) pp. 40-88. 
45 Bakhtin, Problems of Dostoevsky’s Poetics.  
46 Het ontbreken van een alwetende verteller in de romans van de Russische schrijver Dostojewski deed Bakhtin inzien dat mensen misschien 
het beste kunnen worden opgevat als een unfinalizable self, waarin het individu niet wordt gereduceerd tot een afgebakend geheel en, als 
consequentie daarvan, dus nooit helemaal door een ander kan worden begrepen of gekend. Zie voor meer voorbeelden en een uitgebreidere 
analyse van een casus: Pitstra, ‘Religious Voices in Autobiography and Biography’, pp. 37-52. 
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Zoals Woolf in haar dagboek noteerde: ‘No biographer could possibly guess this important fact 
about my life in the late summer of 1926, yet biographers pretend they know people’.47 
Elementen van soortgelijke opvattingen vind ik terug in het denken en werk van Hermione Lee, 
Richard Holmes en in Nederland, Mineke Bosch.48 Hoewel ieder op eigen wijze, zijn zij allen 
biografen die zich verzetten tegen de idee dat de gebiografeerde persoon te fixeren is in een 
bepaalde karaktereigenschap, rond een thema, in een bepaalde tijd of plaats of met een 
psychologische analyse; zij streven er naar de incomplete veelheid van elkaar vaak 
contrasterende eigenschappen en gebeurtenissen die een leven vormen zonder te veel duiding 
weer te geven.49  
 In deze biografie heb ik bewust geprobeerd het leven van Anne Zernike voorbij die 
vrouw in het wondere ambt, voorbij de herinneringen van een predikante en voorbij de vrouw 
van de kunstenaar in beeld te brengen. Ik heb, om met de biografen Lytton Strachey en Jan 
Fontijn te spreken, mijn eigen ‘subtiele strategie’ gevolgd en ‘een plotseling verhelderend 
zoeklicht’ gericht op de ‘duistere schuilhoeken, tot dan niet onderzocht.’50 Daarbij zocht ik naar 
een vorm die haar leven, althans mijn visie daarop, opende en niet afsloot. Ik zocht naar taal die 
de verschillende verhalen die samen dit verhaal van haar leven vormen, niet in definities en 
verklaringen opsluiten.  
 Om Anne Zernike in al haar veelzijdigheid te portretteren heb ik veel van de ontdekte, 
van elkaar verschillende en elkaar niet zelden contrasterende handelingen, opvattingen en 
thema’s naast elkaar laten bestaan. Ik heb het leven van Anne Zernike willen oproepen en 
verbeelden in het Amsterdamse meisje dat beïnvloed werd door de ideeën van de Vrije 
Gemeente van Amsterdam en door de kunstenaars die zij in haar omgeving leerde kennen; in 
een verhaal over een succesvolle proponente, naar wie menigeen, orthodox, vrijzinnig of a-
religieus, kwam luisteren; in een episode over een worstelende jonge vrouw die een dichteres 
adoreerde; in een jonge predikante die koos voor de doopsgezinde broederschap, maar daar 
eigenlijk niet bij paste en dat ook wist. In een verhaal over een jonge vrouw die misschien 
gevoelens koesterde voor een jonge kunstenaar maar daarover twijfelde, in een vertelling over 
een vrouw die op haar 31ste moeder werd en op haar 34ste weduwe. In de geschiedenis van een 
predikante die na 1920 door geen enkele doopsgezinde gemeente meer werd beroepen, maar 
zich ontpopte tot een voorgangster die tussen 1921-1948 een afdeling van de Nederlandse 
Protestantenbond in Rotterdam tot grote bloei wist te brengen. In een relaas over een strijdbare 
vredesactiviste, een reislustige vrouw, een kunstminnende vrouw, een talige vrouw, een 
vriendin, een pastor, een schrijfster, een critica, een radicale ontkenner van de historische Jezus, 
een volhardende linksvrijzinnige, een oma, een oude vrouw, een gestorven vrouw.  

                                                           
47 Max Saunders schrijft in dit verband: ‘…This suggests that what Woolf really wants to dislodge is biography’s arrogant assumption that it 
can find the form in someone else’s? life a form that only the subject can make for herself or himself.’ Zie: Saunders, Self Impressions, p. 
449. Hij citeert daarbij een passage uit Woolfs dagboek: ‘No biographer could possibly guess this important fact about my life in the late 
summer of 1926, yet biographers pretend they know people’. Vgl: ‘4 September 1927’, The Diary of Virginia Woolf, vol 3. Ed. Anne Olivier 
Bell, assisted by Andrew Mcneillie (London 1980) p. 153. 
48 Zie: Richard Holmes, Footsteps: Adventures of a Romantic Biographe (New York 1985), Hermione Lee, Virginia Woolf's Nose: Essays on 
Biography (Princeton 1997) en Body Parts: Essays on Life-Writing (London 2005). Zie in Nederland: Mineke Bosch, ‘Worstelen met gender 
een thema recensie’, BMGN - Low Countries Historical Review, 12/, 3, 2012,  pp. 50-67. Zie daarin met name de uitspraak op pagina 52-53 
over ‘het proces van meervoudige identiteit’ (p. 53): ‘Maar wat als het persoonlijke leven, “de persoon”, of het persoonlijke achter de 
publieke verschijning of achter de vele mythen en verhalen over de publieke verschijning niet eenduidig is, om niet te zeggen niet “bestaat”. 
Als achter de waarnemingen (….) slechts verhalen te vinden zijn. (…) Wat als voor ieder persoon man of vrouw, geldt, (…) dat dit soort 
categorieën eerder constructies zijn en vertolkingen (performances) van identiteit, dan aspecten van een reëel bestaand zelf of persoon.’  
49 Een opvatting die overigens ook in het gedachtegoed van Anne Zernike is terug te vinden. In 1911 schreef zij in De Vrouw, de 
vrouwenbeweging en het vrouwenvraagstuk een opvallend artikel (gepubliceerd in 1914). Zij verweet de redactie van dit handboek dat was 
bedoeld als onderzoek naar verschillende karaktereigenschappen, dat zij bij voorbaat uit gingen van een vast omlijnde idee van vrouw en 
man. Geen onderzoek kon daar volgens Zernike mee uit de voeten: ‘Of is het niet wetenschappelijk ongeoorloofd, bij een onderzoek reeds uit 
te gaan van den bepaalden aard van een element dat we door dat onderzoek ons juist ten doel stelden, te leeren kennen?’ A. Zernike, ‘De 
studie der vrouw in de theologie’, in: C.M. Werker-Beaujon, C. Wichmann en W.H.M. Werker (red.), Encyclopaedisch Handboek. De 
Vrouw, de vrouwenbeweging en het vrouwenvraagstuk, deel 1 (Amsterdam 1914-1918), pp. 719-724, aldaar pp. 720-721. Zie over dit 
handboek: Marijke Huisma, ‘Het feminisme verkwanseld. Vrouwenbeweging versus feminisme’, Historica, 21 (1998) 3, pp. 24-26. 
50 Zie: Jan Fontijn,’De geschiedenis van de biografie’ in: De Nederlandse schrijversbiografie (Utrecht 1992) pp. 11-47, aldaar p. 39. Het 
originele citaat is afkomstig van de Engelse biograaf Lytton Strachey. Zie: Lytton Strachey, ‘Preface’ in: Eminent Victorians (London 1919) 
p. vii.  
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Deze beelden en verhalen heb ik opgeroepen vanuit de overtuiging dat een biograaf de persoon 
die zij beschrijft niet werkelijk kan onthullen of helemaal zichtbaar kan maken aan de wereld, 
zonder te zoeken naar het grote, alles verklarende plot. Ik kan niet zeggen: ‘Zo was zij’ of ‘dat 
was zij’.51 Wat de biograaf wel kan doen is het in taal oproepen en verbeelden van de feiten zoals 
deze vanuit de verschillende door de biograaf geraadpleegde bronnen naar boven komen, 
zonder als rechter of psycholoog te gaan optreden bij de interpretatie van die feiten. Om 
diezelfde reden heb ik gemeend dat het noodzakelijk is die beelden van een adequate context te 
voorzien. Een context waarin de hoofdpersoon soms niet meteen naar voren springt, maar die 
wel nodig is om de diversiteit van beelden die ik wil oproepen te begrijpen zonder het contact 
met de hoofdpersoon te verliezen. Want de gebiografeerde en de biograaf leven in verschillende 
werelden. Die van de eerste is voorbij gegaan en in die van de tweede zijn slechts de ruïnes van 
de eerste nog zichtbaar.52 Het leven van Anne Zernike was anders en vele malen meer dan de 
hier neergeschreven versie van haar levensverhaal. In die wetenschap schreef ik deze biografie.  
 
DDankwoord  
Deze biografie kon niet geschreven worden zonder de hulp van velen. Het is onmogelijk om 
iedereen die zo vriendelijk was mij informatie over Anne Zernike toe te sturen, verhalen met mij 
te delen of mij te helpen bij mijn zoektocht persoonlijk te bedanken. Een aantal mensen wil ik 
toch graag noemen. Mijn grote dank gaat allereerst uit naar de kleinkinderen van Anne Zernike 
en naar haar neef Nicolaas G. van Kampen, die het verschijnen van de biografie helaas niet meer 
meemaakt. Zonder de verhalen over hun grootmoeder en tante, zonder het beschikbaar gestelde 
materiaal over haar leven, had deze biografie niet geschreven kunnen worden.  
 Uit de grote groep mensen die mij tijdens mijn onderzoek te hulp schoten en die ik 
daarvoor niet genoeg kan bedanken wil ik een aantal mensen noemen. Allereerst Wies 
Houweling en Elsbeth Goetsch van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB voor hun 
enthousiasme over mijn onderzoek en het beantwoorden van mijn vragen. Daarnaast Martine 
Pothuis, sinds jaar en dag secretaris van de Rotterdamse afdeling van deze geloofsgemeenschap. 
Mijn eerste kennismaking met de afdeling en het Rotterdamse Tuindorp Vreewijk, waar een 
groot deel van deze biografie zich afspeelt had niet geweldiger kunnen zijn. Ik denk met veel 
plezier terug aan de twee dagen dat wij samen in uw auto door de havenstad reden, Tuindorp 
Vreewijk en Annes oude kerk ‘Het Nieuwe Verbond’ bezochten, haar woonadressen naspeurden 
en een aantal van de leden die haar nog hadden gekend uitvoerig spraken. Van die leden noem ik 
het echtpaar Van Vliet, die mij inwijdden in de wereld van het vrijzinnige leven in de eerste helft 
van de twintigste eeuw. Zij wezen mij op de documentaire over de reünie van de Leidse 
theologiestudentes van de vrouwenstudentenvereniging ‘Kaap de Goede Hoop’ - een belangrijke 
bron in mijn onderzoek. Mevrouw Brouwer Gabry en mevrouw Muijzer vertelden mij uitvoerig 
over de afdeling in de jaren twintig en dertig en over de rol die ‘hun’ voorgangster speelde aan 
de Linker Maasoever. Helaas zijn zij er beiden niet meer.      
 Ook Korneel en Sikke Roosma wil ik noemen. Zij hebben zich, in voorbereiding op een 
zeer succesvol toneelstuk over Anne Zernike, met hart en ziel in haar leven verdiept en waren 
bereid hun zoektocht en vondsten met mij te delen. Björn van Hamel bedank ik voor zijn hulp in 
de zoektocht naar zijn tante Willemina van Stockum en de brieven uit het familiearchief die hij 
niet alleen beschikbaar stelde, maar ook voor mij transcribeerde. Lieneke van Schaardenburg 
was het die zonder het te weten Anne Zernike (in 1969) als allerlaatste interviewde. Dankzij 
haar artikel in de Haagse Post bood ze me een perspectief op de oude, broze Anne. Dat deed ook 
Tine Grendel-van Veen, die mij vertelde over de tijd dat zij bij de 80-jarige Anne op kamers 
woonde. Regisseur Annet Huisman en de hele cast en crew van de documentaire ‘Om it leauwen 
en de sinnigers’, over de Friese jaren van Anne, wil ik bedanken voor de mogelijkheid om op een 
andere manier met het materiaal aan de slag te gaan. Dank voor een geweldig mooie tijd en een 
prachtig resultaat. Het organisatie–comité rondom de eerste Anne Zernike-studiedag op 5 

                                                           
51 Vgl. Richard Holmes, Voetsporen, p. 66.  
52 Idem, p. 25 
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november 2011 ben ik erkentelijk voor het samen laten slagen van een bijzondere dag in het 
kerkje van Bovenknijpe. Had Anne Zernike ooit kunnen vermoeden dat het kerkje aan de vaart 
zich precies honderd jaar na haar aantreden zou vullen met predikantes en theologes? In het 
bijzonder wil ik de predikanten Jelle de Groot en Jeannette Oudenaarde bedanken voor de fijne 
samenwerking tijdens de IKON-radio herdenkingsdienst die we op 6 november verzorgden. Riet 
Bons-Storm dank ik voor haar aanmoediging, Yvonne Hiemstra voor onze goede gesprekken 
over de vrijzinnigheid en het plezier dat we daarbij hebben. Als laatste in deze lange, zeer 
incomplete rij, wil ik Jan L. Wage noemen, Tijdens onze bijzondere ontmoeting in een café naast 
de Antwerpse dierentuin spraken we lang over Tuindorp Vreewijk, waar u als student actief was 
binnen de afdeling van de Nederlandse Protestantenbond. Zonder uw uitgebreide verslag over 
de bezettingstijd had ik mijn hoofdstuk over Annes oorlogsjaren niet op deze manier kunnen 
schrijven.  

Daarnaast ben ik veel dank verschuldigd aan mijn promotores, prof. dr. Hetty Zock en 
prof. dr. Yme Kuiper, die in het project geloofden, me de ruimte en de vrijheid gaven deze 
biografie op mijn eigen manier te schrijven en op de juiste momenten met suggesties, kritiek en 
ideeën kwamen. Mijn collega-promovendi op de faculteit Godgeleerdheid en 
Godsdienstwetenschap dank ik voor vier mooie en intensieve jaren. Met name Brenda, Michael, 
Karin, Joana, Femke, Fatima, Birgit, Renée, Tsila en Lea, maar ook al die anderen die voor of na 
deze ‘lichting’ zwoegden op een proefschrift. Michael Green wens ik een voorspoedige terugkeer 
naar Nederland en met Brenda Bartelink hoop ik nog regelmatig een latte macchiato te drinken. 
Karin Neutel wil ik in het bijzonder noemen, omdat zij mij richting de eindstreep geweldig heeft 
geholpen bij het klaarmaken van de teksten en de noten. Ook andere collega’s, van wie ik Mirjam 
de Baar, Mathilde van Dijk, Anne Sylvie-Boisliveau, Henk van Putten en Hanneke Muthert noem, 
maakten mijn verblijf in Groningen tot een inspirerende en leuke tijd.  
 Los van onderzoek en universiteit wil ik hen die ik lief heb bedanken. Allereerst zijn daar 
mijn zussen en broers, allen met hun eigen familie. Ik voel mij een gezegend mens met jullie 
onvoorwaardelijke aanwezigheid. Mijn oudste zus Lokke bedank ik voor het doorlezen van alle 
teksten, maar nog veel meer omdat ze me al heel vroeg in mijn leven leerde lezen en schrijven. 
Een grote schat. Ook Corry Conen las mijn teksten. Dank je Corry, ook voor de wijze waarop je 
mijn presentatietechnieken verbeterde, maar vooral voor je trouwe vriendschap, geduld en 
betrokkenheid. Dat laatste geldt zeker ook voor Marieke Heemskerk. Laten we vooral weer eens 
naar Oerol gaan, dames!  
 Mijn schoonouders wil ik bedanken voor de wijze waarop zij mij hebben opgenomen in 
hun leven. Aan mijn eigen ouders draag ik met veel liefde dit boek op. Als dank voor het 
eindeloze vertrouwen en de ruimte die ze mij geven om te zijn en te doen zoals ik denk en voel. 
Mijn laatste dank is voor mijn geliefde Jessica. Jouw beelden inspireren mij tot een andere 
manier van kijken, je manier van denken brengt mij vaak tot een dieper inzicht. De lange 
treinreis die wij aan het begin van mijn onderzoekstijd samen maakten –van Moskou naar 
Lhasa- was geweldig, maar het goede leven met jou is mijn allermooiste reis. 
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P R O L O O G  

 
HET PORSELEINEN KONIJNTJE 

nne trok de deur van het huis stevig achter zich dicht, terwijl haar zoontje voor haar uit het 
tuinpad afrende. De meters tussen de deur en het tuinhek leken eindeloos, maar ze keek 
niet om. Ze moest het achterlaten. Het huis, de tuin, waar ze heel even gelukkig was 

geweest. Maar Jan was hier niet meer. En nu moest zij verder. Ze haastte zich met Beint naar het 
kleine Eerbeekse station. Daar wachtten Max en Anna al op het perron. Een laatste afscheid van 
dierbare vrienden. Anne en Beint vertrokken voorgoed. Hen wachtte een toekomst in een 
nieuwe stad. Rotterdam.53 

Met haar zoontje aan de hand stapte ze de luidruchtige treincoupé in. De verbinding tussen 
Eerbeek en de buitenwereld bestond uit een lokaal treintje van Arnhem naar Apeldoorn. De 
wagon was niet meer dan een doorlopende ruimte met banken erin. Bij binnenkomst werd ze 
overvallen door een gordijn van rook. Ze had zich vergist. Beint voor haar uit duwend, haar 
reistas met een hand beschermend, snelde ze door de coupé, overgeleverd aan de spottende 
opmerkingen van de rokende boeren. Een jonge vrouw, ze was pas 34, was een welkome 
verschijning in een rookwagon, waar maar zelden vrouwen binnenkwamen. Haastig, afwijzend 
en bijna geshockeerd, baande ze zich een weg. 
 Jan had zich hier op zijn gemak gevoeld. Hoewel hij had gehouden van de stad, was het 
platteland toch altijd zijn thuis gebleven. Hij voelde zich vertrouwd in de weerbarstigheid van de 
natuur en haar bevolking. Hoe teleurgesteld was hij geweest toen de arbeiders die hij wilde 
schilderen hem na dagen hadden herkend als de kunstschilder en hem ineens met ‘mijnheer 
Mankes’ aan waren gaan spreken. Was hij niet gewoon één van hen?  

Zij niet. Zij was een stadse juffer, een vreemde tussen de boeren en arbeiders. Zeker nu, 
zonder hem. De eerste weken na zijn dood was het alsof hij elk moment vanuit het atelier de 
huiskamer in zou komen stappen. In zijn witte schildershemd, een eerste proefje voor een nieuw 
schilderij in de hand. Maar met de maanden verdween de nagalm van zijn stem, zijn geur, zijn 
hele wezen langzaam uit het stille huis. Hoeveel avonden had ze daar alleen gezeten? Beint 
boven in bed. Zij beneden, studerend, plannen makend, brieven schrijvend. Ze wilde weg, maar 
waar naar toe? Ze moest een baan vinden, haar geld raakte op. Maar er was geen vacante 
doopsgezinde gemeente die de ooit zo populaire eerste vrouwelijke predikante wilde beroepen. 
Wilden ze geen predikante met een kind in hun gemeente of speelde er misschien iets anders? Ze 
kwam er niet goed achter.  

De vacature in Rotterdam Tuindorp kwam als een geschenk uit de hemel. Een landelijk 
dorp, maar dan in een grote stad. De kleine afdeling van de Nederlandse Protestantenbond zou 
vanaf de grond moeten worden opgebouwd. Was het echt mogelijk? Er was geen traditie of 
vermogen om op terug te vallen, ze zou alles zelf moeten doen. De uitdaging sprak haar aan. Een 
vrijzinnige afdeling die leek op de Vrije Gemeente van haar jeugd. Ze zou haar ideeën, Jans 
ideeën, over kunst, over liefde en vrede, als weg tot het hogere kunnen voortzetten. Hij was dan 
wel gestorven, de plannen die ze samen hadden gemaakt waren nog springlevend in haar. Ze 
schrok op uit haar gedachten. Op een houten bank was de kleine Beint, overmand door de 
                                                           
53 Deze proloog is gebaseerd op herinneringen van Anne Mankes-Zernike, Een vrouw in het wondere ambt (Amsterdam 1956), herinneringen 
van Beint Mankes, zoals opgetekend in Beint Mankes. Kunstschilder. Memoires & Dagboeken, bezorgd door J.W. Mankes en Y. Konz 
(Amsterdam 2013), gesprekken met mevrouw Tine Grendel–van Veen (2011) over de geschiedenis van het porseleinen konijntje binnen de 
familie Mankes en een bezoek aan het voormalige woonhuis van Anne, Jan en Beint Mankes in Eerbeek (2009).  
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indrukken uit de rookcoupé, in tranen uitgebarsten. Om haar gevoelige zoon te troosten opende 
ze haar tas. Kijk Beint! Ze had het niet mee durven geven aan de verhuizers. Haar witte 
porseleinen konijntje. Van Jan gekregen als verlovingsgeschenk. Ze keek hoe de jongen het 
stenen beestje voorzichtig aanraakte. Op wie leek hij toch? Op Jan, zeker, maar toch niet de 
overgevoeligheid? Had hij die van haar? Het fluitsignaal klonk. De deur van de coupé zwaaide 
open en een hoogzwangere vrouw plofte naast Anne neer. Langzaam zette de trein zich in 
beweging. 
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VAN WANDERBURSCHEN  

EN PREDIKANTEN  
Amsterdam (1887-1911) 

 

 
e leefden sober, maar eenmaal per jaar dineerde het gezin Zernike in het restaurant van het 
hotel Krasnapolsky in Amsterdam.54 Er bestond een goede band tussen de familie 
Krasnapolsky en de Zernikes, een oorspronkelijk Pools-Duitse familie waarvan de eigenlijke 

naam Czernikow was.55 De familie woonde in het dorpje Mehrow, gelegen in Pruisen. Volgens de 
familieoverlevering veranderde de naam van Czernikow in Zerni(c)ke toen de kinderen naar een 
Duitse school moesten. ‘Ze waren Pools, toen kwamen ze bij de deling op een Duitse school en 
vonden ze Czernikow geen naam, ze schrapten de C en de OW en werd het Zernike.’56 Het 
geslacht Zernike behoorde vermoedelijk tot de Wenden, een volk levend op de grens tussen 
Polen en Duitsland.57  ‘(…) Prof Bolk uit Amsterdam noemde ook al die merkwaardige 
schedelvorm, een Slavisch hoofd constateerde hij bij mijn zuster Annie’, herinnerde Lize Zernike 
zich over de vele discussies die werden gevoerd over de herkomst van de familie.58 

Vader Fritz Zernike had zijn kinderen later het bewijs van hun afkomst laten zien, een foto 
met daarop hun grootvader bij een grafsteen met de naam Czernikow.59 Als jonge mannen  

                                                           
54 Het gezin Zernike bestond uit vader Carl Friedrich August Zernike en moeder Elisabeth van Ollefen en de kinderen Carl Friedrich August 
jr. (Fritz), Martin August, Louise Friederike Elisabeth (Betje) en Johannes Wilhelmus Jacobus (Jan). Dat de oudste zoon Fritz werd genoemd 
blijkt uit een latere verlovingsadvertentie (1884). Daarin verlooft Fritz Zernike zich met Anne Dieperink (particuliere collectie). 
55 Transcriptie van interview (8-2-1977), prof. dr. H. Brinkman (1909-1994) met Lize van Kampen-Zernike (1890-1989). Een 
voorkomendevariant van de naam Czernikow is Zernikow. Dr. Peter Kunze van de toenmalige ‘Akademie der Wissenschaften der DDR’ 
schreef op 20-11-1979 aan Brinkman dat de in de kerkboeken genoteerde namen in spelling konden afwijken van de achternaam zoals deze 
door de familie werd gebruikt. De naam Czernikow of Zernikow is volgens hem afgeleid van de Nedersorbische naam Cernik, een 
verbastering van čorny/carny/ černá, wat zwart [“Schwärzlein”] betekent. Zie: collectie Brinkman, Universiteitsmuseum RuG. 
56 Lize van Kampen-Zernike (1977). Ook de zussen Elisabeth (1976) en Nelly (1979), zoon Johannes (Hans-1979) en neven prof. dr. 
Nicolaas G. van Kampen (de zoon van Lize - 1979) en prof dr. Frits de Jong Edz (de zoon van Nelly - 1979) vertelden aan Brinkman een 
soortgelijk verhaal over de achternaam van de Zernikes en de herkomst van de familie. Het verhaal over de Slavische afkomst, mogelijk van 
de Wenden, werd ook nog eens opgeschreven door Nicolaas G. van Kampen. (‘II. De familie Zernike’, 2009, ongepubliceerd document, 
particuliere collectie).  
57 Een Slavisch minderheidsvolk dat ongeveer tachtig kilometer ten zuidoosten van Berlijn woonde. Zij zouden de overgebleven nazaten van 
de Slavische volkeren zijn, die eeuwen geleden in het gebied tussen de Elbe en de Oder woonden. De Slavische Sorben, die vroeger ook, net 
als alle andere Slavische volkeren, Wenden werden genoemd, woonden er op een eilandje te midden van sprekers van een Germaanse taal 
(Duits), en waren verwant aan Polen en Tsjechen. Zie: Martin Neuman (red.), Sorben (Wenden) - Eine Brandenburger Minderheit und ihre 
Thematisierung im Unterricht (Potsdam 2008). 
58 Lize van Kampen-Zernike (1977) bedoelde hier prof. Lodewijk Bolk, hoogleraar Anatomie. Zie ook: L. de Rooy, Lodewijk Bolk en de 
bloei van de Nederlandse anatomie, 1860-1940, UvA dissertatie (2009), via: http://dare.uva.nl/document/154367?fid=154367 [geraadpleegd 
op 09-09-2009]. 
Lize zelf studeerde biologie en was zowel via haar studie als via haar latere huwelijk met de hoogleraar P.N. van Kampen goed bekend met 
de hoogleraren als Bolk en Weber (zie ook hoofdstuk 3). Ook zus Elisabeth Zernike refereert aan de opmerking van Bolk over het 
veronderstelde Slavische uiterlijk van de Zernikes. Zie: Lize Van Kampen-Zernike (1977) en Elisabeth Zernike (1976). 
59 Deze herinnering komt overeen met de herinneringen van Elisabeth en Nelly. Een ondersteunende herinnering is die aan het overlijden van 
grootvader Zernike. Een Duitse vriend van de familie zou bij het afscheid nemen van grootvader hebben gezegd: ‘Da liegt er, der Alte 
Wende.’ Volgens Van Kampen werd er onderling veel gesproken over de herkomst van de familie.Bron: Nicolaas G. van Kampen. 
Interview, De Uithof, Universiteit van Utrecht, 23-12-2009 (digitale opname). 

Z 



 

26 
 

waren Wilhelm Adolph Krasnapolsky en grootvader Carl Friedrich August Zernike als 
Wanderburschen (reizende leerjongens) naar Amsterdam getrokken om daar als kleermakers 
aan de slag te gaan.60 In Duitsland werden ambachtsknechten min of meer verplicht om ervaring 
op te doen door te gaan werken bij meesters in andere steden, de zogenaamde Wanderschaft.61 
Deze knechten bezochten daarbij ook regelmatig Nederland. De Hollandse steden, waar een 
betere boterham verdiend kon worden dan in Duitsland werden na die eerste kennismaking niet 
zelden een geliefde vestigingsplek.62  

Krasnapolsky wist zich snel aan de armoede en het vak te ontworstelen. Hij werkte even in 
de Winkel van Sinkel, maar kocht toen met zijn zwager het Nieuwe Poolse Koffiehuis aan de 
Warmoesstraat. Het etablissement werd zo populair, dat hij de kans zag het in de loop der jaren 
uit te bouwen tot een chique hotel van wereldfaam.63 Zernike daarentegen opende een kleine 
kleermakerij, waarin hij en zijn vrouw keihard werkten. Hij sprak nauwelijks Nederlands en zou 
de taal ook niet machtig worden. Als we de herinneringen van de schrijvende sigarenmaker 
Justus van Maurik mogen geloven, zal dat geen probleem hebben gevormd, in de ‘verduitste’ 
Amsterdamse binnenstad. In zijn autobiografie Toen ik nog jong was, schrijft Van Maurik over 
het grote aantal ‘nieuwe’ Amsterdammers, ambachtslieden van Duitse afkomst, die zich in het 
midden van de 19e eeuw in de stad vestigden: ‘De beste slagers, de knapste stukadoors, de 
suikerbakkers, kwamen uit Duitschland (….). De Oude Brugsteeg scheen in die dagen bijna een 
Duitsche kolonie, want de kroeghouder, zoowel als de kleermaker, de slager en de kruidenier, 
die er woonden, waren van Germaanschen stam.’64  

In Amsterdam trouwde Carl Friedrich August Zernike met Elizabeth van Ollefen, de 
kleindochter van de beroemde Willem Casperzn. van Ollefen, afkomstig uit een geslacht van 
toneelschrijvers, spelers en muzikanten.65 Zij was volgens haar kleinkinderen een verstandige 
vrouw en beheerde de financiën van de kleermakerij met zorgvuldigheid.66 De twee oudste 
zonen werkten na schooltijd al snel mee in de kleermakerij.  
 
HHet onderwijzersvak als maatschappelijke springplank 
Toen de hoofdmeester van de derde armenschool van Amsterdam op een dag in 1872 het 
kleermakersgezin bezocht met het verzoek om de ‘knappe’ oudste zoon, Fritz, persoonlijk op te 
leiden tot onderwijzer, moet Elizabeth lang met haar man hebben gesproken.67 De jongen stond 
op het punt om van school te gaan en kon nu eindelijk volledig aan de slag in de kleermakerij. Nu 
de hoofdmeester voorstelde om Fritz, dertien jaar oud, tot zijn achttiende jaar als kwekeling aan 
te stellen op zijn lagere school en ondertussen op te leiden tot onderwijzer, betekende dat een 
werkkracht minder en dus inkomstenverlies voor het gezin. Pas na zijn eindexamen op de 
kweekschool van Haarlem, kort na zijn achttiende verjaardag, zou hij geld kunnen gaan 
verdienen. Het moet bovendien een aderlating voor de kleermaker zijn geweest dat zijn oudste 

                                                           
60 In Duitsland leerde de knecht het vak en de gilderegels niet bij één baas. Hij maakte als ‘Wanderbursch’ ook nog een tocht langs andere 
meesters. Na het voltooien van deze ‘Wanderjahren’ kon de leerjongen meester worden. Vlg. Ellis L. Knox, The guilds of modern Augsburg: 
a study in urban institutions (University of Massachusetts, 1984.1984) V, p. 2. 
61 Om de Meisterprüfung te maken was men verplicht op Wanderschaft te gaan. Daarmee zou men immers zijn kennis kunnen vervolmaken. 
Men kreeg daartoe een Wanderpass die men door de politie van de verblijfplaats moest laten afstempelen, terwijl men tevens het volgende 
reisdoel met de geplande reisduur moest vermelden. Volgens Elisabeth Zernike kon vader Zernike nadat hij zijn meesterstuk had voltooid 
niet in Mekrow blijven, waarop hij naar Nederland trok. Zie: Elisabeth Zernike (1976). Vgl. P.J.A. Schunck, ‘Arnold Schunck, een wever die 
zich handhaafde’, Het land van Herle. Tijdschrift voor vrienden en beoefenaars van de historie van oostelijk Zuid-Limburg, 34/1, jan./mrt. 
1984, noot 2. 
62 G. Canzler, Zünfte und Gilden in Ostfriesland bis 1744 (Weener 1999) p. 63. 
63 Zie over Wilhelm Adolf Krasnapolsky en het hotel: http://www.historichotelsthenandnow.com/hotels/europe/netherlands/nh-grand-hotel-
krasnapolsky-amsterdam/ [geraadpleegd op 29-11-2013]. 
64 Justus van Maurik, Toen ik nog jong was (Amsterdam 1901) pp. 30 en 63. 
65 Overgrootvader Willem van Ollefen (1747-1829) was fluitist, onder meer in het orkest van de Amsterdamse Schouwburg. Hij heeft een 
elftal toneelstukken geschreven, deels oorspronkelijk, deels naar het Frans. (Bijvoorbeeld: De weldaadige knorrepot, tooneelspel. Vertaald 
uit het Frans (Amsterdam 1782) en Het trommelend huisspook, of De echtgenoot waarzegger, blyspel (Amsterdam 1784). Willem is lang 
aangezien voor de auteur van het venijnige smaadschrift tegen Betje Wolff, ‘Aanhangzel op de Historie van den heer Willem Leevend’, maar 
volgens Myriam Everard is niet hij, maar broer Lieve de schrijver. Vgl: P.J. Buijnsters, Wolff & Deken (Leiden 1984) pp. 226-227; Myriam 
Everard, ‘Lieve van Ollefen, Catharina Heybeek. Een ultrarevolutionaire “Loonschryver”, een schrijvende Batavin en een gekwetste natie’, 
in: Achter slot en grendel. Schrijvers in Nederlandse gevangenschap 1700-1800 (Zutphen 2002). 
66 Lize van Kampen-Zernike (1977). 
67 Lize van Kampen-Zernike (1977) en Elisabeth Zernike (1976). 
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zoon de zo moeizaam opgebouwde kleermakerij niet van hem over ging nemen, gezien zijn 
tweede zoon Martin bepaald geen hoogvlieger was en de andere kinderen eigenlijk nog te klein 
waren om mee te helpen.68 Maar hij zal ook hebben begrepen dat het aanbod van de 
hoofdmeester een uitgelezen mogelijkheid was voor de Zernikes om op te klimmen op de 
maatschappelijke ladder. Onderwijzer was het hoogste wat een jongen uit het milieu van 
ambachtslieden kon worden. Hij zou in de toekomst een goede boterham gaan verdienen. Dus 
stemde vader Zernike toe en zette moeder een klein tafeltje voor Fritz neer onder het enige raam 
in de smalle hal tussen het huis en de kleermakerij, zodat Fritz daar rustig kon ‘leren’.  
  Enkele jaren later deed elders in de hoofdstad zich iets soortgelijks voor. Nu was het 
echter niet de zoon van een kleermaker, maar de dochter van een bakker die naar de 
kweekschool vertrok. Anne (Antje) Dieperink schreef zich in voor de lessen van de pas 
opgerichte Gemeentelijke Kweekschool van Amsterdam.69 Een keuze die mogelijk werd 
gemotiveerd door de onderwijswet van 1878.70 Die had niet alleen de behoefte aan goede 
onderwijzers en onderwijzeressen vergroot, maar ook de kwalificatie en het curriculum voor 
mannelijke en vrouwelijke hulponderwijzers gelijk gesteld. Meer dan ooit ontstond nu de 
mogelijkheid voor vrouwen om een goede opleiding tot onderwijzeres te volgen. Veel vrouwen 
grepen de wetgeving van 1878 dan ook aan om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, 
daartoe versterkt door de opkomende vrouwenemancipatie-beweging.71  

Op de kweekschool werd Antjes talent herkend. Ze werd meteen in het derde studiejaar 
geplaatst. Ook haar wiskundeknobbel kwam bovendrijven. In de avonduren studeerde ze voor 
de A-akte wiskunde, al bleef het een substituut voor de universitaire wiskundestudie waarvoor 
ze zich, door het niet hebben van een gymnasiumopleiding, niet kon inschrijven.72 Twee jaar 
nadat ze aan de kweekschool was begonnen deed ze eindexamen.73 Ze slaagde en het 
getuigschrift dat ze meekreeg was vol lof: Antje had een hoogst loffelijk karakter, haar 
vorderingen waren uitstekend, ze had een prachtige bekwaamheid en alles was hoogst 
voldoende.74 

Antjes familie was afkomstig uit Noord-Holland. De bakker was afkomstig uit een 
predikantengeslacht. Volgens de familieoverlevering werden de zonen van Dieperink om en om 
bakker en predikant. De oudste werd predikant, de tweede werd bakker.75 In de Boekzaal der 
geleerde wereld valt te lezen dat Antjes overgrootvader ds. Abraham Dieperink op 3 mei 1818 
werd beroepen in de Nederlandse Hervormde Kerk te Midwoud.76 In 1828 bevestigde hij zijn 
eigen zoon ds. Teunis Hermanus Marinus, die in Leiden had gestudeerd, tot predikant in de 

                                                           
68 Volgens Lize van Kampen-Zernike (1977) werd hen als kinderen verteld dat oom Martin als kind op zijn hoofd was gevallen en daarom 
een beetje ‘sneu’ was. Zoon Jan bleek een echte avonturier en vertrok naar Zuid-Afrika, waar hij in de Boerenoorlog vocht. De enige dochter 
van het gezin, Betje, nam toen ze volwassen was de zorg voor de ouders op zich.  
69 Een jaar voordat Fritz eindexamen deed kreeg Amsterdam zelf een kweekschool, (Nieuwe Prinsengracht /Nieuwe Kerkstraat). Boven de 
ingang valt nog steeds te lezen dat het een Kweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen was. Vgl. Mineke van Essen, Kwekeling 
tussen akte en ideaal. De opleiding tot onderwijzer(es) vanaf 1800 (Amsterdam 2006) p. 103. Zie ook: H. Posthumus-van der Goot en A. de 
Waal (red.), Van moeder op dochter. De maatschappelijke positie van de vrouw in Nederland vanaf de Franse tijd (Nijmegen 1977) en Ulla 
Jansz, Denken over sekse in de eerste feministische golf (Amsterdam 1990). 
70 De positie van de vrouw in het onderwijs werd dankzij deze wet verankerd, waarmee de opleiding en het beroep aantrekkelijker werden. 
Grote winst van de wet van 1878 was dat de minimumsalarissen aanzienlijk werden opgetrokken, waarmee het beroep economische 
onafhankelijkheid kon betekenen voor zowel vrouwen, als mannen uit de lagere milieus. Met de vele ‘witteboordenbanen’ die de opkomst 
van de industrie en de daarmee gepaard gaande bloei van de handel met zich meebrachten lieten veel mannen uit de hogere kringen het 
beroep van onderwijzer links liggen en gingen ze voor het ‘grotere geld’. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de instroom in het vak van 
onderwijzer(es) aan het einde van de 19e eeuw vooral uit het lagere middenstandsmilieu, waartoe ook de families van Fritz en Antje 
behoorden, afkomstig was. Vgl. P Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot 
aan de huidige tijd (Assen/Maastricht 1987) p. 152. 
71 Van Essen (2006) schrijft dat artikel 25 uit de schoolwet van 1878 luidde: ‘Wanneer de school in verscheidene klassen verdeeld is wordt 
het onderwijs in de laagste klassen bij voorkeur aan onderwijzeressen, dat in de hoogste klassen, behalve aan scholen uitsluitend voor 
meisjes bestemd, bij voorkeur aan onderwijzers opgedragen.’ Overgenomen uit: Nelleke Bakker, Jan Noordman en Marjoke Rietveld-van 
Wingerden, Vijf eeuwen opvoeden in Nederland: idee en praktijk, 1500-2000 (Assen 2006) p. 464. 
72 Lize van Kampen-Zernike (1977). 
73 Zij legde het examen voor hulponderwijzeres af en een examen in ‘nuttig en fraai handwerken’. 
74 Lize van Kampen-Zernike (1977). 
75 Idem. 
76 Boekzaal der geleerde wereld en tijdschrift voor de protestantse kerken in het koninkrijk der Nederlanden,10 (1826) p. 555. Zie ook: 
Westfries Archief, 0883 Archief Hervormde Gemeente Midwoud, 1. Kerkenraad, naamlijst der predikanten 1574-1876. Zie ook de 
correspondentie van Brinkman met familieleden van Antje Dieperink. collectie Brinkman, Universitair Museum RuG. 
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Hervormde gemeente van Ransdorp en Schellingwoude.77 Theunis’ eerste zoon werd predikant 
en zijn tweede, de vader van Antje Dieperink, werd bakker. De bakker trouwde de dochter van 
de wethouder, Neeltje Bertoen (1833-1890) en vertrok naar de Amsterdamse Eilanden, waar ze 
samen een bakkerij runden. Daar werd de lijn van predikanten onderbroken. Zoon Herman 
Dieperink ging medicijnen studeren en dochters Antje en Aaltje gingen naar de kweekschool. 
Maar lang zou het niet duren, voor de lijn van dominees in de familie weer zou worden 
voortgezet.  

Vanaf het moment dat de hoofdmeester aan Fritz het aanbod deed om hem persoonlijk 
op te leiden tot onderwijzer, werkte de jongen keihard aan zijn toekomst.78 Hoe ambitieus hij 
was blijkt wel uit een bewaard gebleven sollicitatiebrief uit 1874.79 De toen nog maar 15-jarige 
kwekeling wilde zo snel mogelijk weg van de armenschool en probeerde een positie op een 
jongensschool in een hogere klasse te bemachtigen. Hij had een grote aanleg voor wiskunde, zo 
bleek en haalde dan ook tegelijk met zijn onderwijzersdiploma de akte wiskunde A. Daarna 
leerde hij door voor de akte van hoofdonderwijzer, de akte wiskunde B en de akte Frans A. In 
zijn vrije tijd gaf hij wiskundebijles aan kwekelingen die zich wilden voorbereiden op een 
wiskundeakte. Eén van die wiskundeleerlingen was zijn toekomstige vrouw Antje Dieperink. 

Uit frustratie over het niet kunnen volgen van een studie wiskunde aan de universiteit 
stortte hoofdaktekwekeling Antje zich op de diploma’s die ze wel kon halen. Ze hield zo van de 
exacte vakken, dat ze er extra lessen voor wilde gaan volgen.80 Ze zocht een bijlesleraar. Haar 
vriendin Dora kende Fritz Zernike, die ze omschreef als misschien wel de beste wiskundeleraar 
van Amsterdam. Ze meldden zich samen aan. Het klikte enorm tussen Antje en Fritz. Al snel 
ontving ze zijn (liefdes)brieven waarin hij zijn gevoelens voor haar kenbaar maakte en een 
steeds moeilijkere wiskundeopgave insloot.81 De onderwijzeres loste ze probleemloos op, maar 
tot een examen voor de akte kwam het niet meer. Na een verloving van twee jaar trouwde het 
stel in augustus 1886, waarbij Antje zoals in die tijd gebruikelijk was, stopte met de uitoefening 
van haar beroep.82 

Fritz Zernike en Antje Dieperink trouwden op 5 augustus 1886 en vonden woonruimte 
op het Prinseneiland in Amsterdam.83 Hoe ze aan die woning zijn gekomen is onduidelijk, al ligt 
hulp van Antjes ouders, die er dichtbij woonden, voor de hand.84 Het Prinseneiland was 
onderdeel van de drie westelijke eilanden van Amsterdam. Ze vormden een uniek en min of 
meer besloten stadsdeel waar naast woonhuizen vooral veel scheepswerven en aan de 
scheepvaart gerelateerde bedrijfjes en pakhuizen gevonden konden worden.85 In de jaren tachtig 
van de negentiende eeuw trok er een nieuwe, niet aan de handel gerelateerde groep mensen 
naar de woningen en pakhuizen. Kunstenaars, waaronder de schilder Breitner werkten er graag 
en vlakbij het woonhuis van de Zernikes kocht de eerste Apostolische kerk van Amsterdam in 
het begin van de jaren 1890 een pand aan dat dienst ging doen als kerk.     
 
 
 

                                                           
77 Zie: Knipscheer, ‘Dieperink, Theunis Hermanus’, in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW), via: 
http://www.historici.nl/retroboeken/nnbw/#source=8&page=203 [geraadpleegd op 12-12-2010]. Zie ook de correspondentie van Brinkman 
met familieleden van Antje Dieperink (collectie Brinkman, Universiteitsmuseum RuG) 
78 Elisabeth Zernike (1976) en Lize van Kampen-Zernike (1977). 
79 Een kopie van die brief bevindt zich in de collectie Brinkman, Universiteitsmuseum RuG. Zie ook: Elisabeth Zernike (1976) en Lize van 
Kampen-Zernike (1977). 
80 Elisabeth Zernike (1976). 
81 Lize van Kampen-Zernike (1977) en herinneringen van Nicolaas G. van Kampen (‘II. De familie Zernike’, 2009, ongepubliceerd 
document, particuliere collectie). 
82 De verloving vond plaats in mei 1884, de huwelijkssluiting op 5 augustus 1886. 
83 Huizen met oneven nummer stonden niet aan de gracht, maar lagen op het tussenstuk tussen de Prinseneiland gracht, de Bickergracht, de 
Realengracht. De even nummers van het Prinseneiland lagen aan het water. De Westelijke Eilanden zijn een drietal eilanden in het centrum 
van Amsterdam. Ze liggen ten zuiden van het IJ, ten westen van het Centraal Station.  
84 Uit de herinneringen van Nicolaas G. van Kampen blijkt dat zijn grootmoeder Antje Dieperink op hoge leeftijd nog eens een kijkje wilde 
nemen op de eilanden. Die lagen inmiddels achter het Centraal Station van Amsterdam. Toen zij daar opgroeide was dat station er nog niet. 
(‘II. De familie Zernike’, 2009, particuliere collectie). 
85 J.H. Kruizinga, De Westelijke eilanden van de stad Amsterdam (Amsterdam 1986) pp. 95-107. 
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Op 30 april 1887 werd, in de namiddag om zes uur, op het Prinseneiland het eerste kind van 
Fritz en Antje Zernike geboren. Vader Fritz deed twee dagen later aangifte van een dochter, die 
ze Anne noemden.86 Carl Friedrich August Zernike jr. (de c is verdwenen) was op dat moment 28 
jaar oud en, zo vermeldt de akte, van beroep ‘hoofd eener school’. Het was de lagere school der 
1e klasse (kosteloos) in de Eerste Nassaustraat, op nog geen kilometer afstand van de woning 
van de Zernikes.87 Bij moeder Antje Dieperink werd geen beroep meer aangegeven. Ruim een 
jaar later werd broertje Frits geboren. Het gezin zocht daarop een grotere woning. 

Een periode van economische groei en expansie zorgde voor nieuwe vormen van 
industrie en handel in Amsterdam. Deze bedrijvigheid leidde tot een bevolkingsexplosie waar de 
stad niet op berekend was. Ze raakte overvol. Arbeiders woonden er in krotten en 
kelderwoningen, in deels verpauperde buurten als de Jordaan en op de Oostelijke Eilanden.88 
Aan het einde van de negentiende eeuw werd het duidelijk dat ‘de steden in hun vuil zouden 
verdrinken’ als er niet snel maatregelen zouden worden getroffen om de verpaupering tegen te 
gaan.89 Gestaag verrezen in Amsterdam buiten de Singelgracht nieuwe uitbreidingswijken (de 
zogenoemde revolutiebouw) zoals de Pijp, de Dapperbuurt, de Kinkerbuurt en de 
Staatsliedenbuurt. De nieuwe wijken werden voornamelijk bewoond door de lagere 
middenklassers. Gezinnen zoals dat van Fritz en Antje Zernike. Zij verhuisden naar de Jacob van 
Campenstraat in de nieuw opgetrokken wijk IJ, in de volksmond al snel De Pijp genoemd. 

Op een honderdtien jaar oude opname van de Jacob van Campenstraat wordt de periode 
waarin de hoofdstad zich bevond in een oogopslag duidelijk.90 De in zwart-wit vastgelegde straat 
is versierd met vlaggetjes en slingers en er is een tekst zichtbaar: 1880 Hulde aan H.M. De 
Koningin 1898. De fotograaf, Jacob Olie, heeft de nieuwe straat willen vastleggen op deze 
memorabele dag aan het einde van de 19e eeuw. Begin september 1898, een week na haar 
achttiende verjaardag, werd Wilhelmina feestelijk ingehuldigd als koningin in de Nieuwe Kerk te 
Amsterdam. Die inhuldiging was vooral een feest om de betekenis van Nederland als natie 
zichtbaar te maken, het burgerlijk zelfvertrouwen te onderstrepen en ‘het idee van eenheid van 
natie en dynastie te doen triomferen over geloofsverdeeldheid en partijstrijd’.91 De inhuldiging 
van Wilhelmina werd dan ook groots gevierd, met talrijke uitingen van nationalisme in de 
straten van Amsterdam.92  
 
 

                                                           
86 Zowel op haar geboorteakte (Amsterdam 30 april 1887), op haar overlijdensakte (Amersfoort 6 maart 1972), als op de grafsteen te Eerbeek 
staat als (enige) voornaam Anne vermeld. Hoewel zij door familie en vrienden ook Annie werd genoemd, houd ik in deze biografie de naam 
Anne aan. Het in artikelen zo nu en dan vermelde Anna komt in geen enkel persoonlijk of officieel document voor. De achternaam Zernike 
wordt in sommige krantenberichten en artikelen vermeld als Zernicke. 
87 Geboorteakte Anne Zernike 30-04-1887, Stadsarchief Amsterdam. De akte is ondertekend door getuigen Willem Wiedenhoff en Hendricus 
van Bremen, beiden onderwijzer van beroep.  
88 Eric Slot en Hans Moor, Wibaut. Onderkoning van Amsterdam (Amsterdam 2009). Zie ook: L.M. Hermans, ‘Krotten en Sloppen’; een 
onderzoek naar den woningtoestand te Amsterdam, ingesteld in opdracht van den Amsterdamschen bestuurdersbond (1901, herdruk 
Amsterdam 1974). 
89 Zie: Auke van der Woud, Koninkrijk vol sloppen. Achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw (Amsterdam 2011), ‘Woord vooraf’ 
(voorpublicatie), via http://www.athenaeum.nl/boek-van-de-nacht/auke-van-der-woud-koninkrijk-vol-sloppen [geraadpleegd op 12-10-2013].  
90 Foto gemaakt door Jacob Olie in 1898, afbeeldingbestand 010019001198, via: 
http://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/indeling/detail/sortering/sk_datering_ASC/start/30?q_searchfield=Jacob+van+Campenstraat&f_sk
_geografische_naam%5B0%5D=Eerste+Jacob+van+Campenstraat [geraadpleegd op 25-10-2013]. 
91 J. Bank en M. van Buuren, 1900. Hoogtij van de burgercultuur (Den Haag 2001), Hoofdstuk 1. ‘Feesten en beelden van het vaderland. 
Inhuldiging van Wilhelmina’, p. 21. 
92 Idem. 



 

30 
 

 
Verlovingskaartje Anne Dieperink en Fritz Zernike (de ouders van Anne Zernike) (particuliere collectie) 
 

 
Foto Jacob van Campenstraat Amsterdam op 6 september 1898, Fotograaf Jacob Olie, Collectie Stadsarchief Amsterdam. 
 
De door fotopionier Olie gemaakte foto van de straat waarin het gezin Zernike woonde, 
verbeeldt niet alleen de festiviteiten. Het is met name de zich voltrekkende verandering die er in 
zichtbaar wordt. De kijker ziet niet alleen vlaggen en versiering. Op het trottoir rechts lopen drie 
keurige dames, met daar weer achter twee heren met hoge hoed. Een haastige meid steekt 
ondertussen gedienstig de straat over, maar aan de linkerkant van de foto kijkt een arbeider 
bewust de camera in. De verschuiving tussen rangen en standen en de aankondiging van de 
nieuwe tijd, ze zijn aanwezig in de foto. Het rijtuig in de verte is een voorbode van de 
modernisering, terwijl de ouderwetse handkar de weg blokkeert. Olie legde vast hoe Amsterdam 
veranderde in de laatste jaren van de negentiende eeuw. Posities waren aan het verschuiven en 
de snel groeiende stad werd het middelpunt van vernieuwende bewegingen. Het werd mogelijk 
om te klimmen op de maatschappelijke ladder.  

Daar, in die Jacob van Campenstraat, werden op nr. 27 tussen 1890 en 1898 dochters 
Lize, Elisabeth en Nelly en zoon Jan (vroeg overleden) geboren.93 In 1901 zou Johannes er nog 
bij komen. Fritz maakte ondertussen glansrijk carrière, terwijl Antje, geholpen door een 
inwonende hulp, de huishouding bestierde. In 1898 werd Fritz benoemd tot het hoofd van de 
Spieghelschool aan de Marnixstraat, een openbare lagere school der 4e klasse voor jongens, 

                                                           
93 Elisabeth Zernike was de eerste vrouw in Nederland die werd bekroond met een literaire prijs. In 1921 kreeg ze de Haagsche Postprijs voor 
haar boek Een vrouw als zij (Leiden 1920). 
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waarvoor 75 gulden per jaar moest worden betaald.94 Hij klom snel op de maatschappelijke 
ladder en werd een veel gevraagde spreker. Hij maakte naam als  pedagoog en redacteur van 
verschillende onderwijsbladen en De Haagsche Post. Ondertussen schreef hij reken- en 
taalmethodes voor het lager onderwijs. ‘Dankzij het succes van “de rekenboekjes van Zernike” 
hebben mijn ouders onze studies kunnen betalen’, vertelde zoon Johannes (Hans) later.95 

Antje hield zich, naast de opvoeding van de kinderen en het huishouden, in haar vrije tijd 
graag bezig met het oplossen van ingewikkelde wiskundeopgaven en het bestuderen van 
moderne technische apparaten, die ze eigenhandig uit elkaar haalde en weer in elkaar zette. 
Beide ouders konden maar moeilijk los komen van hun rol als onderwijzer.96 Een 
autobiografische bijdrage van zus Elisabeth Zernike aan Onze mei, een bundel met 
jeugdherinneringen van bekende Nederlandse schrijfsters (1927), illustreert hoe vader Zernike 
ook tijdens de avondmaaltijd bleef onderwijzen:  
 

Hij [Fritz Zernike, FP] was zoo tot in hart en nieren ‘onderwijzer’ dat hij het ook in de 
huiskamer bleef. Onder de maaltijden vooral kon er geleerd worden en daarin werd 
iedereen betrokken, ook moeder. De oudsten waren er vol pit en ijver bij, de 
leergierigheid straalde uit hun oogen. Aan de kleintjes werd dikwijls eerst gevraagd: In 
welke klas zit jij ook al weer? O dan weet ik ook een heel mooi sommetje voor jou. Kwam 
er iets ter sprake dat vader niet wist, dan stond hij onmiddellijk op en liep naar zijn 
studeerkamer om het in woordenboek of encyclopedie na te slaan. Niemand 
verwonderde zich daarover en moeder zei niet: ‘man je aardappelen worden koud.’ Wij 
kinderen mochten nooit onder het eten van tafel opstaan maar vader was boven de 
wet.97 

 
Vrijzinnige vorming 
Fritz publiceerde in die jaren veel artikelen in het, samen met Jan Ligthart en Eli Heimans98 
opgezette, pedagogische tijdschrift Oud en Nieuw. Ook Antje schreef soms mee, al beperkten 
haar onderwerpen zich veelal tot lesmethodes voor handwerken.   

Fritz focuste zich in eerste instantie op artikelen over de gebruikte leermethodes in het 
lager onderwijs. Later kwam daar ook de relatie tussen pedagogiek en de zedekunde bij, waarin 
hij veel aandacht had voor de menselijke ziel en de psychologie.99 Hij achtte de zedenkunde, de 
ethiek, van grote waarde voor de ontwikkeling van het pedagogische veld. Het was volgens hem 
de wetenschap ‘waarop de paedagogiek steunen moet’, want, ‘sinds de oude dogma’s, de 
steunsels en de gidsen op zijn levensweg, zijn weggevallen kan het gebeuren dat de mens niet 
zonder eenige belemmering om zich heen ziet, en omgewaaid door den wind van allerlei leering, 
zich afvraagt waaraan hij zich nu zal hebben te houden’.100 
 
 
 

                                                           
94 Een openbare lagere school der 4e klasse voor jongens, gevestigd aan de Marnixstraat in Amsterdam. Adresboek Amsterdam 1898, 
Stadsarchief Amsterdam, p. 43. 
95 Johannes Zernike (1977). 
96 Herinneringen Nicolaas G. van Kampen, 23-12-2009. 
97 Elisabeth Zernike, ‘Het onbewuste leven’, in: Jo van Ammers-Küller e.a., Onze mei (Baarn 1927) pp. 227-244, citaat op p. 229. 
98 Het tijdschrift was gericht op de verbetering van de didactiek van schoolvakken. Jan Ligthart (1859-1916) was een onderwijzer en 
onderwijsvernieuwer. Hij werd bekend als schoolhoofd en als schrijver van artikelen en boeken, waaronder de Ot en Sien-reeks. Eli Heimans 
(1861-1914) was een onderwijzer, bioloog en de oprichter van de natuurbescherming.  
99 C.F.A. Zernike, ‘Het bewuste en het onbewuste’, Oud en Nieuw, Paedagogisch tijdschrift, 3, 1899, pp. 281-286, ‘Eene belangwekkende 
redevoering. Over de lezing van dr. P. Bierens de Haan: ‘Bierens de Haan betreffende het vraagstuk der betekenis van hypnose en suggestie 
voor de opvoeding’, Oud en Nieuw, Paedagogisch tijdschrift, 3, 1900, pp. 273-278 en ‘De psychologie der natuurvolkeren I-III’, Oud en 
Nieuw, Paedagogisch tijdschrift, 5-6, 1901, pp. 241-264 (I), pp. 74-97 (II), pp. 145-163 (III). 
100 C.F.A. Zernike, ‘Bespreking van “Inleiding tot de zedekunde” door I.J. de Bussy’, Oud en Nieuw, Paedagogisch tijdschrift, 4, 1900, pp.1-
2. 
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Hij was orthodox opgevoed, maar later, onder invloed van zijn vrouw die lid was van de Vrije 
Gemeente, ‘modern’ geworden.101 Hij realiseerde zich goed dat waar ethische opvattingen eerder 
nog gebaseerd konden worden op Bijbel en kerk, er nu andere, persoonlijke, wegen moesten 
worden gevonden om het handelen van de mens te onderbouwen en van richting te voorzien.  
 

Men erkent nu dat ‘Godsdienst’ slechts de gemeenschappelijke naam is van de pogingen, 
die de menschheid van overouden tijd af heeft aangewend, om het wezen van den 
mensch en van de wereld en van beider verhoudingen tot elkander uit te drukken. Wil 
men liever ‘wijsbegeerte’ zeggen dan ‘godsdienst’, dan is dat nauwelijks meer dan eene 
quaestie van smaak. 

 
Fritz schreef deze woorden in zijn eigen pedagogische tijdschrift Oud en Nieuw.102 Een vrije en 
vrijzinnig-godsdienstige opvoeding kon volgens hem bijdragen aan het vormen van de mens, 
maar zijn uiteindelijke keuzes en de verantwoordelijkheid daarvoor kwamen ook, of vooral, uit 
hem zelf.103 In de moderne theoloog en ethicus Izaak Jan le Cosquino de Bussy, doopsgezind 
predikant en hoogleraar godsdienstfilosofie en ethiek aan de Gemeentelijke Universiteit en het 
Doopsgezind Seminarium, vond Fritz een verwante geest.104 Het werk van deze De Bussy, die 
later de docent en de beoogde promotor van Anne zou worden, was volgens hem niet 
geschreven als een dogmatische ethiek, voorschrijvend hoe de mens, in dit geval de pedagoog, 
zou moeten handelen, maar als een gids die op de moeilijkheden in de wetenschap van de 
zedenkunde en het persoonlijke element in de zedenleer wees.105 
 
 

 
Anne en Elisabeth Zernike (foto particuliere collectie en AlgemeenHandelsblad 15-12-1934). 
 
                                                           
101 E. Zernike, ‘Het onbewuste leven’, in: Jo van Ammers-Küller e.a., Onze mei (Baarn 1927) p. 237. ‘De moderne richting’ werd tot 
ongeveer 1900 tevens aangeduid als de ‘modern-godsdienstige richting’ en de ‘nieuwe richting op godsdienstig gebied’, waarna de term 
‘modern’ meer en meer plaatsmaakte voor het begrip ‘vrijzinnig’. Vgl. Tom-Eric Krijger, ‘Een vrijzinnige “meneer”. De Hervorming als 
toonaangevend en representatief persorgaan van de modern-godsdienstige richting in Nederland (1873-1934)’, Tijdschrift voor 
Tijdschriftstudies, 33, juli 2013, pp. 37-58, aldaar p. 42. Zie ook: R. Klooster, Het vrijzinnig protestantisme in Nederland (Kampen 2006) pp. 
9-10.  
102 C.F.A. Zernike, ‘Psychologie der natuurvolken III (slot)’, Oud en Nieuw. Paedagogisch Tijdschrift, 6, 1901, p. 10. 
103 C.F.A. Zernike, ‘Een paedagogische utopie’, Oud en Nieuw. Paedagogisch Tijdschrift, 5, 1901, pp. 62-78. 
104 I.J. de Bussy was van 1892-1916 hoogleraar in de theologie aan de Doopgezinde Kweekschool en de Gemeentelijke Universiteit van 
Amsterdam. Over hem verscheen IJ.G. Frerichs, Van een ethisch-idealistische theologie naar een empirische ethiek, I.J. de Bussy 
(Amsterdam 1962). 
105 De Bussy schreef bijvoorbeeld over de zedelijke mens, dat hij die het besef van zonde niet heeft, beneden hem staat ‘die gevoelt dat zijn 
daden en gezindheden niet in overeenstemming zijn met zijn “zelf”’. Zie: I.J. de Bussy, Ethisch idealisme (Amsterdam 1875) p. 94. 
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Gezin Zernike rond 1911 (particuliere collectie) 

 
 
De Bussy werd een graag geziene gast in Fritz’ studeerkamer aan de Jacob van Campenstraat en 
de professor raakte onder de indruk van de godsdienstige belangstelling van dochter Anne.106 Ze 
had een bovenmatige interesse in godsdienst, maatschappij en kerk. Zus Lize herinnerde zich 
een halve eeuw later nog hoe fel er werd gediscussieerd door vader en Anne. Anne, ‘in vuur en 
vlam’ voor het opkomend socialisme, had een duidelijke eigen visie op de samenleving 
ontwikkeld en de liberale Fritz was het daar beslist niet mee eens: ‘Als het zo door gaat als jij het 
je voorstelt, dan zie ik daarin het eind van onze geordende samenleving’, riep hij haar eens toe. 
Hij had niet veel vertrouwen in de opvattingen van zijn oudste, maar liet haar wel volkomen 
begaan.107 ‘Dat zul je zelf wel het beste weten’, werd een gevleugelde uitspraak in huize Zernike. 

De Bussy zag kennelijk veel in het intelligente meisje. Toen Anne, nog op de Meisjes-HBS, 
mee deed aan een ‘theologische opstellenwedstrijd’ was hij zo overtuigd van haar kwaliteiten 
dat hij zijn collega in Groningen, waar de prijsvraag was uitgeschreven, vroeg om direct een 
telegram naar het huis in de Jacob Van Campenstraat te sturen wanneer de uitslag bekend was. 
Toen bleek dat niet Anne, maar broer Frits met een natuurkundig opstel een ‘Groningse prijs’ 
had gewonnen was hij alles behalve content. Fritz weet het verliezen van zijn dochter aan haar 
gebrek aan fantasie, maar de Amsterdamse hoogleraar was het daar niet mee eens en bleef 
geloven in de capaciteiten van zijn toekomstige studente.108 Voor Anne Zernike werd De Bussy 
niet alleen een leermeester, maar ook een vertrouwenspersoon. Later schreef ze daarover in 
haar autobiografie:  
 

Ik kan met woorden geen recht doen aan de grote betekenis die professor De Bussy voor 
mij heeft gehad! Zijn colleges vermochten voor een deel het evenwicht in mijn 
gevoelsleven te herstellen, dat door anderen bijwijlen was verstoord (…) met alle 
moeilijkheden die jonge mensen, waarlijk niet pas sinds de eerste wereldoorlog 
bestormen, kwam ik bij hem.109 

  
De neerslag van het gedachtegoed dat de Zernikes en De Bussy deelden zien we niet alleen terug 
in de artikelen die Fritz Zernike publiceerde, maar ook in de wijze waarop het echtpaar Zernike 
de zes kinderen opvoedde. De schoolresultaten van de kinderen, de ‘opvoeding des verstands’, 

                                                           
106 Elisabeth Zernike (1976). 
107 Idem, Lize van Kampen-Zernike (1977). 
108 Idem, Johannes Zernike (1977). 
109 Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 24-25. 
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werden op de voet gevolgd, maar ze kregen ook alle vrijheid zichzelf te ontwikkelen. ‘Veel 
kinderen waren altijd verwonderd wat wij allemaal mochten. Als kind maakte ik lange 
stadswandelingen, helemaal alleen (…) toen ik 6, 7, 8 jaar oud was, nog voor ik een fiets had, 
kende ik alle stegen en straten’, vertelde Hans, geboren in 1901.110 Elisabeth herinnerde zich hoe 
ze vroeger op het dak van het huis speelden. ‘Als de verjaardagsvisite dan verontrust vroeg waar 
de kinderen waren, zei moeder met een onbewogen gezicht “o, die zijn op het dak”.’111 
Achterneef Gerardus ’t Hooft, fysicus en Nobelprijswinnaar in 2001, herinnert zich hoe zijn 
grootmoeder, Annes zus Lize Zernike, regelmatig vertelde over de vrijheid die er heerste in het 
gezin. Ook uit de beschrijving van Elisabeth Zernike en uit de herinneringen van neef Nico van 
Kampen blijkt hoe vrij de kinderen werden gelaten: 

 
My grandmother, Zernike's sister, used to tell us anecdotes about her brother when they 
were young. One day, for instance, he had purchased a telescope at a local market. That 
night, the police came at their door to warn her parents that there were ‘zinc thieves on 
their roof’; it was Frits however, trying out his new telescope and studying the 
heavens.112 
 

Er werd piano gespeeld, gezongen door moeder, gedichten voorgedragen door vader en de 
kinderen voerden regelmatig toneelstukjes op. ‘Ze lieten de kinderen vrij, maar gaven alleen het 
voorbeeld van een goed mens.’113  

Toch waren het niet alleen een degelijke schoolopleiding en de nodige vrijheid die 
moesten bijdragen aan die persoonlijke, individuele vorming van de kinderen. Een vrijzinnige 
godsdienstige opleiding zou tot stand brengen dat elk kind in de toekomst vrijelijk in staat was 
‘zijne levensbeschouwing uit te drukken in die voorstellingen en vormen, die ‘t meest voldoen 
aan zijn aanleg en behoefte’.114 Want, zo schreef Fritz Zernike, ook hier aansluitend bij de ideeën 
van De Bussy, later in het Theologisch Tijdschrift: 
 

Komt men echter tot het binnenste heiligdom, de opvoeding van den wil, de vorming van 
den zedenlijken smaak, (en) het aankweeken van eener godsdienstige 
leevensbeschouwing, dan staat men met beide voeten op het terrein van de persoonlijke 
overtuiging, waar men geen regels opstelt en geen wetten uitvaardigt, waar men alleen 
getuigenis aflegt van eigen innerlijke ervaring, bescheiden afwachtende, of andere 
geweten mede getuigen zal in den zelfde geest.115  

 
De kinderen Zernike gingen al jong naar het zondagschooltje van de Nederlandse 
Protestantenbond en ze werden als ze naar de HBS gingen ook ingeschreven voor het 
godsdienstonderwijs van de Vrije Gemeente. Van die gemeente was niet Fritz, maar zijn vrouw 
Antje en dier ouders lid. Ze waren dat geworden toen de gebroeders Hugenholtz in 1877 uit de 
Nederlandse Hervormde Kerk stapten.116 
 

                                                           
110 Johannes Zernike (1977). 
111 Zernike, ‘Het onbewuste Leven’, p. 233. Johannes werd geboren in 1901. Broertje Jan was toen al overleden. In 1901 verscheen ook het 
Pedagogische Woordenboek, onder redactie van C.F.A. Zernike en een methode voor leesonderwijs: C.F.A. Zernike e.a. (red.), 
Paedagogisch woordenboek (Groningen 1901) en C.F.A. Zernike, Het aanvankelijk leesonderwijs. 1e tot 8e leesboekje (Amsterdam z.j). 
112 De herinneringen van Gerardus ’t Hooft zijn te raadplegen via: http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1999/thooft-
autobio.html [geraadpleegd op 12-10-2009). Ook gepubliceerd in: Tore Frängsmyr (red.), Les Prix Nobel. The Nobel Prizes 1999 (Stockholm 
2000). 
113 Elisabeth Zernike (1976). 
114 ‘Wat wil de Vrije Gemeente’, Propagandabrochure van de Vrije Gemeente Amsterdam. Uitgegeven door J. H. De Bussy. (Amsterdam 
1892) 6. Stadsarchief Amsterdam. Toegangsnr. 771, inv.nr. 462. 
115 C.F.A. Zernike, ‘Gedachten over godsdienstige opvoeding’, Theologisch Tijdschrift, 43, 1909, pp. 495-496. 
116 Fritz Zernike koos nooit helemaal voor de Vrije Gemeente. Vanaf 1885 was hij wel steunlid, zonder stemrecht, maar bleef ook actief 
binnen de NPB, en bezocht regelmatig de reguliere protestantse kerken. Antje Dieperink was, net als haar ouders, volledig lid van de Vrije 
Gemeente. Zij had er in tegenstelling tot haar man, wel stemrecht. Zie: ‘Ledenlijst Vrije Gemeente’, in Stadsarchief Amsterdam, 771, 25-> 
leden 403-407. 
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De Vrije Gemeente, een modern-theologische geloofsgemeenschap, in 1877 in Amsterdam 
gesticht toen de broers Philip Reinhard Hugenholtz (1821-1889) en Petrus Hermannus 
Hugenholtz jr.(1834-1911) uit de Nederlandse Hervormde Kerk traden, legde grote nadruk op 
de vrijheid van de geloofsbeleving en wenste zich niet aan kerkelijke dogma's te binden, die de 
andere modern-theologische kerken nog handhaafden.117 Voorganger Hugenholtz jr. verklaarde 
dat de Vrije Gemeente aan geen van haar leden vraagt wat hij van God gelooft, of hij aan God 
gelooft en of hij zich al dan niet een toekomstig leven voorstelt. ‘Alleen een godsdienstig-zedelijk 
leven wenscht zij aan te kweeken, ’t aan ieder overlatende zijne levenschouwing uit te drukken 
in die voorstellingen en vormen, die ’t meest voldoen aan zijn aanleg en behoefte.’118 

Die vrijheid werd ondermeer geïllustreerd door de muren van het voorportaal van het 
verenigingsgebouw aan de Weteringschans (het huidige Paradiso) niet alleen te tooien met de 
namen van Jezus, Mozes en Luther, maar ook met die van Boeddha, Socrates en Lessing.119 Want, 
zo stelde Hugenholtz jr.: ‘De consequent-moderne heeft niet één Bijbel, maar tal van bijbels, den 
bijbel der menschheid, de Gods stem klinkt hem uit alle eeuwen tegemoet en zoo moeten de 
getuigenissen van vromen en wijzen uit allerlei eeuwen tot dit doel verzameld worden.’120 
  
Vrouwen als voorbeeld 
Toen Anne Zernike in 1900 het onderwijs aan de godsdienstschool begon te volgen was Jacoba 
Mossel daar aangesteld als onderwijzeres voor de laagste klassen.121 Anne was erg onder de in 
indruk van deze onderwijzeres, die zich in die jaren ontpopte als een publieke pleitbezorgster 
voor de openstelling van het predikantsambt voor vrouwen. Volgens zus Elisabeth ging Anne 
zelfs theologie studeren omdat ze dweepte met Jacoba Mossel.122 

Mossel was de eerste gediplomeerde godsdienstonderwijzeres van Nederland.123 In 1892 
riep Hugenholtz - die zichzelf graag een feminist noemde - haar hulp in bij het onderwijzen van 
de leerlingen van de godsdienstschool. Toen Hugenholtz enige tijd later besloot niet langer 
alleen predikanten of kandidaat-predikanten op de kansel toe te laten ging Mossel regelmatig 
voor bij de Vrije Gemeente aan de Weteringschans.124 In haar religieuze toespraken, die zij ook 
hield voor afdelingen van de NPB en de doopsgezinde broederschap in heel het land, 
‘combineerde zij Israëls met de bijbel, Lorenzo di Credi met Vondel, Rembrandt met Longfellow. 
En altijd zat daarbij de bedoeling om als het ware onopzettelijk, het een of het andere brandende 
vraagstuk op ethisch gebied te belichten.’125 Mossel vertelde over de Bijbel, maar ‘niet als een 
onfeilbaar orakelboek, maar als een verzameling van menschelijke geschriften die in den vorm 
van legenden en wonderverhalen, van profetieën en gedichten, van spreuken en gelijkenissen, 
een schat van levenswijsheid bevatten’.126 

Jacoba Mossel deelde haar overtuigingen over het vegetarisme, de geheelonthouding en 
het antimilitarisme met de jongeren en doceerde hen poëzie en muziek, want uiteindelijk ging 
het om het totaal: ‘De verhouding van den godsdienst tot natuur, kunst, tot wetenschap en 
huisgezin, tot maatschappij en toekomst.’127 Haar ideeën zouden Anne Zernike voor de rest van 

                                                           
117 E.H. Cossee, ‘De Stichting van De Vrije Gemeente haar voorgeschiedenis en uitwerking’, in: J.D. Snel, P.H.A.M. Abels, G.N.M. Vis, J. 
Bakker (red.), En God bleef toch in Mokum. Amsterdamse kerkgeschiedenis in de negentiende en twintigste eeuw (Delft 2000). Zie ook: 
http://www.hugenholtz.net/Homepage_Gerard_Hugenholtz/Genealogie/Paginas/Hugenholtz__Vrije_Gemeente.html [geraadpleegd op 25 
juni 2010]. 
118 ‘Wat wil de Vrije Gemeente?’, Propagandabrochure van de Vrije Gemeente Amsterdam. Uitgegeven door J. H. De Bussy (Amsterdam 
1892) 6. Stadsarchief Amsterdam. Toegangsnr. 771, inv.nr. 462, pp. 5-6. 
119 Zie hiervoor de jaarboekjes van De Vrije Gemeente Amsterdam, vanaf 1896. Stadsarchief Amsterdam, toegangsnr. 771, inventarisnr. 485. 
120 P.H. Hugenholtz jr., Indrukken en herinneringen (Amsterdam 1904) pp.162-163. 
121 Zie voor een recent lemma over Jacoba Mossel: Mirjam de Baar, ‘Mossel, Jacoba Frederika Daniëlla’, in: Digitaal Vrouwenlexicon van 
Nederland, via http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/JacobaMossel [geraadpleegd op 17-10-2013].  
122 Elisabeth Zernike (1976). 
123 Annelen, ‘Jacoba F. D. Mossel’ Algemeen Handelsblad,12-09-1925. 
124 Naast Mossel mochten ook godsdientsonderwijzeressen Manette Bruyel-de Fauvage (Annes vroegere zondagschool juf) en Emilie 
Knappert regelmatig een lezing verzorgen in het kerkgebouw aan de Weteringeschans. Zie: Hugenholtz, Indrukken en Herinneringen, p. 162. 
125 ‘Jacoba F.D. Mossel †. Bekend leerares van “De Vrije Gemeente”’, Algemeen Handelsblad, 12-05-1935. 
126 Uit: Ter herinnering, een herinneringsboekje voor oud-leerlingen van de godsdienstschool (Amsterdam, z.d) p. 5. Documenten 
betreffende de godsdienstschool; circulaires, reglementen, propagandamateriaal in het archief Vereniging De Vrije Gemeente Amsterdam. 
Stadsarchief Amsterdam. toegangsnr 771, inventarisnr. 259. 
127 Ter herinnering, p. 7. 
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haar leven beïnvloeden. In haar autobiografie herinnert Anne zich de blijdschap die ze voelde in 
die periode. ‘Ik had predikant willen worden om die blijdschap te verdiepen en te verstevigen en 
er zo mogelijk ook anderen iets van te brengen.’128 Annes latere publicaties over universele 
religie en de relatie tussen de mens, kunst en religie dragen overduidelijk de sporen van de 
ideeën van Jacoba Mossel en de Vrije Gemeente.129 Ook vinden we Annes naam vanaf die periode 
terug op de ledenlijsten van onder meer de vegetariërsbond, steunbetuigers van het 
antimilitarisme en de geheelonthouders. 
 Ook op de meisjes-HBS aan de Keizersgracht, waar Anne regulier onderwijs volgde, werd 
ze beïnvloed door een bekende voorvechtster van de toename van arbeidsmogelijkheden voor 
vrouwen. J. Aleida Nijland, de eerste vrouw die in Nederland promoveerde in de letteren, was er 
docente Nederlands.130 De laatste stelling van haar proefschrift uit 1896 luidde: ‘Het is billijk, dat 
der vrouw elke werkkring geopend worde, voor welke zij geschikt blijkt te zijn.’ Die stelling 
paste bij haar inspanningen voor de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898, 
waar zij zich toelegde op het thema ‘De vrouw en haar studie’.131 Nijland stelde zich tot doel de 
meisjes die ze les gaf op de meisjes-HBS voor te bereiden op een studie en een zelfstandig 
beroep.132 Koek en ei was het zeker niet altijd tussen Anne en haar docente, tegen wie ze nog wel 
eens in opstand kwam. Toch verdiepte Anne dankzij Nijland, die klassieke Nederlandse poëzie 
doceerde en daarover ook verschillende boeken schreef, haar kennis van literatuur en poëzie. 
Het was Nijland eraan gelegen haar leerlingen gevoelig maken voor de dichtkunst en dan vooral 
voor het werk van Joost van den Vondel en Guido Gezelle.133 Anne kende veel van die klassiekers 
al van thuis. Haar vader citeerde met enige regelmaat een vers, waarbij hij de kinderen vroeg te 
raden van wie het was.134 De werken van Vondel, Potgieter, Bilderdijk, Beets, Tollens en 
Multatuli bleven zo niet onbekend bij de kinderen Zernike. Ook Guido Gezelle, over wiens werk 
Fritz her en der in het land lezingen gaf, kwam veelvuldig aan bod.135 

Anne zelf was vooral geïnteresseerd in kunst geïnspireerd door De Tachtigers, specifiek 
die van de dichters Pieter Cornelis Boutens en Hélène Swarth en de kunstenaar Marius Bauer. 
Deze grootheden leerde ze persoonlijk kennen en ze ging bij ze op bezoek. Bauer had veel 
gereisd, onder meer naar India, Egypte, Turkije, Rusland en Palestina. De kleurrijke bevolking en 
de schilderachtige landschappen van deze in zijn tijd nog nauwelijks bekende oorden 
inspireerden hem tot het maken van talloze schilderijen, aquarellen en etsen.136 Het oriëntalisme 
en de daaraan verbonden godsdiensten fascineerden Anne en ze zag zichzelf in de gelukkige 
omstandigheid om ‘met vrienden’ een bezoek te brengen aan de excentrieke kunstenaar. ‘Niet 
dat ik zoveel woorden met hem gewisseld had, maar zijn hoge, donkere gestalte in de oosters 
ingerichte vertrekken, waar we, op lage poefs gezeten, zwarte koffie dronken uit fijn chinees 
porselein, had een geweldige indruk op me gemaakt.’137 
                                                           
128 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 28. 
129 Zie ondermeer: A. Mankes-Zernike, Historische Godsdiensten en Universeele Religie (Assen 1938), ‘Overeenkomsten in de beeldende 
kunst’, Elsevier’s geïllustreerd Maandschrift, 50/100, juli-december 1940, pp. 48-53; De mensch en zijn godsdienst (Naarden 1941) en L. 
Venturi, Tot een beter begrip van de schilderkunst. 1300-1950 van Giotto tot Chagall. Vertaling A. Mankes-Zernike (Den Haag 1962). 
130 J. Aleida Nijland studeerde Nederlandse Letteren in Leiden, waar zij op 14 januari 1896 cum laude promoveerde als eerste vrouw in deze 
studierichting; ze schreef vele artikelen en een aantal boeken over Nederlandse letterkunde, onder andere over Joost van den Vondel; zij was 
tot 1929 lerares aan de Amsterdamse Meisjes-HBS, vanaf 1926 Gemeentelijk Lyceum voor Meisjes geheten. 
131 Mattanja Schwencke, Biografieën van vrouwen, Nijland, Aleida, via: http://www.atria-kennisinstituut.nl/atria/nl/zoek/head [geraadpleegd 
op 12-10-2013]. Zie ook: ‘Annemarie Kloosterman, De onweerstaanbare drang van J. Aleida Nijland: Met in een bijrol S. Muller Fzn’, 
Archievenblad 110/7, 2006, p. 49; Hermien Manger, ‘Dr J. Aleida Nijland: In alles Nederlands’, De Vrouw en Haar Hui, 44/3, 1950, pp. 
106-108. 
132 Over Nijland, zie: Agnes Steen, ‘Geschikt voor het verzamelen van stof. Annie Sillevis Contra professor Blok in het debat over 
‘meisjesstudenten’, in: A. van der Vliet e.a (red.), Eenentwintigste jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en 
omstreken, Dirk van Eck-stichting (Leiden 2009) pp. 134-165, aldaar p. 138 en M. Bosch, Het geslacht van de wetenschap. Vrouwen en 
hoger onderwijs in Nederland 1878-1948 (Amsterdam 1994) pp. 132, 147 en 156.  
133 Nijland richtte zich vooral op de dichters Guido Gezelle en Joost van den Vondel. Zij liet het Nederlandse publiek kennis maken met de 
Vlaamse dichter Gezelle waarover zij in 1904 een bloemlezing publiceerde, en later een bundel rond de mystieke verzen van Gezelle. Ook 
heeft zij een biografie van Joost van den Vondel gepubliceerd. 
134 Zernike, ‘Het onbewuste Leven’, p. 230. 
135 Zie hiervoor: Leeuwarder Courant, 04-07-1911: Rede van C. F. A. Zernike over de dichter Guido Gezelle op de jaarvergadering van het 
onderwijzend personeel in het arrondissement Bolsward.  
136 A. Kraayenga, Marius Bauer 1867-1932. Oogstrelend Oosters (Zwolle 2007). Zie ook: http://www.mariusbauer.nl [geraadpleegd op 8 juli 
2010]. 
137 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 81. 
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Er volgden in die periode vele bezoekjes aan het Rijksmuseum en de schouwburg. Ze maakte 
kennis met Vermeer en Rembrandt en las Tollens en Tagore. De door haar zo bewonderde 
Hélène Swarth schreef ze een brief, waarop ze spoedig een in paarse inkt geschreven uitnodiging 
van de dichteres ontving. 

Anne kon vrij eenvoudig in contact treden met deze kunstenaars, omdat ze met hen 
bekend raakte in haar huiselijke kring. De dichter Willem Kloos was vanaf zijn HBS-tijd goed 
bevriend met zijn klasgenoot Herman Dieperink, Annes oom.138 Jaren later, toen Herman al 
getrouwd was, woonde Kloos zelfs enige tijd bij hem in.139 Hij richtte in die periode, samen met 
Frederik van Eeden, Frank van der Goes, Willem Paap en Albert Verwey, De Nieuwe Gids op, de 
zeer succesvolle en vernieuwende moderne spreekbuis van de literaire Beweging van Tachtig.140 
De filosofie van De Tachtigers – ‘de allerindividueelste expressie van de aller-individueelste 
emotie’ – sloot goed aan bij de ethische visie die het echtpaar Zernike aanhing. Het individu, het 
ik, en de verantwoordelijkheid daarvoor was een van hun belangrijkste thema’s.141 

Willem Kloos verloofde zich met Dora Jaspers, de beste vriendin van Antje Dieperink (en 
tevens een wiskundeleerling van Fritz), maar verbrak de relatie tweemaal.142 Anne kende deze 
‘tante Do’ goed en kwam als meisje regelmatig bij haar over de vloer, schreef Anne later in De 
Nieuwe Taal Gids. Dora vertelde dan over vroeger en over haar relatie met Kloos. Gezelligheid 
was er genoeg in huize Jaspers, veel kunstenaars en academici samenkwamen, musiceerden en 
filosofeerden. Onder hen waren de schilder Schaap, de filosoof-mathematicus Mannoury, die 
later hoogleraar werd, de theoloog Eerdmans (een neef van Annes moeder), de jurist en 
schrijver Willem Paap en ‘vooral’ Willem Kloos.143  
 Ook de door Anne zo bewonderde Hélène Swarth, op dat moment meest bejubelde 
dichteres van Nederland, schreef voor De Nieuwe Gids. Kloos was lyrisch over haar werk en in 
zijn recensies verklaarde hij herhaaldelijk dat Swarth ‘de toekomst onzer dichtkunst behoort'.144 
Annes belangstelling voor Swarth bleef niet lang onopgemerkt. Haar docente Nijland bleek 
allerminst gecharmeerd van Annes adoratie voor de dichteres die als ‘het zingende hart van 
Nederland’ werd geroemd. In haar autobiografie (1956) herinnerde Anne het zich later zo:  
 

Op de meisjes-HBS had Aleida Nijland, onze lerares Nederlands, mij al een keertje bij 
haar geroepen om rekenschap af te leggen van mijn voorliefde voor die gedichten, die zo 
slecht pasten in haar repertoire. ‘Wat vind je er mooi van, de vorm of de inhoud?’, had ze 
me gevraagd en ik, ondeugend kind, wel begrijpend dat zij de inhoud ‘ziekelijk’ zou 
noemen, ‘ongezond’, had geantwoord met wat zij ons zelve had geleerd: ‘Vorm en inhoud 
zijn één’.145 

                                                           
138 In deze HBS-klas zaten ook ‘de Tachtigers’ Jaques Perk en Frank Van der Goes. Van grote invloed op het denken van deze toekomstige 
Tachtigers was HBS-docent Nederlands dr. W Doorenbos, ook wel ‘Vader der Tachtigers’ genoemd. Zie: Peter J.A. Winkels, Ten tijde van 
de Tachtigers. Rondom De Nieuwe Gids 1880-1895 (Den Haag 1985) p. 174. Zie ook: 
http://www.dbnl.org/tekst/_med003mede01_01/_med003mede01_01_0428.php [geraadpleegd op 12 augustus 2010]. 
139 Willem Kloos stond van april tot juli 1884 en van december1884 tot maart 1885 ingeschreven bij Herman Dieperink en diens vrouw in de 
Hermonistraat te Amsterdam. Dit was ook de periode rondom de verloving (1884) en het huwelijk (1886) van Fritz Zernike en Antje 
Dieperink. Het is waarschijnlijk dat Kloos bij de verloving en het huwelijk van Annes ouders aanwezig is geweest. Zie: Mededelingen van de 
Documentatiedienst. Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag, via: 
http://www.dbnl.org/tekst/_med003mede01_01/_med003mede01_01_0428.php [geraadpleegd op 08-07-2010], zie ook: P. Kralt, De dichter, 
zijn geliefden en zijn muze. Over de vroege poëzie van Willem Kloos (Leiden 1985) p. 116. 
140 In 1885 werd het tijdschrift De Nieuwe Gids opgericht. Het was geen zuiver literair tijdschrift, maar fungeerde als platform voor 
vernieuwende denkbeelden op het gebied van literatuur, politiek, maatschappij en wetenschap. Het tijdschrift groeide snel uit tot één van de 
voornaamste literaire en algemeen-culturele tijdschriften van die tijd. Bron: Marita Mathijsen e.a. (red.), De Nieuwe Gids. 
Tweemaandelijksch Tijdschrift voor Letteren, Kunst, Politiek en Wetenschap (1885-1894), via: 
http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/19de/thema/lg19052.html [geraadpleegdop 03-10-2010]. 
141 Kralt, De dichter, zijn geliefden en zijn muze. 
142 A. Mankes-Zernike, ‘De Dora van Willem Kloos’, De Nieuwe Taalgids, 54/5, 1961, pp. 241-242.  
143 Idem. Ds. Bernardus D. Eerdmans (de zoon van Annes oom en tante ds. Derk N. Eerdmans en Johanna L. Dieperink) was hervormd 
predikant en theoloog (hoogleraar in Leiden) en van 1914-1918 en 1931-1933 Tweede Kamerlid (Liberale Unie resp. De Vrijheidsbond). 
C.M. van Driel, Dienaar van twee heren. Het strijdbaar leven van theoloog-politicus B.D. Eerdmans (1868-1948), dissertatie Universiteit 
Leiden (Kampen 2005). 
144 Hélène Swarth schreef tot haar dood in 1941 voor De Nieuwe Gids. Zie: Harry G.M. Prick, 'Swarth, Stephanie Hélène (1859-1941)', 
Biografisch Woordenboek van Nederland, via: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn3/swarth [geraadpleegd op 12-
07-2010]. 
145 Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 36-37. 
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De waarschuwingen van Nijland hielden Anne niet tegen. ‘Met bonzend hart’ reisde ze naar het 
huis van ‘mijn dichteres’ in Velp, waar een diepe vriendschap tussen beiden ontstond. 
Gevormd door het ongedwongen, maar intelligente thuisklimaat, waar vooral de ontwikkeling 
van het individu centraal stond en een vrije religieuze opvoeding, waarin alle religieuze en 
filosofische stromingen de revue passeerden en door de vroege en intensieve contacten in het 
veld van de kunst, ontwikkelde Anne Zernike zich in deze eerste jaren van de twintigste eeuw tot 
een eigenzinnige jonge studente. Beïnvloed door feministen als Jacoba Mossel en J. Aleida 
Nijland en het aangewakkerde geloof in gelijke kansen voor iedereen, ook voor de vrouw, 
slaagde Anne in de zomer van 1904 vastberaden voor haar staatsexamen gymnasium, dat haar 
toegang tot de universiteit verschafte.  
  
Universiteit en seminarium 
‘Het was in de eerste jaren van deze eeuw, dat ik, nauwelijks vijftien jaar oud, aan mijn ouders te 
kennen gaf predikante te willen worden. (…) Zij toonden zich overigens weinig verbaasd en 
verzetten zich niet.’146 Of Anne ooit op de preekstoel zou staan aan die mogelijkheid geloofde 
‘vader naar mij later is gebleken, weliswaar geen ogenblik (…)’, schreef Anne later.147 De twijfels 
van Fritz Zernike waren niet uitzonderlijk in die periode. Zelfs Annes voorbeeld, Jacoba Mossel, 
sprak haar twijfel uit over de openstelling van het predikambt voor vrouwen. Ze betoogde in 
1898 in haar grote toespraak op het congres bij de Nationale Tentoonstelling over 
Vrouwenarbeid te Amsterdam nog dat het godsdienstonderwijs en de godsdienstprediking 
‘evenzeer in goede handen zijn bij de religieuze en wetenschappelijk ontwikkelde vrouw als bij 
den religieuze en wetenschappelijk ontwikkelde man’, maar voorzag ook dat ‘de toekomst der 
godsdienstleerares en godsdienstpredikster ligt buiten de bestaande kerkgenootschappen, tenzij 
de kerkgenootschappen de teekenen des tijd mochten leeren te verstaan’.148 Veel vertrouwen 
had ze overigens niet in dat laatste: ‘Waar ligt de toekomst der godsdienstleerares en 
godsdienstpredikster?’, vroeg ze haar publiek. ‘Heeft zij als predikster iets te hopen van de 
bestaande kerkgenootschappen? Het korte droevige antwoord hierop is n e e n.’ 149 
 De hoogleraren en predikanten van de Doopsgezinde en Remonstrantse Broederschap 
en de voorgangers van de NPB en de Vrije Gemeente waren op dat moment verwikkeld in een 
hoogoplaaiende discussie over de toelating van de vrouw in het ambt. De kogel was nog steeds 
niet door de kerk, maar lang kon het allemaal niet meer duren. Anne Zernike twijfelde 
ondertussen allang niet meer aan haar toekomstmogelijkheden en schreef zich in voor een 
studie Godgeleerdheid aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Izaak de Bussy 
verwachtte haar. 
 Enkele maanden eerder had de doopsgezinde predikant Pieter Feenstra jr. op De 
Vergadering van Moderne Theologen nog een referaat gehouden over de vraag ‘Hoe uit een 
zedelijk oogpunt te handelen over de vrouwenbeweging?’150 De door Feenstra geventileerde 
opvattingen over de aard van de vrouw en haar zedelijke roeping ‘als een goede echtgenote en 
moeder’ lieten de gemoederen hoog oplopen. Zijn opponenten Hugenholtz jr. en Johannes 
Loenen Martinet, de redacteur van De Hervorming, het blad van de Nederlandse 
Protestantenbond, reageerden fel op Feenstra’s mening.151 ‘(...) de ervaring hier ter lande leert 
dat er voortreffelijke vrouwelijke doctoren kunnen zijn en de ervaring in Amerika getuigt van de 
uitnemende gaven die menige vrouw bezit voor godsdienstprediking’, betoogde Hugenholtz in 
                                                           
146 Idem, p. 13. 
147 Idem, p. 6. 
148 Jacoba F.D. Mossel,‘Godsdienstonderwijs en godsdienstprediking door de vrouw’ in: Verslagen der congressen gehouden bij gelegenheid 
van de nationale tentoonstelling van vrouwenarbeid. I Vakopleidingen voor vrouwen van 11-14 juli 1898 (Amsterdam 1898) pp. 68-69. 
149 Idem, p. 96. 
150 Pieter Feenstra jr. (1850-1936) was tussen 1894 en 1916 tevens hoofdredacteur van het Doopsgezinde weekblad De Zondagsbode. Rond 
1866 werd op aansporing van dr. A. Kuenen, hoogleraar te Leiden de Vergadering van Moderne Theologen als theologische 
studiegemeenschap gesticht. Het verslag van deze vergadering is opgenomen in De Hervorming, 30-04-1898. 
151 Johannes van Loenen Martinet (1840-1918). Nederlands Hervomd predikant, volgde F.W.N. Hugenholtz op in 1885 als redacteur van De 
Hervorming. Nieuwe Kerkelijk weekblad. Het orgaan van de Nederlandse Protestantenbond (NPB). Later was Van Loenen Martinet daar 
voorganger bij. 
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dezelfde vergadering.152 Van Loenen Martinet bestreed vooral Feenstra’s opvattingen over de 
vrouwelijke natuur, die volgens hem niet statisch was en in directe wisselwerking stond met 
maatschappij en cultuur. Toch zou het daarna nog zes jaar duren voor er een daadwerkelijke 
verandering optrad in de situatie.  

Op 21 juni 1904 kondigde Sicco Lulofs, predikant van de Doopsgezinde Broederschap te 
Den Haag, tijdens de bestuursvergadering van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit aan op de 
volgende vergadering de toelating van vrouwen tot het proponentsexamen te willen 
bespreken.153 Aanleiding voor het inbrengen van het agendapunt was het verzoek ‘door een 
jonge vrouw [waarschijnlijk Marie ten Bosch-FP] aan hem gedaan, of zij, wanneer zij aan de 
gestelde eischen kon voldoen, als studente aan ons seminarie kon worden aangenomen’.154 
Lulofs wees de vergadering erop dat: 
 

De billijkheid, dat in onzen tijd, nu aan de vrouw zoovele wegen geopend worden om aan 
den maatschappelijke arbeid deel te nemen, ook de gelegenheid worde gegeven zich te 
bekwamen tot het ambt, dat misschien eene of andere gemeenten aan een vrouw zal 
wenschen op te dragen; reeds is zij als godsdienstonderwijzeres werkzaam, reeds ging 
zij in de godsdienstoefeningen in enkele Doopsgezinde gemeenten voor, en te allen tijde 
heeft zij den godsdienst met warmte voorgestaan en in het huisgezin en de maatschappij 
levendig gehouden.  
 

Redenen waarom hij meende dat de tijd gekomen was om het voorstel aan te nemen.155 In mum 
van tijd laaide de discussie weer hoog op. Herman IJ. Groenewegen, hoogleraar aan het 
Remonstrants Seminarium te Leiden, later hoogleraar te Amsterdam en Samuel Cramer, 
hoogleraar aan zowel de Gemeentelijke Universiteit als het Doopsgezind Seminarium in 
Amsterdam, en (opnieuw) Hugenholtz jr en Van Loenen Martinet, bestreden elkaar fel.  

Groenewegen, de hoogleraar die uiteindelijk Anne Zernikes promotor zou worden, was 
pertinent tegen de komst van de vrouw in het ambt.156 ‘De vrouw denkt te intuïtief, is te licht 
bewogen, is te fel en vluchtig in haar willen om voor het predikambt geschikt te zijn’, zo was zijn 
mening.157 Hugenholtz reageerde als door een bij gestoken door te stellen dat: ‘menig vrouw 
reeds metterdaad heeft getoond, voor godsdienstonderwijs en herderlijk werk of zielzorg 
uitnemend berekend te zijn’ en dat ‘geen enkel mensch, zelfs al is hij professor, ’t recht heeft bij 
voorbaat deze deur voor de vrouw gesloten te houden’, voegde hij er, snerend richting 
Groenewegen, aan toe.158 Van Loenen Martinet wees Groenewegens argument dat alleen van de 
man natuurlijk gezag zou uitgaan resoluut van de hand. Hij nam het zijn tegenstander kwalijk 
geen oog te hebben voor de ontwikkeling van de vrouw die ‘of gij haar toejuicht al dan niet, 
onder uwe oogen plaats (vindt)’.159 Hij sprak bovendien zijn zorg uit dat bij de Remonstrantse 

                                                           
152 Hugenholtz, Indrukken en herinneringen, p. 162. 
153 De doopsgezinde predikant Sicco Lulofs (1849-1927) was meer dan 55 jaar predikant te Broek op Langedijk, Winterswijk, Deventer en 
Den Haag, waar hij vanaf 1901 tot aan zijn dood zou blijven. Lulofs werd gezegd zo vrijzinnig te zijn dat het christelijk geloof voor hem niet 
meer inhield dan ‘een band met het hogere’. Zie: Ger Harmsen, ‘Constandse, Anton Levien’, Biografisch Woordenboek van het Socialisme 
en de Arbeidersbeweging in Nederland (BWSA) 7 (1998), pp. 29-33 en Geen cel ketent deze dromen, Dagboek van Cor Inja, ingeleid door 
A. Hoekema, G. Hoekema en P. Visser (Hilversum 2001) p. 133. 
154 Verslag wegens den staat der Algemeene Doopsgezinde Sociëteit in Holland voor het jaar 1904. 
155 Idem, 1905. Zie ook Annie Rekker–van der Werf, ‘De eerste vrouwelijke predikanten in Nederland’, in: J. Bosma e.a. (red.), Gedoopt! 
Doopsgezinde bijdragen, Nieuwe Reeks, 35/36 (Hilversum 2010) p. 6. 
156Annes oorspronkelijke promotor was I.J. de Bussy, maar door diens pensioen in 1915 was Anne genoodzaakt te promoveren bij diens 
opvolger H. IJ. Groenewegen. Mede door zijn volhardende houding kwam de kwestie van de vrouwelijke predikanten niet op de agenda bij 
de Remonstrantse Broederschap en zou het nog 10 jaar duren voordat de eerste vrouw op het seminarium werd toegelaten. Mede door zijn 
volhardende houding kwam de kwestie niet op de agenda bij de Remonstrantse Broederschap en zou het nog 10 jaar duren voordat de eerste 
vrouw op het seminarium werd toegelaten. 
 157 P.H. Hugenholtz jr.,‘Vrouwelijke predikanten’, Stemmen uit de Vrije Gemeente, 28, 1905, p. 171. 
158 Idem. 
159 J. van Loenen Martinet,‘Nogmaals vrouwelijke predikanten’, De Hervorming, 17, 29-04-1905, p. 130. 
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Broederschap -‘zij vooral vertegenwoordigt het vrije christendom’ - het ambt voor de vrouw 
gesloten zou blijven dankzij het tegenstribbelen van Groenewegen.160 

Samuel Cramer, Annes toekomstige hoogleraar, mengde zich ook in de papieren 
discussie, al was het een stuk minder fel. Hij was niet per se voor de toetreding van vrouwen - hij 
zou zelf nooit stichting zoeken bij een vrouw maar vond de soevereiniteit van elke afzonderlijke 
Doopsgezinde gemeente om een vrouw te beroepen zwaarder wegen en pleitte daarom voor een 
degelijke opleiding van de vrouw:  
 

De gemeenten hebben het recht op eigen gezag en verantwoordelijkheid een vrouw tot 
leraar te beroepen; zij zullen dit waarschijnlijk niet spoedig doen, maar wij moeten 
trachten te voorkomen dat heden of morgen de gemeenten ongestudeerde vrouwen 
zullen aanstellen, en dat kunnen wij doen door te zorgen dat zij vrouwen zullen 
beroepen door ons bekwaam gemaakt tot de vervulling van de leeraarstaak, voor zover 
die bekwaamheid door onderwijs en opleiding kan worden verkregen.161 

 
Mede dankzij dit argument werd het voorstel van Lulofs om vrouwen, wanneer zij aan de 
exameneisen zouden hebben voldaan toe te laten tot het proponentsexamen, op 20 juni 1905 
met een ruime meerderheid (22 voor, 4 tegen, 1 blanco) door de A.D.S. aangenomen.162 De weg 
was nu vrij voor Anne en in september 1905 begon ze dan ook aan haar studie God-
geleerdheid.163 Ze wist inmiddels zeker dat zij zich na het afronden van het kandidaatsexamen 
kon inschrijven aan het Doopsgezind Seminarium. Dit betekende dat ze haar zo geliefde Vrije 
Gemeente moest verlaten, om doopsgezind te worden. Ze stond voor een lastig besluit.  

De eerste periode aan de universiteit voelde Anne zich als een vis in het water, ‘al was 
het in het begin voor [de] […] “mannen” wat moeilijk de juiste houding tegenover haar te 
vinden’, zo herinnerde haar mede-student en latere collega Simon H.N. Gorter.164 ‘Wat waren we 
stijf’, meende ook Anne jaren later nog te weten. ‘Wij spraken elkaar nota bene altijd met “u” aan 
en met “mijnheer” en juffrouw.’165 Het was wennen, maar het ijs smolt snel. ‘Zij was de eerste 
“vrije vrouw” en zeer strijdlustig. Maar op den duur lukte dat toch wel en werd zij een 
kameraad’, memoreerde Gorter de studententijd nog eens bij Annes emeritaat in 1948.166 In de 
herinneringen die zij een kleine tien jaar later op papier zette doet Annes het vooral voorkomen 
alsof geen van de studenten ook maar iets had laten blijken van onwennigheid rondom haar 
aanwezigheid. ‘Enig onvriendelijk of zelfs verbaasd woord over mijn pretentie me voor te 
bereiden op een tot dan toe uitsluitend mannelijk ambt, heb ik van geen hunner ooit gehoord.’167 
De vrouwelijke student was volgens haar al een zo gewone verschijning dat niemand er nog van 
op keek en het ook in de theologische faculteit nauwelijks opviel.168 Dat professor Volter zijn 
colleges altijd aanving met ‘Meine Herren’ was volgens haar best te begrijpen. Het was voor hem 
lastig om haar afzonderlijk te noemen, aldus Anne. Voor iedereen was het wennen, dat bleek wel 
toen de oude hoogleraar Matthes, een jaar van zijn emeritaat verwijderd, in de veronderstelling 

                                                           
160 Het zou dankzij Groenewegen inderdaad nog tot 1915 duren voordat de Remonstrantse Broederschap vrouwen toeliet op de kansel. Ook 
toen verklaarde Groenewegen het niet eens te zijn met dit besluit, maar loyaal te zullen zijn ten aanzien van de consequenties. Drie jaar later 
zou hij tegen wil en dank Anne Zernike laten promoveren tot doctor in de Theologie. 
161 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 94. Citaat afkomstig uit: Verslag wegens den staat der Algemeene Doopsgezinde Sociëteit in Holland voor 
het jaar 1905. 
162 Zie ook: Rekker-van der Werff, ‘De eerste vrouwelijke predikanten in Nederland’, p. 6. 
163 Zie: Staat der Universiteit 1905-1906 (Gemeentelijke Universiteit Amsterdam) p. 110. Vrouwelijke studenten, ingeschreven in het Album 
Studiosorum van September 1905 tot September 1906. 
164 Zie: Gorter, ‘Een afscheid’. 
165 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 8. 
166 S. Gorter, ‘Een afscheid’, Algemeen doopsgezind Weekblad, 2/34, 22-05-1948. In haar autobiografie herinnert Anne zich hoe haar 
mannelijke medestudenten ongevraagd boeken en tijdschriften aansleepten toen ze aan haar doctoraalscriptie werkte. Na het geslaagde 
examen trakteerde zij hen op een dineetje in American (een chique hotel in Amsterdam). Zie: Een vrouw in het wondere ambt, p. 8. Zie ook: 
Anne Mankes-Zernike, ‘Herinneringen van de eerste vrouwelijke predikant’, Algemeen Doopsgezind Weekblad, 2/37, juni 1948. In 1948 
merkte ze over dit etentje op: ‘Ik was trotser op dat initiatief, dan op mijn academisch brevet!’ 
167 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 8. 
168 Idem, p. 9. 
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dat Anne bang was voor de heren-studenten haar ‘grootvaderlijk’ aanbood om haar naar de 
collegezaal te escorteren.169 

In het verhaal over haar jaren als studente maakt Anne voor de eerste maal aan de lezers 
van haar autobiografie (geschreven in 1956) duidelijk dat het vrouw-zijn haar geheel niet 
belemmerde in haar gang richting het ambt. Soortgelijke ontkenningen van haar op dat moment 
uitzonderlijke positie en de reacties die dat opriep komen gedurende het hele verhaal terug. De 
ontkenning is zo in het oog springend dat de vraag opkomt waarom zij het zo vaak noemde. In 
dat licht is de titel die ze aan het werk meegaf, waarin zij tweemaal haar vrouw-zijn bevestigt, 
ook opmerkelijk: Een vrouw in het wondere ambt. Herinneringen van een predikante.170 Maar 
dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend verliep als zij in die tekst doet voorkomen, daarvan 
getuigen de vele discussiestukken over de toelating van vrouwen tot het ambt in deze periode. 

Aan de universiteit volgde Anne de colleges met grote interesse en al snel werd ze actief 
binnen de vereniging voor vrouwelijke studenten.171 Toch ervoer ze al snel dat de theologie die 
op de universiteit gedoceerd werd een stuk minder vrijzinnig was dan de opvattingen die haar 
thuis waren bijgebracht en de lessen die zij had gevolgd op de godsdienstschool. De colleges van 
professor Elhorst over het Oude Testament vond ze te vergezocht en achterhaald. De colleges 
van Bruining en Volter konden haar bepaald niet bekoren.172 Ze was het niet eens met Volters 
inzichten over de inhoud en de betekenis van het Nieuwe Testament, een onderwerp waarover 
ze zelf veel nadacht. ‘Zijn gejeremieer over detailkwesties, zonder duidelijke achtergrond’, 
maken dat de jonge Anne teleurgesteld raakte in zijn beperkte zienswijze en interpretatie. ‘Enig 
inzicht in het karakter van de Nieuw Testamentische geschriften bracht hij ons niet bij.’173 Later 
schreef Anne dat ze zelf jaren daarna nog pijnlijk ‘ondervond geen visie te hebben gekregen op 
het Nieuwe Testament’.174 Ze bleef gefrustreerd over het niet kunnen vinden van een adequaat 
Christusbeeld in de Bijbel, een beeld dat ze vervolgens wel vond in de literatuur van ondermeer 
Dostojevski en Tolstoj. Anne Zernike vond ‘God’ ook terug in andere religies en in de kunst, de 
literatuur, de poëzie. De verhalen in de Bijbel, over God en Jezus, waren voor haar vooral de 
neerslag van verschillende oude verhalen, overleveringen en mythologische voorstellingen. 

Haar kennismaking met de opvattingen van de predikant en later hoogleraar Van den 
Berg van Eysinga, die ze hoogstwaarschijnlijk leerde kennen via zijn vrouw Jeannette Elias, een 
jaarclubgenote van de studentenvereniging, moeten een verademing voor haar geweest zijn. Als 
spreker bewoog de Nederlandse Hervormde predikant en latere hoogleraar zich in die periode, 
samen met zijn echtgenote, met succes in vrijzinnig-christelijke en ethisch-wijsgerige kringen. 
Op de kansel toonde hij openlijk zijn vrijzinnige inslag. Zijn preken waren voor een publiek dat 
er, intellectueel gesproken, open voor stond, boeiend en pakkend. Daarin paste de predikant de 
zogeheten allegorische interpretatie van de Bijbel toe. Het Nieuwe Testament diende volgens 
hem gelezen te worden als een boek waarin op symbolische wijze, in beelden en anekdotes, het 
a-historisch geheim van de menswording Gods en de Godswording van de menselijke geest werd 
uitgedrukt.175 Anne verbond zich in haar studietijd nog niet openlijk aan de radicale ideeën van 
Van den Bergh. Pas later, in de jaren twintig zou ze bij hem in de leer gaan. Via Van den Bergh 
van Eysinga zou ze haar overtuiging dat de theologische wetenschap en zelfs de vrijzinnigheid 
met te veel affecten beladen waren om nog onbevooroordeeld naar (andere) opvattingen en 
ideeën te kunnen kijken verder ontwikkelen. Dat was volgens haar nodig, want zelfs de 
vrijzinnige theologie en het predikantschap waren ‘kleinburgelijk’.176  
 

                                                           
169 Anne Mankes-Zernike, ‘Herinneringen van de eerste vrouwelijke predikant’, Algemeen Doopsgezind Weekblad, 2/37, juni 1948.  
170 Zie hierover hoofdstuk 6. 
171 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 9. 
172 Idem, p. 8.  
173 Idem, p. 14. 
174 Idem. 
175 G.W. Drost, ‘Bergh van Eysinga, Gustaaf Adolf van den (1874-1957)’, Biografisch Woordenboek van Nederland, via: 
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn4/bergh [geraadpleegdop 28-07-2010]. Zie ook: Mankes-Zernike, Een vrouw, 
pp. 144-147. 
176 Zie hoofdstuk 4 en Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 146-147. 
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 V.l.n.r. Izaak J. Cosquino de Bussy, Jacoba F.D. Mossel,  
P.H. Hugenholtz jr. en J. Aleida Nijland 
 
Op de Amsterdamse faculteit ervoer ze sommige colleges naar eigen zeggen als een kwelling. 
Vooral de colleges van professor Bruining over de ‘Doctrina de Deo’. De naam van God werd haar 
dikwijls te dikwijls genoemd en ze ‘kreeg er soms een soortgelijk gevoel door als in het 
natuurhistorische kabinet van een vriend van mijn vader, waar karbol en “sterk water” de 
doodsgeur ademden van de gestorven dieren en bloemen die erin werden geconserveerd’.177 Het 
was haar allemaal niet modern genoeg. Zij bleef daarin een kind van de Vrije Gemeente. Zelfs 
Professor Brandt, wiens colleges ze graag bezocht, doceerde tot haar grote spijt niet over de 
onbekendere godsdiensten als het Boeddhisme en de Islam, religies waarmee Anne bekend was 
geraakt op de godsdienstschool van de Vrije Gemeente; en ook over de haar fascinerende 
‘Laotse’ (Taoïsme) en ‘Kongfutse’ (Confusisme) werd door hem niet gesproken.  

Alleen bij de filosofiecolleges van de hoogleraren Melle en De Bussy vond ze wel wat ze 
zocht. Bij de eerste waren de colleges facultatief en werden daarom niet veel bezocht door de 
studenten theologie. Maar geboeid en bekoord luisterde Anne, 
tussen jongere– en ouderejaarsstudenten uit verschillende faculteiten, telkens weer naar de 
zachte stem waarmee de jonge hoogleraar de wijsheid van de oude Griekse filosofen voor hen 
deed leven. Hij bracht een wijding in de collegezaal, die bij de hoogleraren van de theologische 
faculteit nooit aanwezig was. 

Ook de door haar zo geliefde professor De Bussy doceerde gelukkig ‘niet over Hem, tot 
wie niet de filosofie maar de poëtische vrome verbeelding ons te verheffen vermag’.178 Hij leerde 
haar op analoge wijze nadenken over zedelijk oordelen, ‘niet over het goede en het slechte al 
ware het zelfstandige grootheden die buiten het zedelijke leven om bestonden en gekend 
konden worden’.179 Dit was het gedachtegoed waar Anne thuis bekend mee was geraakt en het 
was bovendien precies daar waar volgens haar de essentie van de (universele) religie kon 
worden gevonden, namelijk in de mens zelf.  

                                                           
177 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 18.  
178 Idem, p. 24. 
179 Idem, p. 25. 
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De Bussy bleef Anne steunen, gaf haar raad wanneer ze dit nodig had, maar verschafte haar, zo 
schreef ze later, ook inzicht en wijsheid. ‘Natuurlijk kreeg ik geen antwoord op al mijn vragen, 
maar langzamerhand leerde ik onder geduldige begeleiding begrijpen dat niet alle vragen te 
beantwoorden zijn.’180 Of ze met de eveneens doopsgezinde De Bussy haar keuze voor de 
Doopsgezinde Broederschap besprak, daarover heeft de predikante nooit iets geschreven, maar 
waarschijnlijk is het wel.181 De eerste jaren van haar studie was Anne ‘nog de Vrije gemeente 
trouw gebleven’, maar het leek wel, alsof alles haar ‘naar de Mennisten broederschap 
toedreef’.182 Samen met zus Elisabeth bezocht ze regelmatig de diensten van de doopsgezinde 
predikant A.K. Kuiper, een overigens bepaald niet moderne predikant. Het was vooral zijn 
manier van preken geweest die haar bekoorde, zo schreef ze later.183  

Toch zal de preekstijl van deze Kuiper niet de doorslaggevende reden zijn geweest voor 
Annes keuze voor de Doopsgezinde Broederschap. In lijn met Van Loenen Martinets voorspelling 
was deze -mede dankzij de immer dwarsliggende Groenewegen bij het Remonstrantse 
Broederschap - nog steeds het enige kerkgenootschap dat vrouwen toeliet tot het seminarium. 
Wanneer Anne nu niet voor de Doopsgezinde Broederschap zou kiezen zou ze nooit een ‘echte’ 
kerkgemeente, iets wat ze toch zeer ambieerde, onder haar hoede krijgen. Op 22-jarige leeftijd 
liet ze zich mede daarom door ds. Kuiper dopen. Niets stond haar toelating tot het seminarium 
en haar toekomstig predikantschap toen nog in de weg. 

 
DDe kansel op 
Een half jaar voor het proponentsexamen, waarmee haar studie aan het seminarium zou worden 
afgesloten, begon Anne Zernike met het vervullen van preekbeurten. De doopsgezinde gemeente 
van Stadskanaal had op 24 november 1910 de primeur toen de ‘in het zwart gekleede leerares 
de leiding der godsdienstoefening [nam]. Na de kerkzang en gebed sprak mej. Z. een preek uit 
die de aanwezigen zeker niet teleurstelde.’ De ‘theologisch doctoranda’ preekte die eerste 
zondag op de kansel over Samuels jeugdervaringen: ‘Dat de heere Samuël riep; en hij zeide: Zie, 
hier ben ik!’184 

Annes komst bleef niet onopgemerkt. Overal waar ze die maanden preekte, liep een 
menigte uit om met eigen ogen te aanschouwen dat er een vrouw op de preekstoel stond. ‘Het 
talrijke gehoor ontving van haar een zeer gunstige indruk’, schreef Het Nieuws van den Dag en 
een toehoorder uit Friesland liet weten ademloos te hebben geluisterd naar ‘Mej. Zernike’.185 
Maar niet iedereen was positief. Er werd openlijk getwijfeld of een vrouw in het ambt bestand 
zou zijn tegen de tegenwerking die zij ongetwijfeld zou ondervinden. De doopsgezinde predikant 
en kerkhistoricus Karel Vos liet in de Nieuwe Rotterdamsche Courant weten dat er in menig 
vrijzinnige gemeente ‘een groote huivering’ bestond om over te gaan tot het beroepen van een 
predikante.186 ‘Zij zal het hoofd moeten bieden aan geheime tegenwerking en aan booze tongen’, 
aldus Vos, die erop wees dat de godsdienstonderwijzeressen en de lekenprediksters de reputatie 
van de vrouwelijke predikant geen goed hadden gedaan: ‘Menige gemeente heeft een 
herinnering aan een totaal onverstaanbare preek of aan een oppervlakkig verward praatje of 
aan een bezige juffrouw’. Vos vreesde dat ‘alleen een superieure vrouw op den duur zou kunnen 
                                                           
180 Idem, pp. 25-26 
181 Idem. 
182 Idem, p. 19. 
183 Idem, pp. 19-20. 
184 Vgl.‘Een vrouwelijke predikant’, Sumatra Post, 24-10-1910. De hier opgenomen vertaling van 1 Samuel 3:4 is afkomstig uit de 
Statenvertaling (1888, ‘Jongbloed-editie’). Hoewel niet valt na te gaan welke bijbelvertaling Anne Zernike gebruikte, is het aannemelijk dat 
het hier de Statenvertaling betrof, omdat deze vertaling met de komst van aan de Kweekschool der Algemene Doopsgezinde Sociëteit te 
Amsterdam opgeleide predikanten definitief haar intrede deed in de Doopsgezinde Broederschap. Daarvoor werd nog veel gebruik gemaakt 
van de Biestkensbijbel. Zie F. Dijkema, ‘De Doopsgezinden en de Statenvertaling’, in: D. Nauta e.a., De Statenvertaling 1637-1937 
(Haarlem 1937) p. 55. 
185 ‘Kerknieuws’, Het Nieuws van den Dag, 17-07-1911 en ‘De vrouw als predikant, door een toehoorder uit Friesland’, De Hervorming, 01-
09-1911. 
186 ‘Kerknieuws’, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 01-08-1911. De vrijzinnige Karel Vos (1874-1926), ‘een van de meest opvallende figuren 
onder de doopsgezinde predikanten van zijn tijd’, werd vooral bekend door zijn studie over de doopsgezinde gemeenten in Nederland. Hij 
was een fervent aanhanger van het liberalisme; bij de verkiezingen van 1918 stond hij op de lijst van de Vrije Liberalen. Zie: S.B.J. 
Zilverberg, ‘Vos, Karel (1874-1926)’, Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme (BLGNP) I, pp. 412-
413. Zie ook ‘Kerknieuws’, Het Vaderland, 01-06-1926. 
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voldoen.’ Eén van de weinige dames die volgens hem niet zonder succes optrad en het verdiende 
genoemd te worden was mejuffrouw Jacoba F.D. Mossel uit Amsterdam, die een bundel zeer 
verdienstelijke preken had uitgegeven en in de zondagschoolwereld een goede reputatie 
genoot.187 

In de discussies over de geschiktheid van vrouwen voor het predikambt, die zich 
toespitsten op de veronderstelde vrouwelijke aard, haar zielkundige eigenschappen, haar 
specifieke capaciteiten en haar natuurlijke positie, was een grote rol weggelegd voor het 
‘pionierswerk’ van de Groningse hoogleraar Gerard Heymans.188 Deze filosoof, logicus en 
psycholoog zocht als eerste naar een objectieve, wetenschappelijke benadering van de 
verschillen tussen mannen en vrouwen door gebruik te maken van statistische correlaties.189 In 
Die Psychologie der Frauen (1910) presenteerde Heymans statistieken over studieresultaten uit 
de periode 1903-1908, waaruit bleek dat vrouwelijke studenten betere resultaten behaalden 
dan mannelijke studenten en vaker cum laude afstudeerden. Toch deden vrouwen voor mannen 
onder als het ging om ‘eigenlijke wetenschappelijke praestaties’.190 Grote ontdekkingen en 
uitvindingen waren, zo wees de geschiedenis uit, het werk van mannen. Heymans zocht de 
verklaring voor deze asymmetrie in ‘de naar het emotionele neigende aard van het vrouwelijk 
verstand’. Op basis van zijn wetenschappelijke arbeid concludeerde hij dat uiteindelijk ‘het 
gezin’ de natuurlijke bestemming was voor de vrouw.191  

In Het geslacht van de wetenschap wijst Mineke Bosch erop dat de opvattingen van 
Heymans grote invloed hadden op de debatten over de beroepsarbeid van vrouwen, of het nu 
ging om de verpleegstersopleiding, kantoorarbeid of de rechterlijke macht. Zijn theorieën 
zouden echter vooral ingang gevonden hebben bij ‘tegenstanders van een herdefiniëring van de 
sekserelaties’.192 In haar overzicht van beroepsgroepen noemt Bosch het veld van de theologie 
en het predikantschap niet, maar uit publicaties van vrijzinnige predikanten en theologen uit de 
periode 1910-1913 valt op te maken dat ook zij begonnen te spreken over ‘onderzoek’ en 
‘proefneming’. Daarin sloten ze aan bij Heymans’ centrale uitgangspunt dat de empirische 
methode noodzakelijk was om tot logische of morele oordelen te komen.193 Zo wilde de 
doopsgezinde predikant Meindert Honigh, een tegenstander van de komst van vrouwelijke 
collega’s, onderzoeken ‘of inderdaad de vrouw geschikt is om allerlei ambten te bekleeden, en 
zoo ja, welke in ’t bijzonder voor haar behooren te worden aangewezen’. 194 

Niet alleen de tegenstanders van vrouwelijke predikanten zagen in onderzoek en 
toetsing een manier om hun gelijk te halen, ook de voorstanders grepen dergelijke methoden 
met beide handen aan: ‘Hebben vrouwelijk doktoren al niet getoond, dat er onder haar zijn die 
volkomen berekend zijn voor haar taak? En zal de vrouwelijke predikant, wanneer ook voor 
haar de deuren wijd worden opengezet, ook niet de proef kunnen doorstaan?’, vroeg de schrijver 
van een ingezonden reactie op Honighs artikel zich af. ‘Juist zij die zo overtuigd zijn van hun 
gelijk moeten met beide handen deze proef nemen: zij zouden dan over een tijd zegevierend 
kunnen rondkijken. Zie je wel, ik had gelijk! Of vinden ze het misschien te gevaarlijk. Dan toonen 

                                                           
187 ‘Kerknieuws’, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 01-08-1911.  
188 Gerard Heymans (1857-1930), sedert 1890 hoogleraar in de geschiedenis der wijsbegeerte, logica, metafysica en zielkunde, wordt 
beschouwd als de grondlegger van de moderne psychologie in Nederland. Als rector magnificus van de Groninger Universiteit hield hij in 
1909 zijn beroemde rede over De toekomstige eeuw der psychologie. Zijn grootste bekendheid als psycholoog ontleende Heymans echter niet 
aan zijn algemeen-psychologisch onderzoek, maar aan wat hij noemde zijn ‘speciale psychologie’, de leer van de menselijke verschillen of 
karakterkunde. Zie ook: Kars Dekker, Gerard Heymans (Groningen 2011). 
189 Zie: Mirjam de Baar en Froukje Pitstra, ‘Van “een artikel van weelde” tot beroep. Discussies over de geschiktheid van vrouwen voor de 
theologiestudie en het predikambt, 1898-1913’, in: M. de Baar e.a. (red.), Honderd jaar vrouwen op de kansel, 1911-2011 (Hilversum 2011) 
pp. 25-27. 
190 Bank en Van Buuren, 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur, p. 311. Zie ook: Gerard Heymans, Die Psychologie der Frauen (Heidelberg 
1910). 
191 Idem, p. 312. 
192 Bosch, Het geslacht van de wetenschap, pp.131-156.  
193 G. Heymans, ‘De methode der moraal’, De Gids, 45/4, 1881, pp. 193-223 en pp. 414-448. Zie ook: Bank en Van Buuren, 1900. Hoogtij 
van burgerlijke cultuur, p. 292. 
194 M. Honigh, ‘Psychologie der vrouwen’, De Hervorming, 7-10-1911. Zie ook M. Honigh, ‘Is het wenschelijk, dat de vrouw het 
predikantsambt vervult?’, Teekenen des Tijds 15 (1913), pp. 379-403. Meindert Honigh was  in 1911 doopgezind predikant te Franeker. Hij 
was bestuurslid van de Friesche Doopsgezinde Sociëteit. 
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ze hun vrees dat het blijkt voor hoeveel posities de vrouw geschikt [er] is dan gedacht.’195 
 Te midden van al deze discussies deed Anne Zernike examen aan het Doopsgezind 
Seminarium. Op 20 juni 1911 werd ze tot proponente bevorderd. Haar ‘mentor’, de hoogleraar 
Izaak J. Le Cosquino de Bussy, ondervroeg haar over de geloofs- en zedenleer, waarna de 
hoogleraar Samuel Cramer haar kennis van de geschiedenis van de doopsgezinden en de 
praktische godgeleerdheid testte. Met verve verdedigde ze haar scriptie over de historische-
materialistische ethiek, het onderwerp voor haar toekomstige proefschrift. Ze slaagde en 
ontving met de andere proponenten, maar zij in het bijzonder, woorden ‘vol vriendelijke wijding’ 
van Cramer: 

 
Goede moed, blijmoedigheid en vertrouwen wenschte hij boven al allen toe, maar 
inzonderheid mej. Zernike, de eerste vrouw in ons vaderland die na volledig 
Akademische voorbereiding tot de evangeliebediening werd toegelaten, haar echter ook 
inzonderheid beval hij bedachtzaamheid aan bij de bezwaren en gevaren die deze 
bediening in onze tijd ontmoet op haren weg.196 

 
Cramer roemde bovendien haar toewijding aan de studie en haar eenvoudige houding. Haar 
benoeming was niet alleen bijzonder omdat zij een vrouw was, maar ook omdat zij tot de 
geleerde bovenlaag van de doopsgezinde voorgangers behoorde. Anne Zernike was een van de 
vijf doopsgezinde predikanten in Nederland die naast een studie aan het seminarium ook een 
volledige theologiestudie hadden afgerond en het predikaat ‘theol. drs.’ mochten voeren.197 

Spoedig werd, doelend op de ophanden zijnde beroepen, in de kranten de vraag gesteld 
of het nog lang kon duren voor ‘de predikante ook domineesche worden [zal], niet in de oude 
beteekenis als domineesvrouw, maar als herderin en leerares eener gemeente’.198 Enkele weken 
later vermeldde Het Volk dat mejuffrouw Zernike zondag 30 juli in Zutphen voor de eerste maal 
als predikante voor zou gaan. Twee dagen later werd dat bericht gecorrigeerd. Vanuit Friesland 
had men laten weten dat ‘zij reeds op 16 juli in het openbaar optrad in de Doopsgezinde kerk te 
Bovenknijpe, Schoterland’.199 
 De snikhete zomer van 1911 liep al ten einde toen de ADS haar 100-jarig bestaan vierde. 
Proponente Anne vierde samen met de massaal naar Amsterdam toegestroomde doopsgezinden 
het honderdjarig bestaan van de sociëteit. Samen met Marie ten Bosch, de andere studente die 
zich had ingeschreven voor het seminarium, zat ze tussen de hoogleraren, predikanten, 
diakenen en studenten aan de feestdis. Anne viel op. ‘Is dat ze nu?’, werd er aan tafel gevraagd: 
‘Ja, dat moet ze zijn’.200 De eerste vrouw op de kansel. Het was een verwarrende zomer, waarin 
de 24-jarige Anne enerzijds genoot van haar vrijheid en anderzijds de druk voelde van dat wat 
haar in de nabije toekomst te wachten stond.  

Ze preekte met enige regelmaat voor de kinderen van de door haar zo geliefde 
zondagschool en reisde naar verschillende dorpen en steden om daar preekbeurten waar te 
nemen. Overal waar ze kwam liep een menigte uit om met eigen ogen te aanschouwen dat er een 
vrouw op de preekstoel stond. Elke week verschenen er berichten over haar optreden in de 
krant en met enige regelmaat viel er een verongelijkte, altijd anonieme, brief op de mat waarin 
de jonge predikante werd gewezen op I Corinthiërs 14: 34. ‘Ik behoefde de tekst niet meer op te 

                                                           
195 ‘Ingezonden stukken’, De Hervorming, 14-10-1911. 
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zoeken om te weten wat er stond: “Dat uw vrouwen in de gemeente zwijgen; want het is haar 
niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de Wet zegt”.’201  
 Op uitnodiging van de gemeente van Bovenknijpe was Anne Zernike in het weekend van 
16 juli naar het Friese Schoterland afgereisd. Het uitstapje was ‘joyeus’. Anthonia Beckeringh 
Lankhorst, een studente waarmee Anne bevriend was geraakt tijdens het lustrumfeest (1908) 
van de Groningse vrouwen-studentenvereniging Magna Pete, had een hotelkamer voor hen 
beiden in Heerenveen besproken en de hernieuwde ontmoeting leverde veel ‘studentikoos 
plezier’ op.202 Anthonia vergezelde haar de volgende dag ook naar de doopsgezinde vermaning 
van Bovenknijpe, ‘een lintdorp ten oosten van Heerenveen, gelegen aan de Schoterlandse 
Compagnonsvaart’.203 Het trammetje dat reed van Heerenveen naar Gorredijk bereikte het dorp 
niet en dus moesten de vriendinnen het laatste deel van de tocht te voet afleggen. ‘We vonden 
het een romantische wandeling en waren opgetogen over de intieme schoonheid van de streek. 
De open plekken tussen de bomen langs de vaart bieden daar telkens uitzicht op de weilanden 
die aan het einde omzoomd worden door het geboomte van het Oranjewoud’, schreef Anne vele 
jaren later in haar autobiografie.204  

Na een hartelijke ontvangst in de consistoriekamer, preekte ze die ochtend in een geheel 
gevulde kerk naar aanleiding van 1 Samuel 16, hoofdstuk 16, 7 en 8: ‘Want de mensch ziet aan 
wat voor oogen is, maar de Heer ziet het hart aan.’ De aanwezige journalist van de Leeuwarder 
Courant schreef de volgende dag dat ‘het talrijk auditorium van deze vrouwelijke predikant, die 
tot de moderne richting behoort (wat ze duidelijk liet uitkomen), een zeer gunstigen indruk 
[kreeg]’.205 Zelf had Anne het idee dat haar woorden in vergelijking met de andere gemeenten 
waar zij preekte meer ingang hadden gevonden in deze progressieve gemeente, waar vrouwen 
al in 1890 actief kerkelijk kiesrecht hadden gekregen.206  Na afloop was er koffie bij de 
penningmeester van de kerkenraad. De proponente die niet op beroep preekte, aangezien de 
vacante gemeente al een achttal predikanten op het oog had, werd toevertrouwd dat dat toch 
wel erg jammer was en kreeg tot haar verbazing een extra enveloppe in handen gedrukt, omdat 
de reis uit Amsterdam zo lang was geweest. Anthonina voorspelde ‘ze beroepen je vast’, maar 
Anne Zernike wilde daar voorlopig niet aan denken.207 

Waar Anne Zernike op de treinreis terug naar Amsterdam over heeft nagedacht is niet 
bekend. Ook wat zij in de dagen erna heeft overwogen is niet meer te achterhalen. Wel is met 
zekerheid te stellen dat de kerkenraad van Bovenknijpe op 20 juli ineens besloot om de lijst met 
beroepbare kandidaten, waarvan twee waren afgevallen weer aan te vullen. ‘Men denkt dat dit 
in verband staat met het Zondag j.l. optreden van mej. Zernicke’ meldde de redacteur van de 
Leeuwarder Courant.208 Geheel tegen de regels in voegde de kerkenraad van Bovenknijpe tijdens 
de beroepingsprocedure haar naam toe aan de beroepingslijst. Gepikeerd trokken de reeds voor 
een preekbeurt uitgenodigde doopsgezinde predikanten, ds. Braak, ds. Frerichs, ds. Kuipers en 

                                                           
201 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 30. Vgl. deze passage in de Statenvertaling (1888, Jongbloed editie): Uit deze zinsnede blijkt het gebruik 
van de Statenvertaling in die periode. In de later gepubliceerde Leidse vertaling is vers 34 vertaald als: ‘moeten de vrouwen in de 
samenkomsten zwijgen; want het spreken staat haar niet vrij; zij moeten onderdanig zijn, zoals ook de wet zegt’. 
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205 Leeuwarder Courant, 18-07-1911. 
206 Met nog twee andere Doopsgezinde gemeenten in Nederland had Bovenknijpe hierin het voortouw genomen. Zie: Kuiper, ‘De predikante, 
de gevelsteen en de driemaster’, p.71. Zie ook: Jan de Lange, Menno Simons 500, Annie Zernike en Jan Mankes (Den Haag 1996) p. 3. 
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ds. De Vries zich terug. ‘Zij achten het niet oorbaar, dat de gemeente Knijpe, midden in het 
beroepingswerk, het tal van dienstdoende leeraren aanvulde met een der proponenten.’209 
Alleen ds. Nijdam en ds. Heesp bleven op de lijst.210 Maar de Knijpster kerkenraad had duidelijk 
een voorkeur voor mejuffrouw Zernike.  

Eind augustus viel er een beroepingsbrief bij de predikante op de mat. Per ommegaande 
liet ze weten dat ze bedankte. In haar autobiografie schreef Anne in 1956, terugdenkend aan het 
voorval, dat ze de kerkenraad slechts vroeg om meer bedenktijd, maar de notulen van de 
doopsgezinde gemeente laten zien dat de grote kerkenraadsvergadering op 1 september 1911 in 
alle haast bijeen werd geroepen omdat er een brief was gekomen van de proponente waarin zij 
verklaarde zich terug te trekken.211 Aan de verslaggevers van Het Nieuws van den Dag liet de 
kerkenraad weten dat zij na lezing van haar brief zeer ontstemd waren toen bleek, dat 
mejuffrouw Zernike van derden zeer onbetrouwbare informatie omtrent de gemeente had 
gekregen. Op de ‘vertoeving van broeders- en zusters’ die enkele dagen later volgde spraken de 
Knypsters zich uit voor de jonge predikante. Ze kreeg 47 stemmen, terwijl de andere kandidaat, 
ds. Nijdam er achtien kreeg en ds. Heep maar drie.212 ‘Besloten werd eene commissie naar mej. 
Zernike af te vaardigen, om haar te overtuigen op hoe onbetrouwbare wijze zij was ingelicht’, 
aldus de notulist.213 

Het moet een mooi gezicht zijn geweest, broeder De Boer en broeder Siebenga in het 
zondagse pak met de tram naar Heerenveen en vandaar met de trein naar Amsterdam. In haar 
autobiografie schreef Anne dat tot haar verbazing op een zaterdagmiddag ineens het duo op de 
stoep stond.214 De broeders vertelden haar veel goeds over de gemeente en onderstreepten nog 
eens dat er geen verdeeldheid bestond, de hele kerkenraad stond achter het besluit om haar als 
predikante te beroepen. Terug in Bovenknijpe deden de heren verslag. ‘Mejuffrouw Zernike’ had 
hen verteld dat ‘er doodende elementen waren, dat er reclame voor haar was gemaakt op een 
voor haar krenkende wijze, voorts dat er twee partijen waren, dat men er geen respect voor de 
dominé had, dat het er donker en onveilig was, dat er naast de pastorie een kroeg was, die het 
den bewoner hinderlijk maakte’.215 Later beweerde de predikante dat ze ter plekke het tweetal 
had beloofd het beroep aan te nemen, maar Het Nieuws van de Dag berichtte op 12 september 
1911 dat ze die week nog zou afreizen naar Bovenknijpe om de zaak te bespreken.216 In de 
notulen van de kerkenraad staat daarover overigens niets. Wel riepen broeders De Boer en 
Siebenga de andere leden op om, in afwachting van haar mogelijke toezegging, vooral bij hun 
keuze voor de predikante te blijven. Hoopvol werd de beroepingsbrief alvast aangepast naar de 
vrouwelijke aanspreekvorm. 

In die warme zomer had de predikante overigens meer preekbeurten in het noorden 
vervuld. Tweemaal had ze een maandabonnement voor de trein moeten kopen, zo frequent 
reisde ze af richting het noorden. In de stampvolle kerkjes waar soms de buitendeur open moest 
blijven staan en zelfs mensen flauwvielen door de aanhoudende hitte, had de predikante het 
warm in haar lange zwarte japon en in de hoge nauwe preekstoelen. Haar toehoorders waren 
afkomstig van allerhande kerkelijke richtingen, nieuwsgierig naar de jonge vrouw op de kansel. 
Maar hoe goed ze haar best ook deed op haar preken, de ‘stille’ dorpen, de gesprekken met de 
bevolking, gingen als iets onwezenlijks aan haar voorbij. Ze voelde zich er een vreemde en 
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verlaten. ‘De weg die ik vanaf het stationnetje, waar ik uit de trein was gestapt, in ik weet niet 
meer welk vehikel moest afleggen om die dorpen te bereiken, had me eindeloos geleken.’217 

Twee van de boerendorpen, Mensingeweer in Groningen en Baard in Friesland waren zo 
enthousiast over de predikante, dat ze een beroep op haar uitbrachten, maar Anne bedankte 
voor beide.218 Of in de brief aan Mensigeweer de echte reden voor haar bedanken stond, is maar 
de vraag: de toen al geheelonthoudende predikante was zo ontdaan door het likeurtje dat haar 
na afloop van de dienst door de boeren, die naar de kerk waren gekomen in glimmende sjezen, 
was voorgezet dat zij zich ‘mijlen ver wenste’ en over het bedanken voor het Groningse dorp 
geen moment had geaarzeld.219 
 Van Baard, de gemeente die haar op 4 augustus beriep, was Anne Zernike meer 
gecharmeerd, maar ze vreesde ook zich nooit thuis te zullen voelen tussen de stoere en 
zwijgzame mensen van het boomloze dorp. ‘Als iets onwezenlijks gingen mijn bezoeken aan de 
stille dorpen, mijn gesprekken met de boerenbevolking aan mij voorbij (..) in beide dorpen 
voelde ik me vreemd en verlaten (…).’220 Ook Baard wees zij af. Hetgeen in de kranten in 
verband werd gebracht met een mogelijk beroep in Bovenknijpe.221 Echter, ook daar had het 
bestuur toen al een afwijzend antwoord ontvangen. Het verleende uitstel mocht Baard niet 
baten, want al op 7 september kwam er een afwijzend antwoord van de predikante. Bovenknijpe 
ontving drie dagen later de mededeling dat de predikante het beroep in ernstige overweging had 
genomen. Na lang aarzelen van haar kant en aandringen vanuit de Friese gemeente besloot Anne 
Zernike haar bezwaren opzij te zetten en het er op te wagen. Samen met zus Elisabeth vertrok ze 
in het najaar van 1911 richting Friesland. 

Waarom had het Anne Zernike toch zoveel moeite gekost om voor de doopsgezinde 
gemeente van Bovenknijpe te kiezen? Wogen de berichten over kroegen en geluidsoverlast in 
Bovenknijpe werkelijk zo zwaar in haar besluit? Wie hadden haar ingelicht over Bovenknijpe? 
Was het misschien ds. Horreus de Haas geweest, hij was nota bene geboren in Bovenknijpe en 
kende de streek en zijn mensen erg goed. De Haas vroeg zich in een lezing over de aard van de 
vrijzinnigheid in Friesland bezorgd af ‘hoeveel religieuze gloed, hoeveel werkelijke levens- en 
wereldbeschouwing, hoeveel van wat boven een zekere onbeduidende goedmoedigheid uitgaat’, 
er was bij de vrijzinnigen in die streek.222 Daarbij citeerde hij de eveneens in Friesland actieve 
vrijzinnige predikant ds. Jan Willem van der Linden, die bijzonder negatief stond ten opzichte 
van het karakter van de doopsgezinde godsdienstigheid in Friesland.223 Een jaar later zou Van 
der Linden zelf beweren dat er gemiddeld op een zondag ongeveer twintig toehoorders in de 
kerk zaten, een aantal dat sterk samenhing met bijvoorbeeld het weer of een kaatswedstrijd. De 
toehoorders bleven volgens hem schijnbaar onbewogen tijdens de dienst, om naderhand een 
kop koffie met koek naar binnen te werken, terwijl zij zich in een Leeuwarder Courant 
verdiepten. Het was zijn ervaring dat zij nooit in discussie zouden gaan met de predikant over de 
opgeworpen stellingen en altijd volgde een hartelijke handdruk.224 
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Of was Anne onder de indruk geraakt van de weerklank van het socialisme dat snel opgang had 
gemaakt in deze arme streek? Nadat de grote landbouwcrisis van rond 1880 ook Nederland had 
bereikt, waren akkerbouw, veeteelt en veenderij in het slop geraakt. Hoewel veel landarbeiders 
uit het noorden emigreerden, om aan de ellende te ontkomen, verzonk een nog groter deel in 
diepe armoede. Ook in de omgeving van Bovenknijpe waren de blijvende gevolgen van de crisis 
duidelijk merkbaar. In dat gebied woonden, in de streken buiten de wat rijkere dorpen, van 
oudsher veel turfgravers en losse arbeiders en onder hen was de werkloosheid en de armoede, 
vooral in de wintermaanden, groot. Er werd gestaakt en gedemonstreerd voor betere lonen, 
kiesrecht voor iedereen en tegen de door de bazen gedwongen winkelnering, die arbeiders 
verplichtte tegen hoge bedragen van hun baas te kopen.225  

Het was dan ook hier dat de uit de Evangelisch Lutherse kerk gestapte predikant 
Ferdinand Domela Nieuwenhuis vanaf de jaren 1880 veel aanhang genoot.226 In 1888 werd ‘Ús 
ferlosser’ (onze verlosser), zoals hij door zijn volgelingen werd genoemd, als eerste socialist in 
de Tweede Kamer gekozen door het kiesdistrict Schoterland, waar Bovenknijpe toe behoorde. 
Het kiesdistrict werd om die reden door verschillende vooraanstaande Nederlanders met 
argusogen bekeken. De letterkundige Jan ten Brink dichtte zelfs: ‘Ik heb u lief, o Nederland, 
behalve één plekje: Schoterland.’227 Het district werd gezien als de brandhaard van het 
socialisme.228 Allerlei groepen, zoals een anarchistenvereniging en een geheelonthouders-
vereniging vonden elkaar daar in de decennia rond 1900. De arbeiders verenigden zich in de 
Nederlandse Bond voor Arbeidersontwikkeling. Het zuidoostelijke deel van Friesland was mede 
de bakermat van de in 1881 opgerichte Sociaal Democratische Bond en er was veel 
belangstelling voor vernieuwingsbewegingen als de Vereniging Gemeenschappelijk Grondbezit, 
waarvan psychiater en schrijver Frederik van Eeden de inspirator was.229 Van Eeden hield rond 
1900 een lezing waar hij volgens de landarbeider Imke Klaver werd bejubeld.230 

Niet geheel toevallig stond een van de eerste rode dominees, ds. J.A. Bruins tussen 1900 
en 1906 in de Hervormde Kerk van Bovenknijpe.231 Vanaf de kansel verkondigde de predikant 
en vegetariër het socialisme en de geheelonthouding aan zijn toehoorders, waaronder veel 
arbeiders waren. De christen-socialistische dominee richtte in 1902 samen met collega’s S.K. 
Bakker en S. Winkel het weekblad De Blijde Wereld op.232 Kopij voor het blad, dat de slogan 
‘Naast het kruis de rode vaan’ introduceerde, kon worden gestuurd naar Bovenknijpe. In die 
andere kerk in het kleine dorp, de doopsgezinde gemeente van Bovenknijpe, waren de liberale 
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Nederland, via: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn3/nieuwenhuis [geraadpleegd op 13-03-2011]. 
227 Johan Frieswijk, ‘Het politiek en sociaal milieu in Zuidoost Friesland. Aantekeningen bij de herinneringen van Imke Klaver’, in: Klaver, 
Oantinkens fan in Fryske lânarbeider, pp. 219-220. Zie voor de dichtregel van Jan ten Brink: Ferdinand Domela Nieuwenhuis, Van christen 
tot anarchist (Amsterdam 1910) p. 222.  
228 Idem, p. 221.  
229 De schrijver en psychiater was een groot voorstander van gemeenschappelijk grondbezit. Hij stichtte onder andere de kolonie Walden in 
Het Gooi. Zie over Frederik van Eeden ook: Jan Fontijn, Tweespalt: het leven van Frederik van Eeden tot 1901 (Amsterdam 1990) en Trots 
verbrijzeld: het leven van Frederik van Eeden vanaf 1901 (Amsterdam 1996). 
230 Klaver, Oantinkens fan in Fryske lânarbeider. Wanneer dit precies was geeft hij niet aan. Van Eeden was volgens zijn eigen 
dagboekaantekeningen in ieder geval in 1903, 1911 en 1919 in Heerenveen. Hij bezocht daar in 1903 wel het theater, maar of hij er sprak, 
daarvan maakt hij geen melding. Op 12 januari 1911 sprak hij er zeker. Hij noteerde: ‘Heerenveen, ten huize van den Ontvanger Lijsen. 
Sneeuw. Het noorden van Nederland in den winter is altijd desolaat, naargeestig. De menschen zijn echter ernstig, houden van ernstige 
gedachten. Mijn rede voldeed mij zelven meer.’ Een dagboek aantekening uit 1919 is het meest expliciet. ‘Ik kom uit Heerenveen waar ik 
met veel belangstelling en geestdrift ontvangen werd. De zaal kon 400 menschen bevatten, maar er hadden wel 600 plaatsen verkocht kunnen 
worden. (…) Nog altijd zijn de Friezen begeerig naar de komst van de sociale rechtvaardigheid. Dat was het land van Domela Nieuwenhuys 
en van Troelstra. Ik sprak met lust en er was sterke stemming in de zaal. Een weinig discussie. En nagesprek bij mijn gastheer aan huis, Ds 
van Duyl, in een groote, kille pastorie. Een jonge zeer sympathieke man, en een collega en vriend van hem, Wartena die mij ook scheen een 
fijne geest te hebben.’ Uit: Frederik van Eeden, Dagboek 1878-1923. (H. Van Tricht red.) (Culemborg 1972). Zie: deel 2: 12 november 1903, 
p. 575, Deel 3: 12 januari en 30 december 1911, pp. 1148 en 1214 en deel 4: 13 februari 1919, pp. 1735-1736. 
231 J.J. Kalma, ‘Bruins, Jacob Antonie’, Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme (BLNP), III (Kampen 
1988) p. 63. 
232 De titel van het blad ontleenden ze aan Frederik van Eedens gelijknamige roman. 
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boeren uit de omgeving sterk vertegenwoordigd. 
 Het kan niet anders of Anne Zernike was op de hoogte van de situatie in Friesland. Haar 
vader was actief als bestuurslid van de Bond van Vrije Liberalen en stond als zodanig lijnrecht 
tegenover de socialisten. Als (oud) liberaal en als vooraanstaand pedagoog roerde hij zich 
regelmatig in grote politieke, maatschappelijke en religieuze debatten.233 Bovendien scherpte 
Anne zelf tijdens het schrijven van haar scriptie, die de basis zou vormen voor haar latere 
proefschrift, al haar geest over de betekenis van het opkomende marxisme en de klassenstrijd. 
Ook toen zal zij geconfronteerd zijn met de bewondering voor Domela Nieuwenhuis en de 
populariteit van het socialisme in het Noorden. Misschien was ze geschrokken ze toen ze besefte 
hoe groot zijn aanhang in Friesland was. Later herinnerde ze zich nog goed hoe in menig huis in 
het dorp een portret van zijn ‘aartsvaderlijke kop met de golvende grijze baard en haren’ boven 
de schoorsteenmantel hing.234 Maar los van alle politieke en maatschappelijke hete hangijzers 
die haar mogelijk beïnvloedden, leek ook iets, of eigenlijk iemand anders haar moeizame keuze 
voor het predikantschap in Bovenknijpe mede te bepalen. 
  
Persoonlijke crisis 
 Wat de beroepingscommissies uit het Noorden niet konden weten was dat Anne Zernike ten 
tijde van de verschillende procedures door een persoonlijke crisis ging. Hoewel uit notulen en 
krantenartikelen kan worden gereconstrueerd hoe de predikante publiekelijk twijfelde aan een 
predikantspositie in het Noorden, laten die bronnen niet zien hoe de persoonlijke crisis die zij op 
dat moment doormaakte haar keuzes beïnvloedden en blokkeerden. In haar autobiografie 
onthulde Anne Zernike dat ze in die zomer van 1911, dus ten tijde van de beroepingspreken en 
de afwijzingsbrieven, erg werd beïnvloed door haar intensieve, emotionele vriendschap met de 
dichteres Hélène Swarth.235  
 Al in haar kindertijd, maar ook later, op de meisjes-HBS en tijdens haar studententijd had 
Anne een voorliefde voor kunst en kunstenaars ontwikkeld.236 Haar voorliefde voor het werk 
van Hélène Swarth had er toe geleid dat ze te midden van die drukke zomer van 1911, die in het 
teken leek te staan van beroepingspreken, geheel in beslag werd genomen door haar contact met 
de dichteres die door schrijver Israël Querido werd beschreven als ‘de teederste harpspeelster 
van het in rijm doorklinkende woord’.237  

Anne was niet de enige die viel voor de tragische poëzie en Hélène. Schrijfster Annie 
Salomons gaf in het eerste hoofdstuk van haar Herinneringen aan de oude tijd, dat ze wijdde aan 
de schrijvers die zij persoonlijk had gekend ruiterlijk toe: ‘Mijn eerste literaire liefde was Hélène 
Swarth. Ik liep met haar dikke, donkerblauwe bundel poëzie de laan voor ons huis in, op een 
stille zomerse avond en ik kwam als een ander mens terug. Haar stem had iets aangeraakt, dat 
tot nu toe onberoerd was gebleven.’ Salomons’ ontboezeming doet denken aan die van Anne 
Zernike als die haar bijna verliefd aandoende admiratie voor de dichteres met de lezer deelt. 
‘Mijn hart trilde bij een vers van Hélène Swarth.’238 Ze zwolg in Swarths smarten. Ook Salomons 
overkwam dit: ‘Ik beminde en bewonderde haar, in de eigenlijke zin op eerbiedwaardige 
afstand, maar ik ervoer het als een persoonlijk verdriet toen (…) Lapidoth zich van haar liet 

                                                           
233 Zie voor voorbeelden van C.F.A. Zernikes actieve deelname aan de Bond bijvoorbeeld: ‘Stadsnieuws Vrije Liberalen’, Het Nieuws van 
den Dag, 17-02-1909 en ‘De vrije liberalen en het kiesrecht’, Het Volk: Dagblad voor de Arbeiderspartij, 13-04-1912.  
234 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 75. 
235 Anne Mankes-Zernike doet het in haar autobiografie voorkomen alsof het beroep uit Boven-Knijpe pas na de inzinking kwam maar op 
basis van de notulen van de gemeente en de krantenberichten kan worden geconcludeerd dat dit niet klopt, het speelde tegelijkertijd. 
236 P.C. Boutens (1870-1943) was een Nederlandse dichter en schrijver. Hij debuteerde in 1898, met een bundel Verzen en hoorde daarmee 
tot de zogenaamde ‘Negentigers’. Zijn poëzie wordt getypeerd als ‘uiterst individualistisch’. Anne was erg gecharmeerd van zijn ‘Vergeten 
Liedjes’ (1909). Boutens was naast dichter classicus en vertaalde werk van Aeschylus, Homerus, Plato en Goethe. Marius Bauer (1867-1932) 
werd bekend om zijn oriëntaalse kunstwerken. Het sprookjesachtige licht waarin hij schilderde weerspiegelt ‘de betoverende 
aantrekkingskracht’ die de Oriënt op dat moment in Nederland had’. 
237 Israel Querido, Geschreven portretten (Amsterdam 1912), pp. 52-57. Willem Kloos deed de uitspraak naar aanleiding van haar bundel 
Sneeuwvlokken (1888). ‘Ik houd vol [...]’, zo schreef Kloos, ‘dat aan Hélène Swarth de toekomst onzer dichtkunst behoort.’ Zie: Jeroen 
Brouwers, ‘Hélène Swarth 1859-1941’, in: Anton Korteweg en Murk Salverda (red.), ’t Is vol van schatten hier…, deel 1 (Amsterdam 1986) 
p. 124.  
238 Mankes-Zernike, Opvoedingsproblemen, p. 74. 
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scheiden.’239Maar waar Salomons ‘op eerbiedwaardige afstand’ bleef, wilde Anne Zernike zoveel 
mogelijk in Swarths buurt zijn. Dankzij de contacten van haar familie zal het haar niet veel 
moeite hebben gekost het adres van de grote dichteres in handen te krijgen. ‘Voor het eerst vrij 
en ontheven van alle examendruk, had [ik] toegegeven aan mijn verlangen in contact te komen 
met haar, wier melodieuze, melancholieke verzen me al jaren hadden bekoord en ontroerd.’240 
Prompt werd haar brief beantwoord met een voor Swarth zo kenmerkende, in paarse inkt 
geschreven uitnodiging. Of Anne eens bij haar thuis wilde langs komen. Met een bonzend hart 
reisde ze voor de eerste maal af naar Velp. Daar maakte ze kennis met ‘mijn dichteres’, de vrouw 
die gedurende haar hele leven van invloed zou blijven op haar leven en werk. Die zomer was 
Anne elk vrij moment in Velp te vinden. In een krantenartikel uit 1959 bracht de predikante haar 
ontmoeting met Hélène in de zomer van 1911 in herinnering. Ze wist nog goed hoe Hélène haar 
te midden van de hittegolf van die zomer het gedicht ‘Bosbrand’ had voorgelezen: 

 
Het woud, verschroeid van dorst en biddend God om regen,  
Strekte ál zijn armen uit naar 't barnen van d'azuren   
Meedoogenloozen hemel, heet van hellevuren. 
En heél het woud bad stil: — „Verkeer in milden zegen  
Deez zware vloek, zend regen koel, dit kán niet duren 241 

 
Hoe goed paste dat gedicht bij haar eigen gemoedstoestand op dat moment? In 
Opvoedingsproblemen beschreef Anne later dat zij ‘uit eigen ervaring [wist] welke 
onrustbarende afmetingen z.g. dwepen met leeraressen kan aannemen’.242 Ze was blij dat er 
steeds meer aandacht kwam voor het thema. Ze haalde er de Engelse schrijfster Clemence Dane 
bij aan, die er volgens Anne een merkwaardig, eerlijk boek over had geschreven. Herkende Anne 
hierin haar eigen gevoelens en de diepe crisis die ze doormaakte? Het onder de titel 
Vrouwebewind in Nederland gepubliceerde boek vertelt het verhaal van een meisje dat verliefd 
is op haar lerares. ‘Tot diep-tragische conflicten, tot zelfmoord tenslotte leidt hier de 
ongelukkige verliefdheid van een meisje’, aldus Anne. Het is op zijn minst opmerkelijk dat zij er 
in Opvoedingsproblemen zo veel aandacht aan besteedt en verschillende auteurs aanhaalt die 
ook goed thuis zijn in het ‘precaire onderwerp’.  
 In een uiteenzetting over het boek Phil’s amoureuze perikelen van Emmy van Lokhorst 
en een ‘Vertelling voor in den avonduren’ uit De Stem van juli 1921, waarin het smachten van 
een meisje naar haar lerares een drift wordt genoemd die gedeeltelijk bestaat uit de innigheid 
van een kind dat naar warmte zoekt, maar zeker ook uit iets van een hartstocht, citeert ze: ‘Ik 
maakte mij dat toen natuurlijk niet bewust, maar ik herinner me duidelijk hoe mijn oogen zich 
sloten en mijn hoofd achterover zonk, dat ik bijna ineenzakte van zaligheid bij de gedachte aan 
haar omhelzing.’243  

Dacht Anne, die ‘uit ervaring’ zei te weten hoe heftig het kon zijn, aan een van haar 
leraressen? Nijland waar ze ruzie mee maakte of Mossel, met wie ze volgens zus Elisabeth zo 
dweepte dat ze besloot predikante te worden? Of leek die avondvertelling op haar vriendschap 
met Hélène Swarth, over wie ze in haar autobiografie zei: ‘Ik bemerkte het zelf nauwelijks, 
bekoord en gevleid als ik, dwaas genoeg, was, dat zij, de grote dichteres, mij al haar 
ontboezemingen toevertrouwde. (...) Ze wierp zich op me als een prooi en zag niet hoe ze me 
uitputte en verwarde.’244 Uitgeput van de vele jaren van studie, te midden van de beroepen uit 
Friesland en Groningen en de twijfel over haar toekomst werd ze overstelpt door de opvattingen 

                                                           
239 A. Salomons, Herinneringen aan de oude tijd (Amsterdam 1984) p. 12. 
240 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 36. 
241 Anne Mankes-Zernike,‘Herdenking van Hélène Swarth’, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 24-10-1959, p. 3. Het gedicht ‘Boschbrand’ is 
gepubliceerd in Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, jaargang 22, Deel 44, juli-december 1912, p. 219. 
242 Mankes-Zernike, Opvoedingsproblemen, p. 67 
243 Idem. De verwijzing naar De Stem is overgenomen uit Opvoedingsproblemen. Het orginele artikel kon niet worden achterhaald. Zie over 
Emmy Lokhorst en Phil’s amoureuze perikelen: Gerard van Eckeren, ‘Phil's Amoureuze Perikelen, door Emmy van Lokhorst. - (Rotterdam, 
W.L. en J. Brusse's Uitgeversmaatschappij, 1917))’, in: Den Gulden Winckel, jaargang 17 (Baarn 1918) pp. 43-44.  
244 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 38. 
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en ‘smarten’ van de net gescheiden en vereenzaamde dichteres.245 De twijfelende predikante 
raakte in de ban van een vrouw die even oud was als haar moeder. Ze vereenzelvigde zichzelf 
met haar en ‘doorvoelt haar emoties’, maar die adoratie eiste zijn tol.  

 
Ik kon er haast niet meer buiten, het werkte als een bedwelming op me in. Gevaar zag ik 
niet en niemand in mijn omgeving merkte wat er dreigde. Bijna was de toekomst die ik 
zo vlijtig had opgebouwd, eraan ten onder gegaan.246  

 
Nergens gaat de predikante gedetailleerd in op wat er precies dreigde.247 Maar in haar 
autobiografie schreef Anne dat haar moeder haar thuis onder de wol stopte en haar er van 
probeerde te overtuigen eerst goed uit te rusten, alvorens ze een beslissing zou nemen over haar 
toekomst. De invloed van Hélène op haar dochter leek ze niet te bespeuren. In 1925 schreef 
Anne in Opvoedingsproblemen dat de vrouw op wie de adoratie van het jonge meisjes was 
gericht vaak niets kon worden kwalijk genomen, ‘maar de ouders moeten en… kunnen het 
weten. Als zij hun oogen niet sluiten voor de teekenen? die er op wijzen dat hun kind in te hevige 
emoties leeft, kunnen zij, met tact, genegenheden die overdreven dreigen te worden terugleiden 
in normale banen. Vele ouders schijnen echter blind te zijn!’248 
 Hoewel Hélène Swarth voor de nodige problemen zorgde in het leven van de jonge Anne, 
bracht ze haar ook veel goeds. Uit haar autobiografie, maar ook uit het krantenartikel dat Anne 
in 1959 over de dichteres schreef wordt duidelijk dat Hélène Swarth haar kennis liet maken met 
het werk van de dichter Rainer Maria Rilke.249 Zijn Getijdenboek (Stundenbuch) dat in drie delen 
verscheen tussen 1899–1903, was naar zijn eigen zeggen een uitdrukking van een directe relatie 
tot God, die volledig zonder de traditionele en kerkelijke binding kon bestaan. Zijn woorden over 
de individuele relatie met God, los van enige binding, hadden een diepe invloed op de jonge 
predikante die op het punt stond zich aan een kerkgenootschap te binden.250 Het was de natuur, 
die in vele van Rilkes gedichten een plaats had en die ook in de gedichten van Hélène belangrijk 
was. Bovendien hield ze van de beschrijvingen waarin Gods aanwezigheid voelbaar was.251 Via 
Hélène leerde ze ook het werk kennen van Elisabeth Browning wier sonnetten Hélène uit het 
Engels vertaalde.252 Over Brownings beroemde gedicht Aurora Leigh zou Anne later (in 1916) 
lezingen geven.253  
 
 The world’s male chivalry has perished out,  
 But women are knights-errant to the last;  
 And, if Cervantes had been greater still,  
 He had made his Don a Donna.254 

 
Het vierhonderd pagina’s tellende gedicht was een van de inspiratie-bronnen voor de eerste 
Nederlandse feministische roman Hilda van Suylenburg, geschreven door Cecile Goekoop-
jonkvrouwe De Jong van Beek en Donk. Deze roman markeerde het begin van de 
vrouwenemancipatie in Nederland en had een grote invloed op de discussie rondom de 

                                                           
245 Hélène Swarth scheidde in 1910 van Frits Lapidoth. Zie ook: Jeroen Brouwers, Hélène Swarth. Haar huwelijk met Frits Lapidoth 1894-
1910 (Amsterdam 1985). 
246 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 38. 
247 Helaas zijn de brieven van de dichteres aan Anne niet bewaard gebleven en ook Swarth heeft volgens haar biograaf Jeroen Brouwers 
stelselmatig en rigoureus de vernietiging van haar eigen biografische materiaal ter hand genomen.  
248 Mankes-Zernike, Opvoedingsproblemen, pp. 68-69. 
249 Mankes-Zernike,‘Herdenking van Hélène Swarth’. 
250 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 235. Anne zou later veel over Rilke publiceren en spreken. Zie o.a. Rainer Maria Rilke: een benadering 
(Rotterdam 1925), A. Mankes-Zernike, ‘Rainer Maria Rilke, Bij den tienden verjaardag van zijn sterven’, Elsevier Maandschrift, 19-01-
1937, ‘Uit Rilkes Schatkamer’, Verzen van Rilke vertaald door dr. A. Mankes-Zernike (Lochem 1955). 
251 Mankes-Zernike,‘Herdenking van Hélène Swarth’. 
252 Zie: Rosa Spanjaard, ‘Hélène Swarth’, Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, 29/58, juli-december 1919, p. 219 Zie voor de publicatie 
van die vertalingen: Elizabeth Barret Browning, Portugeesche sonnetten, Vertaald door: Hélène Swarth (1914). 
253 Op 17 februari 1916 in een volle zaal in hotel Struve in Sappermeer, bij Groningen. Zie: ‘Gemeentelijk Nieuws Groningen’, Nieuwsblad 
van het Noorden, 18-02-1916. 
254 Elizabeth Barrett Browning, Aurora Leigh, book 7 (1857). 
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openstelling van het predikambt voor vrouwen.255 ‘Ik zeg u dat de vrouw onrecht lijdt, dat zij 
slaapt en wakker moet worden!’ was de boodschap van Cecile Goekoop. Ze hield een doorlopend 
en gepassioneerd pleidooi voor de emancipatie van de vrouw. Leerzaam was ook het debat dat 
het boek teweegbracht over haar plaats en de taak in de toenmalige samenleving. Die vragen 
gingen over ‘aloude pijnlijke onverenigbaarheid tussen kunst en leven vervlochten met dezelfde 
pijnlijke onverenigbaarheid tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid.’256 Dit was op dat moment 
een groot thema in het maatschappelijke debat. Bovendien was het verhaal van Aurora een 
verhaal over ‘adel versus zielenadel’. Een huwelijk met haar neef Romney Leigh, die de Fourier-
socialist van voorname afkomst verbeeldde, wees de hoofdpersonage af omdat hij ‘verkeerde 
denkbeelden’ over de aard en de roeping van de vrouw in dienst van de man’ had.257  

Het was een verhaal over de opdracht alleen de ware liefde ‘na te jagen’. In haar lezing 
over het gedicht van Browning was Anne zo overtuigd van die woorden dat het publiek aan haar 
lippen hing. Volgens de aanwezige verslaggever van het Nieuwsblad van het Noorden was ze 
erin geslaagd ‘de schoonheden van dit kunstwerk door haar hoorders te doen opmerken en vond 
daarbij ongezocht de gelegenheid de vragen van dezen tijd op velerlei gebied aan te roeren’.258 
Of ze dat echt ‘ongezocht’ had gedaan valt te betwijfelen. 
 Tussen het moment dat zij 1911 proponente werd en die bewuste lezing in 1916 lagen 
roerige jaren. Het leek erop dat de jonge predikante in die ingewikkelde zomer van 1911, tussen 
de vele preekbeurten, de beroepen en het intensieve contact met Hélène, ernstig in de knoop 
was geraakt. Zij leek zich te realiseren dat zij er eigenlijk andere ideeën op nahield dan de 
gemiddelde doopsgezinde predikant. Dat kunst – literatuur, muziek en schilderijen, haar vaak 
dichter bij het goddelijke brachten dan de godsdienst. Kon en mocht zij dit soort ideeën wel 
hebben als (doopsgezind) predikante? En als ze al besloot om door te gaan met het doopsgezind 
predikantschap, kon ze zich dan vrij genoeg voelen om datgene te zeggen waar ze diep van 
binnen van overtuigd was? ‘Aan de voorstelling van willen ligt een voorstelling van vrijheid ten 
grondslag’ schreef ze betekenisvol in het proefschrift waar ze kort daarop aan begon. Daarin 
betoogde ze ook voorzichtig dat de godsdienstige voorstellingen ‘de vrucht waren van fantasie, 
poëzie, onvatbaar voor de kritiek of de apologie der wetenschappen’.259 Hoe doelgericht en 
vastberaden de predikante in de voorafgaande jaren ook was geweest, nu ze haar doel bijna had 
bereikt drong de twijfel zich op. Zou ze wel in staat en vrij genoeg om haar eigen zeer vrijzinnige 
opvattingen naar voren te kunnen brengen in de (dorpse) gemeentepraktijk en binnen de 
grenzen van de Doopsgezinde Broederschap? Het waren werelden die voor de proponente nog 
nagenoeg onbekend waren en onverenigbaar leken met een leven vol literatuur en kunst. 
 Het contact met Hélène bracht Annes zo zorgvuldig opgebouwde toekomst aan het 
wankelen. ‘Al mijn zelfvertrouwen ontglipte me. Ik hield mij voor dat ik geen predikante kon 
worden, want dat mijn geloof niet sterk genoeg was’, schreef ze later in haar autobiografie. De 
wereld van Swarth was overweldigend en Anne moest totaal uitgeput van alle emoties door haar 
moeder in Amsterdam worden opgevangen. Ze kreeg complete bedrust voorgeschreven. ‘Enkele 
weken leefde ik als in een geestelijk luchtledig, alles was onwezenlijk in me en om me’, noteerde 

                                                           
255 De Baar en Pitstra,‘Van “een artikel van weelde” tot beroep’, p. 15. 
256 Bank en Van Buuren, p. 511. 
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ze in 1956 in haar autobiografie.260 Een frase die het doet lijken alsof een door Anne in haar boek 
Opvoedingsproblemen (1925) geciteerde passage uit de eerder aangehaalde Vertelling voor in 
den avonduren over haar zelf gaat: ‘Eigenlijk lijd je in die jaren het smartelijkst. Je weet niets van 
jezelf noch van het leven. Ik had nergens houvast. Ik verviel in buien van ziekelijke melancholie; 
ik huilde zonder aanleiding uren lang. ’s Nachts had ik visioenen….Ik zag mijzelf als geraamte 
(…) Jaren later nog als ik een gevoel van warmte of genegenheid voor een ander mensch in 
mijzelf bespeurde, begon de oude stekende pijn.’261 

Thuis in Amsterdam ging het zo geambieerde vak van predikante aan het eind van die 
broeierige zomer van 1911 op de helling. Maar als we Annes autobiografie mogen geloven waren 
zowel Swarths en Annes bezwaren enkele weken later ‘opgelost tot niets’.262 Wat was er 
gebeurd? Hadden haar ouders haar overtuigd? Sprak zij met De Bussy? Waren de Knypster 
broeders overtuigend genoeg geweest? Anne Zernike schreef er nergens over.  

Het contact met Hélène Swarth bleek ondanks Annes suggestieve beschrijving in de 
autobiografie, die de lezer laat denken dat de dichteres voorgoed van het toneel verdween, wel 
degelijk in stand te zijn gebleven en ook haar bezwaren tegen het predikantschap waren nog 
volop aanwezig. Toch besloot ze het beroep van Bovenknijpe aan te nemen. Was het ambitie? 
Een vlucht? Samen met haar zus Elisabeth, die met de HBS was gestopt, vertrok ze naar 
Friesland. Om predikante te worden. Hélène Swarth zou binnen niet al te lange tijd op de 
pastorie komen logeren.

                                                           
260 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 39.  
261 Mankes-Zernike, Opvoedingsproblemen, p. 68. Anne citeerde het uit Emmy van Lokhorst, ‘Vertellingen in den avond’, De Stem, juli 1921 
(overgenomen uit Opvoedingsproblemen, p. 68). 
262 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 39. 
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H O O F D S T U K  T W E E  
 
 
 

 
 

  
In Friesland  

Bovenknijpe (1911-1915) 
 

 
‘Nu zijn er verschillende gaven,  
al is het dezelfde Geest…’ 
(1 Corinthiërs 12:4) 

 
n de ochtenddienst van zondag 5 november 1911 werd Anne Zernike als predikante bevestigd 
door ds. Sjoerd Wartena, doopsgezind predikant te Heerenveen. ‘Lange Sjoerd’ zoals hij 
vanwege zijn lichaamsgestalte veelal werd genoemd, nam de plaats in van Annes mentor De 

Bussy, die tot haar grote verdriet vanwege ziekte verstek moest laten gaan.263 De opkomst was 
flink, maar was volgens de krantenberichten zeker groter geweest als het niet zo had gestormd. 
De harde windstoten hadden velen die ochtend op het laatste moment doen besluiten om thuis 
te blijven.264 

Zij die het hadden aangedurfd hoorden hoe de nieuwe predikante door Wartena werd 
gewezen op de moeilijkheden en de gevaren van het predikambt, maar ook op de zegeningen 
ervan.265 Op verzoek van Anne sprak hij bijna niet over haar positie als eerste vrouw in het ambt. 
Alleen in het slot van zijn rede wees hij de mogelijke tegenstanders van de vrouwelijke dominee 
op de passage in het Nieuwe Testament. Daar werd gezegd dat het vrouwen waren die Jezus’ 
opstanding aan de discipelen hadden bericht en dat de discipelen dat vreugdevolle bericht uit de 
mond van vrouwen geloofden. Het was een plechtig en ontroerend ogenblik toen de jonge 
predikante op de door de inleider gestelde vragen, het ‘ja, ik van ganscher harte’ uitsprak.266  

‘s Middags was het weer aanzienlijk verbeterd. Een geheel gevulde kerk, waaronder 
familie en vrienden uit Amsterdam, maar ook de ringpredikanten en vele journalisten, waren 
getuige van haar preek, die zij uitsprak met een ‘vrome toon’ en een helder en kalm stemgeluid. 
Zij liet duidelijk uitkomen dat zij niet de lerares van de gemeente wilde zijn, alsof door haar de 
goddelijke waarheden aan de gemeenteleden moesten worden geopenbaard, maar dat zij de 
vroomheid die al bij de mensen in de harten sluimerde wilde wekken en krachtiger wilde 
maken. Zij wilde de stem zijn van de gemeente.267 Via de schriftlezing liet ze duidelijk haar 
vrijzinnig-theologische zienswijze blijken.268 Diversiteit en een verschil in persoonlijke opvatting 
kregen bij haar de ruimte, zo bleek toen zij sprak: 

 
 
 

 
                                                           
263 Ds. Sjoerd Wartena was 42 jaar doopsgezind predikant in Friesland. Daarnaast was hij zeer actief op de linker vleugel van de 
vrijzinnigheid. Hij deed voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant verslag van de vergaderingen van de moderne theologen in de noordelijke 
provinciën, was redacteur van de Drachtster Courant en deed mee aan menig modern-theologisch debat. In 1915 sprak hij de eerste Friese 
preek buiten Friesland, getiteld ‘Ut is mei sizzen net te dwean’ uit in De Fransche kerk van Utrecht. Zie ook: ‘Kerknieuws. S. Wartena. †’, 
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 04-05-1917. 
264 Zie voor het weer die dag: http://weerverleden.nl/19111105 [geraadpleegd op 12-12-2010]. 
265 De intrede tekst was Efezïers 3:14 en 16: ‘Wanneer ik eraan denk hoe wijs en groot Gods plan is, val ik op mijn knieën voor Hem neer’ en 
‘Ik vraag Hem u vanuit Zijn heerlijke rijkdom de innerlijke kracht van de Heilige Geest te geven’. (Statenvertaling 1888, Jongbloed editie). 
266 De Zondagsbode, 15, 12-11-1911.  
267 Idem. 
268 Statenvertaling 1888, Jongbloed editie. 
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En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest; 
En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; 
En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen 
werkt.  

 
Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is. 
Want dezen wordt door den Geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het 
woord der kennis, door denzelfden Geest; En een ander het geloof, door denzelfden 
Geest; en een ander de gaven der gezondmakingen, door denzelfden Geest.  

 
En een ander de werkingen der krachten; en een ander profetie; en een ander 
onderscheidingen der geesten; en een ander menigerlei talen; en een ander uitlegging 
der talen.269 

 
Ze sprak zo vast en zelfverzekerd dat vele van haar toehoorders bijna niet konden geloven dat 
een proponente haar intrede deed. In haar voordracht was niets van het gejaagde en 
zenuwachtige dat jeugdige prediking zo vaak kenmerkte terug te horen.270 De toespraken die zij 
na afloop richtte tot ds. Wartena, de ringbroeders van Akkrum, de beroepingscommissie, de 
kerkenraad en tot familie en vrienden waren vol hartelijkheid en liefde, ‘zooals trouwens uit 
geheel haar rede hart en liefde spraken’.271 ‘Het was een heerlijke dag’, tekende de redacteur van 
De Zondagsbode op. ‘Moge dit begin de profetie zijn van een gezegende arbeid van ds. A. Zernike 
in de gemeente van Boven-Knijpe.’272 

Het was wel wennen voor de stadse juffer. In de Friese dorpsgemeente maakte de 
‘Hooghollands’ sprekende dominee, naar eigen zeggen maar moeilijk contact met de stugge, 
stoere dorpelingen.273 Samen met haar zus Elisabeth was ze in de doopsgezinde pastorie 
getrokken. Deze was gelegen aan de Compagnonsvaart, die ter hoogte van Boven en Beneden 
Knijpe ook wel ‘de Knypstervaart’ werd genoemd. De vele sloten of wijken, gegraven voor de 
afvoer van de turf, mondden uit in deze doorgaande waterweg waarover typische bruggetjes, de 
zogeheten ‘ barten’ waren gelegen.274   
 Haar voorganger M.J. Kosters Gzn., die naar Hallum was vertrokken, had ervoor gezorgd 
dat er elektriciteit was aangebracht in de woning en de kerkenraad had het schilderwerk, 
inclusief dat van ‘het meidenkamertje’, dat toch wel heel erg slecht in de verf bleek te zitten, in 
orde laten maken. Anne Zernike richtte de pastorie in met meubels, serviesgoed, kleden, bedden 
en gordijnen die zij voor 1000 gulden had aangeschaft bij een antiquair in Amsterdam. Via een 
advertentie ging ze op zoek naar een hulp in de huishouding, want koken had Anne niet geleerd 
en ook Elisabeth, die eigenlijk was meegekomen om haar oudste zus te helpen, besteedde haar 
tijd liever aan het schrijven van haar eerste roman.275  
 

                                                           
269 De schriftlezing die zij had uitgekozen was 1 Corinthiërs 12. Geciteerd in de tekst zijn vers 4 t/m 10. De tekst is uitgebreider en zegt 
ondermeer: ‘28 En God heeft er sommigen in de Gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna 
krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpsels, regeringen, menigerlei talen.29 Zijn zij allen apostelen? Zijn zij allen profeten? Zijn 
zij allen leraars? Zijn zij allen krachten?30 Hebben zij allen gaven der gezondmakingen? Spreken zij allen met menigerlei talen? Zijn zij 
allen uitleggers?31 Doch ijvert naar de beste gaven; en ik wijs u een weg, die nog uitnemender is.’ 
270 Haar preek baseerde zij op Jeremia 31:33(b) en 34 a.‘Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt 
het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot 
een volk zijn.’ (Statenvertaling, 1888, Jongbloed editie). Zie ook: ‘Kerk- en schoolnieuws, benoemingen enz.’, Leeuwarder Courant, 08-11-
1911. 
271 ‘Kerknieuws, ‘De eerste vrouwelijke predikant’ (anoniem ingestuurd), Nieuwe Rotterdamsche Courant, 06 -11-1911. 
272 De Zondagsbode, 15, 12-11-1911. 
273 Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 75-76. 
274 Vergelijk: Kuiper, 'De predikante, de gevelsteen en de driemaster’, p. 69. 
275 Elisabeth Zernike schreef in Bovenknijpe Het schamele deel, haar eerste roman, waarvoor zij in 1921 als eerste vrouw in Nederland een 
literaire prijs kreeg, de Haagsche Post Prijs (de huidige C.W. van der Hoogtprijs). De commissie roemde het boek als ‘Een der edelste 
kleinere werken uit onze literatuur (noemen) en een belofte voor onze romankunst’. Bron: Handelingen en mededeelingen van de 
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, over het jaar 1921-1922 (Leiden 1922 ) p. 71. Zij kreeg deze prijs à 1000,- gulden. 
Met dank aan de biografe van Elisabeth Zernike, Liesbeth van der Linden, voor de informatie die zij deelde over Elisabeth Zernike en haar 
familie. Zie ook: Liesbeth van der Linden, ‘“Ik hou niet van verzamelingen”. Pieken en dalen van een biografisch onderzoek’, Biografie 
Bulletin,1996/3, pp 292 - 295 
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In Uilkje Mijlijma, een wees uit Dokkum, vond de predikante een trouwe hulp die haar nog jaren 
van dienst zou blijven.276  
 Naast Elisabeth had Anne in het dorp weinig aanspraak. Al haar vrienden en familie 
woonden in het westen. Ze leerde zo nu en dan wel mensen kennen, zo raakte zij bevriend met 
het bankiersechtpaar Overdiep uit Heerenveen, waarvan de vrouw Marie Overdiep-Ham bij 
Anne kerkte. Ook maakte Anne kennis met de gymnasiaste Metje Gerritsma, die uit bewondering 
voor Anne enkele jaren later ook theologie zou gaan studeren en doopgezind predikante werd. 
Maar over het algemeen vond ze het moeilijk om aansluiting te vinden bij de bevolking, die ze zo 
anders vond dan zijzelf was.277 De streek werd voornamelijk bevolkt door arbeiders, boeren en 
een aantal schippers en schuitvaarders. ‘Dat ik als geboren en getogen stadsmeisje mij onder de 
Friese plattelandsbevolking erg op mijn plaats heb gevoeld, kan ik achteraf niet in volle 
oprechtheid getuigen’, blikte ze jaren later terug.  
 

Mijn tempo was zoveel haastiger dan het hunne en het kostte mij wel wat moeite me te 
wennen aan de vele-uren-lange vergaderingen en aan de lange bezoeken, waarop men 
rekende. Maar hoe aller voorkomendst de gemeentenaren waren, blijke voldoende uit 
deze ene omstandigheid, dat de kerkeraadsleden, in mijn tegenwoordigheid pijp noch 
sigaar aanraakten. Pas later heb ik goed begrepen hoe ‘n offer dit voor hen geweest moet 
zijn.278 

  
Ook bij de doopsgezinde predikantenring (Bovenknijpe behoorde bij de ring van Akkrum) vond 
de predikante niet de aansluiting waar ze op gehoopt had. Ze hadden niet dezelfde culturele 
belangstelling en ook met haar proefschrift, waar het niet zo mee wilde vlotten, konden ze haar 
niet verder helpen. Vaak reisde ze terug naar Amsterdam om vrienden en familie te bezoeken. 
Niet zelden combineerde ze deze uitstapjes met werkzaamheden. Ze gaf lezingen en vervulde 
preekbeurten. Tussen 1912 en 1913 sprak zij voor onder meer de Haagse afdeling van de 
Nederlandse Protestantenbond (NPB) en de doopsgezinde gemeente van Hilversum-Huizen 
over haar ervaringen als vrouw in het ambt.279 De vele moeilijkheden die aan haar waren 
voorgespiegeld en waar zij tegen op had gezien waren allemaal verdwenen, vertelde ze daar. Ze 
had veel vooroordelen overwonnen in dat eerste jaar en ook over haar schroom om de 
boerenjongens in de leeftijd van 18 tot 25 jaar, haar eigen leeftijd, catechisatie te geven had zij 
zich heen kunnen zetten. Voor het beroep van de doopsgezinde gemeente van Bolsward, dat in 
januari van 1913 kwam, bedankte ze dan ook.280  
  
 

                                                           
276 Uilkje Mijllijma (1887-1987) werd na het overlijden van haar ouders opgevoed in een weeshuis in Dokkum. In 1911 werd zij door de 
even oude Anne Zernike als huishoudster aangenomen. Tot haar huwelijk in 1917 bleef zij in dienst bij de predikante. Ze verhuisde met 
Anne Zernike en Jan Mankes mee naar Den Haag (1915) en Eerbeek (1916). Zie ook hoofdstuk 3. 
277 Zie over de vriendschap met Metje Gerritsma hoofdstuk 6. De vriendschap met Marie Overdiep-Ham bleef ook na Annes vertrek uit 
Friesland intact. Zie hoofdstuk 3 (Nunspeet) en hoofdstuk 6 (emeritaatsfonds). 
278 Mankes-Zernike, ‘Herinneringen van de eerste vrouwelijke predikant’,. 
279 Nieuwe Rotterdamsche Courant, 23-03-1912 en Het Rotterdamsch Nieuwsblad, 13-06-1913. 
280 ‘Doopsgezinde Gemeente’, Het Nieuws van den Dag: kleine courant, 15-01-1913. 
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Anne Zernike op de preekstoel van de doopsgezinde kerk van Bovenknijpe (1913, particuliere collectie) en het affiche van de 
tentoonstelling De Vrouw 1813-1913 (bron: Atria Kennisinstituut) 
 
De Vrouw, de vrouwenbeweging en het vrouwenvraagstuk 
Haar betrokkenheid bij de tentoonstelling De Vrouw 1813-1913 gaven Anne gelegenheid veel 
tijd in Amsterdam door te brengen. De door vrouwenkiesrechtstrijdsters Rosa Manus en Mia 
Bossevain op buitenplaats Meerhuizen te Amsteldijk (Amsterdam) georganiseerde 
tentoonstelling moest bezoekers in staat stellen de indrukwekkende vooruitgang op het gebied 
van vrouwenarbeid en vrouwenbeweging te meten, sinds de tentoonstelling van 1898.281  
 Bestudering van het deelnemersveld laat zien dat naast de initiatiefnemers, afkomstig uit 
een generatie feministen die zich had georganiseerd rondom het vrouwenkiesrecht en de ‘oude 
garde’ waartoe Wilhelmina Drucker, Marie Rutgers-Hoisterman en Jacoba Mossel - vrouwen die 
zich al hadden ingezet voor de tentoonstelling van 1898 - zich inmiddels konden rekenen, er in 
de organisatie van de tentoonstelling een derde groep vrouwen valt te onderscheiden.282 Deze 
vrouwen, onder wie Carry Van Bruggen (schrijfster), Thérèse Schwartze (kunstenares), Clara 
Meijers (bankdirectrice), Constance Gerlings (theologe) en Anne Zernike, namen niet zozeer 
deel omwille van hun politiek activisme, maar op basis van hun verworven positie in de 
samenleving.283 Het waren deze vrouwen die als de presidentes van de verschillende afdeling 
waren aangesteld.284 Zo was bij de afdeling De vrouw in het openbaar godsdienstige leven niet 
de in 1898 zo spraakmakende godsdienstonderwijzeres Jacoba Mossel de presidente, maar 
Constance Gerlings, de theologe die op het punt stond om als eerste vrouw te promoveren in de 
theologie. Anne Zernike werd benoemd tot haar vice-presidente.285 Hoewel Gerlings officieel de 
leiding had, bleek Anne de organisatorische touwtjes in handen te hebben. Vermoedelijk had dit 
te maken met tijdgebrek van Gerlings, vanwege haar aanstaande promotie aan de universiteit in 
Groningen.286 
                                                           
281 Mia Boissevain (1878 –1959), dierkundige en feministe, actief in de strijd voor vrouwenkiesrecht. Zij volgde ondermeer colleges bij prof. 
dr. Max Weber aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde als eerste vrouw in de dierkunde. (Zie ook hoofdstuk 3). Bron: Maria 
Klever, ‘Boissevain, Maria’, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, via: 
http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Boissevain. [geraadpleegd op 07/03/2013]. Esmeralda Tijhoff schrijft een 
(biografisch) proefschrift over de Boissevain-zusters (Promotor prof. dr. Mineke Bosch, Rijksuniversiteit Groningen).  
282 De tentoonstelling wordt door historici veelal beschouwd als georganiseerd door ‘nieuwe feministes’, een generatie die zich verwant zou 
voelen met het ethisch feminisme. Zie: Houvast, ‘Feministes, oude garde en boegbeelden, pp. 15-17. 
283 Hoewel het initiatief voor de tentoonstelling werd genomen door feministes Mia Boissevain en Rosa Magnus is het opvallend dat de 
vrouwen die behoorden tot de nieuwe generatie feministes die zich inzetten voor het kiestrecht nauwelijks de rol van presidente in een van de 
comités kregen toebedeeld. Waarschijnlijk zijn uit strategisch oogpunt geen bekende kiesrechtstrijdsters aan het hoofd van commissie 
geplaatst, de tentoonstelling mocht geen kiesrechttentoonstelling lijken. 
284 Houvast, ‘Feministes, oude garde en boegbeelden’, p. 17. 
285 Volgens een bericht in Het Nieuws van den Dag van 01-03-1913 werd dit deel van de tentoonstelling samengesteld door Anne Zernike. 
286 Gerlings spreekt op de tentoonstelling over de positie der vrouw in het oud christelijke gemeente leven. Zie: Tentoonstellingskrant, 22-09-
1913. Zie: ‘Dag en Kerknieuws. Tentoonstelling De Vrouw 1813-1913’, Het Nieuws van den Dag, 21-1-1913 en ‘De vrouw en het 
Godsdienstig leven’, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 1-7-1913. 
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Door middel van statistische gegevens, foto’s van 
werkzaamheden van vrouwen in de kerk en een overvloed aan 
godsdienstige literatuur geschreven door vrouwen, wilde het 
organisatiecomité de bezoekers laten inzien dat hoewel het 
aantal vrouwen in de kerk vaak groter was dan het aantal 
mannen, zij er nauwelijks rechten hadden en niet gelijk 
behandeld werden. Wilde de kerk met de geest van de tijd 
meegaan en niet ‘als een versteende antiquiteit opzij worden 
geschoven’ dan moest daarop worden ingespeeld, zo betoogde 
het comité.287  

In de opgestelde vitrines lagen afbeeldingen van het 
doopsgezinde kerkje van Bovenknijpe en foto’s van kosteres 
Afke tijdens haar werkzaamheden, van de spelende organiste 
en van Anne op de kansel.288 Tijdens de tentoonstelling gaf 
Constance Gerlings een lezing over de vrouw in het oud 
christelijke gemeenteleven, het thema van haar proefschrift.289  
Het is waarschijnlijk dat vice-presidente Anne erbij aanwezig     

                   was, al kon zij zich allerminst vinden in Gerlings’ betoog. 
Constance Gerlings was, een dag na de bevestiging van Anne Zernike in Bovenknijpe, 
afgestudeerd aan de universiteit in Groningen. Als belijdend lid van de Nederlandse Hervormde 
Kerk had zij zich voorgenomen het predikambt binnen die kerk uit te gaan oefenen.290 Maar de 
synodale commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk bleef Gerlings de toegang tot het ambt 
weigeren. Nadat zij in 1910 voor de vierde maal een afwijzing ontving, besloot ze de zaak kracht 
bij te zetten door een proefschrift te wijden aan de positie van vrouwen in de vroege kerk.291 Met 
haar historische en exegetische studie hoopte Gerlings de op de Bijbel gefundeerde dogmatische 
argumentatie tegen de openstelling van het ambt voor vrouwen te weerleggen.292 

 Anne Zernike was bepaald niet onder de indruk van het wetenschappelijke en 
maatschappelijke gehalte van de dissertatie. Ze vond dat Gerlings’ proefschrift links en rechts 
door de actualiteit en recente ontwikkelingen in de wetenschap (met name binnen de moderne 
psychologie) ingehaald was. In het Maandblad voor Vrouwenstudie liet zij zich er uiterst kritisch 
over uit.293 ‘Het is’, schreef Anne, ‘alsof Jezus zich persoonlijk bezig hield met de verlossing van 
de vrouw.’ Bovendien wees ze Gerlings impliciet op de gemiste kans in haar strijd om de 
openstelling van het ambt in de Nederlandse Hervormde Kerk: 
 

                                                           
287 C. Gerlings, ‘Het aandeel der vrouw aan het openbaar godsdienstige leven’, in: Catalogus van de Tentoonstelling “De Vrouw 1813-
1913”, Meerhuizen- Amsteldijk (Amsterdam 1913) p. 500. 
288 ‘Kerknieuws. De vrouw van 1913 in het kerkelijk leven’, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 02-06-1913.  
289 C. Gerlings, ‘De positie der vrouw in de oud-christelijke gemeente en tegenwoordig’, in: Tentoonstelling ‘De vrouw 1813-1913’. Twaalf 
voordrachten op de tentoonstelling gehouden, pp. 183-190. Op 9 juli 1913 behaalde zij als eerste vrouw van Nederland aan de Groningse 
universiteit haar doctorsgraad in de godgeleerdheid. A.C.E. Gerlings, De vrouw in het Oud-Christelijke gemeenteleven (Amsterdam 1913). 
290 Zie Lieke A. Werkman, ‘Op eigen wijze? De geschiedenis van de vrouw in het ambt’, in: Predikant in Nederland (1800 tot heden). 
Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800, 5, 1997,  pp. 254-273, aldaar p. 256 en K.K. Lim, Het spoor van 
de vrouw in het ambt (Kampen 2001) pp. 64-74. Het derde, vierde, en vijfde verzoek (in respectievelijk 1909, 1910, 1911) diende Gerlings 
samen met Nicolette Bruining en Annette Vogelsang in, het zesde verzoek in 1912 samen met Annette Vogelsang en het zevende verzoek in 
1913 samen met Jo Koch, Hijke van Agmeren, Jo. C. Hutschler en M. Snoeck Henkemans.  
291 Beoogd promotor was de Groningse hoogleraar in de uitlegging van het Nieuwe Testament, C.H. van Rhijn. Zijn echtgenote, A.J.F. van 
Rhijn-Kruyt had in 1900 de handtekeningenactie gesteund voor het kiesrecht van vrouwen in de Nederlandse Hervormde Kerk. Voor Van 
Rhijn (1849-1913), zie: W. Nijenhuis, ‘Rhijn, Cornelis Hendrikus’, Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme 
(BLGNP), IV, Kampen 1998, pp. 368-370. Na het plotselinge overlijden van Van Rhijn (Gerlings’ manuscript was al klaar) werd het 
promotorschap overgenomen door de vrijzinnig protestantse hoogleraar in de encyclopedie der godgeleerdheid, geschiedenis van het 
christendom en zedekunde, H.U. Meyboom (1842-1933). Zie over hem G.A. van der Bergh van Eysinga, ‘Levensbericht’, Handelingen en 
levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1933-1934 (Leiden 1934) pp. 109-123. 
292 Gerlings zorgvuldig onderbouwde, feministische pleidooi voor de toelating van vrouwen tot het ambt was vooral bedoeld om die 
tegenstanders die zich beriepen op Bijbels-theologische gronden de wind uit de zeilen te nemen. Die tegenstanders waren in 1913 al 
nagenoeg verdwenen uit de synodale commissie. Dröes komt tot een andere conclusie. Zij betoogt dat de omslag van uitsluiting op 
principiële gronden naar uitsluitend praktische gronden juist is beïnvloed door de dissertatie van Gerlings. Zie: F.Dröes,‘Dr Constance 
Gerlings: De ontwikkeling van een geëngageerd theologe’, in: F. Dröes, A.M. Korte, M. Papavoine, J. Bekkenkamp, Proeven van 
vrouwenstudies theologie, Deel III (Zoetermeer 1993) pp. 149-158, aldaar pp. 154-158. Vgl. Lim, Het spoor van de vrouw, p. 74, noot 327. 
293 Zie: A. Zernike, ‘De vrouw in het oud-christelijke gemeenteleven’, Maandblad voor Vrouwenstudie 1/7, 01-10-1913, pp. 82-87.  

Foto afkomstig uit het gedenkboek van de 
tentoonstelling 1813 De Vrouw 1913, 
Meerhuizen, Amsterdaam. 
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Zouden inderdaad die sporadische blijken van vrouwelijke werkzaamheid in de 
Christelijke gemeente van meer dan 1600 jaren geleden, deze heeren ervan overtuigen 
dat zij thans in de 20ste eeuw het predikambt voor vrouwen moeten openstellen? Ik 
betwijfel het eenigszins. Zij ontleenen hun bezwaren tegen het predikambt voor de 
vrouw toch het meest aan den tegenwoordigen tijd. Ze zeggen te vrezen dat het ambt 
haar te vermoeiend is. Dat het niet strookt met de vrouwelijke aard om leiding te geven, 
enz. Slechts een enkele keer hoort men nog een dogmatisch bezwaar.294 

 
Een zelfde gebrek aan wetenschappelijkheid had ze eerder ook de samenstellers van de 
encyclopedie De Vrouw, de vrouwenbeweging en het vrouwenvraagstuk verweten.295  In 
antwoord op de door de redactie - waarin ondermeer Clara Wichmann zat - gestelde vraag naar 
de waarde van de theologiestudie voor de vrouw had Anne betoogd dat ze die vraag onmogelijk 
kon beantwoorden, omdat deze uitging van twee vooronderstellingen, namelijk dat de 
eigenaardigheid van theologie ten opzichte van een andere studie gemakkelijk vast te stellen zou 
zijn en dat het verschil tussen mannen en vrouwen eenvoudig gekend kon worden. Anne wees 
de samenstellers van de encyclopedie erop dat zij uitgingen van een algemene notie van 
vrouwelijkheid en vroeg zich af of het wel wetenschappelijk was geoorloofd om voorafgaande 
aan een onderzoek al uit te gaan van een bepaalde aard van de dingen.296    
 Op een artikel van ds. Honigh, de predikant die zich enkele jaren eerder al tegen de 
komst van vrouwen in het predikambt had verzet, reageerde ze op soortgelijke wijze.297 In zijn 
artikel ‘Is het wenschelijk, dat de vrouw het predikantsambt vervult?’ zette hij uiteen hoe de 
zielkundige eigenschappen van de vrouw als geldend bezwaar tegen de toelating van vrouwen in 
het ambt [gebaseerd op de eerder genoemde studie van Gerard Heymans-FP] golden. Honigh 
beweerde dat geen man een vrouwelijk predikante in vertrouwen zou nemen:  
 

Gerechtvaardigd of niet, het is zoo. Zij zijn van ouds in hun oogen de zwakke sexe. Niet 
alleen naar het lichaam, maar ook naar de ziel. Zij zijn zichzelve minder meester, worden 
lichter door haar verschillende aandoeningen meegesleept. De meeste mannen zullen 
daarom niet van eene vrouw willen aannemen wat zij zonder aanstoot of ergernis van 
mannen aanhooren.298  

 
Bovendien, zo betoogde hij, zou een vrouwelijk predikant blootstaan aan hofmakerij. Na een 
helaas niet bewaarde briefwisseling met ‘collega Zernicke [sic]’ trok hij dit laatste argument 
overigens in.299 Anne wees Honigh er ook op dat hij ‘niet [kon] spreken van “De Mensch of de 
Vrouw”’. Niet de algemene maar de bijzondere psychologie bepaalde volgens haar iemands 
geschiktheid voor een betrekking, zo geredeneerd waren er zeker evenveel mannen als vrouwen 
geschikt voor het ambt. ‘Zoals het predikantschap de ene man zal passen zal het voor de ander 
een kruis blijken, zo ook voor de vrouw.’300 Daarmee verzette ze zich openlijk tegen de ideeën 
van de eerder genoemde Gerard Heymans, iets wat zij ook in haar proefschrift niet achterwege 

                                                           
294 Idem, p. 87. Ook in recensies van de dissertatie werd die conclusie getrokken. Volgens de uit vrijzinnige hoek afkomstige recensenten zou 
het werk in kerkpolitiek opzicht niet ‘adequaat’ genoeg geweest zijn. Zie voor de receptie van Gerlings’ proefschrift: Dröes, ‘Dr. Constance 
Gerlings’, p. 154. 
295 Zernike, ‘De studie der vrouw in de theologie’, pp. 719-724. 
296 Overigens ging ze hiermee in tegen de opvattingen van haar vader. Zie hiervoor bijvoorbeeld een artikel in Het nieuws van den dag van 
29-12-1913, waarin werd bericht dat C.F.A. Zernike op een vergadering van ‘De Vereeniging voor Peadagogiek’ verdedigde dat meisjes 
(aangeduid als een vaststaande categorie) minder aanleg voor wiskunde hadden. Hij was een voorstander van gescheiden onderwijs. Ook 
andere publicaties, bijvoorbeeld zijn in 1904 verschenen Paedagogsiche Woordenboek wijzen er op dat C.F.A. Zernike in tegenstelling tot 
dochter Anne, uit ging van algemene noties van mannelijkheid en vrouwelijkheid. 
297 M. Honigh, ‘Is het wenschelijk, dat de vrouw het predikantsambt vervult?’, Teekenen des Tijds, 15, 1913, pp. 379-403. Honigh was een 
van de predikanten die enkele jaren later actief betrokken raakte bij de zogenaamde Gemeentedag-beweging,‘een soort reveil’ binnen de 
Doopsgezinde Broederschap, onder leiding van ds. Hylkema. Zie: Alle Hoekema, ‘Honderdvijftig jaar doopsgezinde zending in historisch 
perspectief’, in: S. Zijlstra e.a (red.), Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe Reeks 24, 1998, pp 139-158, aldaar, p. 152. Zie over de 
Gemeentedagbeweging ook hoofdstuk 3. 
298 Idem, pp. 397-398. 
299 Zie ‘naschrift’ bij Honigh,‘Is het wenschelijk’, p. 403. 
300‘Mevrouw Mankes-Zernike over het predikantsambt’, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 02-11-1915. 
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zou laten. Toen Honigh desondanks toch bij zijn standpunten bleef wees ze zijn bezwaren, zijnde 
noodgrepen die werden toegepast om de traditie te beschermen, naar het land der fabeltjes.301 
  
‘Iets kostbaars, een fonkelende schoonheid’ 
Ondanks haar ogenschijnlijk drukke bestaan bleef Anne zich eenzaam voelen in Bovenknijpe.  Ze 
had haar contacten via het leesgezelschap ‘Nut en Genoegen’, de predikantenring en het Fries 
Godgeleerd Genootschap.302 Als we haar autobiografie mogen geloven voelde zich binnen deze 
gezelschappen een buitenstaander en vond ze er niemand met wie ze haar passie voor literatuur 
en kunst kon delen.303 Daar kwam nog bij dat Elisabeth inmiddels was vertrokken. Het maakte 
dat Anne nog maar weinig aanspraak had in de grote pastorie.  
  Aan die eenzaamheid kwam echter onverwachts een einde toen zij in het voorjaar van 
1913, op een ondertrouwreceptie van Popkje Mankes en Gosse de Jong, de moeder van de 
aanstaande bruid ontmoete.304 Deze vrouw, Jentje Mankes-Hartsuiker, vertelde ‘dominee’ 
enthousiast over haar jongste zoon Jan. Nee, hij was niet aanwezig op de receptie. Daar hield hij 
niet van, hij was een kunstenaar. Moeder Mankes nodigde Anne uit om vooral eens langs te 
komen in ’t Meer, het streekje tussen Heerenveen en Benedenknijpe. Anne had de magere 
jongeman al regelmatig zien zitten in de kerkbankjes. Zijn uiterlijk, zo verschillend van dat van 
de boerenzonen uit de streek, was haar dadelijk opgevallen.  
 Kosteres Afke kon haar over hem alleen maar vertellen, dat hij sinds enige jaren in ’t 
Meer woonde en schilderde. Maar wat hij zoal maakte wist ze niet, ze dacht niet veel bijzonders. 
Tjeerd en Tjerk Bottema, van wie Anne in de Tijnje, niet ver van de Knijpe, de ouders wel eens 
had opgezocht, omdat die nog steeds als leden van de gemeente stonden ingeschreven, waren 
daarentegen beroemd in de hele streek. Dat gold ook voor de beeldhouwer Pier Pander. Die had 
met zijn woonschuit een tijd in de Compagnonsvaart gelegen en in Bovenknijpe werd met 
eerbiedige bewondering over zijn kunstenaarschap gesproken.305 Maar van de schilder Jan 
Mankes had niemand ooit gehoord. Hij noch zijn ouders waren lid van de Doopsgezinde 
Gemeente, waardoor de predikante ook geen reden had hen te bezoeken.306  
 Nieuwsgierig geworden naar de jonge kunstenaar fietste Anne op een regenachtige 
middag in juli toch richting ’t Meer om een bezoekje te brengen aan de familie Mankes. Ze was 
erg benieuwd naar het werk van Jan, die aan de achterkant van zijn ouderlijk huis een atelier 
moest hebben. Maar er was geen sprake van dat ze in zijn atelier mocht komen, ‘hij zei omdat `t 
niet opgeruimd was’.307 Wel haalde de schilder, die haastig zijn schildersjas voor een colbertje 
had omgewisseld, een schilderij naar de voorkamer. Terwijl Anne thee dronk met zijn moeder, 
die met een neepjesmutsje op achter het theeblad zat en zijn vader Beint, in zijn hemdsmouwen 
en pijprokend, bekeken ze ‘de blauwzwarte kraai met de grijze borst, op een witte berketronk 
omrankt door gele herfstbladeren, tegen een achtergrond van lucht en diep-groene weilanden, 
waarboven vogels vlogen’. In haar autobiografie zou ze later schrijven dat ze zich op dat moment 
realiseerde dat Jan aan haar gezicht had kunnen zien dat ze wist dat ze ‘iets kostbaars, een 
fonkelende schoonheid’ in handen had.308  
Toen ze langs de vaart met de hoge iepen naar huis fietste kon ze maar niet van deze ontmoeting 
loskomen. 
 

                                                           
301 Idem. 
302 Anne Zernike was de eerste vrouw die werd uitgenodigd lid te worden van het Fries Godgeleerd Genootschap.  
303 Van het leesgezelschap was de predikant automatisch voorzitter (directrice). Het ‘Friesch Godgeleerd Gezelschap’ bezocht zij maar een 
paar keer. Ook gaf ze er eenmaal een voordracht. Zie: Algemeen Doopsgezind Weekblad, 18-03-1972, 27, 11. 
304 Gosse de Jong was een doopsgezinde boerenzoon uit Langezwaag, wiens familie kerkte in de doopsgezinde gemeente van het nabij 
gelegen Bovenknijpe. 
305 Mankes- Zernike,‘Jan Mankes 15 augustus 1889- 20 april 1920’, pp. 77-78. Anne Zernike schreef later in haar autobiografie dat zij zich 
herinnerde dat men in Bovenknijpe bewondering uitsprak voor de Pier Pander Tempel, een expositieruimte voor het werk van Pander, die in 
de Prinsetuin was gebouwd. Die herinnering is abuis: de tempel op het Noorderbolwerk in Leeuwarden werd pas in 1923 gebouwd en in 
1924 geopend. (Dus na Annes jaren in Bovenknijpe). Het museum in de Prinsetuin werd in 1954, de periode waarin Anne haar autobiografie 
schreef, geopend. Zie: Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 78. 
306 Idem. 
307 Mankes-Zernike, ‘Jan Mankes’, p. 23. 
308 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 80. 
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Toch zou het nog even duren voor ze Jan weer zou treffen. De predikante had vakantie en trok er 
een paar weken op uit. Bij terugkomst van die vakantie, die zij traditiegetrouw met haar ouders, 
broers en zussen doorbracht in of nabij het ‘professorenoord’ Eerbeek, bleek Jan vertrokken 
naar Den Haag.309 Hij verbleef er enkele maanden om daar te werken en van het Haagse 
kunstwereldje te proeven. Samen met zijn mecenas, de Haagse sigarenhandelaar en 
kunstverzamelaar Aloysius Pauwels, bezocht hij tijdens die maanden meerdere malen het 
Siebold Huis voor Japanse Kunst in Leiden, waar hij zich verdiepte in de houtsnijtechnieken van 
Japanse kunstenaars en in de prenten van Hukusai. Ook bewonderde hij het werk van Vincent 
van Gogh en Odilon Redon op de bel-etage van het hoofdkantoor van de firma Müller & Co aan 
de Lange Voorhout 1. Enkele ruimtes van het kantoorpand van de firma waren door mevrouw 
Hélène Kröller-Müller ingericht als museum.310  
 Aanvankelijk alleen voor familie, vrienden en zakenrelaties die op afspraak konden 
kennismaken met haar kunstcollectie, die zij vanaf 1907 onder invloed van ‘kunstpaus’ 
Hendricus (Henk) Bremmer, die in Den Haag cursussen kunstbeschouwing gaf, was begonnen.311 
Er hingen Van Goghs, maar ook schilderijen van onder andere Signac, Seurat en Van 
Rijsselberghe. Bovendien was er aandacht voor impressionisten en ‘ultramodernen’ zoals het 
kubisme van Juan Gris, Auguste Herbin en Mondriaan en er was een kleine ruimte gewijd aan het 
werk van Odilon Redon.312 Vanaf 1913, toen Bremmer voorstelde om rondom de aangekochte 
Van Goghs een tentoonstelling te organiseren, werd de openstelling permanent.313 Met 152 
schilderijen en tekeningen van Van Gogh was het de grootste overzichtstentoonstelling die tot 
dan toe in Nederland was georganiseerd. Jan moet uren hebben rondgedoold in de ruimtes aan 
de Lange Voorhout. ‘Want waar kon men’, mijmerde de kunstcriticus A.M. Hammacher jaren 
later, ‘zooals daar, van een Redonkamer genieten, niets dan Redon; (…) Daar kon men zich 
doordringen van een schilder en hem nooit meer vergeten.’314 Of Anne deze tentoonstelling ook 
heeft bezocht is onbekend. Maar ze zei Van Gogh al op jonge leeftijd te hebben leren kennen. In 
een artikel over de kunstenaar schreef ze later hoe ze als kind al vol bewondering voor zijn 
schilderijen stond.315 
 Jan was in 1911 in Den Haag onder de indruk geraakt van het werk van Van Gogh en van 
dat van Redon. Maar nu, na het zien van én de Japanse houtsneden in Leiden én het vele werk 
van Van Gogh aan de Lange Voorhout kon hij niet wachten om zijn opgedane inspiratie toe te 
passen in zijn eigen werk. Toen Anne hem weer trof in Bovenknijpe was hij vol van zijn nieuwe 
werk en de houtsnijtechniek. Hij hoopte dat zij snel eens zou komen kijken. Opgetogen dat ze 
eindelijk zijn atelier zou kunnen zien spoedde Anne zich richting ’t Meer. Maar wat ze zag viel 
haar bitter tegen. Zijn atelier was een smalle, lange kamer met witgekalkte muren, en een 
‘ramencomplexje met grijze in de kamer openslaande luiken’. Alles was er uiterst sober. Een oud 
wastafeltje diende als bureau en de pers nam een groot deel van de ruimte in beslag. Jan, die 
haar teleurstelling opmerkte, drukte haar op het hart dat de schoonheid in de schilder moest 

                                                           
309 In Eerbeek hadden verscheidene professoren een huis of vakantiehuis. Prof. dr. Max Eerbeek en dr. Anne Weber-Bosse woonden er 
permanent (Huize Eerbeek, zie hoofdstuk 3), professoren als Sluiter, Moll en Van Kampen verbleven er semi-permanent. Vader C.F.A. 
Zernike kan het beste worden opgevat als een ‘selfmade professor’, hij had door zijn publicaties (artikelen, pedagogisch handboek, reken- en 
taalmethodes) en zijn optreden in het politiek-maatschappelijke debat aanzien gekregen ín het academische milieu van Amsterdam en begaf 
zich veel onder professoren. In de vakanties toog de familie naar die plekken waar ook de Amsterdamse hoogleraren zich ophielden. 
310 Het Kröller-Müller Museum is als particulier museum gestart aan de Lange Voorhout 1 in Den Haag. Van 1 juli 1913 tot 1 september 
1913 was er een breed toegankelijke tentoonstelling rondom het verzamelde werk van Van Gogh. De entree voor het museum was 0.50 cent, 
maar op zondag kon men voor een kwartje komen kijken. Zie de advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, 05-07-1913. 
311 De Haagse Hendricus P. Bremmer bekleedde een positie van buitengewoon gezag in de Nederlandse kunstwereld in de eerste helft van de 
twintigste eeuw. Bremmer, zelf kunstschilder, trad op als criticus, leraar, uitgever, verzamelaar, handelaar. Zijn activiteiten als verzamelaar 
en adviseur verschaften hem de status van onafhankelijke expert binnen de kunsthandel. Zijn netwerk van contacten met verzamelaars en 
kunsthandelaars maakte het niet alleen voor hen die wilden kopen, maar ook voor kunstenaars om contact met de ‘kunstpaus’ te 
onderhouden. Zie ook: Hildelies Balk, Kunstpaus H.P. Bremmer 1871-1956 (Bussum 2006). 
312 Eva Rovers, Voor de eeuwigheid verzameld. Hélène Kröller-Müller 1869-1939 (Amsterdam 2011) pp. 233-234. Zie ook: H.P. Bremmer, 
Catalogus van de schilderijenverzameling van mevrouw H. Kroller-Mller.‘s –Gravenhage Lange Voorhout 1 (Den Haag 1917).  
313 Onder invloed van de heer H.P. Bremmer, die in Den Haag cursussen kunstbeschouwing gaf, kocht zij kunstwerken uit de zeventiende, de 
tweede helft van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Van Vincent van Gogh kocht zij tussen april 1912 en juni 1913 vele 
werken. Uiteindelijk zou zij maar liefst 91 schilderijen en 185 tekeningen van Van Gogh bezitten. Zie ook: http://www.kmm.nl/page/52/De-
droom-een-museum [geraadpleegd op 01-08-2011]. 
314 Geciteerd naar: Peter de Ruiter, A.M. Hammacher, kunst als levensessentie (Baarn 2000) p. 76. Zie ook: Rovers, Voor de eeuwigheid 
verzameld, p. 234. 
315 A. Mankes-Zernike, ‘Vincent van Gogh. 1859-1890’, De Stroom: Vrijzinnig godsdienstig weekblad, 9/43, oktober 1921. 
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zitten en niet in zijn atelier. Hij liet haar, naar voorbeeld van Van Goghs’ bekende stoel met pijp 
uit 1888, een eerste ‘proeve’ van zijn nieuwe werkwijze zien. Hij had de stoel eigenlijk in kleur 
bedoeld, maar dat was nog niet gelukt. Viel het Anne op dat de op het schilderij van Van Gogh zo 
kenmerkende pijp ontbrak in Jans houtsnede? Hij was immers net als zij tegen het roken.316  
 

  
Stoel door Vincent van Gogh, olieverf, Arles 1888, The National Gallery (Engeland), stoel door Jan Mankes, Houtsnede ’t Meer, 
Rijksprentenkabinet, Amsterdam 
  
Kunst, geloof en een briefwisseling 
Bijna als vanzelfsprekend wordt tegenwoordig bij de naam van Anne Zernike ook de naam van 
Jan Mankes genoemd. Toch was het begin 1914 maar zeer de vraag of het ooit tot een relatie zou 
komen tussen beiden. Bijna waren Anne en Jan niet samen geweest omdat zij, geschrokken van 
zijn voortvarendheid, hem zo resoluut van de hand wees dat de verliefde kunstenaar niets 
anders kon doen dan een tijdlang afstand van haar nemen. Hierover herinnerde de predikante 
zich later: ‘Toen in de lente van 1914, die op dien winter volgde, zijn brief kwam, die van liefde 
sprak, was ik niet al te verbaasd. Maar mijn eigen hart kende ik nog niet en ik meende te moeten 
antwoorden, dat ik daar niet van wilde weten en nooit van zou willen weten.’317 En na een 
ingewikkelde zomer, waarin ook nog eens de Eerste Wereldoorlog uitbrak, was het Jan die Anne 
op een afstand leek te willen houden. 
 Voorafgaande aan deze verwikkelingen ontspon zich in de winter van 1913-14 een 
warme vriendschap tussen hen beiden. Anne reikte de naar verdieping hongerende kunstenaar 
verschillende boeken en tijdschriften aan.318 Hoewel er gemakkelijk vanuit zou kunnen worden 
gegaan dat Jan Mankes als kunstenaar van invloed was op de met kunstbeschouwingen 
doordrongen theologische en maatschappijkritische houding van de latere Anne Mankes-
Zernike, komt uit de prille briefwisselingen tussen beiden vooral de complexe wederzijdse 
beïnvloeding naar voren. De veel hoger opgeleide Anne Zernike die in Amsterdam was opgevoed 
met een palet aan ideeën over godsdienst, nieuwe religieuze bewegingen, filosofie, maar ook had 
kennis gemaakt met verschillende politieke theorieën en maatschappelijke stromingen, 
introduceerde bij Jan Mankes, die niet alleen in jaren jonger was, maar ook slechts een paar 
klassen van de HBS had doorlopen onder meer het werk van ‘Tachtigers’ als Willem Kloos, 
Lodewijk van Deyssel, de verzen van Pieter Cornelis Boutens, het werk van de Indiase dichter en 
Nobelprijswinnaar Rabindranath Tagore en ook van de vrouw die nog steeds niet uit haar leven 
was verdwenen, Hélène Swarth.319         De 
                                                           
316 Vgl. Mankes-Zernike, ‘Jan Mankes’, p. 25. 
317 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 84. 
318 Hoewel zij vanuit haar jeugd en dankzij familiebanden al bekend was met veel kunstwerken en kunstenaars, zal zij ook via bijvoorbeeld 
Hélène Swarth, die volgens Van Deyssels biograaf Harry Prick een grote bewonderaar was van het werk Alberdingk Thijm (Lodewijk van 
Deyssel is zijn pseudoniem), literatuur aangereikt hebben gekregen. Zie ook: Harry G.M. Prick, In de zekerheid van eigen heerlijkheid: het 
leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890 (Amsterdam 1997) en Een vreemdeling op de wegen: het leven van Lodewijk van Deyssel vanaf 
1890 (Amsterdam 2003). 
319 Dit blijkt uit de correspondentie tussen beiden. Zie brieven zoals opgenomen in bijlage II en III van Jan Mankes. Een kunstenaarsleven 
(Wezep 2013) Jan Mankes kreeg dan wel materialen aangereikt van zijn mecenas Pauwels, voor boeken en tijdschriften was hij afhankelijk 
van vrienden. Uit de brieven tussen Anne en Jan komt naar voren hoe zij hem in aanraking brachten met dichters als Boutens, Swarth, Tagore 
van Deyssel, maar ook de ideeën van J.J. Meijer en Van Campen en I.J. de Bussy. Ze leende hem boeken en tijdschriften.  
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gesprekken die Anne Zernike voerde met Jan Mankes hadden een uitwerking op zijn denken en 
werk. Jan dacht, getuige zijn brieven aan Pauwels, al voor hij Anne ontmoette veel na over kunst. 
In de jaren voor 1913 concentreerde hij zich vooral op het leren verstaan van de artistieke 
(technische) kwaliteiten van een kunstwerk in relatie tot de waarde ervan. Na 1913 domineerde 
de ontwikkeling van zijn eigen visie en hetgeen hij wilde oproepen met zijn werk. Via Pauwels en 
ook de Haagse kunsthandelaar Jan C. Schüller (die Jan in contact had gebracht met de Pauwels) 
was hij bedreven geraakt in zowel de ambachtelijke als de zakelijke kant van het 
kunstenaarschap. En dankzij de verblijven bij Pauwels in Den Haag, de bezoekjes aan musea en 
kunsthandels en het bestuderen van onder meer Bremmers maandelijkse tijdschrift Moderne 
Kunstwerken (1903-1910), dat later onder de naam Beeldende Kunst (1914-1938) werd 
uitgebracht, als ook de toegang tot bibliotheken van vrienden als Jan Maas uit Delft, was zijn 
kunstkennis in die eerste jaren van zijn kunstenaarschap aanzienlijk vergroot.320 Sinds zijn 
verhuizing naar Friesland (1909) kon Jan nog maar sporadisch gebruik maken van die 
bibliotheken in Delft en Den Haag en was hij voor zijn ontwikkeling meer afhankelijk geworden 
van dat wat Pauwels hem aandroeg en toestuurde.  
 Zijn vriendschappen met ‘artistieke-bohemien’ Chris Huidekoper en de veganist Cornelis 
Gouma brachten daar vanaf 1912 verandering in.321 Beide mannen, die zeer veel gereisd hadden, 
vertelden hem over hun ervaringen, hun opvattingen en over recente ontwikkelingen in de 
kunst.322 Dankzij hen verbreedde Jans blik zich, maar hoewel hij nieuwsgierig was naar de 
wederwaardigheden van beide mannen, dacht hij niet dat reizen hem verdere verdieping zou 
brengen. Een door Huidekoper aangeboden studiereis weigerde hij dan ook.323 Pas toen hij de in 
een geleerd en liberaal-modern milieu opgegroeide academica ontmoette, werd hij 
geconfronteerd met zijn gebrek aan scholing en kennis. Zij maakte hem deelgenoot van haar 
kennis en introduceerde hem in de wereld van wetenschap en religie.324 
 Uit de (fragmenten van de) bewaarde briefwisseling tussen Anne Zernike en Jan Mankes 
blijkt hoezeer zij hem beïnvloedde met het ‘studiemateriaal’ dat zij aanreikte. In de vroege 
brieven valt te lezen hoe de predikante en de kunstenaar werken van Willem Kloos en Lodewijk 
van Deyssel, vanuit de boeken die zij aan hem had geleend, bespraken. Anne was het met Jan 
eens, Van Deyssel sloeg door, ‘maar hij slaat meestal zo mooi door’.325 Het maakte dat ze zijn 
buitensporigheden met genot las. Graag leende ze Jan een ander boek van de schrijver, Frank 
Rozelaar, een volwassener werk dat, ‘veel fijner en inniger […] is [dan] zijn bruisende jeugd-
kritieken’.326  

                                                           
320 Moderne Kunstwerken was een maandelijks tijdschrift (portefeuille) met acht platen waarin Bremmer over kunst schreef, de afgebeelde 
kunstwerken beschreef en een handleiding voor kunstbeschouwing gaf. Jan Mankes maakte gebruik van ondermeer de bibliotheek van Jan 
Maas, de student die regelmatig werk van hem kocht. Zie M.C. van der Sman, 'Verdieping, in een tijd van onrust', in: M.C van der Sman, L. 
Brandt Corstius en J.M de Groot (red.), Jan Mankes Tekeningen, schilderijen en grafiek (Utrecht 1989) p. 32. 
321 Cornelis Gouma was een lange afstandwandelaar, vegetariër en drankbestrijder. Gouma zwierf lange tijd door Europa en woonde een tijd 
lang, samen met spiritisten, theosofen, mystici en toeristen met een goed gevulde beurs in het vegetarisch sanatorium van de Monte Verità, 
de Berg der Waarheid, in Italië. Terug in Friesland woonde Gouma bij zijn ouders in Bovenknijpe en werd hij de wandelvriend van Mankes, 
die hem ‘de stapper’ of ‘Stap’ noemde. Zie: Kladbrief aan Cornelis Gouma, september 1913 (Bijlage II.1), in: Jan Mankes. Een 
kunstenaarsleven, p. 651. Zie uitgebreider over Gouma: Y.B Kuiper,‘Tolstoyans on a Mountain: From New Practices of Asceticism to the 
Deconstruction of the Myths of Monte Verità’, Journal of Religion in Europe, 6, 2013, pp. 1-18 en Jan Kraak, ‘Cornelis Gouma (1882-1926) 
–vegetarier, drankbestrijder en wandelvriend van Jan Mankes’, Belvedere Nieuwsbrief, 2, 2007, pp.18-21. Zie ook: Y.B. Kuiper, Van de Berg 
der Waarheid naar de vlakte van het individualisme. Een historisch- en religieus-antropologisch perspectief, Inaugurele rede 
Rijksuniversiteit Groningen: Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap (17 april 2007) p. 15.  
322 A. Ottevanger, ‘De vorming van Jan Mankes en zijn waardering voor oude en moderne kunst’, in: A. Ottevanger en C. Roodenburg-
Schadd (red.), Jan Mankes 1889-1920 (Zwolle 2007) p. 67. 
323 Chris Huidekoper was schilder, aquarellist, tekenaar, romanschrijver en gaf lezingen over Europese architectuur Hij was een goede 
bekende van Marius Bauer en Jan Toorop. Mankes leerde hem kennen toen hij in Sloten woonde. In 1939 overleed hij in Rabat, Marokko. 
Zie over Chris Huidekoper: Pieter Scheen jr., Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1880 (Den Haag 1981). Zie ook: Kasper 
Niehaus (red.), Chris Huidekoper 1878-1939. Herdenkingstentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam. 17 Februari-10 Maart 
1940 (Amsterdam 1940). 
324 Ottevanger,‘De vorming van Jan Mankes en zijn waardering voor oude en moderne kunst’, p. 68. 
325 Brief van A. Zernike aan J. Mankes, Bovenknijpe januari 1914 (Bijlage III.3), in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 699. Welke titel 
van Van Deyssel de twee in eerste instantie bespraken is niet duidelijk. Misschien was het zijn kritische literatuurbeschouwing uit 1886, zijn 
werk over de dood van het naturalisme uit 1891 of bespraken zij wellicht Een liefde uit 1897. 
326 Brief van A. Zernike aan J. Mankes, Bovenknijpe januari 1914 (Bijlage III.3), in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 699. Frank 
Rozelaar was een uitgave van dagboekaantekeningen die eerder waren gepubliceerd (in 1903, 1904 en 1908)  in het literaire tijdschrift De 
XXe Eeuw. In dit tijdschrift, onderleiding van Van Deyssel en Albert Verwery, kwamen thema’s als socialisme en schilderkunst aanbod. Zie: 
Y.B. Kuiper en J. de Lange, ‘De kunstenaar en de predikante’, in: T. Mecuur e.a (red.), De Friese jaren van Jan Mankes (Museum Belvedere 
Oranjewoud 2007) pp. 51-104, aldaar 64-65. 
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Jan Mankes werd er diep door geraakt, maar vond ook dat hij zelf al op dat spoor zat.327 Zich 
vereenzelvigend met het oorspronkelijk als dagboek geschreven boek van Van Deyssel schafte 
Jan in maart van dat jaar een schrift aan waarin hij notities maakte en zijn schrijven oefende.328 
Herhaaldelijk schreef hij er passages van Van Deyssel in over. Ook een aantal van de kladversies 
van zijn brieven aan Anne zijn er in bewaard. De wijze waarop Van Deyssel schreef over ‘het 
heele, kostbare geheim om goede kunst te maken’ werd van grote invloed op zijn denken en 
werk uit die periode. Steeds opnieuw zou hij terugkomen op de sleutelpassage van de roman, 
waarin Van Deyssel schreef dat  
 

…indien gij alleen wéét dat uw inktkoker daar staat en dat gij een genot-rijk 
perendrupsje op de tong hebt, schrijf dan niet dat God u is verschenen of dat het Heelal 
een reaal-dialektiek is. Ja, al meent gij nog zoo zeker te weten, dat God U is verschenen, - 
schrijf toch liever van den inktkoker en het perendrupsje. Want dan zult gij de proef op 
de som eerst verkrijgen. Indien namelijk hij U werkelijk is verschenen, zullen de 
inktkoker en het perendrupsje goddelijk worden onder uw handen. Dit is de weêrgaloze 
belooning voor de nederigen van Hart en de armen van Geest.329  
 

De theologisch doctoranda, die naast haar drukke werkzaamheden op dat moment schreef aan 
een proefschrift Over Historisch Materialisme en Sociaal Democratische ethiek, een regelrechte 
aanklacht tegen marxistisch georiënteerde stromingen binnen het socialisme, stimuleerde de 
behoefte van de jonge kunstenaar om zich verder te ontwikkelen. Zij maakte hem deelgenoot 
van zowel haar kunstzinnig-literaire als wetenschappelijke kennis en deed hem inzien dat het 
hem aan basale kennis ontbrak. Hij bestudeerde de literatuur die ze hem aanreikte en probeerde 
zijn talen verder te ontwikkelen. Tot nu toe had hij artikelen door Gouma laten vertalen, maar 
onder invloed van de predikante besefte hij het belang van het zelf kunnen lezen van artikelen 
en geschriften in de oorspronkelijke taal.330 Anne en Jan onderzochten samen hoe de kunst zich 
verhield tot religie en of er een allesomvattende vorm van religie kon zijn. Ideeën waarmee Jan 
al op het glasatelier in Delft had kennis gemaakt via zijn goede vriend Toon Berg, maar die nu, 
dankzij zijn ‘moderne’ vriendin een nieuwe impuls leken te krijgen.  
  In een goed bewaarde bron over de ontwikkeling van het kunstenaarschap van Jan 
Mankes valt op te maken hoe de relatie tussen de predikante en de kunstenaar zich ontwikkelde. 
In de brieven die hij eind 1913 – de periode waarin hij Anne ontmoette – aan zijn mecenas 
richtte begon hij uitvoerig te schrijven over zijn kijk op religie. Jan ontwikkelde in die brieven 
zijn modernistische ideeën, iets wat Pauwels, een strenge katholiek, ten zeerste betreurde. Als 
conservatief-gelovige, maar zeker ook als entrepreneur. Hij vreesde dat de modernistische 
ideeën voor een devaluatie van Jans werk zouden zorgen.331 Dat Jan een vrijzinnig predikante 
had ontmoet en een bovenmatige interesse voor haar aan het ontwikkelen was, was Pauwels 
toen nog niet bekend. Hoewel nergens met zekerheid kan worden vastgesteld dat het de 
predikante was die hem beïnvloedde in zijn moderne opvattingen en Jan ook voor de 
ontmoeting met Anne al nadacht over religie en natuur, is het in ieder geval opvallend te noemen 
dat kort na het ontstaan van de vriendschap tussen Jan en Anne de relatie met Pauwels – als 
gevolg van een geloofsdiscussie – behoorlijk begon te bekoelen.    
  

                                                           
327 Kladbrief aan A. Zernike,’t Meer omstreeks 23 februari 1914 (Bijlage II.3), in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 654-655. 
328 Jan Mankes had twee kladschriften. In een blauw schrift schreef hij citaten van met name Lodewijk van Deyssel en gedichten van 
ondermeer Hélène Swarth, Willem Kloos en Adema van Scheltema. Ook oefende hij zijn Nederlandse schrijfkunst in het schrift. Een 
roodbruin kladschrift bevat persoonlijke teksten over de liefde en werk. Er staan kladbrieven aan Anne Zernike in, soms zwaar doorgestreept. 
Naast gedichten en gedachten over kunstkritiek en religieuze vraagstukken staan er ook brieven aan vrienden, kennissen, kunstcritici en 
kunsthandelaren in. Veel pagina’s lijken opzettelijk verwijderd. Zie ook: Kuiper en De Lange, ‘De kunstenaar en de predikante’, p. 89. 
329 Het is deze passage die volgens Kuiper en De Lange een sleutelpassage is. Het vormt de basis van de visie die Mankes op zijn eigen kunst 
ontwikkelt. Vgl.: Kuiper en De Lange, ‘De kunstenaar en de predikante’, p. 89. Citaat afkomstig uit: Lodewijk van Deyssel, Het leven van 
Frank Rozelaar (1911). Gebruikte editie: Heruitgave onder redactie van Harry G.M. Prick (Den Haag 1982) p. 133. 
330 Bijvoorbeeld het Quakers blad The Friend. Vgl. Mankes-Zernike, ‘Jan Mankes’, p. 32. 
331 De brieven van Pauwels zijn nooit terug gevonden, maar uit de brieven van Jan Mankes aan Pauwels valt de teleurstelling op te maken. 
Zie ook: Mankes-Zernike, ‘Jan Mankes’, p. 27. 
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In januari 1915 bezocht Anne Zernike een lezing van de kunstkritische dominee J. J. Meijer.332 
Ook Jan, die zich bleef verdiepen – hij las onder meer het werk van Thomas à Kempis, een 
middeleeuwse mysticus die ook grote invloed had gehad op Van Gogh, bestudeerde het Nieuwe 
Testament en maakte kennis met de gedichten van Guido Gezelle -bezocht de lezing van de 
Enkhuizer predikant.333 Meyer, een christensocialist, tevens bestuurslid van de Nederlandse 
Protestantenbond en een kunstkenner, hield zich bezig met het schrijven van kunstbeschouwing 
en gaf daarover regelmatig lezingen.334 Het is onduidelijk of de twee hadden afgesproken elkaar 
daar te ontmoeten of toevallig tegen het lijf liepen. De avond liep inhoudelijk uit op een 
teleurstelling. De lezing die Meyer gaf was volgens beiden bedroevend slecht.335 
 Anne kende de dominee al langer, mogelijk van de vergadering van moderne 
predikanten in de drie noordelijke provincies, en had tot dan toe de indruk dat hij een goede 
mening over kunst bezat, maar de ‘banale, vage beschouwingen bij dien avond’ vielen haar erg 
tegen en zij ergerde zich aan de totale afwezigheid van zuivere begripsbepaling. Meyer vond dat 
kunst niets anders was dan ‘een schijn’. ‘Dit woord in zijn dubbele beteekenis genomen kan men 
bezwaarlijk voor een juiste begripsbepaling [laten] doorgaan!’336 Ze had Meyer na afloop van 
zijn lezing geadviseerd om het zojuist verschenen artikel van Van Campen, over ‘Historisch 
Materialistische Aesthetica’ uit De Gids van december 1913 te lezen. Van Campen schreef daarin 
dat: 

De kunstenaar die een werkelijkheid beeldt in kunst, doet als 't ware een fata morgana 
spiegelen boven en naar het beeld eener stad; de kunstenaar, die een ideaal beelden wil 
in kunst, wil een stad bouwen onder en naar een fata morgana. Het eerste kunnen alle 
kunstenaars, genieën en talenten, groote en kleine; zij maken dan kunst, groote of kleine, 
naar hun aanleg. Het laatste kan maar één wellicht in duizend jaren, één begenadigde 
onder geslachten en geslachten van kunstenaars, één vorst onder zijn broeders, een 
profeet onder de wáárzeggers!337 

 

Zou ds. Meyer overtuigd worden ‘dat de grens tussen kunst en godsdienst niet daar loopt waar 
hij hem trekken wil, omdat de goddelijke geest die in de godsdienst wordt aanbeden in de kunst 
tot uiting komt’, vroeg ze zich hardop af.338 Ook Jan stuurde ze een exemplaar van Van Campens 
artikel. Hij vond het een genoegen om kennis te maken met Van Campens opvattingen.  
 

’t Blijkt gelukkig dat er nog wat meer menschen zijn die in mijn critische beschouwingen 
wat verder doorgaan, want een hooge dunk had ik er eerlijk gezegd niet van. […] De 
critieken over schilderkunst van min of meer gewoone literaire menschen als De 
Meester, Egbertine de Haas, Kalff, Van Eeden zijn volkomen dood en doodend door hun 
middelmatigheid, hun onovertuigdheid, prachtig geschikt voor de groote dagbladen, die 
niets liever doen dan vriendelijk schipperend wel de lezers wel grootsch publiek […] in 
hun zelf genoegzame dommel (te) houden, 

                                                           
332 Ds. Jacob Johannes Meyer (1878-1956) was van 1905 tot 1929 predikant te Wijnaldum (Fr.), daarna in Enkhuizen. Hij werd vroeg lid van 
de SDAP. Hij was van 1918 tot 1932 (kunst)redacteur van het christen-socialistische weekblad De Blijde Wereld (1902-1932, postadres 
Bovenknijpe) en later medewerker voor cultuur in opvolger Tijd en Taak dat onder redactie stond van Willem Banning (zie hoofdstuk 5). In 
deze bladen werd op de grondslagen van christendom en socialisme gepleit voor vernieuwing van de maatschappij. Die vernieuwing moest 
zich ook richten op de emancipatie van de arbeider; Meyer onderzocht welke rol de kunst daarbij kon spelen en in vele artikelen en boeken 
verwoordde hij zijn inzichten daarover. Hij publiceerde in 1912 het boek Kunst en Zedelijkheid. Mogelijk waren de lezingen die hij gaf 
daarop gebasseerd. Zie voor een uitgebreide beschrijving van Meijer: Derk Jansen, Een kunstenaar op de kanse:.ds.J.J Meyer (11 okotber 
1978-18 november 1956) (Enkhuizen 2010). Anne Zernike bleef haar hele leven in contact met Meyer en logeerde wanneer zij in zijn buurt 
preekte bij de predikant te Enkhuizen in het zogenaamde ‘Banning-kamertje’ in zijn huis. (Met dank aan Derk Jansen voor het verschaffen 
van deze informatie over J.J. Meyer en A. Zernike). 
333 Wessels, Het evangelie, pp. 64-67. 
334 Zie: Jansen, Een kunstenaar op de kansel, p. 255.  
335 Wat de exacte strekking van de lezing was vermeldt de brief niet. Ook kranten uit die periode geven geen uitsluitsel over het hoe, waar en 
wanneer van de lezing. Wel gaf Meijer een jaar eerder, op 12 september 1910 op de vergadering van moderne predikanten van de drie 
noordelijke provinciën, te Leeuwarden, een lezing over Allard Pierson over ‘zĳne verhouding tot godsdienst, wĳsbegeerte en kunst’. 
336 Brief van A. Zernike aan J. Mankes, Bovenknijpe januari 1914 (Bijlage III.2), in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 699-700. 
337 M.H. van Campen (Aug.-Sept. 1913), ‘Het historische materialisme in de litteraire critiek’, De Gids, 78, januari 1914. Ze gebruikte het 
artikel over het historisch materialisme en de kunst waarschijnlijk ook voor haar proefschrift waarin ze zich verzette tegen het historisch 
materialisme. 
338 Derk Jansen, De ziel van de kunstenaar of de ziel der dingen, p. 246. 
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schreef hij de predikante in een dankbrief.339 Jan liet zich, beïnvloed door Van Deyssels inktpot 
en peredrupsje, kritisch uit over de recensenten die in de dagbladen de wereld probeerden te 
vatten in rubrieken en etiketten. ‘Iedere gebeurtenis […] valt in zijn speciale rubriek voor, krijgt 
een itiket [sic] een nummer een rang een naam…afgeloopen. Al lezende wordt je alles van de 
wereld gewaar. T is de wereld, t is een groot dagblad, […] met zijn […] rubrieken, ongelukken, 
sprot, wat wil je, […] gaat alles weten zoo, een wereldreis erbij en je bent overal geweest ook. 
Een schijn vooruitgang brengen ze te weeg. Zeg Annie laten wij proberen nu eens niet alles te 
weten, maar echt iets te weten […]’340  
 Ondertussen was Jan Mankes geabonneerd op een scala aan kranten om maar niets te 
missen van de wereld om hem heen. Via de Nieuwe Rotterdamsche Courant, de Amsterdammer, 
de [Haagse] Avondpost en het christen-socialistische blad Eenheid bleef de kunstenaar bijzonder 
goed op de hoogte van zowel het leven en werk van zijn kunstbroeders in de steden, als ook van 
het maatschappelijke en politieke klimaat.341 Vooral Eenheid, dat een klankbord wilde zijn voor 
de meest uiteenlopende maatschappelijke en geestelijke stromingen bracht hem in die periode 
veel interessants.342 Vanaf 1912 leverde onder meer Theo van Doesburg geregeld letterkundige 
en kunstbeschouwelijke bijdragen aan het theosofische weekblad. Uit zijn teksten, die Jan zeer 
waardeerde, bleken hoge verwachtingen ten aanzien van de voortschrijdende beschaving die de 
mensheid naar een vergeestelijkt plan moest voeren.343 
  Pauwels, nog steeds niet op de hoogte van het contact tussen de schilder en de 
predikante, zinde het allerminst dat Jan dit weekblad zo gretig las. Hij sprak hem erop aan. Jan 
Mankes liet het er niet bij zitten en maakte zijn vriend duidelijk, hoe weinig hij onder diens 
geestelijke curatele wilde staan .344  

 
Uit uw brief komt me zoo de toon tegen van zachte vermaning gegeven door iemand die 
volkomen op de hoogte is tegen ondergeteekende, die er zich in beschouwd ziet als een 
argeloos tastend zieltje dat, nog niet begaafd met scherp onderscheidingsvermogen, rijp 
en groen te slikken krijgt en slikt. Voornamelijk op de onjuistheid dier voorstelling kom 
ik hier neer. 

 
En over Pauwels kritiek op Eenheid:  

 
Daarom is het [blad- FP] me sympathiek. Die stroomingen (u weet ook dat ze bestaan) 
zijn me een heerlijkheid. Dat is geen verdwaalde of verwaaide toevalligheid die pas bij 
me is opgekomen. Die stroomingen zijn vele, onderling zeer verschillend, met vele ervan 
ga ik lang niet accoord, maar het is mooi dat ‘Eenheid’ ze alle opneemt, de 
gemeenschappelijke kern er uit tracht te zoeken, en zoo niet verder maar dichter bij 
elkaar brengt. Maar wat verstaat ge dan toch onder die moderne stroomingen? Neen 
heusch Amice, geloof me, niets geks of niets vreemd, niets totaal nieuws misschien; alles 
wat oprecht vroom is, liefde heeft en kracht valt er onder (…). Die nieuwe stroming is bij 
uitstek onmaterialistisch (…).  

 

                                                           
339 Kladbrief aan A. Zernike, zonder datum, omstreeks 23 feb. 1914 (Bijlage II.3), in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 654-658. De 
doorstrepingen zijn overgenomen uit de publicatie. 
340 Idem. 
341 De drie kranten versloegen het nieuws van Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. 
342 Het betreft hier: De Eenheid: weekblad voor geestelijke en maatschappelijke stromingen. Zie ook: 
http://kempis.nl/mag/category/fictionandnonfiction/dada-de-stijl/theo-van-doesburg [geraadpleegd op 23-02-2011]. 
343Alied Ottevanger,‘Küpper, Christiaan Emil Marie (1883-1931)’, Biografisch Woordenboek van Nederland, via: 
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn5/kupper [geraadpleegd op 10-07-2011]. Theo van Doesburg is naast I.K. 
Bonset en Aldo Camini het meest gebruikte pseudoniem van Emil Marie Christiaan. Zie ook: Els Hoek (red.), Theo van Doesburg. 
Oeuvrecatalogus (Utrecht 2000) en L.C. Jaffé, Theo van Doesburg (Amsterdam 1983). 
344 Kuiper en De Lange,‘De kunstenaar en de predikante’, pp. 51-104. Zie ook: brief aan A.A.M. Pauwels, zonder datum, omstreeks 23 
oktober 1913, brief 246, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp.358-359. 
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Om daar een maand later aan toe te voegen: ‘Kunst en wijsbegeerte zijn verschillend, maar kunst 
en geloof komen veel dichter bij elkaar. Kunst is een uiting geven aan geestelijk leven.’345 Zinnen 
die doen denken aan dat wat Anne Zernike van haar mentor en goede vriend Isaak De Bussy had 
geleerd. Uitte Jans fascinatie voor de predikante zich al in het najaar van 1913 in zijn denken? 
Essentieel in De Bussy’s (en in zijn voetspoor Annes) ethische opvatting was de zogenaamde 
waardenleer, waarin de waarde toekenningen in plaats van wettenschappelijke kennis de kern 
van elke wereldbeschouwing vormde.346 In het proefschrift waar Anne op dat moment aan 
werkte schreef ze dat het belang van het opwekken van het wetenschappelijke en aesthetisch 
kunstgevoel er zeker was, maar dat de hoogste zaligheid niet materieel was, maar zedelijk, 
namelijk het kunnen geven en ontvangen van liefde.347  
 Het was een opvatting die aansloot bij Mankes’ idealistische ideeën over zuiverheid en 
vergeestelijking in zijn werk. ‘Geloof staat boven alle wetenschap, het is een innerlijke 
verzekerdheid, een band tussen God en mensch. Als ik alleen maar zeg liefde is iets grootsch en 
verhevens, dan hebben stellingen noch bewijzen daar invloed op’, schreef hij aan Pauwels. In dat 
opzicht lijkt het mogelijk – met zekerheid valt het niet vast te stellen – dat de zo typische ‘De 
Bussy terminologie’ die is terug te lezen in Annes proefschrift ook is te vinden in de 
‘verweerschriften’ die Mankes aan Pauwels schreef ter beantwoording van een gewetensvraag.   
Pauwels had hem namelijk gevraagd of hij zich onvoorwaardelijk aan de wil van God wilde 
onderwerpen. Een geschokte Mankes wees zijn mecenas in zijn antwoord op de Goddelijke 
zedenwet en het onvermogen om het werkelijke zijn weer te geven.  

 
Nooit of nimmer zal ik me onvoorwaardelijk onderwerpen aan wat menschen me als de 
waarheid voor zullen leggen al acht ik die menschen nog zoo wijs en goed, en al 
verklaren ze hun waarheden voor nog zoo heilig, alles wat niet strookt met de Goddelijke 
zedewet, met de God in ons, zal ik verwerpen, hierin ben ik volkomen anarchist, maar 
ook alles wat daarmee wel strookt, al wat ik groot en innig, dus vroom, voel al komt het 
van nog zulke doemwaardige schepselen, zal ik vereeren (…).348 

 
De brieven uit deze periode roepen de vraag op of Anne Zernike met Jan sprak over de 
geloofsdiscussie met zijn mecenas. Het lijkt niet toevallig dat deze twist de kop opstak net toen 
de schilder de predikante had leren kennen. Na Jans felle antwoorden kwamen de brieven van 
Pauwels minder frequent en de toon werd zakelijk en afhoudend. Toen zijn mecenas in februari 
1914 langs kwam in `t Meer werd er alleen gesproken over ‘het mooie weer, de stoffige weg’. Jan 
miste de goede gesprekken met Pauwels en in een poging het oude contact te herstellen - hij had 
zijn mecenas ten slotte ook nodig - schreef hij een tijdje later toch een verzoenende brief. Hij 
vroeg Pauwels waarom hij maar bleef denken dat hij zich tegen het geloof verzette. Pauwels wist 
toch wel dat Jan alleen maar tevreden was over een werk als hij het hoogste bereikte. Een diep 
geestelijk kunstwerk, een kunstwerk, ‘dat niet op gewoon zinnelijk oogenpracht […] gebaseerd 
[is]’ was voor hem het allerhoogste.349  
 
 
 
 

                                                           
345 Idem. 
346 Jansen, Een kunstenaar op de kansel, p. 244. Zie ook: D. Jansen, ‘Om het ware woord. Dr. Nicolaas Westendorp Boerma (6 april 1872-28 
november 1951)’, Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 (DNK), 26/58, 2003, pp. 1-22, aldaar p. 10 en A.F. de 
Jong,‘I.J. de Bussy’, Biografisch Lexicon V, pp. 104-107. Gerard Heymans beschrijft in ‘I.J. De Bussy. Inleiding tot de zedekunde. 
Amsterdam 1898’, De Gids, 63, 1899, p. 488, de theorie als volgt: Deze wetenschap, die van de zedelijke beoordeeling, onderzoekt den 
mensch niet meer voor zoover hij beoordeeld wordt, maar voor zoover hij beoordeelt; zij vraagt niet hoe hij feitelijk handelt, maar hoe en 
waarom hij aan eigen en anderer handelen de predicaten verbindt van goed en slecht.  
347 Mankes-Zernike, Historisch materialisme en sociaal democratische ethiek, p. 55. Vergelijk met brief 252, 26 november 1913, in: Jan 
Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 369.  
348 Zie: Brief aan A.A.M. Pauwels, 12 december 1913, Brief 253, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 372. Zie ook: Van der 
Sman,‘Verdieping, in een tijd van onrust’, p. 29. 
349 Idem. 
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Bij den dag zie ik het duidelijker en bewuster, dat evenals de schoonheid niet alléén is bij 
primitieven, de impressionisten, of welke richting dan ook, God ook niet alleen word[t] 
gevonden in een speciaal tijdperk of in een speciale kerk, maar dat hij in alle eeuwen zich 
glorierijk openbaart.350 
 

Anne haalde de passage nog eens aan in de biografische schets over Mankes die ze enkele jaren 
na zijn dood (1923) schreef.351 Het was een belangrijke passage. De (geloofs)brief had zijn 
uitwerking niet gemist. Op deze volgens Anne ‘geestigen wanhopigen brief’ van Jan moet spoedig 
een antwoord zijn gekomen van Pauwels waarin hij zijn conservatief- katholieke opvatting 
blijkbaar bleef verdedigen tegen het modernisme, want Jan, al dan niet ingefluisterd door Anne, 
antwoordde: ‘Het modernisme heeft voor u een afschrikwekkende klank. Toch is het maar een 
woord, de ziel, het wezen ervan. Ik ben geestelijk aangelegd, streef dus niet naar materieele 
belangen.’ Hij somde een rijtje inspiratiebronnen op:  
 

Modernisme, vrijdenkerij, vrouwenbeweging, geheelonthouding, vegetarisme, 
Christenanarchisme, christensocialisme, Rein Leven beweging, Communisme’ en voegde 
daar aan toe ‘[…] kom, u weet toch wel dat ik bij al mijn idealisme […] toch heus geen 
jochie ben dat onder een hoedje te vangen is, dat ik werkelijk pittig genoeg ben om ook 
allen die zich als geestverwant aanmelden eens kritisch op de keper te gaan beschouwen 
en ze desnoods eens leukweg in ’t ootje te nemen. Al die voorname stellingen van 
erbarmelijk zoekende en tastende zieltjes in het duister van die hoogmoedige dwazen 
die lachende naar hun verderf loopen met de heerlijke werkelijkheid te eenenmale in 
strijd.352  
 

Pauwels en Schüller maakten zich zorgen over zijn nieuwe werk, maar de schilder, verliefd aan 
het worden, blaakte van het zelfvertrouwen. De Lange en Kuiper wezen er al eerder op dat Jan 
Mankes in die periode van een verdroomde sferisch en monochroom schilderen overstapte naar 
een meer expressieve stijl, met vooral kleurige en meer realistisch ogende werken.353 Het werd 
winter (1913/1914) en Anne en Jan lazen samen de verzen van Boutens en de net gepubliceerde 
brieven van Vincent van Gogh aan zijn broer Theo. Aan Pauwels schreef Jan dat het spirituele 
hoofdzaak was geworden in Van Goghs werk.354 Dat inspireerde de jonge kunstenaar, niet in de 
zin van een waarheid, want daar waren mensen volgens hem te klein en onvolledig voor. 
Misschien bedoelde hij het meer zoals Van Campen het in de zomer van 1913 in De Gids had 
omschreven:  
 
        een intuïtief aanvaarden van een gevoelde maar niet    
         doorvoelde en evenmin begrepen waarheid, een aandrift en      
         een roepstem die zij volgden, handelend uit onbewuste en  
         aangeboren zekerheid, gelijk duiven die onder den wijden,  
         wegloozen hemel de richting vinden naar het veilig nest.355  
 
Een gevoelde waarheid, een aandrift en een nest. Van Campens woorden hadden het Knijpster 
voorjaar van 1914 niet beter aan kunnen kondigen.  
  
 
 
 

                                                           
350 Kladbrief aan A.A.M. Pauwels,’t Meer 4 maart 1914 (Bijlage I.16), in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 648. Zie ook: Mankes-
Zernike, Jan Mankes (1889-1920) p. 27. 
351 Mankes-Zernike,‘Jan Mankes’, p. 27 
352 Kuiper en De Lange, ‘De kunstenaar en de predikante’, p. 97. Zie ook: Kladbrief aan A.A.M. Pauwels, ’t Meer omstreeks 30 januari 1914 
(Bijlage II.2), in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 652-653. 
353 Idem. 
354 Idem. Zie ook: Brief aan A.A.M. Pauwels, 25 mei 1914, brief 259, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 384-386. 
355 Idem, p. 475. 
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‘‘Er zijn twee vogeltjes’  
In april was het nog koud in Friesland, de zon liet zich in het geheel niet zien. Jan Mankes leek er 
weinig last van te hebben. Hij schreef aan ‘Waarde Annie’ dat hij het fijn vond ‘dat wij […] dat 
samen weten, nu kunnen we samen ‘‘tijdlooze tijden’’ dwalen’. 356 
Jan had besloten het er op te wagen. Hij wilde Annie vertellen wat hij werkelijk voor haar voelde. 
In zijn kladschrift schreef hij de eerste aanzetten van strofen die haar zou moeten overtuigen 
voor hem te kiezen. ‘Er zijn 2 vogeltjes waar ik je eens op wijzen wil, de kennismaking is 
gemakkelijk en ze kunnen je misschien […] evenals ze mij doen wel wat genot bij brengen.’357  
  Anne kwam vlot daarop langs in ’t Meer, maar ze trof Jan niet thuis.358 Hij was veel 
buiten om te genieten van het voorjaar. Wel liet ze een dichtbundel van de Indiase dichter 
Tagore voor hem achter. In de brief die hij daarop liet bezorgen op de pastorie bedankte hij haar 
voor de gedichten, die hij waarschijnlijk opvatte als een teken van liefde. Anne ontving daarna 
opnieuw een brief waarin hij schreef over het lijsternest en vijf gedichtjes uit de bundel had 
overgeschreven. Gedichtjes die nagenoeg allemaal betrekking op de liefde hadden. Jans 
boodschap kon niet duidelijker zijn: ‘Op liefde alleen zit ik te wachten om me eindelijk in hare 
handen te geeven’, citeerde hij Tagore. ‘Ze komen met hun wetten en hun geboden om mij vast te 
binden. Maar ik ontwijk hen immer, want ik wacht alleen op liefde om mij in hare handen te 
geven.’359 
 Haar antwoord op zijn overpeinzing stuurde een geschrokken Anne, enkele dagen later. 
Ze zou willen dat hij haar niet had geschreven over zijn ‘voorjaars-wederswaardigheden’. Hij 
schreef volgens haar aanhoudend over het lijsternest en dat was heel geschikt om andere dingen 
te doen vermoeden, die niet zo gemakkelijk te duiden waren. ‘Ik ben er niet helemaal zeker van 
dat ik weet wat je bedoelt.’360 Maar Anne wist heel goed wat Jan bedoelde. Ze schreef te vrezen 
hem verdriet te zullen doen en hoopte dat het overbodig was dat ze dit schreef. Ze zei bang te 
zijn dat het haar niet zou lukken om de gedachte dat Jan haar meer lief had dan zij hem, van zich 
af te zetten, wat zou betekenen dat ze hem niet meer op zou kunnen opzoeken. Dat laatste vond 
ze jammer, want het was zo gezellig ‘om eens wat met hem te praten’. ‘Maar je begrijpt wel Jan, 
dat ik die gezelligheid niet zou willen koopen met wat voor jou een verdriet worden zou.’361  
 Van de reactie op deze brief is alleen de kladversie bewaard, maar de zin die de 
kunstenaar er boven schreef verraadt zijn gebroken hart: ‘Zal mijn liefde nu 3 maanden 
wegzinken en zal ik overblijven als een wrak zoo ik me voel. Want o God help uw kind, help uw 
kind het voelt zich zoo moe en zoo gruwelijk leeg.’362 Daaronder stond dat het hem erg speet dat 
dat zinnetje over het lijsternest op haar overkwam als een plat liefdesraadseltje. Hij had haar 
heel erg lief en wilde dat niet langer voor haar verborgen houden. Maar nu ze schreef te vrezen 
dat zij haar angst voor zijn gevoelens niet meer van zich af kon zetten en dat het daarom 
misschien beter was dat ze niet meer bij hem langs kwam, maakte een gevoel van diepe treurnis 
zich van hem meester:  

 
God, Annie, ik heb daarom gehuild, omdat ik daar zoo akelig voelend voor stond. Liefde 
vrees je toch niet. Liefde begeert immers niet en zoekt zich zelf toch niet. Om me verdriet 
te besparen zeg je. Maar het zou wel juist een verschrikkelijk verdriet zijn te weten dat je 
niet komt, omdat je geen liefde wenscht. Onze liefde is toch iets rein geestelijks.363 

 

                                                           
356 Kladbrief aan A. Zernike,’t Meer, zonder datum (vermoedelijk tussen 15-21 april 1914) (Bijlage II.4) in: Jan Mankes. Een 
kunstenaarsleven, pp. 658-661. 
357 Idem. 
358 Dit blijkt uit het vervolg van de kladbrief van Jan Mankes aan Anne Zernike. 
359 Gedicht XVII uit de WIJ-zangen van Rabindranath Tagore. Zie: Gitanjali, Wijzangen van Rabindranath Tagore, vertaald door Frederik 
van Eeden (Amsterdam 1913). Volgens een eerdere passage in de kladbrief van Jan Mankes aan Anne Zernike bracht Anne een boek van 
Tagore langs in april 1914. Zie: Kladbrief aan A. Zernike,’t Meer, zonder datum, vermoedelijk tussen 15-21 april 1914 (Bijlage II.4) in: Jan 
Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 658-661. 
360 Idem (zonder datum, waarschijnlijk 26 april 1914)’, brief 256, pp. 380-381. Zie over het lijsternest: Idem, zonder datum, maar 
vermoedelijk tussen 15-21 april 1914, (Bijlage II.4) pp. 658-661.  
361 Idem, brief 256, pp. 380-381. 
362 Idem, Kladbrief (zonder datum, vermoedelijk 28 april 1914 (Bijlage II.5) pp. 661-662. 
363 Idem. 
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Een opnieuw geschrokken Annie liet een dag later een helder antwoord bezorgen: ‘Jan, je mag 
niet spreken van “onze liefde”. Want het is geen liefde die ik voor je voel.’ Liefde zou volgens 
Anne Zernike ‘grooter, dieper en jubelender’ moeten zijn, het zou haar geheel moeten 
doordringen. ‘Zoo dat ik altijd aan je dacht. Dat doe ik niet. Dat zal ik nooit doen.’ Aan een plat 
liefdesraadseltje had ze zeker niet gedacht, maar ze zou nooit voor hem voelen wat hij voor haar 
zei te voelen.364 In dramatische bewoordingen nam Jan afscheid van Annie.365 Hij kon niets 
anders dan haar gevoelens accepteren. Hij wist nu zeker dat zijn ‘gevoel niet groot genoeg is, dat 
ik te zwak ben om je te minnen met de liefde waarop je recht hebt’. Hij wilde alleen dat Anne het 
‘nooit’ in haar brief terug nam want ‘nooit is zoo lang. Liefde is zoo machtig!’ Met een ‘vaarwel 
Annie, leef met God!’ nam hij afscheid van de predikante. Maar die poging mislukte meteen, want 
al in zijn post scriptum kwam hij daarvan terug: ‘O ik kan het niet, ik kan zo niet van je scheiden. 
Laat me nog eenmaal zeggen dat ik zielsveel van je houd.’366 
  Volgens de versie van het verhaal die Anne opschreef in haar autobiografie bleef de 
afgewezen kunstenaar van haar weg. Jan kwam niet meer naar haar kerkdiensten, noch naar de 
pastorie. Zelfs toen in die zomer de Eerste Wereldoorlog uitbrak en zij, naar eigen zeggen, 
halsoverkop vanuit haar vakantieadres in de Belgische Ardennen naar Friesland terugreisde om 
haar gemeenteleden bij te kunnen staan in die dreigende tijd, liet hij niets van zich horen. ‘De 
immense schok, dat in de twintigste eeuw toch een oorlog in Europa mogelijk was gebleken, 
moest ik alleen trachten te verwerken. Jan Mankes bleef van me weg…’367 Als we de tekst in de 
autobiografie mogen geloven voelde de predikante zich vooral daardoor eenzamer dan ooit.    
  Pas in oktober, toen ze hem voorbij was gefietst en had gegroet, werd het contact 
hersteld. Ze ontving een ‘triomfantelijke brief’, waarin Mankes vroeg of hij weer in de kerk 
mocht komen en met haar goedvinden ook weer in de pastorie.368 Over zijn gevoelens voor haar 
was hij inmiddels heen. Hij kon haar gelukkig zien met een ander. Maar dat was niet wat zij 
wilde. Haar gevoelens voor hem waren veranderd. ‘Toen hij een avond bij me was geweest, was 
ik de volgende morgen alleen nog maar bang, dat hij dat kon hebben gemeend’, blikte Anne in 
haar autobiografie terug. ‘Eindelijk kende ik, tot mijn diepe geluk, mijn eigen hart. Op een 
stralende herfstdag in het Oranjewoud, toen de octoberzon een meizon leek, gaven we elkaar 
onze eerste kus.’369 Kort daarop werden beide families ingelicht over de verloving en nog geen 
jaar later trouwden ze.  

Een romantisch verhaal? Uit de briefwisseling tussen Anne en Jan komt een andere 
versie naar voren. In tegenstelling tot wat Anne zich later herinnerde, blijkt uit het kladschrift 
van Jan Mankes dat zij elkaar ook na zogenaamde ‘breuk’ bleven schrijven of misschien zelfs nog 
steeds ontmoetten. Op 15 mei om 5 uur schreef Jan immers:  

 
Nu is de dag van heil, nu is de dag van vreugde, het lachende leven. Mijn liefde kwam en 
overwon. (…) Want weet je Annie wil wel met me wandelen. Ze wil wel derde [klasse] 
reizen, ze ziet eenvoudig die onzinnige deftigheid niet. Ze laat zich gelden, wel laat je dan 
gelden, je kunt het doen. (…).370  

 
Annie zweeg daarover in haar autobiografie, ze leek het (brief)contact met Jan in die periode te 
zijn vergeten en deed het voorkomen alsof ze de gehele zomer van elkaar vervreemd waren.  
 Wanneer de autobiografie wordt vergeleken met de bewaarde briefwisseling en de 
(brief)aantekeningen in de kladschriften van Jan, blijkt niet alleen dat het verhaal veel 
complexer is dan de versie in Een vrouw in het wondere ambt, maar ook dat het tijdsverloop van 
het verhaal dat zij in 1956 opschreef niet klopt. Uit de brieven blijkt dat de eerste toenadering na 
de breuk in het voorjaar van 1914 niet, zoals in de autobiografie beschreven, in  oktober 1914, 
maar al in mei van dat jaar plaatsvond. Bovendien vond er in het najaar een, niet door Anne 
                                                           
364 Idem, 29 april 1914 (Bijlage III.3) pp. 700-701. 
365 Idem, 30 april 1914 (Bijlage II.6) p. 663. 
366 Deze zin is niet opgenomen in de gepubliceerde brief, maar staat wel in de originele transcripties (particuliere collectie). 
367 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 86. 
368 Idem. 
369 Idem, p. 87. 
370 Kuiper & De Lange, ‘De kunstenaar en de predikante’, p. 96. 
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beschreven, tweede periode van verwijdering plaats. Ditmaal was dat op initiatief van Mankes, 
die de predikante liet staan, nadat hij haar politieke opvattingen beter had leren kennen. Over 
die afwijzing en de reden daarvan zweeg zij in1956. 
 Jan Mankes was een naar religieus anarchisme neigende pacifist, die elke vorm van 
landsverdediging op door Tolstoj geïnspireerde, religieuze gronden verwierp. Anne Zernike 
daarentegen kwam uit een zeer liberaal gezin, waarin socialistische en anarchistische idealen 
werden verafschuwd. De predikante had zich wel verdiept in socialisme en anarchisme, maar 
had gemeend zich te moeten distantiëren van dergelijke opvattingen. Toen ze predikante was in 
Bovenknijpe verzette ze zich zelfs publiekelijk tegen de idealen van haar collega’s, de 
zogenaamde ‘rode dominees’, die nota bene vanuit datzelfde dorp hun christen-socialistische 
weekblad De Blijde Wereld verspreidden.371 
  De (klad)brieven tussen Zernike en Mankes doen vermoeden dat zowel een verschil in 
opvatting als in opvoeding een rol speelde in haar twijfels over de ontstane relatie met de 
schilder. Zijn ideeën en idealen verschilden nogal met die van de Amsterdamse familie Zernike. 
Bovendien had hij niet gestudeerd, zijn HBS niet eens afgemaakt en woonde hij met zijn ouders 
op het Friese platteland. Paste hij wel in het geleerdere, liberale milieu waartoe de Zernikes 
behoorden? Dat die kwestie ook een rol leek te spelen in hun moeizame contact blijkt uit een 
door Jan in zijn kladschrift genoteerde opmerking. Waarom andere schreef hij dat Annie weer 
met hem wilde wandelen en dat zij wel derde klasse met hem wilde reizen?372  
 Daarnaast wijzen de bronnen waar het de verwijdering tussen Anne en Jan betreft ook in 
een andere richting, of liever gezegd naar een ander. Jan schreef Anne dat hij haar gelukkig kon 
zien met een ander. Wie was die ander? Tussen de bewaarde correspondentie bevindt zich ook 
een gedicht dat een dag nadat de verloving tussen Mankes en Zernike in Oranjewoud werd 
bezegeld met een eerste zoen, bij de schilder werd bezorgd. Sijbren Sjoerd Mensonides, een 
onderwijzer en amateur-archeoloog uit Benedenknijpe had het nieuws gehoord en liet Mankes 
in dichterlijke strofen zijn teleurstelling blijken. Ook hij had gehoopt op de hand van de jonge 
predikante.373 

Opnieuw speelde ook Hélène Swarth weer een rol in Annes leven. De dichteres logeerde 
bij haar in de pastorie en had, getuige de brieven die Jan aan haar schreef nog steeds de nodige 
invloed op Anne, die met enige regelmatig naar Den Haag reisde, waar Hélène haar 
winterverblijf had.374 Toen de relatie met Mankes toch serieuzer leek te worden, nam Anne haar 
vriendin mee naar zijn atelier om haar aan de schilder voor te stellen. Kort daarna begon Jan 
brieven te schrijven aan Hélène, waarin hij haar vroeg om zijn aanwezigheid in het leven van de 
predikante te accepteren. ‘En omdat ik het erg onprettig zou vinden als u mogelijk ging denken 
dat het innige van die verhouding niet meer bestaanbaar is nu (…).’375 Ook gaf hij aan dat hij ‘de 
vriendschapsverhouding’ tussen Hélène en Anne juist zo mooi vond, nu hij langzamerhand ‘van 
Annie gewaar geworden was’ wat hij eerder nog niet wist: ‘hoeveel die vriendschap met Annie 
ook voor u beteekend’.376  

                                                           
371 De verhitte discussies tussen Zernike en de socialistische dominees van De Blijde Wereld kunnen worden nagelezen in De Zondagsbode 
en De Blijde Wereld, januari en februari 1913. 
372 Kuiper en De Lange, ‘De kunstenaar en de predikante’, p. 96. 
373 Het gedicht van S.S. Mensonides is gericht aan Jan Mankes. De schrijver verwijst daarin naar Anne Zernike en de opbloeiende relatie 
tussen Anne en Jan. De tekst luidt: ‘Aan J. Mankes. Ik had een vriend slechts kortelings nog, voor wien ‘k gevoelde in ’t leven Er was een 
vrouw, wier vriendschap ‘m ongenaakbaar scheen. Toch, diep in mij, wist ik, uit sympathie gevoel een streven. Een drang, dat ik toch haar 
mocht leeren kennen, heen. Nu zie ik beiden samen gaan. ’t Is al voor mij verloren. Het kwetst me en doet me hard. Ik mis thans alle twee. 
Hun denken, leven, voelen is elkandren slecht beschoren, En mij blijft niets. --- Doch of ‘k wel goed te klagen deé? Och, dat ik zag hetgeen 
aan nieuw schoon is op aard gekomen. Het groot geluk, uit liefd’en schoonheid opgebouwd. Dat ik niet allereerst een stem van zelfzucht had 
vernomen. Ik voel mij klein, dit zoo te hebben aangeschouwd. Leef in geluk, richt schoonheid op uit liefde. Vind liefde in beider drang naar 
’t schoone immermeer.’ Zie: Gedicht S.S. Mensonides,19 oktober 1914, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven (Bijlage III.10) pp. 708-709. 
Na Jans dood in 1920 zou Mensonides, inmiddels zelf weduwnaar, opnieuw proberen in contact te komen met Anne. Zie hierover een brief 
van Jentje Mankes-Hartsuiker aan Anne Mankes-Zernike, ’t Meer 23 augustus 1920 (particuliere collectie): ‘Vorige week heeft Mensonides 
bij mij geweest. Hij was toch in alles zoo belangstellig over Jan en u en Beint. Hij voelde zoo in alles mee daar hij zijn lieve vrouw zoo gauw 
moest verliezen. Toch leek hij mij wel moedig in zijn droevige toestand. Hij heeft een zuster bij zich, en de kiekjes van zijn zoontje, ’t lijkt 
een flink dik kind en heeft veel van zijn moeder. Hij verzocht mij u de groeten te doen (…).’ 
374 Kladbrieven aan Hélène Swarth, 18 november 1914, versie 1 (Bijlage II.25) p. 688, versie 2 (Bijlage II.26) p. 689 en kladbrief aan H. 
Swarth, 9 december 1914 (Bijlage II.27) in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 690-691. 
375 Idem, 18 november, versie 2 (Bijlage II.26) p. 689. 
376 Kuiper en de Lange, ‘De kunstenaar en de predikante’, p. 101 en kladbrief, 18 november, versie 2, p. 689. 
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Datgene waar Mankes wel achterkwam, ‘hoeveel die vriendschap betekende', blijft voor de lezer 
van de autobiografie een mysterie. Anne noemt Hélène helemaal niet meer. Ook bestuderen van 
de brieven en kladschriften lichten maar een tip van de sluier op wat betreft de invloed van deze 
vriendschap op de opbloeiende relatie tussen Anne en Jan. Een vergelijking van de verschillende 
bronnen met het levensverhaal van Hélène Swarth biedt wel een mogelijke verklaring.377 Uit 
Annes autobiografie blijkt dat de gesprekken die zij met Swarth voerde een sterke emotionele 
lading hadden. 
 
 

  
Hélène Swarth links op een foto (bron: Letterkundig Museum) en rechts op een schilderij door  
Rosa Spanjaard, 1919 (verblijfplaats onbekend, bron RKD) 
 
Hélène Swarths biograaf Jeroen Brouwers beschrijft dat de dichteres in 1910, in de periode dat 
zij contact kreeg met Anne, scheidde van de schrijver en criticus Frits Lapidoth, met wie zij een 
zeer ongelukkig huwelijk had.378 Zij verkeerde in die periode in een toestand van algehele 
ontreddering. Maar haar voortdurend aanwezige ‘levensverdriet’, waarmee ze Anne totaal 
overstelpte, werd volgens haar biograaf niet veroorzaakt door de scheiding, maar ‘…gevoed door 
een aantal onvervulde liefdes’. De belangrijkste daarvan was haar jeugdliefde, de jong overleden 
Vlaamse dichter Maurice  Warlomont (1860-1889) over wie ze in De Gids van 1914 de 
indringende gedichtenserie ‘Liefde’ publiceerde.379 Het heeft er alle schijn van dat de zich 
miserabel voelende Hélène, Anne Zernike wilde behoeden voor een huwelijk zonder oprechte 
gevoelens van liefde. Gevoelens die de predikante, getuige haar brieven, in eerste instantie niet 
leek te koesteren voor de schilder. In haar brieven aan Jan beschrijft Anne liefde als iets wat ‘veel 
grooter, dieper en jubelender’ zou moeten zijn. Het zou haar ‘geheel moesten door dringen, zóó 
dat ik altijd aan je dacht. Dat doe ik niet. Dat zal ik nooit doen.’380  
 Hoewel de analyse van zowel de autobiografie als van de brieven, in relatie tot 
secundaire bronnen, geen uitsluitsel geven over de redenen van de breuk tussen Anne en Jan in 
het voorjaar van 1914, levert een vergelijking van de verschillende bronnen wel een aantal 
aanwijzingen op. Zo blijkt dat de twee elkaar na de breuk die plaatsvond rond 30 april 1914 
(Annes verjaardag) elkaar nog steeds schreven en ook zagen. Dit in tegenstelling tot wat de 
predikante in de tekst van Een vrouw in het wondere ambt beweert, namelijk dat Jan na die 
afwijzing zowel de pastorie als ook de kerk begon te mijden. De twee zagen elkaar pas weer in 

                                                           
377 De correspondentie tussen Anne Zernike en Hélène Swarth is bij mijn weten niet bewaard gebleven. Ook Swarths biograaf Jeroen 
Brouwers maakt nergens melding van correspondentie tussen beiden en baseert zich in zijn passage over Zernike geheel op haar 
autobiografie. Zie: Jeroen Brouwers, De schemerlamp van Hélène Swarth: hoe beroemd zij was en in de schemer verdween (Amsterdam 
1987) p. 41. 
378 Zie over dit huwelijk: Jeroen Brouwers, Hélène Swarth. Haar huwelijk met Frits Lapidoth, 1894-1910 (Amsterdam 1986). 
379 Jeroen Brouwers (1986). ‘Hélène Swarth 1859-1941’, in: Anton Korteweg en Murk Salverda (red.), 't Is vol van schatten 
hier...(Amsterdam/’s-Gravenhage 1986) p. 124. Swarth publiceerde in 1914 meerdere malen gedichten over de liefde in De Gids (jaargang 
78). Deze gedichten bevatten duidelijke verwijzingen naar haar liefde voor de jong overleden dichter. Zie:Hélène Swarth, ‘Liefde’, De Gids, 
78, 1914, pp. 86-95. 
380 Brief Anne Zernike aan Jan Mankes, 29 april 1914 (Bijlage III.3) in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 700. 
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oktober, waarna alles goed kwam, aldus de autobiografie.381  De brieven en aantekeningen uit 
mei en juni 1914 vertellen een heel ander verhaal. Al in mei immers noteerde de schilder dat de 
predikante weer met hem wilde wandelen. En in zijn brief van 11 juni kondigde hij aan weer bij 
haar in de kerk en in de pastorie langs te willen komen. ‘Vind je het niet kostelijk? Nu ik wel!’382 
Per ommegaande liet ze hem per brief (brief 12 juni 1914) weten dat hij meer dan welkom was. 
En, opmerkelijk, ook dat ze blij was dat hij haar had geschreven dat hij haar gelukkig zou kunnen 
zien met een ander. Hoe ze op zijn brief had gehoopt blijkt alleen uit een bewaard gebleven 
preek van dat weekend.383 Wetende dat Jan die zondag, 15 juni, weer op het achterste bankje van 
de kleine kerk aan de vaart zou zitten, schreef de predikante een overdenking, waarin ze de 
jonge schilder persoonlijk aan lijkt aan te spreken. Wat voor de toehoorders destijds vrijwel 
onmogelijk moet zijn geweest om te verstaan, wordt dankzij de combinatie van deze preek en de 
bewaarde brieven en aantekeningen opeens volstrekt duidelijk. In de preek die zij die zondag 
uitsprak stortte zij haar hart aan hem uit: 
 

(…) hebt gij zelf wel eens op iets of iemand gewacht? En vond gij dat waarlijk zoo 
eenvoudig en zoo gemakkelijk? (…) Gij kondt aan niets anders meer denken dan aan dien 
brief die komen moest en die er nog altijd niet was. Niet alleen uw gedachten, geheel uw 
hart was er mee vervuld; gij wachttet met heel uw ziel. Onder het werk, dat gij te doen 
hadt, wist en voeldet gij toch aldoor, dat die brief komen moest. Kon ik het maar eens 
vergeten, zoo zuchttet hij, maar de gedachte eraan liet u geen oogenblik los, en de tijd, 
dien gij al wachtende doorbracht, leek u eindeloos lang.384  
 

De hele preek (vijftien pagina’s!) lijkt doorspekt te zijn met verwijzingen naar het privéleven van 
de predikante. In de preek die zij die zondag uitsprak stortte zij haar hart uit. Zij sprak over haar 
eigen onmacht om schoonheid, echte liefde, te kunnen zien, te aanvaarden en te geven en eerde 
de kunstenaar die langs de vaart liep en met zijn schildersoog zag wat zij niet kon zien: 
 

Dat vaste vertrouwen dat de wereld door liefde wordt geleid en dat wij gelukkig zullen 
worden, als wij liefde geven, want dat wij daardoor tot God zullen naderen, bij deze 
blijde verzekerdheid noemen wij met volle recht het deel van dichter en profeet. Maar in 
deze zin kunnen en moeten wij dan ook allen dichters worden. Want vroomheid is 
poëzie. De vrome mensch is een dichter een scheppend kunstenaar. (…)Wij gewone 
menschen, loopen misschien honderd maal langs een vaart met boomen en langs een 
bruggetje er over, zonder dat wij daar eenige schoonheid in vinden, die ons treft. Maar 
daar loopt een man langs die vaart met een schildersoog en een schildershart en waar 
wij niet anders zagen dan gewoon water en gewonen boomen, daar ziet hij in die 
boomen een kleur en een vorm, in dat water een schijnsel, dat hem bekoort en hij brengt 
wat hij zag op het doek, en als wij zijn werk bekijken dan zeggen wij: wij wisten niet, dat 
ons vaartje zo mooi was. Maar heeft hij nu verkeerd geschilderd? Zouden wij durven 
zeggen, dat hij niet goed heeft gezien, want dat die schoonheid niet bestaat? Neen, wij 
zullen veeleer trachten dat landschap te zien door zijn oogen omdat wij dankbaar 
erkennen, dat zijn blik er op beter is dan de onze.385 

  
 

                                                           
381 Een zelfde, maar veel kortere, bewering doet zij in de biografie die ze over Mankes schreef in 1923, in het herinneringsboek Jan Mankes 
1880-1920: ‘Ik had dat voorjaar gemeend onzen omgang te moeten afbreken en weet dus uit eigen herinnering niets van zijn studies uit dien 
zomer.’ Zie: Mankes-Zernike, ‘Jan Mankes’, p. 29. 
382 Brief aan A. Zernike, ’t Meer 11 juni 1914 (Bijlage III.5) in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 703. Zie ook de kladbrief met dezelfde 
strekking die Mankes al schreef op 3 juni 1914 (Bijlage II.8) pp. 665-666. In de kladbrief staat: ‘Ik […] verbreek de scheiding hierbij.’ Brief 
van A. Zernike aan J. Mankes, Bovenknijpe 12 juni 1914 (Bijlage III.6) in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 704. 
383 A. Zernike,‘Wachten op God’, in: A. Rutgers-Van der Loeff en A. Vogelsang (red.), Vrijzinnige Godsdienstprediking, 9/12, 1914. Preek 
naar aanleiding van Micha 7:7b, op 15 juni 1914 te Bovenknijpe. Ver. tot Verspreiding van Stichtelijke Blaadjes: z.pl, pp. 4-5. Het is de 
enige preek van Anne Zernike uit deze periode die bewaard en gepubliceerd is. 
384 Idem. 
385 Idem, pp. 12-13.  
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Kort na deze preek ontmoetten  Anne en Jan elkaar opnieuw. Ze wandelden ‘in de avond in de 
schemerschijn. (…) en het was lief en goed.’ Ze konden bevriend blijven. ‘Maar vraag niet steeds 
meer want dat kan niet.’386 Anne had tijd nodig. Jan begreep het: ‘Ik wil niets van je wat je niet 
volkomen natuurlijk, in blijdschap kunt doen. Je wordt nu eenmaal niet bevriend op verzoek!’387 
Zij wilde nadenken, dus hij hield afstand, maar bleef in de buurt. Ondertussen stortte Anne 
Zernike zich op haar proefschrift. Ze beloofde Jan om langs te komen in zijn atelier in ’t Meer, 
maar liet verstek gaan. Het deed hem wel pijn, maar ze moest niet gaan denken dat haar oordeel 
zo belangrijk voor hem was, dat hij het beschouwde als eindoordeel.388 Mogelijk eisten de acute 
gebeurtenissen in haar familie Annes volledige aandacht op en was zij daarom niet langs 
gekomen.  
 Geheel onverwacht overleed tot ‘diepe droefheid’ van de familie op 12 juli 1914 oom 
Herman Dieperink.Hij was nog geen 57 jaren oud. Waarschijnlijk reisde de predikante naar haar 
familie om vooral haar moeder en diens onafscheidelijke zus, tante Aaltje, bij te staan.389 Het zal 
een drukke begrafenis zijn geweest, want Herman Dieperink was populair onder zijn vrienden. 
Jaren later kon Willem Kloos zich zijn goede vriend, die hem ten tijde van de oprichting van De 
Nieuwe Gids enkele maanden onderdak had verleend, nog zo voor de geest halen: 
 

Die zeventien-jarige knaap hij was een jaar ouder dan ik en is nu een derde eeuw geleden 
reeds gestorven heette Herman Dieperink, en hij was een brave en intelligente jongen 
die bestemd was geworden om na ons gemeenschappelijk eindexamen in de medicijnen 
te gaan studeeren (…).390   

 
Ook Jans leven bleef niet vrij van rampspoed. Zijn vader brak zijn heupbeen en was er ernstig 
aan toe. Tot overmaat van ramp ontving Jan bericht dat Schüller, de kunsthandelaar, met 
tuberculose was opgenomen in een kuuroord in Nunspeet. Jan Mankes zocht hem op, niet 
wetende dat hij enkele jaren later op dezelfde plek zou liggen. Schüller, die nagenoeg al Jans 
werk kocht in de voorgaande jaren, zou in januari 1915 in Nunspeet overlijden. De 
aaneenschakeling van negatieve gebeurtenissen, waar de oorlogsdreiging nog eens bij kwam, gaf 
Jan het gevoel niet veel controle over de gang van het leven te hebben. Op 1 augustus van dat 
jaar schreef hij: 
 

(…) geruchten van oorlogen hier in de buurt, alles ademt die verschrikking, toch is het 
niet zoo erg als je vooruit zou denken, men laat zich bij zulke gelegenheden een beetje 
meezeulen, het komt toch zoo t komt zegt de berusting. Maar wat zullen we hebben over 
14 dagen, als mijn jaardag daar is niemand weet het (…).391 

 
Ondanks die onzekere toekomst had hij wel de moed haar om volkomen duidelijkheid te vragen. 
Hij zou zich er bij neerleggen als zij geen vrienden konden blijven. Zij hoefde de reden van haar 
aanhoudende afwijzingen niet te zeggen, maar moest nu wel eens duidelijk maken wat ze wilde. 
Maar een antwoord op zijn brief kreeg hij niet, Anne was weer met vakantie gegaan.  
 De betekenis van de gebeurtenissen die in die vakantie plaatsvonden en de uitwerking 
ervan op haar relatie met Jan worden in de autobiografie maar kort aangestipt. In de brieven 
blijken ze niet alleen een belangrijke episode in de totstandkoming van de relatie tussen Anne en 
Jan te zijn, maar ook de grondslag te vormen van de levensbeschouwelijke koers die zij 
gezamenlijk inzetten. Een koers die zij ook na Jans overlijden zou voortzetten. 
                                                           
386 Volgens Kuiper en De Lange gaat het hier mogelijk om een droom, maar daar ga ik niet vanuit omdat Mankes dit niet aangeeft en 
bovendien nergens anders dromen beschrijft. Vgl: Kuiper en De Lange, ‘De kunstenaar en de predikante’, p. 97.  
387 Kladbrief aan A. Zernike, omstreeks 21 juli 1914 (Bijlage II.11) in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 669. 
388 Brief van A. Zernike aan J. Mankes, Bovenknijpe 22 augustus 1914. Hierin merkt Anne op dat ze het te druk had om bij hem langs te 
gaan. En bovendien, een keer wilde ze wel gaan, maar toen bedacht ze ‘er niet goed mee te doen’. Zie: (Bijlage III. 8) in: Jan Mankes. Een 
kunstenaarsleven, p. 706. 
389 Hier zijn geen bronnen over te vinden, maar gezien de hechtheid van de familie kan aangenomen worden dat Anne Zernike afscheid nam 
van haar oom Herman. 
390 Willem Kloos, ‘Wat dunkt u van den mensch?’, Nieuwe Gids. Tijdschrift voor letteren, kunst, wetenschap en wijsbegeerte, 52, juni 1937, 
p. 624. 
391 Kladbrief aan  A. Zernike, 1 augustus 1914 (Bijlage II.13) in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 673. 
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Ze  had hem graag een kaartje willen sturen vanuit haar vakantieoord in de Belgische Ardennen, 
zo schreef ze hem later. De onverwachte gebeurtenissen in de nazomer van 1914 hadden dat 
verhinderd. Opnieuw had ze de zomer doorgebracht met haar ouders, broers en zussen, maar dit 
jaar niet op de Veluwe. Na alle droefheid rond het overlijden van oom Herman had de familie 
besloten tot een gezonde fietsvakantie. De Zernikes hadden een huisje gehuurd in het ‘Domain 
de la Palogne’, een vakantiegebied gelegen aan de oevers van de rivier de Ourthe. Per spoor, 
maar met hun fietsen, reisden ze naar Namen, om daar de trein richting Luxemburg te nemen. In 
het dorpje Sy stapten ze uit, om via de rivier af te dalen richting het gehucht dat dichtbij Château 
de Logne was gelegen.392  

Op 28 juli 1914 bereikte het nieuws over het uitbreken van de oorlog tussen Oostenrijk 
en Servië waarschijnlijk ook de Zernikes. Het deed hen niet besluiten hun vakantie af te breken. 
Net als de meeste mensen verwachtten zij dat het conflict spoedig gesust zou zijn. De kranten 
deelden mee dat het continent zich opmaakte voor een strijd, maar het onbezorgde 
vakantieoord was zo rustig dat de familie ook in de dagen daarna de aanzwellende geruchten 
over een uitbrekende oorlog nauwelijks geloven kon.  
  Nadat de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije en Duitsland in oorlog waren geraakt 
met Servië, Rusland en Frankrijk steeg de spanning op het Europese continent. Duitsland had 
van de Belgen vrije doorgang geëist naar Frankrijk. Na weigering van de Belgische regering 
vielen de Duitse troepen op 4 augustus het land binnen.393 Pas toen de Duitsers de Ardennen 
naderden en ook Groot-Brittannië het Duitse keizerrijk de oorlog had verklaard realiseerden de 
Zernikes zich dat België mogelijk spoedig in een slagveld zou veranderen. Omdat het 
treinverkeer tussen Luxemburg en Namen toen al was plat gelegd vluchtten ze in allerijl op hun 
meegebrachte fietsen richting Namen. Daar aangekomen kon de familie wonderwel een plekje 
bemachtigen in de overvolle trein naar Brussel. In de coupé observeerde Anne de jonge 
Belgische soldaten die waren opgeroepen voor de dienst. Ze straalden een vrolijke overmoed uit, 
niet wetende wat ze nog te wachten stond. Die nacht, in een Brussels hotel, deed ze geen oog 
dicht. Ze dacht aan de oorlog, aan de naïeve soldaten en steeds opnieuw gingen haar gedachten 
uit naar haar Friese dorp. Hoe zouden de dorpelingen het maken?394  
 Echter, bij thuiskomst bleek het leven in Friesland niet veranderd te zijn. Nederland bleef 
neutraal en België was ver van de provinciegrens. Het irriteerde de predikante dat haar 
dorpelingen niet meer begaan waren met de toestand in Europa. ‘Hun verbeelding reikte niet 
verder dan de grenzen der provincie, hun wereldbeeld was niet ingestort, ze hadden er geen 
gehad.’395 Op de kansel sprak de predikante de zondag na haar thuiskomst over de 
landsverdediging, over vaderlandsliefde en over de Belgen die zich zo kranig verdedigd hadden. 
Ze viel de pacifisten openlijk af:  

 
België, een land dat aangevallen wordt, prijs ik moedig door zijn verdediging. Ik wil het 
over de fiere, de mannelijke moed hebben. Er zijn er die zeggen dat België beter gedaan 
had Duitschland ongehinderd door te laten, maar ik zou dat laf gevonden hebben. Er zijn 
er die in geen geval de wapenen willen grijpen en beroepen zich misschien op het woord 
van Christus wedersta den booze niet, als iemand u het rechterwang slaat keer hem dan 
ook de linker toe enz. Maar zoo we hen iets kunnen antwoorden zou ik zeggen geldt 
alleen van het individu van de persoon, maar iemand die bijvoorbeeld zijn vrouw en 
kinderen niet verdedigd noemen we laf. En ook al zou Jezus het zo bedoeld hebben mijn 
gevoel zou zich daar nog tegen verzetten. En degenen die zeggen heel geen 
vaderlandsche liefde te bezitten zijn me onbegrijpelijk ze denken zeker niet na.396 

 

                                                           
392 Zie ook: http://www.wandelenbacob.be/kaartpdf/WAND51b_nl.pdf [geraadpleegd op 21-07-2011]. 
393 E.H. Kossman, De lage landen 1780-1980, Twee eeuwen Nederland en België, Deel II, 1914-1918 (Amsterdam 1986) pp. 9-10. 
394 Brief Anne Zernike aan Jan Mankes, 22 augustus 1914 (Bijlage III.8) p. 706. Zie ook: Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 85. 
395 Idem, p. 86. 
396 Kladbrief aan A. Zernike, ’t Meer augustus 1914 (Bijlage II.14) in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 675-679. Het eerste deel van 
deze kladbrief is mijns inziens een samenvatting of letterlijke weergave van Annes preek. 
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Volgens de tekst in de autobiografie bereikte Zernike weinig met haar woorden; haar 
kerkgangers en dorpsgenoten leken niet geïnteresseerd in wat er zich buiten Friesland afspeelde 
en Jan Mankes bleef van haar weg.397 Ze voelde zich naar eigen zeggen onbegrepen en eenzamer 
dan ooit. Maar dankzij de bewaard gebleven brieven en aantekeningen weten we dat de 
predikante daar iets verzwijgt: Jan bleef namelijk allerminst van haar weg.  

Hij was het die tijdens die ‘vaderlandslievende’ preek aantekeningen maakte van haar 
woorden. Dankzij zijn kladschrift kennen we de inhoud van Annes nationalistisch getinte preek 
en kunnen we de discussie die daarop volgde en de verstrekkende gevolgen ervan begrijpen. 
Meteen na die bewuste preek liet hij haar weten er diep teleurgesteld over te zijn. Hij vond haar 
preek ‘vooral lelijk’ en ‘naar zijn persoonlijke strekking onsympathiek’. Hoe kon ze oproepen om 
‘als een lafaard uw vijanden te doorsteken en zoo het zwijgen op te leggen en voort te leven in 
uw lieve vaderland’.398 Haar woorden hadden hem verschrikt, omdat ze in een schril en klaar 
daglicht stelden hoe ver ook ‘de Vrije Christelijke kerk van Jezus af was’. Hij vroeg haar: 
 

Zegt u gevoel nu, kan uw gevoel nu ooit zeggen dat het Goddelijker zou zijn onrecht als 
een aan te duiden, wetende toch dat niemand of niets ter wereld u iets kan doen wat ge u 
zelf niet aandoet, dan als een lafaard uw vijanden te doorsteken en zoo het zwijgen op te 
leggen en voort te leven in uw lieve vaderland.399 

 
De Bergrede, waar Jezus opriep om het kwade niet te weerstaan, zou leidend moeten zijn in haar 
betoog, niet de natie en de heldenmoed waarover zij sprak.400 Jezus’ rede was volstrekt geen 
aanhangsel van het christendom, maar de essentie ervan omdat hij de meest volstrekte 
zelfverloochening had gepreekt. Bovendien, zo vond Jan: 
 

waarom zouden de volken van Europa hun grenzen nog verdedigen als de grenzen hier 
bezig [zijn] te verouderen welke vroeger praktisch gesproken nog van nut waren, ze 
zullen weggeruimd zijn voor we er aan denken, houdt ze niet kleingeestig in stand, zie de 
menschen als een groote broederschap, niet als Duitschers die zoo gemeen iemand op 
trachten te slokken als Belgen die zoo gruwelijk overvallen worden, als Engelschen en 
Russen. Ze worden allen aangevallen, allen wordt onrecht aangedaan, ze bidden allen tot 
God om de overwinning. Dat kan geen godsdienst zijn zegt ge, juist, dat kan ook niet, 
maar laten we dan ook niet voor God durven spreken van onze moed.401 

 
Als de predikante er anders over dacht, dan hoefde het voor hem niet. Er was iets veranderd in 
de gevoelens die hij voor haar koesterde. Anne viel van het voetstuk waar Jan haar eerder op had 
geplaatst. Hij begon in te zien dat ze andere politieke standpunten had dan hij en realiseerde 
zich hoe belangrijk die standpunten voor hem waren. Hij verwijderde zich van haar, stortte zich 
op zijn werk en op correspondentie met anderen.       
 Opmerkelijk genoeg voerde Zernike de discussie over antimilitarisme en pacifisme in de 
autobiografie pas op een later tijdstip, na de verloving, op en zwakte ze de botsing van hun 
tegengestelde standpunten af. Ze gaf wel toe dat haar preken niet vrij waren van nationalisme en 
ook dat dat Jan beslist niet aanstond. Al wekte ze ook de indruk dat zij zich al snel ‘met 
hartstochtelijke instemming [....] verdiepte in “de brochures van Tolstoï”’ en zijn 
Volksvertellingen.402 In het sprookje van Iwan de Dwaas meenden ze ‘het bewijs […] te hebben, 
dat weerloosheid de enig geoorloofde en afdoende verdediging is tegen oorlogswoede’. Daar 
voegde ze nog aan toe: ‘Zoals vanzelf spreekt, kwam die overtuiging hoe langer hoe meer ook in 
                                                           
397 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 86. 
398 Kladbrief aan A. Zernike, ’t Meer augustus 1914 (Bijlage II.14) in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 675-679. Het eerste deel van 
deze kladbrief is mijns inziens een samenvatting of letterlijke weergave van Annes preek. 
399 Idem. 
400 De Bergrede: Mattheüs 5, 6 en 7 en Lucas 6: 20-49 In deze rede wees Jezus elke vorm van geweld af. Ook zelfverdediging was geen 
excuus om geweld te gebruiken.  
401 Kladbrief aan A. Zernike, augustus 1914 (Bijlage II.14) in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 675.  
402 Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 92-93. Zie ook de opmerking: ‘Dat ook mijn preeken daar niet geheel vrij van waren [van nationalisme-
FP] spijtte hem zeer. ’t Was toen dat ik de onwankelbare kracht van zijn weerloosheids gedachten leerde kennen.’ Mankes-Zernike, ‘Jan 
Mankes’, p. 30. 
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mijn preken tot uiting.’403 Dat het haar twee maanden kostte om Jan te overtuigen van haar 
ommekeer verzweeg ze in 1956. Het incident met de preek had hem doen inzien dat de 
predikante niet altijd even goed wist waar ze voor stond en met welke redenen zij haar 
standpunten verdedigde. Bovendien maakte hij kennis met haar wispelturige natuur. Dan weer 
streng vermanend, dan weer vrolijk, goedlachs en lief.404 Hoewel ze in die maanden menselijker 
was geworden, leek Jan vooral teleurgesteld in haar.405  

De brieven maken goed duidelijk hoe niet alleen de levens- en wereldbeschouwing van 
Jan Mankes, maar ook die van Anne Zernike nog volop in ontwikkeling was. Haar preken en 
artikelen uit die periode werden sterk gekleurd door haar aan verandering onderhevig zijnde 
persoonlijke, sociale en politieke opvattingen en gevoelens. Zij stond bovendien onder invloed 
van de liberale opvattingen van haar vader en de overtuigingen van haar mentor De Bussy. In de 
door Jan zo bekritiseerde preek had ze standpunten ingenomen die sterke overeenkomsten 
vertoonden met de opvattingen van de Bond van Vrije Liberalen (BVL), die bijvoorbeeld 
betoogden dat ‘liefde en eerbied voor de menschelijke persoonlijkheid, de overheerschende 
karaktertrek van het vrije-liberalisme, [tevens] voeren tot een liefde en eerbied voor die 
grootere persoonlijkheid die wij natie noemen’.406  

Vader Zernike was in Amsterdam bestuurslid van deze Bond van Vrije Liberalen.407 De 
gematigde, conservatieve partij, waarvan menig partijlid zich religieus gezien tot de modernen 
rekende, had gestudeerd en tot de maatschappelijke elite behoorde, wilde maatschappelijke 
verandering, maar niet door middel van het vormen van collectieven en het streven naar 
revolutie.408 Dergelijke denkbeelden leidden volgens deze liberalen tot achteruitgang.409 Ze 
waren ervan overtuigd dat sociale problemen, zoals het armoedeprobleem niet door 
liefdadigheid, maar door intellectuele, morele en godsdienstige opvoeding en ontwikkeling 
verbeterd moesten worden.410 Verandering kon alleen ontstaan door de versterking van de 
menselijke persoonlijkheid. Persoonlijke vrijheid was daarin van belang en moest worden 
opgevat als ‘een zedelijk goed, als het recht tot zelfbepaling waardoor ieder mensch voor eigen 
daden de volle verantwoordelijkheid leert gevoelen. Niet om te doen wat hij begeert, maar om te 
doen wat zijn plicht is krachtens eigen overtuiging.’411 De vrije liberalen stonden daarom een 
‘richting van gestadigen, geleidelijken vooruitgang’ voor, want hoewel ze overtuigd waren dat 
het menselijk lot kon worden verbeterd, waren ze ook beducht voor ‘onberaden plannenmakerij 
en onverhoedse sprongen in het duister’. Zij vreesden voor massa-verdwazing en politiek 
misbruik van met name de socialisten.412 ‘Wat is vooruitgang? Is het radicalisme en den weg 

                                                           
403 Idem. 
404 Later schreef hij daarover: ‘O laat je stemming maar veranderen hoor wanneer je wilt, dwing jezelf niet tot een gelijkmatigheid die niet bij 
je hoort. Want ik heb je in alles, alles lief hoor; ik zal nooit anders kunnen.’ 
405 Zie: Kladbrief aan T. Berg, 5 oktober 1914 (Bijlage II.16) p. 680, aan Schuller, Idem, 7 oktober 1914 (Bijlage II.17) p. 680 en idem, N. 
Eisenloeffel, 7 october 1914 (Bijlage II.18) p. 681. 
406 Uit: ‘Vrij liberaal inzicht VI’, De Fakkel, april 1915. Zie ook: P.G.C. van Schie, ‘Nuchtere persoonlijkheden schuchter verenigd. Schets 
van de Bond van Vrije Liberalen (1906-1921)’, in: Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1997, pp. 91-117, aldaar 
p. 116. 
407 Zie voor een voorbeeld van zijn optreden binnen de Bond: ‘Bond van Vrije Liberalen’, Het nieuws van den dag, 15-04-1912. 
408 Oud-liberalisme (waar de Bond van Vrije Liberalen uit voort kwam), kerkelijke modernisme en een moderne natuurwetenschappelijke 
visie (zoals Fritz en Antje Zernike hadden) waren een veel voorkomende combinatie in de negentiende eeuw. 
409 De Bond van Vrije Liberalen werd op 23 juni 1906 opgericht door een aantal klassiek-liberalen. Ze noemden zich om die reden ook wel 
oud-liberalen. De conservatieve oud- of vrije liberalen stonden tegenover de gematigd vooruitstrevende Liberale Unie. Zij hielden 
grotendeels vast aan het negentiende eeuwse economische liberalisme (laissez faire). De vrije liberalen gingen uit van de persoonlijke 
vrijheid van burgers. Invloed van kerkelijke leerstellingen op het bestuur werd afgewezen. De vrije liberalen waren aanvankelijk voorstander 
van een langzame uitbreiding van het kiesrecht (zowel voor mannen als vrouwen). In 1913 sprak zij zich uit voor algemeen mannenkiesrecht. 
In het parlement steunden de vrije liberalen voorstellen tot verbetering van de Nederlandse defensie. Ook naar algemene dienstplicht moest 
worden gestreefd, zij het wel geleidelijk aan. Vgl: Van Schie, 'Nuchtere persoonlijkheden, pp. 91-117 en G. Voerman, 'Liberalen op een 
tweesprong. Liberale Unie, Vrijzinnig-Democratische Bond en de Bond van Vrije Liberalen aan het begin van de 20ste eeuw (1901-1921)', 
in: Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1988 (Groningen 1989) pp. 102-130.  
410 Mirjam Buitenwerf-van der Molen, God van vooruitgang, De popularisering van het modern-theologisch gedachtengoed in Nederland 
(Hilversum 2007) p.161. 
411 J.H.W.Q. ter Spil, ‘De vrije liberale partij’, in: Onze politieke partijen (Baarn 1909) pp 277-316, aldaar, p. 283. Zie ook: Van 
Schie,‘Nuchtere persoonlijkheden’,, p.101. 
412 Idem, p.101. 
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naar Staatssocialisme? Ik noem dit achteruitgang naar de slavernij’, zo betoogde hun voorman 
Tydeman.413 

In huize Zernike werd veel gediscussieerd over politiek. Vader Fritz was het vaak oneens 
met zijn jonge dochters, die in politieke discussie fel socialistisch uit de hoek de hoek konden 
komen.414 Maar het was vooral Annes jongere zus Nelly die zich in de jaren die volgden ontpopte 
tot een bevlogen socialiste.415 Zij stond in politiek opzicht lijnrecht tegenover haar vader.416 Haar 
zoon Frits de Jong, hoogleraar sociaal-economische en politieke geschiedenis, herinnerde zich 
jaren later nog hoe familiebijeenkomsten altijd snel de vorm van een politieke ruzie aannamen. 
Het felst ging het er in die discussies aan toe als de natie, de werkelozen, ‘die luien’, en de 
ontwapening ter sprake kwamen.417 Nelly’s antimilitaristische gevoelens maakten dat zij al voor 
1914, nog voor haar oudere zus dat zou worden, actief werd in de vredesbeweging.418  

Als Anne, zoals zus Lize vertelde, inderdaad socialistische sympathieën had, dan zwakten 
die bij haar af op de theologische faculteit.419 Daar onderwees haar mentor Izaak de Bussy Anne 
over de zedelijke verantwoordelijkheid van het individu. De Bussy overtuigde zijn jonge 
studente ervan, blijkens de scriptie en het proefschrift dat ze onder zijn leiding schreef, dat 
godsdienst zich goed liet omschrijven als een streven naar het zedelijke ideaal, dat gesteund 
werd door geloof in de werkelijkheid van dit ideaal. In plaats van godsdienst zou volgens hem 
ook de term zedelijkheid kunnen worden gebruikt, mits deze werd gedefinieerd als de 
‘zelfverwezenlijking van de mens als gemeenschapswezen door zelfverloochening’ en ze werd 
onderscheiden van moraliteit, dat niets meer was dan ‘een leven naar de algemeen heersende 
bewustheid omtrent goed en kwaad, recht en onrecht van een mens die door invloeden van 
buitenaf tot gemeenschapswezen is gevormd, maar in wiens hart het geloof niet opklimt’.420  

In Annes proefschrift, waarvoor ze in haar studentenjaren al een eerste aanzet maakte in 
de vorm van haar afstudeerscriptie, probeerde ze het socialisme los te koppelen van de door 
Marx geopperde klassenstrijd en het historisch materialisme. Niet de klassenstrijd en revolutie, 
maar een socialisme waarin leven in onderlinge liefde en broederschap centraal stond was 
volgens haar waar socialisten zich mee bezig zouden moeten houden.421 Ze verzette zich tegen 
het marxisme van onder meer Gorter en haar latere vriendin Henriette Roland Holst.422 En ook 
de christensocialisten van De Blijde Wereld, waarvan een van de voormannen, J.A. Bruins, zelfs 
jarenlang predikant in Bovenknijpe was geweest, bewandelde volgens haar het verkeerde 
spoor.423 De rode dominees van De Blijde Wereld waren allerminst gecharmeerd toen Anne zich 
publiekelijk hierover uit liet. ‘Mejuffrouw Zernike’ maakte zich volgens hen schuldig ‘aan een 
dwazen en lelijken uitval op de soc.-democratie’. Zij had in De Zondagsbode beweerd dat sociaal-
democraten het kapitalisme de schuld gaven van alle maatschappelijke kwalen. Bovendien had 

                                                           
413 Meinard Tydeman jr. (1854 –1916) was een Nederlands liberaal politicus. Hij behoorde tot de oud-liberalen en werd later leider van de 
Bond van Vrije Liberalen. 
414 Lize Van Kampen- Zernike (1977). 
415 Zie: Frits de Jong Edz., Herinneringen van een rode jongen (Amsterdam 1989). Frits de Jong Edz was de zoon van Nelly Zernike en 
Eduard Karel de Jong. Hij was hoogleraar sociaal-economische en politieke geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en directeur 
van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam. 
416 Zij wijdde haar carrière aan de SDAP en de latere PVDA, waarvoor zij jarenlang Provinciale Statenlid was in Noord-Holland. 
417 De Jong Edz., Herinneringen, p. 31.  
418 Idem. 
419 Lize Van Kampen- Zernike (1977). 
420 Izaak De Bussy, Ethisch idealisme (1875) p. 37, p.191, p. 178 en p. 95. Zie ook: J.G. Frerichs, Van een Ethisch-idealistische ethiek naar 
een empirische ethiek. I.J. de Bussy van 1892-1916 hoogleraar in de theologie aan de Doopsgezinde Kweekschool en de Gemeentelijke 
Universiteit van Amsterdam, als denker en mens geschetst (Amsterdam 1962) pp.19-20. 
421 Kuiper, ‘De predikante, de steen en de driemaster’, p.78. 
422 Henriette Roland Holst-van der Schalk (1869-1952) was een Nederlandse dichteres, schrijfster en socialistisch propagandiste voor de 
SDAP. Zij trouwde met de beeldend kunstenaar Richard Roland Holst. In 1915 was H. Roland Holst oprichtster van het Revolutionair-
Socialistisch Verbond, dat in 1916 samenging met de Sociaal-Democratische Partij (SDP). Na het uitbreken van de Russische Revolutie 
verklaarde deze partij zich solidair met de bolsjewieken, wijzigde haar naam in Communistische Partij Holland (CPH) en sloot zich aan bij 
de Komintern. Henriette stapte in 1927 uit de partij. Ze was teleurgesteld in de ontwikkelingen in Rusland na de revolutie. Aanvankelijk was 
ze revolutionair-socialistisch, maar ze ontwikkelde zich later tot religieus en ethisch georiënteerd socialiste en stond achter de principes van 
geweldloze opstand en sociale verdediging, zoals verkondigd door Tolstoj en Gandhi. Zie: Piet Meertens en Ger Harmsen, In het voetspoor 
van Henriette Roland Holst: Radicalen en religieuze socialisten in Nederland (Alphen aan den Rijn 1982). Zie ook: Elsbeth Etty, Henriette 
Roland Holst. 
423 De ‘rode dominee’ J.A. Bruins heeft in een terugblik op zijn Leidse opleiding gezegd dat de professoren aan de studenten van alles 
hadden geleerd, maar niet wat er omging in de ziel van de mensen uit een arm dorp in Friesland. De predikant moest theoloog zijn en 
theoloog alleen; zich niet met de sociale vraagstukken inlaten. Zie: Bank en van Buuren, 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur, p. 350. 
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de predikante geopperd dat de sociaal-democraten in het algemeen niet streden vanuit een 
vredelievende aard en voor een met alle middelen gevoerde klassenstrijd waren.424 
De rode dominees, die meenden ‘krachtig [ te moeten] opkomen voor wat ons lief is en wat 
voortdurend wordt aangevallen, ons Christendom en ons socialisme’, vonden dat mejufrouw 
Zernike een afstraffing had verdiend. Vooral omdat zij ook had geschreven:  

 
Het protest tegen den oorlog een protest is tegen het kapitalisme en tegen allen die het 
kapitalisme in stand houden. Het is niet de soc.-democraten vredelievende aard die het 
protest tegen den oorlog onder hen zo algemeen doet zijn. Zij zelven bepleiten het recht 
van den klassenstrijd met welke middelen die ook gevoerd wordt. Hun protest kan ons 
niet beschamen noch tot voorbeeld zijn.425  

 
De rode dominees wilden de predikante beleefd aanraden voortaan onderscheid te maken 
tussen oorlog en strijd en niet meer zulke onrechtvaardige en onkundige oordelen te vellen. Ze 
vertrouwden er op dat zij zou studeren en tot inkeer zou komen.426 Wrok koesterden ze niet, zij 
was nog steeds welkom in ‘de vijandige verschansing, de studeerkamer van een rooien collega’, 
al hadden zij niet de hoop dat Anne Zernike ooit aan hun kant zou komen te staan, ‘daarvoor zijt 
gij te individualistisch aangelegd’.427 
 Anne Zernike en Bruins waren bekenden van elkaar, want al ruim een jaar eerder, in 
april 1913, kruisten zij de degens op de vergadering van Moderne Theologen. Bruins hield daar 
voor de 310 bezoekers van de vergadering de inleiding ‘Hebben de christelijke 
kerkgenootschappen een taak bij het dreigende oorlogsgeweld?’. 428 Hij vroeg zich af of de 
kerken niet net als de krachtige vredesbeweging van de internationale sociaaldemocratie hun 
macht moesten aanwenden ten dienste van de vrede. De moderne oorlog zou bovendien een 
scherpe uiting van kapitalistische concurrentie zijn. Socialisten als Bruins pleitten voor een 
vredesbeweging om het kapitalisme ten val te brengen. Het kapitalisme was immers de oorzaak 
van alle oorlog, militarisme en imperialisme.429 Tussen de opponerende hoogleraren 
Cannegieter, Bruining en Van Bakel reageerde ook de 26-jarige predikante. Zij bestreed ten 
overstaan van de volle zaal Bruins’ vooronderstelling dat de oorlog een scherpe uiting van 
kapitalistische concurrentie zou zijn, die met behulp van samenwerking tussen de christelijke 
kerken, die de broederschap van alle mensen preekten en steun aan andere bewegingen, 
manifesten en vergaderingen, dat wil zeggen de gehele socialistische beweging, tegen kon 
worden gegaan. Maar het zou vanaf dat moment nog drie jaar duren tot dat Anne Zernike tot 
andere inzichten kwam. 
  
Tolstoj en de weerloosheid 
Toen Anne zich in oktober 1914 realiseerde dat Jan heel veel voor haar was gaan betekenen, 
logeerde toevalligerwijs Hélène Swarth op de pastorie. Het ligt voor de hand dat de predikante, 
die nog steeds een innige vriendschap met de dichteres onderhield, haar situatie met Jan met 
haar vriendin heeft besproken. Samen brachten ze een bezoek aan zijn atelier, maar toch niet 
alleen om zijn werk te bekijken.430  
 Kort na het vertrek van Hélène uit Bovenknijpe zagen Anne en Jan elkaar weer. Lyrisch 
schreef Jan daarover in zijn schrift: ‘Maar gister, na gister, na gisterenavond, zeg, toen was ik bij 
Annie en ’t was een avond (…) Ze is zoo lief anders’, en dan Anne citerend: ‘o nu, och wat gek 
toch, ja nu je hier bent, vind ik het toch prettig (…) Goed, goed hoor ik wil wel met je wandelen.’ 
Wat het allemaal betekende voor de toekomst, hij wilde er rustig over nadenken, maar niet op 
papier.431  

                                                           
424 De Zondagsbode, 19-01-1913 en ‘Van verre en nabij’, De Blijde Wereld, 14-02-1913. 
425 De Zondagsbode, 19-01-1913. 
426 ‘Van verre en nabij’, De Blijde Wereld, 14-02-1913. 
427 Idem. 
428 Vergadering van moderne theologen, 2 april 1913, Archief UvA Bijzondere Collecties. Zie ook: Het Nieuws van den Dag, 01-04-1911. 
429 Dennis de Lange, Tolstojanen in Nederland (Utrecht 2010) p. 29. 
430 Kladbrief aan A. Zernike, 8 oktober 1914 (Bijlage II.20) in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 682. 
431 Kladschrift Jan Mankes, p 102 (particuliere collectie). 
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Misschien trok hij op zulke dagen de velden in met zijn wandelvriend Gouma. Tegen het 
uitdrukkelijke verbod van Annie in schreef hij haar kort daarop weer een brief. Waarom ook zou 
hij haar niet schrijven, ze praten toch ook ‘saampjes, niet zo stijlvol, wat apodictisch soms, Annie 
met een dolheidje in t midden, maar alles tesamen wat leukjes’.432 De brief werd goed ontvangen 
want twee dagen later zagen ze elkaar op de hei. Hoewel Anne niet bang meer was, was ze wel 
blij dat Jan haar niet aanraakte, maar ging tekenen van een afstandje.  
 ‘Er zijn veel dingen waarover ik praten moet Jan’, schreef ze hem kort daarop. Ze stelde 
voor om hem de volgende dag, in Het Woud [Oranjewoud; FP] te ontmoeten, ‘dat lijkt me eenig 
in die mooie herfstlanen ineens om elkaar te staan (...)’.433 Om twee uur spraken ze af bij de 
Domineessingel, ‘waar het tegen zonsondergang het langste licht is’.434 Op die stralende 
herfstdag in het Oranjewoud maakte ze haar ware gevoelens aan Jan kenbaar. Daar, ‘in de 
oktoberzon die een meizon leek’, gaven ze elkaar een eerste kus.435 De volgende dag schreef Jan 
aan Pauwels dat hij verloofd was. ‘Mijn meisje is de dominee van Boven-Knijpe.’436 
 Voor Anne Zernike betekende de relatie een ommekeer in haar politieke-
maatschappelijke opvattingen. In haar autobiografie beschreef ze later hoe haar leven vanaf dat 
moment totaal veranderde. ‘'t Was toen, dat ik de onwankelbare kracht van zijn 
weerloosheidsgedachten leerde kennen. Onder zijn verklaring, in die benauwde 
omstandigheden, kreeg het evangelie voor mij eerst werkelijk zin.’437 Anne Zernike werd zo 
geraakt en overtuigd van het antimilitarisme van Jan Mankes dat zij haar eigen overtuiging 
bijstelde.  

Hoe drastisch die verandering was wordt goed duidelijk als een discussie die zij aan het 
begin van 1913 voerde in De Zondagsbode wordt vergeleken met een discussie die zij in 1915, 
voerde in hetzelfde blad. In 1913 had Anne haar mening over de toen nog dreigende oorlog laten 
horen in reactie op een oproep van haar collega ds. U. Veenland uit Tjalleberd. Hij sprak naar 
aanleiding van een grote protestmeeting in Bazel (in november 1912) de hoop uit op een 
volksbeweging tegen de dreigende wereldoorlog en riep de doopsgezinde broederschap en 
vooral haar bestuurders op om niet langer te zwijgen en voluit te getuigen van ‘haar aloud verzet 
tegen het wapen dragen’.438 Veenland betoogde dat ‘als er één kerkgenootschap moet 
protesteren, zijn wij het, of zijn wij vijandig aan het wapen dragen geweest? Men zegt dat 
doopsgezinden van nu de oorlog nog evenzeer verafschuwen als vanouds. Dan kunnen we toch 
nu niet zwijgen.’439  

Anne Zernike vond echter dat de doopsgezinden zich na een eeuw van zwijgen en 
opnemen van de wapens als de staat daar om vroeg, niet meer konden beroepen op de 
weerloosheid die zij hadden verzaakt. Een protest tegen de oorlog vanaf de kansel klonk haar als 
een holle frase en het was volgens haar ook niet te verwachten dat alle predikanten in hun 
gemeenten dat zouden oppakken. ‘Kunnen we daarmee de harten van de mensen reinigen en 
sterken? Doen we daarmee iets om het kwaad van de oorlog uit te roeien? Dat lukt niet door 
protesten, maar moet langs de weg van arbitrage.’440 ‘Het kan ons toch niet onverschillig laten 
hoe het met de gemeenschap is gesteld’, reageerde Veenland: 

 
 
 
 

 

                                                           
432 Kladbrief aan A. Zernike, 14 oktober 1914 (Bijlage II.22) in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 685 
433 Brief A. Zernike aan J. Mankes, 14 of 15 oktober 1914 (Bijlage III.9) in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 707. 
434 Idem. 
435 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 87.  
436 Brief aan A.A.M. Pauwels. 16 oktober 1916, Brief 275, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 404. 
437 Mankes-Zernike, ‘Jan Mankes’, p. 22. 
438 Ds. U. Veenland (Tjalleberd): 'Protest tegen de oorlog!’, De Zondagsbode 26/5, 01-12-1912, p. 19. Op 26 nov. trokken duizenden op naar 
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439 Idem, U. Veenland (Tjalleberd), 'Nog een protest tegen de oorlog!', 28/12, 19-01-1913, p. 47. 
440 Idem, A. Zernike (Bovenknype), ‘Aan ds. U. Veenland’, 28/14, 02-02-1913, pp. 54-55. 
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We moeten niet alleen in actie komen wanneer we zelf onmiddellijk bedreigd worden. 
Als het  alleen de taak van de kerk was om tegen persoonlijke slechtheid te ageren, had 
Luther zijn stellingen niet mogen uitbrengen. U stelt dat woorden niets vermogen tegen 
het kwaad van de oorlog. Vermogen ze dan wel iets tegen persoonlijke verkeerdheid; 
waarom preekt u nog?441 

 
In 1915, ze was inmiddels verloofd, kwamen Annes oorlogsopvattingen opnieuw in het nieuws. 
Ditmaal verdedigde zij het tegenovergestelde standpunt. Tijdens een vergadering bij de Friesche 
Doopsgezinde Sociëteit (FDS) diende ze als motie in dat ‘de Friesche Doopsgezinde Sociëteit als 
haar mening uit [spreekt], dat de verdediging des lands met wapengeweld in strijd is met Jezus’ 
leer’. De voorzitter vroeg of de predikante de motie namens haar gemeente indiende. Zij 
antwoordde dat haar gemeente het niet met haar eens was, waardoor de motie reglementair van 
de baan was. Maar in haar ‘anti-oorlogsroes’ ging de predikante na sluiting van de vergadering 
door met haar protest. Er ontstond een spontane ‘meeting’ waarvan het resultaat volgens de 
secretaris van de Friesche Doopsgezinde Sociëteit (FDS), die zijn woede over dit alles uitte in De 
Zondagsbode, uiterst gering was geweest: ‘beneden pari’.442 Toen zij dit laatste in de krant las 
reageerde Anne meteen: ‘Mijn “roes” is nu uitgewoed. Ik kan dus nuchter oordelen over de 
betekenis van de “meeting”.’ Op de na-vergadering was door haar en anderen duidelijk 
uitgesproken dat het genomen besluit volgens hen streed met het christelijk bewustzijn om hen 
die onrecht aandoen, in georganiseerde groepen te gaan doden. Zij gaven liever het zelfstandig 
staatsbestaan op, dan de personen die hun dat wilden ontnemen te gaan vermoorden.443  
 Ds. Bakels uit Enkhuizen viel haar bij.444 Hij kon niet begrijpen dat de gevoelens van mej. 
Zernike en anderen een ‘roes’ werden genoemd.445 Hadden de doopsgezinden niet eeuwenlang 
in mindere of meerdere mate weerloosheid voorgestaan? Was het ze niet verboden kanonnen op 
zeeschepen te hebben? Hoe konden ze dan spreken van een 'willekeurige meeting'. Het was 
volgens Bakels niet anders dan natuurlijk dat deze dingen door de doopsgezinden werden 
besproken. De veronderstelde 'onkiese' manier van aankaarten kon volgens hem bovendien ook 
worden uitgelegd als een teken ‘van het echt gemeende, het vurige’.446 Ook van anderen ontving 
de predikante steun. Ds. Zernike kreeg complimenten voor het ‘warm kloppend hart, dat uiting 
gaf aan verontwaardiging over de massamoord.  
Over zoiets mag men niet honen, maar moet men waardering uiten, ook al is men het er mee 
oneens.’447 Een ander liet weten: ‘Is niet veel goeds eerst klein geweest en bespot? (…) Het 
beroep op het reglement doet aan als van schriftgeleerden.’448 Anne Zernike had, zoals Jan 
Mankes hoopte, Tolstoj ontdekt:  

 
Het vuur van zijn overtuiging, dat elk leger per se in het ongelijk is, ontstak ook in mij. 
[...] We lazen met hartstochtelijke instemming de brochures van Tolstoï, [...] waarin we 
het bewijs meenden te hebben dat weerloosheid de enige geoorloofde en afdoende 
verdediging is tegen oorlogswoede.449  

 
Ze preekte over de Russische vredesprofeet in wiens sprookje ‘Ivan de Dwaas’ zij op Jans 
aandrang het bewijs zag geleverd dat weerloosheid de juiste weg tegen oorlogswoede was. Die 
overtuiging ging hoe langer hoe meer doorklinken in haar preken.450 Ze wandelde nu in het 
                                                           
441 Idem, U. Veenland (Tjalleberd), ‘Aan ds. A. Zernike’, 28/17, 23-02-1913, p. 67. 
442 Idem, M.L. Deenik (Leeuwarden),‘Vergadering van de Friesche Doopsgezinde Sociëteit’, 28/33, 13-06-1915, p. 130. 
443 Idem, A. Zernike (Bovenknijpe), ‘Aan de heer M.L. Deenik, secretaris FDS’, 28/34, 20-06- 1915, p. 135. 
444 Herman Bakels (1871-1952) Als predikant wilde Bakels onder meer de buitenkerkelijken bereiken, d.w.z. het arbeidersvolk dat de kerk en 
het geloof links liet liggen en via socialistische verenigingen georganiseerd was.  
445 Een proefschrift over ds. Bakels wordt voorbereid door Marius Romijn (promotor prof. dr Piet Visser, VU Amsterdam). Met dank aan 
Marius Romijn voor het regelmatig toesturen van informatie over Zernike en Bakels. 
446 H. Bakels (St. Anna-Parochie), ‘Aan ds. Deenik’, De Zondagsbode 28/35, 27-06-1915, p. 139. 
447 Idem, J. Wuite Jzn. (Tjalleberd), ‘Het verslag van de vergadering der Friesche Doopsgezinde Sociëteit, 1915 (I)’, 28/ 35, 27-06-1915, p. 
139  
448 Idem, A.K. Okkinga (Arnhem), ‘Het verslag van de vergadering der Friesche Doopsgezinde Sociëteit, 1915 (II)’, 28/ 36, 04-07-1915, p. 
143.  
449 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 93 
450 Idem. 
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spoor van Tolstoj, die door de Nederlandse Hervormde predikant Louis A. Bähler ooit werd 
beschreven als ‘de grootste man van zijn tijd, de vijfde Evangelist, de dertiende apostel, de 
tweede Johannes de Doper; een grote onder de groten, die ons kleine aardlingen, van tijd tot tijd 
ter hulpe wordt gezonden’.451 Tijdens de kerkenraadsvergadering in juni 1915 stelde Anne voor 
om op de 11e vijfjaarlijkse vergadering van de Doopsgezinde Broederschap te Haarlem namens 
de gemeente een motie in te dienen dat ‘de verdediging des lands met wapengeweld strijdt tegen 
ons Christelijke bewustzijn’.       

In dezelfde maand was ze een van de veertig vrijzinnige predikanten die aan de regering 
en Tweede Kamer om gewetensvrijheid en de mogelijkheid tot dienstweigering had gevraagd.452 
Modernistische predikanten hadden het pad geëffend waarlangs Tolstojaanse, christen-
socialistische, christen-anarchistische en theosofische opvattingen Nederland waren 
binnengestroomd.453 En hoewel sommige van de moderne predikanten naar het socialisme 
neigden en zoals Domela Nieuwenhuis braken met de kerk, beschouwden anderen het 
christendom in zichzelf als een sociale leer; zij werden een ‘rode dominee’.454 Een derde groep 
vergeestelijkte onder de toe-eigening van de opvattingen van Tolstoj en velen onder hen dreven 
steeds verder richting het christen-anarchisme of zelfs de theosofie.455De kern van de 
christelijke leer lag volgens zowel christensocialisten, christen-anarchisten als ook deels 
theosofen in de Bergrede van Jezus, waarin werd opgeroepen afstand te doen van wraak en 
zelfverdediging.456 Militarisme en patriottisme waren niet te verenigen met het zuivere 
christendom.457 Maar waar de christen-socialisten binnen de structuur van de kerk streefden 
naar socialistische idealen, richtten christen-anarchisten en ook theosofen, waartoe menig 
kunstenaar zich rekende, zich veel meer op een buitenkerkelijke gelovigheid.458 In die laatste 
groep verdween dan ook geleidelijk de affiniteit met het christensocialisme van de rode 
dominees, met wiens politieke streven ze weinig op hadden.459 Tegenover het socialisme (en 
andere politieke partijen) stonden velen van hen net zo afwijzend als tegenover staat en kerk.  
 In tegenstelling tot vele van haar collega’s die binnen de kerken ook actief waren of 
werden binnen het socialisme ging Anne Zernike steeds meer een soort christen-anarchistiche 
geluid laten horen, dat vanuit idealisme en individualisme, onder meer kunst en religie in 
verband wilde brengen met nieuwe gemeenschapsvormen.460 Christenanarchisten waren er in 
de geest van Tolstoj van overtuigd dat het gecorrumpeerde christendom kon worden vervangen 
door ‘het ware christendom, dat de basis zou vormen van eenheid tussen de mensen en van de 
ware vrijheid, waar alle redelijke mensen naar streven’.461 Vooral de vrijheid van het individu en 
                                                           
451 Louis Adriën Bähler, (1867-1941). De Nederlands-hervormd predikant schreef: Tolstoj, eene waardering (1918). Hierin uitte hij zijn 
bewondering voor de Rus blijkt en herhaalde hij zijn lyrische opmerkingen uit 1908. Zie ook: www.bahler.nl [geraadpleegd op 01-08-2011]. 
452 Tresoar, Doopsgezinde gemeente Boven-Knijpe, inv. nr.4. Zie ook: Kuiper, ‘De predikante, de gevelsteen en de driemaster’, p. 77. 
453 Zie daarover bijvoorbeeld: D. Jansen, ‘ Louis Adriën Bähler’, in: Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse 
Protestantisme 5 (Kampen, 2001), p. 27-29, Rienk Klooster, ‘Dr. Cornelis Hille Ris Lambers. Een opmerkelijk dienaar van God in Jorwerd’, 
in: Herinnering en identiteit in het vrijzinnig protestantisme, pp. 60-61 en Dennis de Lange, Tolstojanen in Nederland (Utrecht 2010).  
454 Zie over Domela Nieuwenhuis kritiek op de kerk: Buitenwerf-Van der Molen, God van vooruitgang, pp. 170-171 en E. Meijering, Het 
Nederlands Christendom in de Twintigste Eeuw, pp. 95-96. 
455 Hoewel vaak geen onderscheid wordt gemaakt tussen christensocialisten en christen-anarchisten is dit onderscheid er wel degelijk: 
Christen-anarchisme is het streven naar anarchisme, dat wil zeggen.een orde met de minst mogelijke dwang, gebaseerd op (elementen van) 
het christendom. Christen-anarchisten beroepen zich vaak op voorgangers uit de geschiedenis van het christendom, onder verwijzing niet 
alleen maar wel vaak van passages uit Jesaja en Micha en met beroep op de Bergrede. Zie ook: 
http://christianarchie.blogspot.com/2006/04/begin-van-een-portrettengalerij.html geraadpleegd op 23-04-2011]. Zie ook: A.C.J. de 
Vrankrijker, Onze anarchisten en utopisten rond 1900 (Bussum 1972) en Lien Heijting, De wereld in een dorp. Schilders, schrijvers en 
wereldverbeteraars in Laren en Blaricum 1880-1920 (Amsterdam 1994). 
456 Theosofie is een beweging die ontstond rondom Amerikaanse occultiste en publiciste van Duits-Russische aristocratische afkomst Helena 
Petrovna Blavatsky-von Hahn. Volgens ‘Madame Blavatsky’ is de theosofie een oude wijsheidsreligie en esoterische leer (waarvan de 
oorsprong in de 3e eeuw lag) die stelt dat alle religies pogingen van een goddelijke macht zijn om de mensheid tot grotere perfectie te 
brengen. Daarom stelt de theosofie dat elke religie een deel van de waarheid in zich heeft. Zie voor een uitgebreide uiteenzetting: H.P 
Blavatsky in: The Theosophist (1:1), oktober 1879, pp. 2-7; Blavatsky richtte in 1875 de Theosophical Society op. Haar boek The secret 
doctrine (Londen 1888) verscheen in Nederland onder de titel: De geheime leer. De synthese van Wetenschap, Religie en Filosofie en werd al 
snel een succes onder ‘kunstenaars en wereldverbeteraars’. Zie ook: Heyting, De wereld in een dorp, p.10. 
457 Het volgen van Tolstoj zou niet zozeer leiden tot politieke of maatschappelijke veranderingen, maar tot spirituele verandering. Vgl. De 
Lange, Tolstojanen, p. 27. Zie over Tolstoj ook: Rudolf Jans, Tolstoj in Nederland (Bussum 1952). Zie over Theosofie: Marty Bax, Web der 
schepping (Amsterdam 2007). 
458 Zie over de relatie tussen christenanarchisme en kunstenaars: Heyting, De wereld in een dorp. 
459 Bank en van Buuren, 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur, pp. 439-443. 
460 Vgl. Kuiper, Van de Berg der Waarheid. 
461 Overgenomen uit: Bank en van Buuren, 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur, p. 466.  
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diens innerlijke zedelijke en sociale motivatie werden benadrukt om zo tot een betere wereld te 
komen. Rein leven (geheelonthouderschap, vegetarisme, anti-vivisectie) en antimilitarisme 
waren daarbinnen belangrijke elementen.462  
Niet alleen Jans overtuiging trok Anne in de richting van de idealen van Tolstoj. Ook haar 
bezoeken aan de armoedige streek ‘de Companije’ niet ver van Bovenknijpe hadden haar wakker 
geschud. De mensen woonden daar in plaggenhutten en krotten. Het gebruik van steenkool had 
geleid tot de afnemende vraag naar turf.  

De werkloosheid steeg onder de veenarbeiders, wat leidde tot grote armoede. Vooral in 
de winter, wanneer er nauwelijks werk was, hadden zij het extreem zwaar. Diefstal, bedelarij, 
dronkenschap, illegale stroperijen en moord vormden een groot probleem in deze door armoede 
getekende streek, die door de burgers van de naburige dorpen het liefst gemeden werd. 
Toen er tijdens het zogenaamde ‘Nij Jiers roppen’, het oude Friese gebruik waarbij de arme 
bevolking op nieuwjaarsdag bij de huizen langs ging om de bewoners ‘segen yn’t nij-jier’ (een 
gezegend nieuw jaar) te wensen en om een fooi te vragen, bij de pastorie werd aangeklopt, werd 
de predikante geconfronteerd met de wantoestanden die zich op luttele kilometers van haar 
pastorie bestonden.463  

Anne Zernike trok zich het lot van het gezin dat voor haar deur stond zo aan dat zij 
spoedig daarna richting de Companije fietste. Geschrokken van wat ze aantrof - ‘ik vond geen 
dorp, maar een verzameling krotten - beloofde ze het gezin kleding en dekens. Toen het nieuws 
bekend werd dat de predikante kleding en dekens had uitgedeeld, meldden al snel buurtgenoten 
uit het streekje zich bij de pastorie. Zij hadden ‘eigenlijk’ nog meer hulp nodig. Haar suggesties 
om bij een haar bekende directeur van een boterfabriek die tussen Bovenknijpe en de Companije 
stond om een baan te vragen lokte nauwelijks reactie uit bij de mensen.464 Ze leken volslagen 
apathisch geworden door alle ellende die over hen heen was gekomen. Na overleg met de 
plaatselijke huisarts kon de sociaalbewogen predikante niet anders concluderen dan dat ze in 
haar eentje niet bij machte was om deze armoede te bestrijden. Het uitdelen van dekens en 
kleding was, zo werd haar duidelijk, maar een druppel op de gloeiende plaat geweest. Wilde hier 
echt iets veranderen dan zou moeten worden geprobeerd de murw-geslagen bevolking 
geestelijk te hervormen.  
 Hoewel haar ideeën hierover deels nog overeen kwamen met de liberale opvattingen die 
zij van huis had meegekregen, namelijk dat armoede niet door liefdadigheid, maar door 
intellectuele, morele en godsdienstige opvoeding en ontwikkeling verbeterd moest worden, 
werd zij ontvankelijk voor andere oplossingen. Niet een strict op het individu gerichte aanpak 
voor verbetering en groei was nodig, maar het ontwikkelen van gemeenschapsgevoel en 
verenigingsleven, waarbinnen (jonge) mensen gevormd konden worden.465 Het zou echter nog 
tot ver in de jaren twintig duren voor de Companije beetje bij beetje werd gesaneerd en er in het 
nabij gelegen Jubbega door de zogenaamde opbouwcommissie een Volkshuis opgericht, met als 
doel het ‘opvoeden van de bevolking in de ruime zin’.466 Anne Zernike woonde toen al lang niet 
meer in Friesland, maar bracht de daar opgedane inzichten wel elders in de praktijk.467 
 
  
 
 
                                                           
462 S.J. Visser,‘Bähler, Louis Adriën (1867-1941)’, Biografisch Woordenboek van Nederland, via: 
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn5/bahler. [geraadpleegd op 01-08-2011]. 
463 Met dank aan mijn ouders Auke Pitstra en Trijntje Hoekstra voor het levendig schetsen van het ‘Nij Jiers roppen’ in hun kindertijd (eind 
jaren 1930, begin jaren 1940) en het doorgeven van de verhalen die door mijn grootouders aan hen werden verteld, over de periode voor de 
Tweede Wereldoorlog, toen het ‘Nij Jiers roppen’ nog volop in gebruik was onder het armere deel van de bevolking van Friese Wouden. 
464 Net als vele andere dorpen werd ook in Jubbega aan het begin van de vorige eeuw een zelfstandig zuivelfabriek opgericht. In dit geval 
door de “Coöperatieve vereniging tot het drijven van een Stoomzuivelfabriek en tot aankoop en bewerking van landbouwbenodigdheden –
Ons Belang- te Jubbega-Schurega”. De vereniging werd opgericht in 1913. 
465 Buitenwerf-van der Molen, God van vooruitgang, p. 161. 
466 Volkshuizen onstonden in de 19e en 20ste eeuw als sociale ontmoetingsplaatsen voor arbeiders. Zij boden plaats voor ontspanning en 
opleiding, maar waren ook belangrijk voor de ontwikkeling van de arbeidersbeweging en de sociale strijd. In Nederland werd in 1892 in 
Amsterdam het eerste volkshuis  (Ons Huis) geopend  in de Jordaan. Daarna ontstonden soortgelijke voorzieningen op verschillende plekken 
in Nederland. Zie ook: H. Nijenhuis, Werk in de schaduw, club en buurthuizen in Nederland, 1897-1970 (Utrecht 1987) pp. 97-100. 
467 Zie ook hoofdstuk 4.  
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‘‘Godsdienst en kunst’ 
Anne en Jan probeerden hun prille relatie nog even geheim te houden voor de dorpelingen. 
Terwijl Jan aan zijn portretten van Douwe, een plaatselijke arbeider, werkte en Anne preekte, 
vergaderde en zich op haar proefschrift richtte bleven ze brieven schrijven.468 ‘Je bent zoo lief, o 
zoo ontzaglijk lief Annie, ik zie je maar steeds zo ik je gisterenavond zag en zou er om kunnen 
huilen.’469 Om daar aan toe te voegen: ‘Ik geloof lief, dat onze liefde iets wonderdadigs is. En ook 
geloof ik dat ze steeds zal groeien naar God. We willen ons best doen he? Ons leven zal dan iets 
heel moois worden. Dag lieve Annie, dag Engel. Jou Jan.’470 
Anne Zernike wil haar verloving met de kunstschilder niet meteen aan de grote klok hangen. Ze 
vermoedde dat niet iedereen blij zou zijn met de amoureuze avonturen van de predikante. Anne 
en Jan ontmoetten elkaar dus stiekem in de schemering, achter de begraafplaats van 
Bovenknijpe. Op een avond stond de predikante daar te wachten op de jonge kunstenaar, die in 
de schemer kwam aangelopen. Jan haar had gezegd vooral vroeg weg te gaan van de 
vergadering met het smoesje dat ze anders hoofdpijn zou krijgen.471 Ongeduldig liep zij af op de 
persoon die opdoemde. Maar juist toen zij hem wilde omhelzen zag ze dat het niet Jan was, maar 
een lid van de kerkenraad die vreemd keek toen hij ‘dominee’ daar zag staan.472  
 Omdat de kans om ‘betrapt’ te worden toch wel heel groot bleek besloot Anne Zernike 
aan haar gemeente te vertellen dat zij was verloofd met Jan Mankes. Het werd inderdaad niet 
door iedereen gewaardeerd. Dat hadden ze van ‘dominee’ niet verwacht. ‘Dominee’ was in hun 
ogen een soort protestantse non geweest en had dat moeten blijven!’473 Het nieuws viel wel goed 
in beide families. Gearmd stonden ze voor Jans’ ouders toen ze het grote nieuws vertelden. Tot 
Annes schrik bleef vader Beint zwijgen en even dacht ze dat hij het niet goed had begrepen. Maar 
zijn zwijgen betekende instemming en ontroering. Jans moeder, die de eerste ontmoeting had 
geregeld, reageerde luchtig, alsof ze het allemaal al heel lang wist. In Amsterdam, bij de 
intellectuele familie Zernike waren de familieleden vooral blij verrast. De jonge kunstenaar werd 
warm en met nieuwsgierigheid onthaald door de Zernikes. 
Na de verloving brachten Jan en Annie veel tijd samen door.474 De verloofden reisden regelmatig 
naar Amsterdam, Den Haag en Rotterdam om tentoonstellingen en musea te bezoeken. Ook 
bezochten ze Izaak de Bussy in Amsterdam. De kennismaking met haar mentor leidde tot een 
langdurige band met de familie De Bussy, die verzamelaars van Jans werk zouden worden.475 Jan 
gebruikte de bezoekjes aan het westen ook om een nieuwe kunsthandelaar te vinden. Tot zijn 
verdriet was zijn vaste afnemer Schüller in januari 1915 bezweken aan tuberculose. Op zoek 
naar een nieuwe kunsthandelaar legde Jan contact met Theo Neuhuys, die eerst werkte voor de 
Larense kunsthandel van Nico van Harpen, maar daarna voor zichzelf was begonnen. Al in 
december was hij bij de handelaar langs gegaan. Zijn ‘meisje ds. Annie Zernike’ moest dan toch 
ook in die buurt preken. 476 

Ook Hélène Swarth kreeg dat weekend waarschijnlijk een bezoekje van het stel. In de 
brief die het bezoek aankondigde, schreef Jan haar dat het de kunst was geweest die Anne en 
hem dichter bij elkaar had gebracht.477 Blijkbaar bleef het nodig om Hélène van zijn oprechtheid 

                                                           
468 Hij werkte aan voorstudies voor schilderijen van Douwe de Groot, een arbeider uit het dorp. Zie: Mankes-Zernike, ‘Jan Mankes’, p. 31: 
‘Maandenlang was hij een trouwe bezoeker van ’t kleine schildersatelier.’ Zie ook brief aan A. Zernike 29 maart 1915 (Bijlage III.13) in: Jan 
Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 710 en brief 287, p. 417. 
469 Idem, brief aan A. Zernike, zonder datum, waarschijnlijk januari (of februari) 1915 (Bijlage III.12), p. 709. 
470 Idem, p. 710. 
471 Idem. 
472 Nicolaas G. van Kampen, 23-12-2009. Dit verhaal werd hem tijdens een congres in de Verenigde Staten verteld door een collega 
natuurkundige, afkomstig uit Bovenknijpe. 
473 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 88. 
474 Idem, p.112. 
475 Izaak Jan le Cosquino de Bussy (Izaak de Bussy), die Anne vanaf haar jeugdjaren had gestimuleerd theologie te studeren en predikante te 
worden, kocht nadat hij Jan had ontmoet zijn schilderij ‘De theeschenkster’. Het is een portret van de predikante gesitueerd in de pastorie van 
Bovenknijpe. Ook na zijn dood bleef de familie De Bussy verbonden met Anne. De Bussy’s zoon (de uitgever) werd een verzamelaar van het 
werk van Jan. 
476 Brief aan A.A.M. Pauwels, 11 december 1914, brief 278, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 408: ‘26 december moet Annie in den 
Haag preeken, natuurlijk ga ik dan mee (…)’ Zie ook: Ton van Kalmthout, Muzentempels: multidisciplinaire kunstkringen in Nederland 
tussen 1880 en 1914 (Hilversum 1998) p. 221. 
477 Zie kladbrief aan H. Swarth, 9 december 1914 (Bijlage II.27) in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 690-691. Dat Jan Mankes op den 
duur meer voor Hélène Swarth was gaan betekenen wordt geïllustreerd door de herinnering van Annie Salomons. Bij haar huwelijk kreeg zij 
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en goede bedoelingen te overtuigen. In het voorjaar gingen Anne en Jan samen met vakantie. 
Voor een vogelstudie trokken ze samen door de Achterhoek. Bij terugkeer besloot Jan definitief 
toch niet met Neuhuys in zee te gaan, maar met Van Harpen. Die laatste had Jan namelijk een 
tentoonstelling in Pulchri Studio beloofd.  

In maart verzorgde Anne een lezing in Den Haag. Ze logeerde bij Hélène, waar Jan de 
volgende dag een brief liet bezorgen: ‘En jij nu prettig bij Hélène he’, schreef Jan. ‘Ik zie je zitten 
en met haar, opgetogen en de kamer er bij. Je gaat toch naar Pulchri he? Dan moet je vooral eens 
kijken naar de lijsten ornamenten, breedte, kleur van goud ook even bij de anderen.’478 De dag er 
na bezochten Anne en Hélène samen Jans werken bij de kunsthandelaar Van Harpen. Jan had 
Anne namelijk op het nippertje laten weten dat de weduwe Schuller hem had geschreven dat hij 
een ‘vrij man’ was, dat hij dus in zee kon met Van Harpen. Hij had de kunsthandelaar al 
uitgenodigd om in ’t Meer langs te komen zodra de tentoonstelling in Den Haag voorbij was, 
maar Anne kon die afspraak misschien nog laten bevestigen. Anne schreef snel terug ‘Ik val hem 
nu [om] zijn hals gewoon. Als hij er nu maar is.’479 
  Bij de lezing waren ook Annes moeder, haar zus Elisabeth en waarschijnlijk professor de 
Bussy aanwezig. Anne genoot en schreef aan Jan: ‘Ik vond ’t gisteren heerlijk maar moeder en 
Bep vonden dat ik er te veel in was, mij niet genoeg beheerschte.’ Een opgetogen Anne bezocht 
kort daarop, samen met Hélène, bij wie ze in Den Haag logeerde, de tentoonstellingsruimte. Op 
31 maart keek Anne naar schilderijen bij Pulchri. ‘En ik heb voor een grooten brief geen tijd. Ik 
ben op ’t punt om samen met Hélène naar Pulchri te gaan. Toch heerlijk dat het nu met van 
Harmelen heelemaal in orde is.’ 
 Het leven leek het stel toe te lachen, al wierp de oorlog een schaduw over het geluk en 
baarde ook Jans aanhoudende vermoeidheid zorgen. De dokter verzekerde Jan echter dat hij 
prima gezond was. Na dat ‘goede’ nieuws besloten ze spoedig te trouwen.480 Al op 
hemelvaartsdag zette Jan de eerste lijnen van De theeschenkster op het doek, een portret van de 
predikante in de pastorie. Ook schilderde hij in die periode een van zijn fameuze bomenrijen, 
maar ditmaal met twee nietige figuurtjes, waarschijnlijk het jonge paar, omringd door de 
overweldigende natuur van de Knijpster omgeving.481  

Anne werkte ondertussen haar Gedachten over godsdienst en kunst uit tot een artikel 
voor het vrijzinnige tijdschrift Teekenen des Tijds.482 Daarin betoogde ze dat het preken dat 
werd aangeleerd op het seminarium, het voorlezen of memoriseren van de voordracht, niets te 
maken had met echt spreken. Juist het spontaan durven spreken tot de mensen droeg zoveel 
schoonheid in zich.483 Als op de preekstoel werd gezocht naar de woorden, was er een 
mogelijkheid om zo zuiver mogelijk tot de mensen te spreken. In haar autobiografie schreef ze 
later dat het Jan was die haar in die periode aanspoorde haar preken niet langer uit haar hoofd 
te leren.484 Ze maakte ze niet langer ‘schetsen’, zoals ze de opzetjes van haar preken noemde, 
maar vormde ze de tekst spontaan, terwijl ze op de kansel stond. Anne pleitte voor een preek 
waarin de predikant streefde naar het monumentale, dat zij geheel anders zag dan het 
academische.485 De preek zou volgens haar een kunstwerk moeten zijn. Daar werd in de 
opleidingstijd te weinig op gewezen. Bovendien riep ze ‘de vrijzinnigheid’ op om nieuwe 
godsdienstige voorstellingen te scheppen. ‘Want die taak rust op ons, al sinds de breuk met de 

                                                           
het boek Jan Mankes 1889-1920 van Hélène Swarth cadeau. Zie: Annie Salomons, Herinneringen uit de oude tijd (1957), bezorging en 
aantekeningen door Harry G.M. Prick (Amsterdam 1984) p.12 en p. 299. 
478 Brief aan A. Zernike, ʾt Meer 29 maart 1915 (Bijlage III.13) in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 710. 
479 Idem, kaart A. Zernike aan J. Mankes, Den Haag 31 maart 1915 (Bijlage III. 14) p. 712. 
480 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 106. 
481 Jan de Lange, ‘Hollands meest verstilde schilder’, p. 80. 
482 Het tijdschrift was een ‘niet socialistisch, wel sociaal’ tijdschrift dat zich niet alleen op theologen richtte, maar ook op allen die de 
verschijnselen van de tijd gade sloegen en er zelfstandig over nadachten. Er werd in gepubliceerd door onder andere. P.H Hugenholz, G.A. 
van den Bergh van Eysinga, Louis Adrien Bähler enS.K. Bakker..Zie hierover ook: Derk Jansen, ‘Teekenen des Tijds. Tweemaandelijksch 
tijdschrift in vrijzinnige godsdienstige geest, (1899-1919)’, Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800, 22/51, 
december 1999, pp. 3-22. 
483 A. Zernike, ‘Gedachten over godsdienst en kunst’, Teekenen des Tijds. Tweemaandelijks Tijdschrift in vrijzinnig godsdienstigen geest, 17, 
1915, pp. 341-358, aldaar pp. 343-344. Vergelijk het verslag van de lezing ‘Kunst en godsdientst’ die zij op 18 mei 1915 hield voor de 
predikantenring van Akkrum hield. Zie: Tresoar (Leeuwarden), toegangsnr. 271-01/3, Ring Akkrum van de Doopsgezinde Gemeenten.  
484 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 92. 
485 Zernike, ‘Gedachten over godsdienst en kunst’, pp. 343-344. Vgl. het verslag van de lezing ‘Kunst en godsdientst’. 
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orthodoxie is het de plicht der vrijzinnigen God op een andere, op een nieuwe wijze voor te 
stellen.’ Tot nu toe was dat onvoldoende gebeurd. ‘Wij vrijzinnigen zijn nog altijd niet diep, niet 
gevoelig en niet overtuigd genoeg, ons ontbreekt in een woord de levende scheppende 
kunstenaarsverbeelding om van God een nieuwe voorstelling te maken.’ De zich vernieuwende 
cultuur had behoefte aan nieuwe voorstellingen, maar behielp zich te gemakkelijk met de oude, 
aldus Anne. 

Samen met Jan werkte ze deze gedachtegang uit tot een stelling bij haar proefschrift die 
luidde dat het niet getuigde voor de kracht noch de diepte van het vrijzinnig christendom ‘der 
kerken en der bonden’ dat er nog geen betekenisvolle kunst uit was voortgekomen.486 Ze voelde 
zich bevrijd, scheef ze later. Ze liep niet meer weg voor datgene wat haar geloof eerder zo hevig 
deed wankelen. De wispelturige schoonheid en de betekenis van de kunsten voor de 
persoonlijke geestelijke beleving leken zich voorzichtig te consolideren in haar theologische 
visie. Haar eerdere angst aangaande de verhouding tussen godsdienst en kunst, dat ze als 
predikante de waarde van godsdienst eigenlijk groter dan die van kunst zou moeten achten, 
bestond niet meer. Zij verwierp nu dat wat zij ooit tijdens een voordracht (mogelijk van J.J. 
Meijer) had gehoord namelijk dat: 
 

(…) als wij in strijd en in droefheid troost behoeven voor onze ziel, dan grijpen wij niet 
naar de voortbrengselen der kunst, dan wenden wij ons tot de uitspraken van het vroom 
gemoed, dan zoeken wij hulp b.v. in een boek als dat der psalmen.487  

 
Het was volgens haar juist andersom, want ‘het scheppen van godsdienstige voorstellingen is de 
vrome kunstenaarsdaad bij uitnemendheid’ en niet het woord van de Bijbel, maar de 
kunstscheppende macht  kon het beste God worden genoemd.488 Ze voorspelde dat niet de 
theologie, niet de kerken, de vernieuwers van de godsdienst zouden zijn. ‘Buiten de kerk, in de 
kunst en in het maatschappelijke leven, zal de nieuwe godsvoorstelling misschien eerder 
ontstaan dan in de kerk.’ En hoewel ze vreesde dat, ‘zooals meestal het lot is der theologen’, ze 
achteraan zouden lopen in de vernieuwingen, vermoedde ze ook dat dat niet erg hoefde te zijn, 
als de predikanten hun ogen maar open hielden en uit de kunsten overnamen wat daarin goed 
was en voldeed.  

 
De profeten, de vrome kunstenaars behoeven niet uit onze rijen op te staan. Als wij maar 
genoeg vrome verbeeldingskracht bezitten om hun scheppingen als ze er zijn te 
begrijpen, genoeg liefde en goeden wil om de opperste kunstscheppingen van den 
menschelijken geest aan de menschheid te brengen. Want dat is en blijft ons verheven 
taak.489  

 
Bruiloft en afscheid 
Als ze dat echt had gewild, zo verklaarde ze later tenminste, had ze als getrouwde vrouw 
predikante kunnen blijven in Bovenknijpe. Ze had het zelf niet gewild en per 1 oktober 1915 
ontslag aangevraagd bij de kerkenraad.490 Anne en Jan wilden dolgraag naar Den Haag 
verhuizen. Zij wilde weg uit de benauwdheid van het dorp. Anne verlangde terug te keren naar 
de anonimiteit van de stad. Bovendien keek zij er naar uit om nader kennis te maken met de 
Haagse wereld van kunstenaars, kunstkringen, galeries en exposities. Dat ook Hélène gedurende 
de wintermaanden in de regeringsstad woonde was een mooie bijkomstigheid. Ook Jan wilde 
graag naar Den Haag. Zijn eerdere verblijven daar waren hem goed bevallen. Bovendien lag de 

                                                           
486 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 124. Zie ook: Anne Mankes-Zernike, Over historisch materialisme en sociaal democratische ethiek 
(Amsterdam 1918). 
487 Zernike, ‘Gedachten over godsdienst en kunst’, pp. 341-358. 
488 Zie het verslag van de lezing ‘Kunst en godsdientst’.  
489 Zernike, ‘Gedachten over godsdienst en kunst’, 357-358. Zie ook het verslag van de lezing ‘Kunst en godsdientst’.  
490 Samen met de kerkenraadsleden boog de predikante zich over de vraag wie haar opvolger moest worden. Ze liet in de notulen opnemen 
dat het raadzaam was de kandidaat, in tegenstelling tot dat wat haar een paar jaar eerder was overkomen, meteen te laten weten ‘welke 
beteekenis de preekbeurt heeft’. Zie: Tresoar, 271-07/4, Archief doopsgezinde gemeente Bovenknijpe. 
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stad aan zee, wat hem de mogelijkheid zou geven eens een andere weidsheid, namelijk die van 
het water, op het doek vast te leggen. 

Eind augustus waren de voorbereidingen voor de huwelijksvoltrekking in volle gang. 
Moeder Antje was erg ingenomen met de partnerkeuze van Anne. ‘Zweef je nu voortdurend in de 
6e hemel om eerstdaags in de 7e over te gaan?’, vroeg ze haar dochter, ‘groet Jan hartelijk van 
zijn a.s. moeder, in ’t chinees “kreng kreng”(…) maar bij ons hoop ik beter vertaald door “lief-
lief” en zelf een zoen van Je zoo liefh. Moeder.’ Antje Zernike-Dieperink keek er naar uit haar 
oudste dochter weer in de buurt te hebben ‘Als jij in Den Haag woont, kan ik gelukkig eens naar 
je toekomen.’491 Vanuit Amsterdam probeerde ze ondertussen de touwtjes rondom de 
organisatie van het huwelijk stevig in handen te houden: 

 
Heb je nu al twee getuigen bij je huwelijk, want je kunt nog niet twee mannen nemen, die 
daar toevallig bij ’t stadhuis staan. Wat zou daar een geschrijf over komen in de kranten! 
Want An, al vind je dat nu niet prettig, je bent nu eenmaal een publiek persoon en men 
let er dus meer op wat jij doet, dan wat een ander uithaalt. Gedraag je dus behoorlijk.492 

 
Van andere gewoonten trok moeder zich overigens minder aan. Zo hadden vrienden in 
Amsterdam geopperd dat Anne nu eerst weer een poos in Amsterdam zou moeten komen, om 
zoals gebruikelijk was vanuit het ouderlijk huis te trouwen. ‘Vreemd hè? Hoe zou je nu 6 weken 
hier rondlopen, met geen werk en enkel maar om dat idee!’493 En Antje Dieperink ging er ook 
niet vanuit dat haar dochter, zoals zij nog wel had moeten doen, haar werkzame leven naast zich 
neer zou leggen om zich helemaal op het huishouden te concentreren. In De Hervorming die ze 
meestuurde stond een vacature voor een godsdienstonderwijzeres in Den Haag. Anne vond de 
bemoeienissen van haar moeder niet altijd prettig en klaagde er over.494 Haar moeder 
antwoordde:  

 
Lieve schat, al wat jullie beslissen omtrent je huwelijk vind ik best en ’t lijkt me het 
eenvoudigst die klerken als getuige te nemen. Wat ik schreef van dat ergens eten gaan 
was voornamelijk met de gedachte aan Jan’s moeder, maar ik kan toch ook weer best 
begrijpen, dat zij het liever in haar eigen huis heeft en dan ben ik met je eens dat er zoo 
weinig mogelijk menschen moeten zijn als mogelijk is. Ik zal heel graag voor een taart 
zorgen en als je nog eens iets anders mocht willen, dan ook daarvoor. Je weet wel, dat ik 
zelf ook niet van bruiloft houden in den gewonen huis houdt.495 

 
Anne was ondertussen naar Den Haag gereisd om het nieuwe huis aan de Douzastraat, enkele 
minuten van het Scheveningse strand, te inspecteren. Jan was zo nieuwsgierig naar de nieuwe 
woonplek met uitzicht op de duinen, dat hij meteen een brief achter haar aan stuurde: ‘Och lieve, 
en heb je het huisje al gezien? Was’t heerlijk? Viel het mee, kon je wat beginnen?’ Hij kon niet 
wachten om zijn ‘hartelijke schatje’ om den hals zal kunnen vallen. O liefste, liefste wat houd ik 
van je.’496 

 ‘De Amsterdammers’ hielden Jan gezelschap in Bovenknijpe. Vader Zernike en Annes 
broertje Hans kwamen waarschijnlijk helpen met het voorbereiden van de verhuizing. Jans 
vriend, de christen-anarchist en vrijbuiter Cornelis Gouma was ook van de partij. Gouma kon 
ontzettend goed met de gasten opschieten, aldus Jan. ‘Hij is een speciale vriend van Zadok van 
der Berg, prof. Meijers, prof. van Emden, Treub en alle vrije liberalen, pardon vrije democraten’, 
grapte Jan wijzend op de politieke voorkeur van de Zernikes.497 Vanuit Den Haag schreef Anne 

                                                           
491 Brief Antje Zernike-Dieperink aan Anne Zernike, eind augustus 1915 (particuliere collectie). 
492 Idem, Amsterdam, 21 augustus 1915 (particuliere collectie). 
493 Idem. 
494 Deze brief van Anne aan haar moeder is niet bewaard, maar uit het antwoord van haar moeder valt af te leiden dat Anne heeft geklaagd in 
haar brief. 
495 Brief Antje Zernike-Dieperink aan Anne Zernike, Amsterdam, 21 augustus 1915 (particuliere collectie). 
496 Brief aan A. Zernike, 5 juli 1915 (Bijlage III.15) in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 712-713. 
497 Idem. Onderstreping in origineel. Zie ook noot 3 bij deze brief: Zadok Van den Bergh was een advocaat, gemeenteraadslid en wethouder 
van Amsterdam, Eduard Maurits Meijers hoogleraar aan de Leidse Universiteit, J.E.G. van Embden psychiater en oprichter van de 
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dat ze zijn brieven zo heerlijk vond. Hoewel het de bedoeling was dat ze het nieuwe huis bekeek, 
maakte ze van de gelegenheid gebruik om met Hélène Swarth een bezoekje aan Pulchri te 
brengen waar op dat moment een tentoonstelling van de Hollandsche Teekenmaatschappij werd 
georganiseerd.498 Ze nam alvast een voorproefje op het leven dat haar te wachten stond. 
 
Op 30 september 1915 trouwden Anne Zernike en Jan Mankes. Een feest was er niet. Alleen 
Annes ouders waren uit Amsterdam overgekomen om bij de sobere plechtigheid aanwezig te 
zijn. Ze hadden eerst gedacht om ook de afscheidspreek bij te wonen en dan te blijven tot de 
bruiloft, maar er was geen gelegenheid om te overnachten, aangezien de pastorie al grotendeels 
was ‘onttakeld’ en de spullen richting Den Haag waren vervoerd.  
Op de afscheidsreceptie, die de zondag ervoor was gehouden, kwamen in Annes herinnering 
bijzonder weinig mensen. Haar afscheidsdienst, enkele uren daarvoor, werd wel druk bezocht. 
De krant meldde dat het versierde kerkje geheel gevuld was. Er waren bloemen en heesters 
aangebracht als een hulde aan de voorgangster, die werd toegesproken door het hoofd van de 
plaatselijke lagere school. De voorgangster sprak de woorden uit Mattheus 24, vers 35: ‘Hemel 
en aarde zullen voorbijgaan, mijn woorden niet.’499 Jan bood de gemeente daarop een door hem 
gemaakt portret van zijn vrouw aan.500 De Westminsterklok, die Anne cadeau had gekregen van 
de gemeente en die ze haar hele leven bij zich zou houden, werd met de andere spullen ingepakt 
voor de reis naar Den Haag.  

Hoewel Anne en haar moeder liever een klein feestje buitenshuis hadden gevierd werd 
na de huwelijksvoltrekking op Oenemastate, het gemeentehuis van Schoterland, bij vader en 
moeder Mankes taart gegeten en afscheid genomen.501 Nog diezelfde middag vertrok het 
kersverse echtpaar richting het Drentse Hoogeveen, voor een huwelijksreis door Drenthe, in de 
voetsporen van Vincent van Gogh.502 

IIn de voetsporen van Vincent van Gogh  
Nog op hun trouwdag in de late zomer van 1915 reisden Anne en Jan per trein richting 
Hoogeveen. Daar overnachtten ze, De volgende dagen waren bestemd om indrukken op te doen 
van de streek, waar Vincent van Gogh eerder had rondgereisd en gewerkt.503 Dertig jaar eerder 
was ook Van Gogh op het bescheiden station van Hoogeveen uitgestapt. De reis vanuit Den Haag 
had zeven uren in beslag genomen. Vanuit een ‘boerenlogement vlakbij het station’ schreef hij 
aan zijn broer Theo: ‘Het zal wel nog veel mooier blijken te zijn dieper ‘t land in doch voorlopig 
zie ik al erg goede dingen - zelfs hier (…). Zet op den brief adres A. Hartsuiker, logementhouder 
te Hoogeveen.’504  

                                                           
Nederlandse Vereeniging voor psycho-analyse. Met Freie wordt mogelijk Margrita J. Freie bedoeld, docente aan de gymnasia in Assen en 
Groningen, lid van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. 
498 In Pulchri Studio aan de Lange Voorhout 15 werd vanaf 3 september de Tentoonstelling van de Hollandsche Teekenmaatschappij 
georganiseerd. Leden van deze kunstkring waren onder andere Marius Bauer, George.H Breitner, Adolf le Comte, Theo Hoytema, Isaac 
Israels, Richard N. Roland Holst, Therese Schwartze, Jan Veth, Willen Witsen en Hendrik W. Mesdag. Zie: Advertentie Pulchri Studio, 
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 02-09-1915. 
499 ‘Kerk, School en benoemingen enz’, Leeuwarder Courant, 27-09-1915. Hoewel dit nergens definitief kan worden vastgesteld, ga ik er 
vanuit dat Anne Zernike na 1914 gebruik is gaan maken van de in vrijzinnige kringen gebruikte ‘Leidsche vertaling’. In haar artikel ‘De 
moderne richting. De natuur-, cultuur- en levensbeschouwing der moderne richting’, in: Godsdienstige vraagstukken (Amsterdam 1920) 
spreekt zij zich lovend uit over deze vertaling (p. 101). Zie: H. Oort, L. Knappert, De Leidsche vertaling van het Oude Testament (Assen 
1908) en De bijbel naar de Leidsche vertaling (Zaltbommel 1914). Zie ook:‘De Leidsche vertaling van 1912’, in: De bijbel in de 
Nederlandse Cultuur, via: http://www.bijbelencultuur.nl/bijbelboeken/zacharia/13/7/de-leidse-vertaling-van-1912. [geraadpleegd op 14-10-
2013]. 
500 ‘Kerknieuws’, Rotterdamsch Nieuwsblad, 29-09-1915. 
501 Schoterland is een voormalige gemeente in het zuiden van de provincie Friesland. Oenemastate in Heerenveen deed vanaf 1851 dienst als 
gemeentehuis. Bij de gemeentelijke herindeling van 1934 werd de gemeente opgesplitst en de verschillende delen ondergebracht bij andere 
gemeenten, waaronde de nieuw gevormde gemeente Heerenveen, waarin Bovenknijpe thans ligt. 
502 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 103. 
503 Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 103-104. 
504 Brief van Vincent van Gogh aan Theo van Gogh, 11 en 12 september 1883. Zie: J. van Gogh-Bonger (red.), Vincent van Gogh, Brieven 
aan zijn broeder. Deel 2, (Amsterdam 1914) p. 281. Ik heb allereerst gebruik gemaakt van de brievenuitgave uit 1914 (red. J. van Gogh-
Bonger), aangezien dit hoogstwaarschijnlijk ook de uitgave is die Anne Zernike en Jan Mankes in hun bezit hadden. De brievenuitgave 
verscheen voor de eerste maal in 1914 en Jan schafte het meteen aan. Op 11 oktober en 22 november verschenen de twee vervolgdelen van 
de brievenuitgave. Zie voor verwijzingen naar de uitgave: Mankes-Zernike, Jan Mankes, pp. 28-29 en p. 32. Zie ook: Brief 278, noot 5, in: 
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Als een ‘echte sjouwer’ typeerde hij de herbergier, die een directe voorouder van Jan Mankes, 
wiens moeders een Hartsuiker was, bleek te zijn.505  
 Van Goghs aangetrouwde neef, de kunstenaar Anton Mauve, en zijn vriend Van Rappard 
verbleven regelmatig in Drenthe. Geïnspireerd door de natuur, de kleuren van het landschap en 
de landarbeiders hadden zij Vincent aangespoord de provincie te bezoeken.506 Drenthe 
betekende voor kunstenaars in de jaren tachtig van de negentiende eeuw het laatste gebied met 
een ruige nog ongerepte natuur, en een ‘schilderachtige’ boerenbevolking. Voor Vincent van 
Gogh was het vooral een provincie die hem herinnerde aan zijn jeugd op het Brabantse 
platteland bij Nuenen. Zijn vader was daar predikant geweest.  
 Vincent van Gogh betekende veel voor Anne Zernike. Jaren na de huwelijksreis schreef ze 
over de invloed van zijn werk op haar leven. Die was ‘nog altijd nieuw, nog altijd ontstellend 
omwoelend’.507 Als meisje had zij ‘geweend’ bij zijn zelfportretten, die ze daar, tentoongesteld in 
de donkere zaaltjes van het Kröller-Müller  Museum, toen nog gevestigd in de Lange Voorhout in 
Den Haag, voor de eerste maal zag.508 Later zou ze zijn werk vaak bewonderen en als predikante 
gaf ze lezingen, met lichtbeelden, over zijn leven en werk.  
 Vermoedelijk was ook Jan was onder de indruk gekomen van het werk van Van Gogh.509 
Dankzij Bremmers invloedrijke kunstboeken en de tentoonstelling van Van Gogh’s werk in 1913 
in Den Haag, was hij ervan overtuigd geraakt dat het Van Gogh niet om de esthetische 
schoonheid van het werk ging, maar om ‘slechts dat [te] geven wat de innerlijke waarde van een 
schilderij uitmaakt’. 510 Toen een jaar later de briefwisseling tussen Vincent en Theo van Gogh 
voor het eerst werd uitgegeven, schafte Jan de boeken meteen aan.511 Later beschreef Anne hoe 
hij in de winter van 1914-15 vrijwel elke avond de brieven bestudeerde en de moeite die hij 
deed om er ook haar er van te doen genieten ‘bleef onverflauwd’. Bovendien was ‘het (…) 
Vincent die hem aan het schrijven had gekregen en naar ‘t voorbeeld van Van Gogh voegde hij 
sinds hij de brieven kende ook een enkele keer een schetsje toe aan de brieven die hij aan 
Pauwels stuurde (…)’.512  
 Het werk van Vincent dreef Jan tot een nieuwe bewustwording. Hij raakte er door Van 
Goghs gedetailleerde beschrijvingen over techniek en kleur van overtuigd dat de toekomst de 
mogelijkheid bood van een nòg radicaler verandering dan die zich nu al bezig was in zijn werk te 
voltrekken.513 Toch wilde Jan zich geen Vincent wanen. ‘Iets te geven zoo men het niet voelt, is 
onzin, Vincent navolgen en geen Vincent van geest zijn is onzinnig of misdadig. Ik maak mezelf 
dus niets wijs en zal me dus nooit “aanstellen”.’ Het ‘schrijnende’ van Vincent, die vaak de dingen 
daarom zo strak en pijnlijk weergaf vond hij (nog) niet terug in zijn eigen aard en hij voelde zich 
(helaas of gelukkig) nog steeds het beste thuis in ‘een uiterste verfijning van kleur en vorm’, al 
zou hij dat soms wel anders willen. Vincents brieven gaven Jan hoop, want daaruit bleek wel dat 
‘de grote mannen allen een periode van kleurbestudeering en vorm hadden doorgemaakt’. De 
                                                           
Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 408. Daarnaast verwijs ik ook naar de recente digitale uitgave van de brieven via: 
http://www.vangoghletters.org, versie oktober 2013. 
505 Er is een link tussen de logementhouder die Van Gogh onderdak verschafte en de familie van moeder Jentje Mankes-Hartsuiker. Jentjes 
overgrootvader en Albertus grootvader waren broers. Albertus is dus een oudoom van Jentje Hartsuiker, de moeder van Jan Mankes. Zie ook: 
Brief van Vincent van Gogh aan Theo van Gogh, 11 en 12 september 1883. Betreffende het logement waar Vincent logeerde bestaat 
discussie, deze is samengevat in: Vincent van Gogh in Hoogeveen. Het rapport van Dr. Paul Brood voor de gemeente Hoogeveen, via:  
http://members.multimania.nl/veldeling/brood.htm [geraadpleegd op 12-02-2012]. 
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den Zuidoosthoek (’t door mij bedoelde terrein) houd ik voor ’t oorspronkelijkst”’. Zie: Van Gogh-Bonger, Vincent van Gogh, 10 september 
1883, p. 322. Zie ook: Brief van Vincent van Gogh aan Theo van Gogh, Den Haag, 10 september 1883, via: 
http://vangoghletters.org/vg/letters/let384/letter.html [geraadpleegd op 12-10-2012]. 
507 A. Mankes-Zernike,‘Vincent van Gogh en zijn tijdgenoten’, De Stroom: Vrijzinnig godsdienstig weekblad, 9/45, oktober 1930. 
508 A. Mankes-Zernike, ‘Vincent van Gogh. De tentoonstelling’, De Stroom: Vrijzinnig godsdienstig weekblad, 9/44, oktober 1930. 
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‘kleurlichtdrukken’ naar 10 werken van Van Gogh’. Zie: Alied Ottevanger, ‘De vorming van Jan Mankes en zijn waardering van oude en 
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512 Vgl. Mankes-Zernike, ‘Jan Mankes’, p. 32. Zie ook: Y.B. Kuiper, ‘Woudsterweg’, in: Thom Mercuur e.a. (red.), Woudsterweg: de Friese 
jaren van Jan Mankes (1909-1915) (Kampen 2007) p. 24. 
513 A. Mankes-Zernike,‘Vincent van Gogh 1853-1890’, De Stroom: Vrijzinnig godsdienstig weekblad, 9/43, oktober 1930 
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tijd kon nog best komen dat hij dat alles slechts als een middel zou zien en de studie naar kleur 
en vorm ontgroeid zou zijn. Hij hoopte het van harte, maar evenzo zou het mogelijk kunnen zijn 
dat studie van vorm en kleur altijd het hoogste zal blijven en dat was niet erg want ‘ieder 
vogeltje zingt op zijn manier’.514  
 Het was niet aan Annes aandacht ontglipt dat Jan vooral Vincents beschrijvingen van 
techniek aangreep om zijn eigen ontwikkeling als kunstenaar te evalueren. In 1930 schreef ze 
over Van Goghs brieven dat ‘wie zijn brieven gelezen heeft, [ook] weet welke groote beteekenis 
de techniek van het schilderen voor hem had, waar hij telkens zoo gedetailleerd over schrijft, dat 
alleen wie zelf schildert, dit ten volle apprecieeren kan’.515 Ook eerder, in het herdenkingsboek 
voor Jan Mankes uit 1923, stond Anne uitvoerig stil bij de inzichten die haar overleden 
echtgenoot ontleend had aan Van Goghs kunst en zijn schrijven. 
 Voor Vincent van Gogh was de techniek inderdaad bijzaak geworden. Na het zien van de 
werken ‘Alleen op de wereld’ en ‘Langs moeders graf’ van Jozef Israëls had hij beseft: ‘laat men 
lullen van techniek wat men wil met farizeese, holle, schijnheilige woorden. De ware schilders 
laten zich leiden door die consciëntie, die men sentiment noemt. Hun ziel, hun hersenen zijn niet 
voor `t penseel, maar `t penseel is voor hun hersenen.’516 In Van Goghs werk was het spirituele 
hoofdzaak geworden. Jan Mankes had getuige een brief die hij aan Pauwels schreef ook ingezien 
dat het picturale bij Van Gogh logischerwijs ondergeschikt was geraakt. ‘Dat kan niet anders. 
Niemand kan twee heeren dienen. Nu mag iemand gerust om de afwezigheid der picturale 
kwaliteiten dat werk leelijk vinden, maar dan zal hij eveneens het werk van Fra Angelico en 
Giotto leelijk moeten vinden, aan misteekeningen etc. is daarin geen gebrek. Maar zij offerden 
eenvoudig het minder belangrijke op in hun geestelijke extase.’517    
 Hoe Anne in die ‘verlovingswinter’ van 1914/15 het werk en de brieven van Van Gogh 
ervoer - zij en Jan bezochten samen de tentoonstelling in Amsterdam - daarover schreef ze later 
nergens.518 Uit de wijze waarop zij in 1930 uitvoerig schreef over Van Gogh en de emoties die 
zijn werk bij haar opriepen blijkt echter dat zij de kunstenaar en zijn werk al op vroege leeftijd 
leerde kennen. Bovendoen doet de artikelenreeks vermoeden dat er voor haar grote troost uit 
ging van Van Goghs werk, dat zij samen met Jan zo had bewonderd. Dat het helemaal Jans keuze 
zou zijn geweest om de huwelijksreis in Van Goghs voetsporen te maken lijkt daardoor niet 
waarschijnlijk. Anne was al vanaf haar kindertijd een bewonderaar van Van Gogh. Ze bezocht 
elke tentoonstelling, bestudeerde de briefwisseling, schreef artikelen over hem en gaf tot op 
hoge leeftijd lezingen ‘met lichtbeelden’ over zijn leven en werk. De predikante had grote 
waardering voor de kunstenaar die lange tijd had geprobeerd om dominee te worden. 
 Voordat het spirituele hoofdzaak was geworden in het werk Van Gogh en de geestelijke 
extase de technische tekenaar en schilder kon overstijgen had hij daartoe verschillende 
pogingen ondernomen. Pas nadat dit meerdere malen was mislukt, vond hij in de schilderkunst 
een weg om God te bereiken en van hem te getuigen.519 In haar driedelige artikelenreeks over de 
Van Gogh-tentoonstelling die in het najaar van 1930 in het stedelijk museum van Amsterdam 
plaatsvond, beschrijft Anne hoe de kunstenaar had gepoogd het evangelie te verspreiden als 
predikant, maar dat hij ‘toen de heeren van de opleidingsschool voor een inspectie 
langskwamen, hij zijn positie kwijtraakte, omdat hij zichzelf zo verwaarloosde dat hij niet als 
voorbeeld voor anderen kon dienen’.520 Het was niet de eerste poging die Vincent had 
ondernomen om zich voor te bereiden op de evangeliebediening. 
 

                                                           
514 Brief aan A.A.M. Pauwels, 30 november 1924, Brief 277, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 407-408. 
515 Mankes-Zernike, ‘Vincent van Gogh. De tentoonstelling’.  
516 Wessels, Het evangelie, p. 47. Zie over Van Gogh in Drenthe ook: Marc Edo Tralbaut, Vincent van Gogh in Drenthe (Assen 1959) en 
Wout J. Dijk en Meent W. van der Sluis, De Drentse tijd van Vincent van Gogh: Een onderbelichte periode nader onderzocht (Groningen 
2001). 
517 Brief aan A.A.M. Pauwels, ’t Meer 25 mei 1914, brief 259, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 384-385. 
518 Uit de brief aan A.A.M. Pauwels, 18 december 1914, brief 279, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 410: ‘We gaan van ’s Hage uit 
ook nog naar Amsterdam, waar dan ook tent. Vincent van Gogh is.’ De tentoonstelling vond plaats van 22 december 1914 tot 12 januari 
1915 in het Stedelijk Museum. 
519 Wessels, Het evangelie, pp. 44-45.  
520 Mankes-Zernike,‘Vincent van Gogh 1853-1890’. 
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Na een korte periode in Engeland, waar hij godsdienstonderwijs verzorgde en daarnaast als 
hulppredikant werkte, besloot Vincent zich in 1877 voor te bereiden op een staatsexamen 
gymnasium, dat hem toegang tot de theologiestudie aan de Amsterdamse Universiteit moest 
verschaffen. ‘Er is in onze familie (..) van geslacht tot geslacht iemand geweest die 
evangeliedienaar was. Waarom [zal] die stem ook nog niet in dit en in het volgende geslacht 
worden gehoord?’ 521 Hij wilde ‘zaaier van het woord’ zijn. Begeleiding vond hij bij zijn oom, de 
Nederlands Hervormde predikant Johannes Paulus Sticker, een moderne theoloog wiens 
publicaties veelal handelden over de verhouding tussen geloof en moderniteit.522 Een van zijn 
bekendste werken Jezus van Nazareth, volgens de historie geschetst zal niet alleen Van Gogh 
hebben gesterkt in zijn mening dat Christus een menselijk en geen bovenmenselijk wezen 
was.523    
 Dertig jaar later worstelde de nieuwbakken theologiestudente Anne Zernike ook met de 
idee dat Jezus te vanzelfsprekend als de Christus werd aangenomen.524 Zij zocht tijdens haar 
studie aan diezelfde theologische faculteit van Amsterdam waar Van Gogh zich zo graag had 
willen inschrijven, naar een adequate manier om haar ideeën over Jezus, over de christus van 
het Nieuwe Testament te verwoorden en te verbeelden. Maar dat wat ze leerde tijdens haar 
studie theologie en de opleiding aan het Doopsgezind Seminarium schoten daarin volgens haar 
eigen zeggen te kort.525 Tegelijkertijd vroeg ze zich af hoe zij haar passie voor de kunsten kon 
combineren met haar predikantschap. Op welke wijze kon zij de verbeelding centraal stellen in 
haar werk als theologe en predikante?526 Vincent van Gogh kwam, na verscheidene mislukte 
pogingen predikant te worden, tot het inzicht dat ook in een schilderij een mogelijkheid lag om 
te getuigen van Gods grootsheid. 

 
Het kerkje van Zweeloo met schaapsherder en kudde, Vincent van Gogh, 1883 
(bron: http://vangoghletters.org/) 

                                                           
521 Wessels, Het evangelie, p. 27. 
522 Idem. 
523 J.P. Sticker, Jezus van Nazareth, volgens de historie geschetst (Amsterdam 1868). 
524 Zie de passages in hoofdstuk 1, 4 en 6 over G.A. van den Bergh van Eysinga.  
525 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 13. 
526 Met deze vraag hield zij zich persoonlijk bezig, maar verdiepte zij zich ook via het werk van haar mentor I.J. de Bussy. Zie: Mankes-
Zernike, Een vrouw, p. 24. 
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Man met spade, v.l.n.r: Jean-François Millet (1855-1858), Vincent van Gogh (1881), Jan Mankes (1914-1915). De afgebeelde man in 
de tekening van Mankes is de landarbeider Douwe, die in de winter van 1914-1915 meerdere malen voor de kunstenaar poseerde.  

Dat hij de kansel en de preek daarvoor niet nodig had. Aan Theo schreef hij in de zomer van 
1880 al: ‘Probeer de essentie te begrijpen van wat de grote kunstenaars, de serieuze meesters in 
hun meesterwerken zeggen, daarin zul je God terugvinden. De een heeft het geschreven of 
gezegd in een boek, de ander in een schilderij.’527 Maar het zou daarna nog ruim twee jaar duren 
voor hij zijn kunst voor het eerst in volledige dienst van die grotere zoektocht durfde te 
stellen.528 Pas tijdens zijn reis door Drenthe ontdekte hij hoe overtuigend verf, kleur en 
penseelvoering konden zijn. Volgens Van Gogh’s recente biografen Steven Naifeh en Gregory 
White Smithe betekende de reis door Drenthe een keerpunt voor Vincent van Gogh, maar ook 
voor de westerse kunst:  

In Drenthe werd schilderen niet zomaar een verdedigende pose, een concessie aan zijn 
broer, maar zijn meest welsprekende argument, een nieuwe en krachtige 
overtuigingstaal die hij kon aanwenden bij de grote buien van zendingsdrift die zijn 
leven beheersten. In Drenthe ontdekte Vincent dat hij meer kon doen dan over deze 
luchtkastelen dromen of redeneren, hij kon ze schilderen.529  

Aan Theo schreef Vincent eind september 1883 vanuit Drenthe: ‘Ik verklaar U broer, ik ben niet 
goed op de manier van de domines [sic] (…).’530 En hoewel hij in een poging aan te geven wat 
voor soort schilder hij wilde zijn zich bleef behelpen met het beeld van de predikant - in een 
tekening van twee dominees zet hij de glorieuze imposante stadsdominee naast de sjofele 
onaanzienlijke dorpspredikant waarmee hij zich als schilder identificeerde - verkoos hij vanaf 
dat moment de kunst als weg om God te bereiken en voor God te getuigen, boven het 
predikantschap.531 Een keuze waarover Anne in 1930 bewonderend schreef: ‘(…) zelden of nooit 
[heeft] een zoo hartstochtelijk bewogen gemoed als Vincent van Gogh bezat, middelen […] 
gevonden om zoo rechtstreeks en restloos zich te uiten als hij dat heeft gekund, daarom treft zijn 
kunst feller dan andere (…).’532  
 

                                                           
527 Wessels, Het evangelie, p. 45. Het citaat is afkomstig uit de brief van Vincent van Gogh aan Theo van Gogh vanuit Cuesmes, geschreven 
tussen 22 en 24 juni 1880 (zie noot 1.). Het origineel is in het Frans. Zie voor het origineel het motto van deze biografie. Zie ook: Cliff 
Edwards, Van Gogh and God: A Creative Spiritual Quest (Chicago 1989) p. 76. 
528 Steven Naifeh en Gregory White Smithe, Vincent van Gogh. De biografie (Amsterdam 2011) p. 418. 
529 Idem. 
530 Van Gogh-Bonger, Vincent van Gogh, brief op of rond 23 september 1883 vanuit Hoogeveen, p. 294. Zie ook: 
http://www.vangoghletters.org/vg/letters/let388/letter.html [geraadpleegd op 20-12-2013]. 
531 Wessels, Het evangelie, pp. 45-47.  
532 Mankes-Zernike,‘Vincent van Gogh 1853-1890’. 
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Meer dan dertig jaren waren voorbij gegaan sinds Vincent in Drenthe was. Nu trok de predikante 
samen met haar man, een kunstenaar, op een huwelijksreis die als een bedevaart aandeed, door 
het woeste Drentse land.  ‘Drenthe u te beschrijven zo als 't zou behoren gedaan te worden zie ik 
geen kans toe daar de woorden mij ontbreken’, had Van Gogh geschreven. Het moest met eigen 
ogen bekeken worden. Aan de  hand van een Drents almanakje en de briefuitgave, waarin alle 
plaatsen die Vincent bezocht en zijn ervaringen op de heide beschreven stonden, togen Anne en 
Jan per tram van Hoogeveen naar Zweeloo.533 Daar zullen zij het kerkje, ‘net precies L'église de 
Gréville v.h. schilderijtje van Millet v.d. Luxembourg’ bezocht en vermoedelijk zullen ze de 
brieven die Vincent vanuit Drenthe aan Theo stuurde nog eens hebben herlezen.   

De reis ging voort naar Nieuw Amsterdam, de achterhoek van Drenthe, waar het pension 
uitkeek op de door Van Gogh vastgelegde karakteristieke ophaalbrug.534 De door hem 
geschilderde plaggenketen, de stapels turf en de vele schuiten waren er nog maar net 
verdwenen, maar de ‘schrale berkjes, populieren, eiken’ en de ‘hier en daar magere koeien van 
fijne kleur, dikwijls schapen en varken’ zullen ook in 1915 het verder nagenoeg desolate 
landschap hebben getooid.535 Op 5 december 1883 liet de herboren kunstenaar Van Gogh 
Drenthe voorgoed achter zich. Op 9 oktober 1915 verlieten ook Anne en Jan Van Goghs sporen in 
het Drentse land. Enkele uren later arriveerden ze in het bruisende Den Haag – hun nieuwe 
woonplaats. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
533 Dat zij in het bezit waren van een Drentse almanakje blijkt uit de in 1915 door Jan Mankes (vermoedelijk in Den Haag) gemaakte 
tekening ‘Reigerkop op een Drents almanakje’. Collectie: Amsterdam, Rijksprentenkabinet, inv./cat.nr. 1980:86 
534 Zie Van Gogh’s schilderij, De ophaalbrug in Nieuw-Amsterdam (1883, Collectie Groninger Museum).  
535 Van Gogh-Bonger, Vincent van Gogh, brief 3 oktober 1883 vanuit Nieuw Amsterdam, p. 318. Zie ook: 
http://vangoghletters.org/vg/letters/let392/letter.html [geraadpleegd op 20-12-2013]. 
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HOOFDSTUK DRIE 
 

   
 
 

 
De jaren met Jan  
Den Haag – Eerbeek (1915-1921) 

 
 
Aan de zoom van de stad, in de Douzastraat in Scheveningen, had het pasgetrouwde stel een 
klein bovenhuis gevonden.536 Het lag op zeven minuten afstand van het strand, had uitzicht over 
de duinen en er was genoeg ruimte voor een atelier en een inwonend dienstmeisje.537 ‘Dienstje’ 
Uilkje was met hen meeverhuisd, zodat Anne zich ook in Den Haag niet met de huishouding 
hoefde te bemoeien. Na een hectische periode die in het teken had gestaan van afscheid nemen 
van haar gemeente en de voorbereidingen van het huwelijk, dacht ze nu tijd te hebben om voor 
Jan model te zitten.538 In Bovenknijpe had hij haar al eens op doek gezet, maar van een portret 
was het nog niet gekomen.539 Terwijl ze op de divan lag of zat, voelde ze pas echt hoe vermoeid 
ze was geraakt de afgelopen maanden. De zware zeelucht liet haar ogen regelmatig 
dichtvallen.540 Jan liet het er al snel bij en begon aan een stilleven.541 Vanuit het atelierraam van 
de woning schilderde hij de duinen met de stoomtram.542 In de koude novembermaand trok hij 
naar buiten. Boven op een duin schilderde hij het strand bij avond en een morgenimpressie.543    
  In Den Haag was Anne niet meer gebonden aan een doopsgezinde gemeente en kon zij 
rustig nadenken over haar toekomst. Op de vacature voor godsdienstonderwijzeres, waar haar 
moeder haar op had geattendeerd, reageerde ze niet. Net gehuwd en los van kerk en ambt gaf ze 
zich liever over aan die andere grote passie, de kunst. Ze bleef regelmatig voorgaan in diensten 
en gaf nog steeds lezingen, maar veel liever bezocht ze toneelvoorstellingen en exposities bij 
Verkade, Pulchri en de Haagse kunstkring.544 Jaren later bracht ze in herinnering hoe ze in totale 
verrukking werd gebracht door het pianospel van de beroemde Elly Ney, op wie huisvriend 
Chris Lebeau hen op zijn originele manier had geattendeerd: ‘Die moet je gaan horen, zij speelt 
als zat Onze Lieve Heer zelf aan de piano!’545 

                                                           
536 Op 9 oktober 1915 schreven Jan en Annie Mankes zich in in de burgerlijke stand van Den Haag. De bovenwoning was gelegen in de in 
1915 net opgeleverde Douzastraat te Den Haag. De wijken Geuzen- en Statenkwartier kwamen grotendeels tot stand kwam tussen 1890 en 
1915. Na de woningwet van 1901 saneerde Den Haag een deel van het oude vissersdorp Scheveningen, waar de leefomstandigheden soms 
schrikbarend waren. Tegenwoordig is dit gebied een beschermd stadsgezicht. Bron: http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Geschiedenis-
van-Scheveningen.htm [geraadpleegd op 23-12-2012]. 
537 Het huis werd vermoedelijk gevonden met hulp van Adrienne Callenbach-Hooiberg, bevriend met de Zernikes. Zij was getrouwd met de 
drukker Govert Callenbach. Bron: Brief van Jan Mankes (’t Meer) aan Anne Zernike (Den Haag), (poststempel) 8 september 1915 
(particuliere collectie). De brief is door Jan geadresseerd aan ‘Mej. Annie Zernike p/a Weled. Heer G. Callenbach dir. N.V. De Atlas Van 
Lumeystraat, Den Haag’. Jan schrijft in die brief: ‘Och lieve, en heb je ʾt huisje al gezien? Was ’t heerlijk? Viel het mee/ Kon je wat 
beginnen?’ De brief is ook opgenomen in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven in brieven, op pagina 712 (bijlage III.15). De brief is daar 
gedateerd op 5 juli 1915.  
538 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 105. 
539 Jan zet op hemelvaartsdag 1915 het schilderij ‘De theeschenkster’ op. In dat werk vereeuwigde hij Anne in haar pastorie in Bovenknijpe. 
Het schilderij werd verkocht aan I.J de Bussy, Annes mentor en beoogde promotor. Zie: briefkaart mevrouw de Bussy-Laan aan 
kunsthandelaar Van Harpen, Amsterdam 23 oktober 1915, stadsarchief Amsterdam, Archief Larensche Kunsthandel, 95, nr. 1.  
540 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 105. 
541 Zie hiervoor Mankes-Zernike, ‘Jan Mankes’, p. 33 en Een vrouw in het wondere ambt, p. 105. 
542Zie voor de werken die Mankes maakte van Scheveningen de oeuvrecatalogus: Ottevanger, e.a (red.), Jan Mankes 1889-1920. Zie aldaar 
de schilderijen: 132. ‘Duingezicht met stoomtram’ en 133. ‘Strandgezicht avond’ (p. 198) en de tekeningen 85-87, van het strand bij 
Scheveningen ( p. 214). 
543 Mankes-Zernike, ‘Jan Mankes’, p. 105. 
544 Zo sprak zij in Tholen (18 november) over Leo Tolstoj als schrijver en geestelijk hervormer, zie Zierikzeesche Nieuwsbode, 22-11-1916 
en gaf zij op 3 december een lezing voor de Vrijz.-godsd. Studentenvereniging van Groningen. Zie advertentie Lezingen Winter 1915-1916, 
Nieuwsblad van het Noorden, 02-11-1915.  
545 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 112. Elly Ney was een Duitse pianiste, gespecialiseerd in Beethoven. Ze was getrouwd met de 
Nederlandse violist Willy van Hoogstraten. Ney was populair in Duitsland, maar had ook in Nederland bewonderaars. Na de Tweede 
Wereldoorlog mocht Ney niet meer optreden, omdat zij een fanatiek aanhanger van Hitler en de NSDAP was gebleken. Zie: Stephen Hough, 
‘Hitler’s favorite pianist’, The Telegraph, 23-09-2009, via: http://blogs.telegraph.co.uk/culture/stephenhough/9269288/ 
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Anne Zernike vond in Den Haag terug wat zij zo had gemist op het Friese platteland. Een 
bruisende en artistieke stad, waar naast vertier ook verdieping kon worden gevonden. De 
Nederlandse steden waren sinds het uitbreken van de oorlog in Europa weer de woonplaatsen 
geworden van eerder liever in het buitenland residerende Nederlandse kunstenaars en 
schrijvers. ‘Deze zoo vluchtige Hagenaar is thans terug in Den Haag’, schreef Louis Couperus, die 
met zijn vrouw Elisabeth in de winter van 1915 uit Italië was teruggekeerd naar Den Haag. 
Oorlogstoestanden en psychische problemen dwongen hem, ‘met een zoet lijntje terug te keeren 
ter vaderstad, die hij tientallen jaren verwaarloosde met de meest schandelijke 
onverschilligheid’.546 Aanvankelijk dacht hij dat het verblijf in de regeringsstad tijdelijk zou zijn, 
maar langzaam begon het tot hem door te dringen dat aan het prettige leven van reizen en 
trekken voorlopig een einde was gekomen.547  
 De Nederlandse kunstenaars, door de neutraliteit van Nederland afgesloten van Europa, 
begonnen zich onafhankelijker van de grote kunststeden Berlijn en Parijs te ontwikkelen. Het gaf 
een nieuwe artistieke impuls aan de Nederlandse kunst. Den Haag bloeide en stond in die jaren 
bekend om zijn vele culturele programma’s en feestelijkheden. In de toneelzaal van het Kurhaus 
van Scheveningen voerde het Cabaret Artistique van Max van Gelder bijna dagelijks 
voorstellingen op, voor de concertzaal waren de Negende van Beethoven en Tristan en Isolde 
geprogrammeerd.548 Elders in de stad, bij Theater Verkade waren de dansvoorstellingen enorm 
succesvol. Das Deutsche Theater speelde Das Totentantz van August Strindberg en Cor van der 
Lugt Melsert samen met Tilly Lus het Amerikaanse blijspel Potasch en Perlemoer.549 Overal 
werden exposities georganiseerd. Bij Van Stolk op de Scheveningseweg hingen de werken van 
Anton van der Valk en kunstzaal Kleykamp exposeerde in de Oranjestraat Chinese en Japanse 
kunst.550 Ook Jan Mankes exposeerde regelmatig in 1916. Zo hingen zijn werken (waaronder zijn 
beroemd geworden geit) bijvoorbeeld op een expositie van de Larense Kunsthandel in Pulchri 
Studio. De recensies waren lovend: ‘De verstilde, verdroomde kunst van Mankes nadert hier en 
daar tot het decoratieve, maar wordt dat nochtans nooit, blijft daarboven uitgaan doordien ze in 
zoo sterke mate zielekunst is, personen en dieren en dingen weergeeft als hulsels van zielen.’551 
Den Haag was heerlijk en alles leek het jonge echtpaar mee te zitten. 
  
Nieuwe vriendschappen 
Voor Anne betekende Den Haag ook het weerzien met een oude bekende. Hélène Swarth, die 
tijdens de zomer in een pension te Velp verbleef, woonde in de wintermaanden liever in Den 
Haag. In Friesland was de vriendschap tussen Anne en Hélène, ondanks de crisis die ze in Annes 
leven had veroorzaakt en de storende rol die ze speelde in de relatie tussen Anne en Jan, intact 
gebleven.552 Maar ‘het zingende hart’ Swarth, die in 1915 werkte aan de vertaling van La 
Princesse de Clèves van Marie-Madeleine de La Fayette en de bundel Verzen, ging door moeilijke 
tijden.553 ‘De herinnering aan de bevalling van een niet-levensvatbaar kind, een op de  klippen 
gelopen huwelijk, miskenning en eenzaamheid beheersten haar  bestaan (…). Een  stemming van 
                                                           
Adolf_Hitlers_favourite_pianist/ [geraadpleegd op 12-11-2012]. 
546 Louis Couperus, ‘Feuilleton: Een Hagenaar terug in Den Haag’, Het Vaderland, 13-03-1915. 
547 F.L. Bastet,‘Nawoord’, in: Met Louis Couperus in Afrika (Amsterdam 1983) pp. 149-155. 
548 ‘Kunst en letteren. Toneel’, De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad, 01-05-1916. 
549 ‘Kunst en wetenschap. Tooneel’, Nieuwsblad van het Noorden, 15-10-1915. 
550 Carel Scharten, ‘Tentoonstelling van Chineesche en Japansche kunst (verzameling Kleykamp, Den Haag 1914), Exposition d'art chinois et 
japonais, (collection Kleykamp, La Haye)’, in: Catalogue. Tentoonstelling schilderijen en teekeningen. Kunsthandel Theo Neuhuys (Den 
Haag 1915). Zie ook: http://www.elseviermaandschrift.nl/EGM/1920/01/19200101/EGM-19200101-0395/story.pdf. [geraadpleegd op 12-04-
2012]. 
551 ‘De schilder Mankes’, Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's Courant, 21-04-1916. De krant citeerde de ‘hoefijzercorrepondent’ van het 
Algemeen Dagblad. Deze correspondent ‘tekende’ zijn stukken met een hoefijzer. Zie:‘Kunst in Den Haag’, Algemeen Handelsblad, 19-04-
1916. 
552 Al tijdens haar jaren in Friesland bezochten Anne en Hélène Swarth in Den Haag tentoonstellingen georganiseerd door Pulchri Studio. 
Brief aan A. Zernike, zonder datum, omstreeks 29 maart 1915 (Bijlage III.13) in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 710-711 en Idem: 
kaart van A. Zernike, 31 maart 1915 (Bijlage III.14) p. 712. Pulchri studio was een vereniging van kunstenaars, gevestigd in het 
monumentale pand aan de Lange Voorhout in het centrum van Den Haag. Het gezelschap kende een illuster verleden, toen grote namen als 
Jozef Israëls, Mesdag en Mauve tot de studio behoorden. In de 20ste eeuw zouden aan velen van hen grote herdenkingstentoonstellingen bij 
Pulchri worden gewijd. De glorietijd was toen voorbij. Zie over de geschiedenis van Pulchri studio: Ton van Kalmthout, Muzentempels: 
multidisciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 en 1914 (Hilversum 1998) p. 386 e.v. 
553 M.M. de Lafayette’s De prinses de Clèves (1915) verscheen voor het eerst in 1678 (La Princesse de Clèves). Het werd over het algemeen 
beschouwd als een van de eerste psychologische romans.  
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zeurderige verongelijktheid verliet haar nog zelden.’554 Haar dichtwerk was uit de mode geraakt. 
En hoewel Willem Kloos nog een lovend artikel over haar juist verschenen bundel schreef, werd 
zij door menigeen verguisd.   
 Schrijfster Annie Salomons beweerde in die jaren: ‘Er behoort op ’t oogenblik een 
zekeren moed om over Hélène Swarth te durven schrijven (…) Ze is niet in de mode in onzen 
tijd.’555 ‘We zouden haar niet slechts het zingende, maar ook het klagende hart onzer letterkunde 
willen noemen (…)’, voegde Rosa Spanjaars er aan toe.556 ‘Het herkauwende hart in onze 
letterkunde’, smaalde Frederik van Eeden nog een tandje erger en de dichter Geerten Gossaert 
had het over ‘onduldbare Hélène Swarth-erijen’.557  
 De dichteres, die niet tegen kritiek kon, trok het zich erg aan en voelde zich nog 
ongelukkiger dan zij al placht te zijn. Zij klaagde aan een stuk: ‘Zij is gevallen en heeft pijn aan 
haar been. Zij hoest. Zij lijdt aan galpijn. Zij heeft een onheuse kritiek gekregen. Heeft zij een 
goede kritiek gekregen, dan staat de criticus haar niet aan, omdat die haar vorige bundel 
onbesproken heeft gelaten. Zij kan geen uitgever meer vinden. Zij krijgt te weinig, of zelfs in het 
geheel geen honorarium. De radio van de buren. Een slijtplek in haar “peluche” mantel. Is zij in 
Den Haag, dan wil ze naar Velp, want Den Haag is te druk. Is zij in Velp, dan wil ze naar Den 
Haag, want Velp is te stil. Zij is eenzaam en verlangt naar bezoek. Heeft zij bezoek, is ze blij dat 
het weer weggaat, want het vermoeit haar zo’, aldus haar biograaf Jeroen Brouwers.558 ‘Het is 
tranen deppen met een natte zakdoek. Nooit is de dichteres gelukkig, nooit. Nooit. Haar leed 
heeft de klank die opstijgt uit een kristallen glas als men met een bevochtigde vinger rondgaat 
over de rand ervan.’559  
 Wellicht brak dit gedrag ook Anne op. Eenmaal in Den Haag ging ze steeds minder om 
met de dichteres en in haar autobiografie merkte ze jaren later op dat hoewel Hélène en haar 
droevige lot haar nog lang te veel hadden vervuld, ze zichzelf er ‘gelukkig’ nooit meer helemaal 
door was kwijtgeraakt.560 Ze nam afstand van de dichteres. Hélène werd na 1916 nog maar 
zelden genoemd in haar brieven en werk.561 In een brief aan vriendin Annie van Beuningen liet 
ze in 1918 doorschemeren dat zij en Jan nog steeds erg hielden van haar gedichten, maar dat ze 
ook moesten toegeven dat ze de grenzen van het werk zagen.562 

In diezelfde brief schreef ze ook over die andere zo door haar bewonderde dichter, Pieter 
C. Boutens. Ook hij woonde in Den Haag.563 Zijn Vergeten liedjes, die zo’n belangrijke rol hadden 
gespeeld in de opbloeiende relatie tussen Anne en Jan, bleven hen aanspreken.564 Maar ook de 
tekst die hij een jaar eerder uit had gegeven zal hen hebben geïnteresseerd. Toen Anne en Jan in 
Den Haag arriveerden had hij juist Individualisme en socialisme van Oscar Wilde in het 

                                                           
554 Jeroen Kummer, ‘De nachtegalen zingen kort in Kampen. Uitgever Kok en de dichters Hélène Swarth en Willem de Mérode, in: Kamper 
Almanak (2001) pp. 12-24, aldaar p. 15. Zie ook: Brouwers, Hélène Swarth. Haar huwelijk, p. 35.  
555 Jeroen Brouwers, De schemerlamp van Hélène Swarth: hoe beroemd zij was en in de schemer verdween (Amsterdam 1987) p. 18. 
Brouwers wijst erop dat de uitspraak is gedaan in Leven en werken. Maandblad voor meisjes en jonge vrouwen, datum onbekend, maar 
tussen 1917 en 1919. Zie ook: Ernst Groenvelt, ‘Hernani of de Castillaansche eer, door Victor Hugo, metrisch vertaald door Hélène Swarth’, 
Den Gulden Winckel, 18, 1919, p. 45. 
556 Een opmerkelijk detail in de herinneringen van Annie Salomons aan Hélène Swarth is dat Swarth toen Salomons ging trouwen haar het 
herinneringsboek dat Anne Mankes-Zernike in 1923 (na het overlijden van Mankes) samen met Rik Roland Holst uitgaf, cadeau gaf. Zie: 
Annie Salomons, Herinneringen uit de oude tijd, pp. 11-13. Voor de beschrijving van Hélène Swarth door kunstenares Rosa Spanjaard zie: 
‘Hélène Swarth’ in: Elsevier Maandschrift, 29/58, juli-december 1919, p. 217. 
557 Kummer, ‘De nachtegalen zingen kort in Kampen’, p. 13. Zie ook: Jacqueline Bel en Thomas Vaessens, Schrijvende vrouwen: een kleine 
literatuurgeschiedenis van de Lage Landen (Amsterdam 2010) p. 34.  
558 Jeroen Brouwers, Hélène Swarth: haar huwelijk met Frits Lapidoth,1894-1910 (Amsterdam 1986) p. 35. Zie ook: Kummer, ‘De 
nachtegalen zingen kort in Kampen, p. 15. Anton Duinkerken schreef over Hélène Swarth dat het enige waardoor de dichteres ons 
medelijden kan opwekken, gelegen was in 'het feit, dat ze nergens ter wereld ooit iemand heeft kunnen vinden, die op de duur in staat bleek, 
zinloos met haar mee te lijden' (p. 278), met haar, die nu eenmaal ‘noodlottig lijden moest’. (p. 268). Zie: Anton Duinkerken, ‘Het noodlot 
van Hélène Swarth’, in: Dietsche Warande & Belfort,10, 1965, pp. 266-279. Dit wordt bevestigd door biograaf Brouwers. 
559 Brouwer, Hélène Swarth: haar huwelijk, p. 35 
560 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 39. 
561 In 1956 schreef ze nog een herinneringsartikel over Swarth in de Nieuwe Rotterdamsche Courant: A. Mankes-Zernike,‘Herdenking van 
Hélène Swarth’, Nieuwe Rotterdamse Courant, 24-10-1959. 
562 Brief Anne Mankes-Zernike aan Annie van Beuningen, Nunspeet vrijdag 7 november 1919, brief 473, in: Jan Mankes. Een 
kunstenaarsleven, pp. 630-631. 
563 Zie over P.C Boutens: Murk Salverda, Joost van der Vleuten, e.a (red.), Ik heb iets bijna schoons aanschouwd. Over leven en werk van 
P.C. Boutens. 1870-1943 (Den Haag 1993). 
564 Brief Anne Mankes-Zernike aan Annie van Beuningen, Nunspeet vrijdag 7 november 1919, brief 473, in: Jan Mankes. Een 
kunstenaarsleven, pp. 630-631. 
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Nederlands vertaald.565 ‘Het socialisme als zodanig’, schreef Wilde daarin, zal ‘zijn waarde 
hebben om de eenvoudige reden dat het voeren zal tot een hoger individualisme’. In zijn 
inleiding bij het essay stelde Boutens dat het Wilde voor ogen stond dat ‘de toekomst is wat 
kunstenaars zijn (…)’. En wel omdat kunstenaars de bevoorrechten waren in wie vroeger of later 
vreugde en leed ‘samenbloeien tot éenzelfde schoonheid’.566 Of Anne in Den Haag contact durfde 
te zoeken met Boutens wordt uit de bronnen niet duidelijk, maar de schijnbare ontspannenheid 
waarmee ze jaren later de dichter nog eens opzocht in Den Haag doet vermoeden dat er een 
goed contact was geweest.567    
  Er ontstonden meer vriendschappen in Den Haag. Op een avond kwam de geëngageerde 
kunstenaar Chris Lebeau de Haagse woning van Anne en Jan binnen vallen, ‘Zeg, ik was gewoon 
verrukt toen ’k hoorde, dat je hier woont, want je bent een fijne kerel (…)’, begroette hij Jan.568 
De excentrieke Lebeau was is 1914 in Den Haag komen wonen, waar hij bij het toneelgezelschap 
‘De Haghespelers’, onder leiding van Eduard Verkade werkte.569 Voor het gezelschap dat in de 
volksmond ‘Theater Verkade’ werd genoemd ontwierp hij de decors, kostuums en affiches.  
   Anne en Jan konden het meteen goed met hem vinden. En al moesten ze ook lachen om 
zijn hoogdravende gedachtegangen waarin hij soms doorschoot, ze deelden veel van zijn 
overtuigingen. Volgens de ‘religieuze anarcho-communist’ Lebeau was het religieuze niet dat 
wat christen-anarchisten rond Lodewijk van Mierop en Felix Ortt beweerden, maar dat van het 
op oosterse wijsheid en theosofie georiënteerde anarchistische blad Licht en Waarheid .570 De 
ideeën van Van Mierop en Ortt, die met het stichten van een kolonie in Blaricum en de oprichting 
van de Rein Leven-beweging een radicale weg in waren geslagen, waren voor Lebeau, maar ook 
voor Anne en Jan, niet te volgen.571 ‘Ortt’s filosofie is niks voor ons’ zou Jan een jaar later onder 
een brief aan zijn vriend Cornelis Gouma krabbelen.572  

De groep rondom jonkheer Ortt en Van Mierop stond een ‘volkomen reinheid van 
lichaam en ziel’ voor. Mager van gestalte en getooid met ‘Tolstojaanse baarden’ waren zij 
profetische verkondigers van een christen-anarchistische boodschap die zowel op geestelijk als 
op lichamelijk gebied betrekking had. Ze waren er van overtuigd dat het stichten van nieuwe 
woon– en werkvormen, de zogeheten kolonies, de maatschappij radicaal kon hervormen. 
Centraal stond een individuele zedelijke verheffing waarin de geest moest heersen over het 
lichaam, seksuele onthouding werd aanbevolen en geslachtsgemeenschap louter voortplanting 
tot doel moest hebben. Homoseksualiteit werd scherp veroordeeld.573     

                                                           
565 Oscar Wilde, Individualisme en socialisme. Geautoriseerde vertaling door P.C. Boutens (Den Haag 1913) p. 2, via: 
http://manybooks.net/titles/wildeosc1173911739-8.html. [geraadpleegd op 12-07-2010]. Zie over de vertalingen van Wildes werk door 
Boutens: Murk Salverda, Joost van der Vleuten, Ben Peperkamp en H.W.A. Nap, Ik heb iets bijna schoons aanschouwd. Over leven en werk 
van P.C. Boutens. 1870-1943, Schrijversprentenboek 34 (Den Haag 1994) p. 24. In de bibliotheek die Anne later aanlegde voor haar afdeling 
van de Nederlandse Protestantenbond in Rotterdam, Linker Maasoever, was een exemplaar van dit boek aanwezig.  
566 Wilde, Individualisme en socialisme, p. 2. 
567 Zie over Boutens ook hoofdstuk 4, de paragraaf over Willem Keuning. Over hoe het contact tussen Boutens en Anne precies tot stand is 
gekomen geeft geen enkele bron uitsluitsel. Ook Boutens biograaf Marco Goud, die een promotie-onderzoek verricht naar ‘Visualiteit en het 
visionaire in de poëzie van P.C. Boutens (1870-1943)’ aan de Universiteit Maastricht, Faculteit der Cultuurwetenschappen, vakgroep 
Letteren & Kunst, heeft anno 2013 nog geen antwoord op deze vraag kunnen vinden.  
568 Zie over de vriendschap met Chris Lebeau: Yme Kuiper, ‘Je bent een fijne kerel’. De kunstbroeders Lebeau en Mankes’, in: Rudolf de 
Jong, Mechtold de Bois e.a. Chris Lebeau, Kunstenaar en Anarchist (Amsterdam/Heerenveen 2011) pp. 39-46. 
569 Rudolf de Jong, ‘Lebeau, Joris Johannes Christiaan’, Biografisch Woordenboek voor het Socialisme en de Arbeidersbeweging (BWSA) 6 
(1995) pp. 135-138. 
570 ‘Lebeau beleed zijn overtuigingen met grote felheid. Hij noemde zich een religieuze anarcho-communist. Het religieuze was niet dat van 
de christen-anarchisten rond D.L.W. van Mierop en F. Ortt, maar dat van het op oosterse wijsheid en theosofie georiënteerde anarchistische 
blad Licht en Waarheid, waaraan ook De Bazel meewerkte en dat Lebeau op jeugdige leeftijd leerde kennen. Centraal stond zelfontplooiing 
door zelfwerkzaamheid, een oprechte houding ten opzichte van medemensen en het voortdurende werken aan de eigen ontwikkeling’, aldus 
De Jong in ‘Lebaeu, Joris Johannes Christiaan’ (pp. 135-138). Het blad Licht en Waarheid, dat Lebeau op jeugdige leeftijd leerde kennen, 
stond toevalligerwijs onder leiding van de uit Beneden-Knijpe afkomstige hoofdredacteur Jan Sterringa, Zie ook J.J. Poortman, De twee 
sophias of de verhouding tussen theosofie en wijsbegeerte, Uitgave van het Nederlands Theosofisch Researchcentrum (Amsterdam 1962) en 
Bulletin of the International Institute of Social History, 3/03, december 1939. 
571 Van Mierop en Ortt waren christen-anarchisten en oprichters van de Internationale Broederschap te Blaricum. Ortt leidde het blad Vrede, 
Van Mierop was de stichter van de Algemeene Nederlandsche Geheel-Onthoudersbond en leider van de Rein Leven-Beweging. Vanaf 1915 
zette hij zich samen met o.a. ds. Bähler in voor het dienstweigermanifest. Zie: Piet Hoekman, ‘Mierop, Dirk Lodewijk Willem van’, 
Biografisch Woordenboek voor het Socialisme en de Arbeidersbeweging (BWSA) 6 (1995) pp. 142-147 en Jannes Houkes, ‘Ortt, jonkheer 
Felix Louis’, Biografisch Woordenboek voor het Socialisme en de Arbeidersbeweging (BWSA) 5 (1992) pp. 208-213. 
572 Brief Jan Mankes aan Cornelis Gouma, 21 september 1917 (brief 385) in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 441-442. Het origineel 
bevindt zich bij Tresoar Letterkundig en Historisch Centrum, Leeuwarden.  
573 Hoekman, ‘Mierop, Dirk Lodewijk Willem van’, pp. 142-147 en Houkes, ‘Ortt, jonkheer Felix Louis’, pp. 208-213. 
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Voor Anne en Jan zullen de Rein Leven-principes een brug te ver zijn geweest. De scherpe 
veroordelingen van anderen op basis van morele overtuiging of seksuele voorkeur leek, getuige 
ook hun vrienden- en kennissenkring, niet aan hen besteed.574 Bovendien zullen ook Ortts 
antivivisectie standpunt en zijn scherpe uitspraken omtrent de afkeuring van elk ‘misbruik’ van 
dieren geen gehoor hebben gevonden bij het echtpaar. In Jans schilderijen hadden dieren dan 
wel vaak een hoofdrol, de door zijn mecenas Pauwels aangeleverde schepselen kwamen na een 
lange reis meestal meer dood dan levend aan in zijn atelier.575 Al met al was ook de beweging 
rondom Ortt en Van Mierop waarschijnlijk te uitgesproken voor en tegen bepaalde zaken voor 
Anne en Jan om zich erbij thuis te voelen. Ze waren zeker geëngageerd, maar wilden zich niet 
aan een stroming of partij binden. 
 
  

        
Afbeeldingen Chris Lebeau (zelfportret, 1919, Drents Museum)  en Ditte van der Vies  
(ets Lebeau, 1923, Drents Museum)   
 
Chris Lebeau had besloten nooit lid te worden van een christen-anarchistische beweging of 
politieke partij.576 Zijn anarchisme uitte zich in de eerste plaats in zijn persoonlijkheid en zijn 
levenshouding. Net als Anne en Jan was hij geheelonthouder, vegetariër en niet-roker en bovenal 
‘niemands meester en niemands knecht’.577 Met enige regelmaat bezochten Anne en Jan dat jaar 
de door Lebeau en zijn vriendin Ditte van der Vies georganiseerde bijeenkomsten die werden 
gehouden in hun grote en opvallende huis in een zijstraat van het Bezuidenhout.578 Met de tien 
jaar oudere Ditte raakte Anne goed bevriend. Zij was ontwerpster binnen de stroming van de 
glasschilderkunst en leidde later (vanaf 1925) de bekende Haagse galerie ‘De Bron’, gelegen 
onder de woning van de beide kemphanen, want Chris en Ditte vormden allerminst een 

                                                           
574 Zo waren zij beiden gecharmeerd van het werk van P.C. Boutens, die homoseksueel was en nam Anne enkele jaren later de kort daarvoor 
op basis van artikel 248bis veroordeelde dichter Willem Keuning (Willem de Merode) in huis (zie hoofdstuk 4). Overigens stond ook Ortt 
enige tijd buiten die groep, omdat hij geheel tegen de eigen regels na zijn scheiding een vrij huwelijk was aangegaan met een andere vrouw, 
wat vooral voor de orthodox-christelijke leden van de RLB niet acceptabel was. 
575 Mankes schreef aan A.A.M. Pauwels in de jaren 1916-1918 ondermeer over vissen, damhertjes, woudaapjes, roofvogels en over schedels 
en skeletten van een gehoord paard, een waterzwijn en een leeuwinnenkop. Ook daarvoor had hij al regelmatig levende en dode dieren 
ontvangen van Pauwels. Zie hierover bijvoorbeeld: brief Jan Mankes aan A.A.M Pauwels, 9 februari 1917 (brief 337) en brief 2 augustus 
1917 (brief 372) in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 479 en p. 520. 
576 Hij maakte wel tekeningen voor bijvoorbeeld de door Domela Nieuwenhuis opgerichte Internationale Antimilitaristische Vereniging, 
maar hij behoorde er niet toe. 
577 Bij Lebeau ging dat zo ver dat hij glaswerk bestemd om er alcohol uit te drinken niet wenste te blazen. Rudolf de Jong, ‘Lebeau, 
kunstenaar en anarchist. Maar anarchistisch kunstenaar?’, in: Chris Lebeau. Kunstenaar en anarchist, p. 14. Zie ook: De Jong, ‘Lebeau, Joris 
Johannes Christiaan’, pp. 135-138.. 
578 Opmerkelijk voor die tijd was dat Chris en Ditte, naar eigen zeggen uit principe, niet voor de wet waren getrouwd. Anne vroeg zich wel af 
of Chris officieel gescheiden was van zijn eerste vrouw en ook of Ditte niet haar weduwepensioen wilde behouden. 
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harmonisch paar.579 De verfijnde, in Indië geboren, Ditte was weduwe van een ingenieur bij de 
spoorwegen en had twee volgens Anne ‘langoureuze’ kinderen. De luidruchtige artiest Lebeau 
was zowel in uiterlijk ‘met een goudkleurig fluwelen pak, lange haren en zijn slappe hoed’, als in 
zijn gedrag de kunstenaar. Met de wispelturige Lebeau had Ditte het niet gemakkelijk. Meer door 
zijn woorden dan door zijn werk bekoord was Chris als ‘een Christus’ voor haar geweest, maar 
die adoratie was op zijn retour.580 Hij kon driftig tegen Ditte losbranden als ze hem tegensprak. 
En ze was soms dagen lang gekwetst, ‘als hij de makkelijkste stoel in de keuken, waar ze aten, 
voor de werkster had aangeschoven en haar op een houten kruk had laten zitten. Dan was Chris 
weer de plebejer, die het opnam voor wie hij als zijn standgenoot beschouwde en vergat hij, de 
sterke man, het zwakke gestel van zijn vrouw’, aldus Anne.581  
 Op de door Chris en Ditte georganiseerde Haagse soirees werd muziek gemaakt, 
gedeclameerd en geëxposeerd. Ook Jan stelde er soms zijn schilderijen en grafiek ten toon. 
Ofschoon Anne vele jaren later beweerde dat zij zich beiden niet geheel op hun gemak voelden 
op de samenkomsten van de Lebeau’s omdat ‘de adoration mutuelle’ er te groot was om 
‘waarachtig te kunnen zijn’, liet Jan na afloop aan zijn wandelvriend Cornelis ‘Stap’ Gouma weten 
dat Lebeau ‘heerlijk idealistisch was en geweldig genoot van alles wat hij mooi vond’. En dat op 
de avondjes die Lebeau organiseerde ‘enkele geniale artiesten komen en iets geniaals op het 
gebied van dansen, muziek en schilderijen gegeven wordt. Daarom gaan we nu vanavond naar 
zoo’n avondje toe en hangen er mijn schilderijen tentoongesteld.’582 En hoezeer Anne zich ook 
aan Chris ergerde en ze zijn hoogdravende zweverige toon, met sterk Amsterdams accent, maar 
moeilijk kon verdragen, toch was het geen reden om niet goed bevriend te raken met de 
kunstenaar. Voor zijn werk had zij namelijk grote waardering.583 De diepe overtuiging die 
daaruit sprak raakte haar. Lebeau was in staat zijn kunst te verbinden met zijn religieuze 
opvattingen, een verbinding waar Anne naar zocht. Maar als de Haagse dames en meisjes 
dwepend luisterden naar de wijsheden die hij, met zijn ‘lange haar, baret of flambardhoed, 
sandalen, soms een rode baard’ op tentoonstellingen ten gehore gaf in de kring die zich vanzelf 
om hem vormde, ging zij naar eigen zeggen maar niet te veel in op zijn ‘wat vaag idealistische 
gesprekken’. Hij werd niet boos, als zij hem niet ‘al te veel au sérieux’ namen; dat lag volgens 
hem immers aan hen; zij zouden hem nog wel eens leren begrijpen. Voor Lebeau luidden de 
samenkomsten in de zijstraat van het Bezuidenhout de toekomstige broederschap aller 
kunstenaars in.584 
 
‘‘…zo’n halfzachte plantenvreter’ 
Wie Annes in 1956 opgetekende herinneringen in Een vrouw in het wondere ambt (1956) er op 
na leest zou gemakkelijk kunnen concluderen dat de periode die Anne en Jan in het Den Haag 
van 1916 doormaakten een van relatieve zorgeloosheid en luchtigheid was. Veel vrijheid, 
feestjes en vriendschappen. Maar achter de gepresenteerde frivole façade van kunst, toneel, 
dans en muziek klonk een donkere toon. ‘Zoo als een mensch kijkt in de wachtkamer van de 
dokter, ten prooi aan een verkropt zenuwleven, zo kijkt de witwang-aap van Van Hoytema met 
schijnbaar doellooze angstige oogen’, berichtte de Haagse Kunstkring over een nieuw werk van 

                                                           579 Ditte (Nella Augusta) Lebeau (31-03-1877) was eerder getrouwd met Abraham van der Vies. Uit dit huwelijk waren zoon Abraham 
(1899) en dochter Ottoline (1906). Bron: Gezinskaart Gemeente Den Haag. Met Lebeau had Ditte geen kinderen. Over haar kunsthandel: In 
De Bron werd onder andere het nieuwste behang en glaswerk van Lebeau en van andere kunstenaars verkocht, afgewisseld of gecombineerd 
met schilderkunst en grafiek van Nederlandse en buitenlandse schilders. De kunsthandel was gevestigd op de hoek van de Zoutman- en Van 
Speykstraat in Den Haag. Zie: Marjan Groot, Vrouwen in de vormgeving in Nederland 1880-1940 (2007) p.169. Bij de opening van De Bron 
in 1925 schreef de redacteur van Het Vaderland: ‘Teakhout werden de deuren, boven trokken felle kleuren van rood en groen, brutaal tegen 
elkaar gezet, de aandacht. Daarna zag men gekleurd glas in lood aan den bovenkant der uitstalramen, een lantaarn met den naam van het 
huis: De Bron en voor de ingangsdeur een figuur, waaraan men dadelijk kan zien dat Chris Lebeau de ontwerper was.’ Zie: ‘De Bron’, 
Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad,17-05-1925. 
580 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 109. 
581 Idem, pp. 110-111. 
582 Zie: Brief Jan Mankes aan C.G. Gouma, 16 januari 1916, brief 315, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 441. Origineel: Archief 
Gouma. Tresoar, Letterkundig en Historisch Centrum, Leeuwarden. Zie over Mankes en Lebeau ook: Kuiper, ‘Je bent een fijne kerel’, in: De 
Jong, De Bois e.a., Chris Lebeau. Kunstenaar en anarchist, pp. 39-46. 
583 Zie hierover hoofdstuk 6. 
584 Zie over Lebeau: Mankes-Zernike, ‘Jan Mankes’, p. 34 en p. 111.  
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kunstenaar Theo van Hoytema.585 Werd hier het heersende onderbuikgevoel en de toenemende 
angst verwoord?  
 Kunstenaars zagen kunst niet langer - zoals de Tachtigers dat hadden gedaan - als een 
afbeelding van de werkelijkheid, maar als een uitdrukking van een gevoel over die 
werkelijkheid.586 En die werkelijkheid was dat Europa in oorlog was. ‘Gisteren Van Eeden 
gehoord over Poëzie en Wetenschap’, schreef de 22-jarige Miep de Zaaier uit Den Haag in 1916 
haar oorlogsdagboek. ‘Volgens hem staat poëzie boven wetenschap, het gevoel is het hoogst. Het 
intellect heeft nu te veel macht, vandaar de wantoestanden. De oorlog is ook hiervan een 
gevolg.’587 Vele kunstenaars en schrijvers (onder wie Frederik Van Eeden) hadden zich in 
voorafgaande jaren verdiept in allerlei nieuwe, religieuze en politiek-maatschappelijke, 
stromingen.588 Politiek geëngageerde marxisten, christen-socialisten, christen-anarchisten en 
commu-anarchisten meenden te moeten streven naar een betere wereld, terwijl anderen uit de 
wijze teksten van Tolstoj, Boeddha, Gandhi, Lao Tse of de grondlegger van de Theosofie, 
madame Blavatsky, dachten op te maken dat ze zich van politiek en samenleving moesten 
afkeren.589 ‘Onder menige schemerlamp in een kunstenaarshuis had De Geheime Leer, H.P. 
Blavatsky’s gids naar hogere sferen gelegen, die de jonge kunstenaar voorbereidde op zijn 
‘verheven zending in de wereld’ en zijn taak van ‘hoog en heilig priesterschap’, zoals de dichter 
Adriaan Roland Holst het later verwoordde.590   
 Mocht er zo nog worden gedacht nu de Grote Oorlog in Europa woedde? Alras bleek dat 
de ‘proletariërs aller landen’ zich niet, zoals Marx en Engels hadden gewild, verbroederden in 
een nieuwe socialistische heilstaat, maar elkaar als soldaten aan het front naar het leven 
stonden. ‘Het zijn wel de vreemdste, ongekende tijden, die wij beleven. Niet alleen voor den 
wereld en haar fellen brand, niet alleen voor Europa, niet alleen voor den Oorlog, ook voor en 
om ons nietige zelf’, schreef Couperus. ‘Wie mij meer dan zeven maanden geleden voorspeld zou 
hebben wat ik zou ondervinden, wat ik zou gevoelen, doorvoelen na de eerste Augustusdagen, 
zou ik hebben uit gelachen. En mijn lach zou bewezen hebben dat er mijzelf onbekende kiemen 
in mij sluimeren of waren verstikt.’591 De schrijver werd overmand door nationalistische 
gevoelens die hij en vele anderen hadden gemeend al jaren vreemd te zijn: 
‘Vaderlandsliefde…hoe vaak heb ik niet met een mijzelf verontschuldigende glimlach, daar ginds 
[in Italië- FP] gezegd, dat ik die stelde in mijn taal. (…) Mijn taal, wier rijkdom mij troostte voor 
de armoede mijner andere vaderlandse gevoelens. Zoo zeide ik het en zoo meende ik het te 
zijn.’592 Maar het bleek toch anders te zijn. Gevoelens van nationalisme en patriottisme 
overrompelden menigeen, een groot aantal kunstenaars incluis. Zelfs in de grote kunstzalen van 
                                                           
585 ‘Letteren en Kunst. ‘Concerten en opera-vertooningen in Den Haag’, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 29-06-1916. Jan Mankes hield erg 
van het werk van Theo van Hoytema, met name hoe hij de dieren schilderde. Zie hierover: Plasschaert A & J. Havelaar, Jan Mankes 
(Wassenaar 1927).  
586 Theo van Doesburg, ‘10 jaren Stijl. Algemeene Inleiding’ (1927) in: Ad Petersen (red.), De Stijl (deel 2) 1921-1932 (complete reprint 
Amsterdam/Den Haag 1968) pp. 529-533. Zie ook: Frank Bosman en Theo Salemink (red.), Avant Garde en religie. Over het spirituele in de 
moderne kunst 1905-1955 (Universiteit van Tilburg en Universiteit van Utrecht 2009) pp. 138-139. 
587 ‘Oorlogsagenda 1914-1918 van Miep de Zaaijer’, in: Coos Wentholt e.a., Den Haag 1914-1918. Fragmenten uit een dagboek. 
(Gemeentemuseum Den Haag) p. 38. Frederik van Eeden, die behalve arts en psychiater ook een bekend literator was uit de kring van 
Tachtigers, had rond 1900 de idealistische kolonie De Walden bij Bussum gesticht en zette zich in voor ‘de eeuwige wereldvrede en de 
universeele broederschap’. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak werd hij bestuurslid van de anti-oorlogsraad en ging hij lezingen geven over 
de oorlog. Zie: R. Kammelar, J. Sicking en M. Wielinga (red.), De Eerste Wereldoorlog door Nederlandse ogen. Getuigenissen. Verhalen-
betogen (Amsterdam 2007) p.15.  
588 Lien Heyting schrijft over de kunstenaarskringen rond de eeuwwisseling in De wereld in een dorp (Amsterdam 1994) dat dergelijke 
stromingen de kunstenaarswereld rond het fin de siècle domineerden. Zie ook: Marcel Poorthuis, ‘Nieuw mysticisme en moderne 
kunstenaars. Bronnen diep uit de negentiende eeuw’, in: Frank Bosman en Theo Salemink (red.), Avant Garde en religie. Over het spirituele 
in de moderne kunst 1905-1955 (Universiteit van Tilburg en Universiteit van Utrecht 2009) pp. 55-76. Zie over de oorlogsjaren specifiek: 
Madelon Keizer, ‘God allemachtig! Dat moet toch een norm zijn!’ Over het modernisme van Albert Verwey’, in: Bosman en Salemink 
(red.), Avant Garde en religie, pp. 125-147, aldaar p. 134 e.v. 
589 Zij trokken zich terug uit ‘de wereld’ zoals die bestond en stichtten eigen koloniën en communes. In Nederland is de kolonie De Walden 
van Frederik van Eeden een bekende. Een ander voorbeeld: de ‘bezielde dorpen’ Laren en Blaricum, een toevluchtsoord voor anarchisten, 
theosofen en kunstenaars, voor idealisten die de materialistische samenleving de rug toekeerden. Zie: Lien Heyting, De wereld in een dorp 
(Amsterdam 1994), A. C. J. de Vrankrijker, Onze anarchisten en utopisten rond 1900 (Bussum 1972) en Rudolf Jans, Tolstoj in Nederland 
(Bussum 1952). Mankes wandelvriend Cornelis Gouma woonde enige tijd in de vegetariërskolonie Monte Verità in Zwitserland, waar 
uitgesproken vegetariërs, theosofen, spiritisten etc., neerstreken. Zie: Kuiper, Van de Berg der Waarheid naar de vlakte van het 
individualisme, pp. 12-17. Zie ook: Kuiper, ‘Tolstoyans on a Mountain, pp. 1-18. 
590 Heyting, De wereld in een dorp, p. 10.   
591 Louis Couperus, ‘De terugkeer’, Het Vaderland, 06-03-1915. 
592 Idem. 
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Nederland werden in het eerste oorlogsjaar de tentoonstellingen niet langer ter verheffing (of 
vermaak) georganiseerd. Ze waren nu ten bate van het Haagse comité 1914, onderdeel van een 
nationaal steuncomité opgericht door hare majesteit Koningin Wilhelmina, omdat zij ‘zou 
wenschen eenheid te zien ontstaan in de pogingen tot leniging van nood als gevolg van de 
buitengewone omstandigheden’.593 De tijd van dromen over wereldvrede en broederschap was 
voorbij. 
 In de achterliggende jaren hadden zelfontplooiing door zelfwerkzaamheid en 
zelfredzaamheid, de oprichting van leef- en werkkolonies, het voortdurende werken aan de 
eigen ontwikkeling en een oprechte houding ten opzichte van medemensen, waarin wereldvrede 
en broederschap het hoogste goed waren, centraal gestaan. Pacifisme en antimilitarisme waren 
daarin belangrijke thema’s geworden, al waren de dienstweigeraars op één hand te tellen.594 In 
1918 herinnerde Henriette Roland Holst zich de vooroorlogse jaren: ‘Een enkele keer hoorde 
men wel eens van gevallen van dienstweigering: zo’n verdwaasde Tolstoiaan of anarchist, zo’n 
halfzachte plantenvreter, die zei dat zijn beginsel hem verbood om soldaat te zijn. Die moesten 
dan een jaar brommen: men had medelijden met de armen kerel, maar vond hem toch eigenlijk 
wel erg onnozel.’595  

Toen er in Europa echt oorlog uitbrak kreeg het dienstweigerdebat een nieuwe dimensie. 
De voortdurende dreiging bezet te worden door of Engeland of Duitsland zorgde al snel voor 
angst. Er werd gehamsterd en zilvergeld opgepot. In combinatie met de mobilisatie en de 
stokkende in- en uitvoer ontwrichtte dat het economische leven. Schaarste en duurte eisten hun 
tol, zeker onder de arbeidende klasse.596  ‘Toen veranderde alles, toen werd soldaatje spelen, ook 
voor de Hollandse arbeidersjongen ernst.’597 De werkelijkheid was zo overweldigend dat zelfs 
Pieter Jelles Troelstra’s SDAP, op dat moment de grootste partij in de Tweede Kamer en 
bovendien gedoogpartner van de regering, niet veel tijd nodig had om op een van haar 
belangrijkste strijdpunten terug te komen.598 In een poging de politieke gelederen in Nederland 
te sluiten werden de politieke verschillen terzijde geschoven om zo een front te vormen tegen de 
vanuit Europa permanent dreigende oorlog. De SDAP besloot tot verbazing van vriend en vijand 
tegen haar principes in voor een verhoging van militaire uitgaven en voor de afkondiging van de 
mobilisatie te stemmen. Deze politieke ‘godsvrede’ kreeg steun van de meeste van Troelstra’s 
parlementaire socialisten ‘omdat in deze ernstige omstandigheden de nationale gedachte de 
nationale geschillen overheerscht’.599 Het beschermen van het vaderland bleek belangrijker dan 
de klassenstrijd. Voor verheven idealen en revolutionaire ideeën was geen tijd meer. Die 
beginselen waren mooi in vredestijd, maar moesten worden opgeschort als er oorlog dreigde uit 
te breken. Dan moest het proletariaat zijn regering en zijn heersende klasse steunen en elke 
soldaat zijn plicht doen.600 
 
 

                                                           
593 Tekst uit het telegram met de uitnodiging voor de oprichtingsvergadering op 10 augustus 1914. Het Koninklijk Nationaal Stuurcomité 
(KNSC) stelde zich tot doel: ‘... maatregelen te beramen en voorzoover noodig uit te voeren, waardoor aan den ernstigen nood dezer tijden 
zooveel mogelijk het hoofd zal kunnen worden geboden (…).’ Zie: Koninklijk Nationaal Stuurcomité, Nationaal Archief, crisisinstellingen, 
nv. nr. 619, circulaire nr. 4 van 11 augustus 1914. 
594 Tot 1914 ging het in totaal om zo’n 25 dienstweigeraars. Tussen 1916 en 1919 om 631 dienstweigeraars. Na de Eerste Wereldoorlog, 
tussen 1920-1923 per jaar gemiddeld dertig. Zie: Cor Inja, Alle G. Hoekema, Gabe G. Hoekema, Piet Visser (red.), Geen cel ketent deze 
dromen: een dagboek over ideaal en werkelijkheid van de doopsgezinde dienstweigeraar en socialist Cor Inja uit Zaandam, geschreven in 
gevangenschap van 25 maart tot en met 19 november 1925 (Verloren 2001) p. 47. 
595 Henriette Roland Holst, Soldatenplicht (Laren 1918) p. 1. 
596 Herman Noordegraaf, Niet met de wapenen der barbaren: het christen-socialisme van Bart de Ligt (Baarn 1994) p.183. 
597 Roland Holst, Soldatenplicht, p. 2. 
598 Het volledige citaat uit Troelstra’s verklaring luidde: ‘Het standpunt, dat wij ten aanzien daarvan innemen, is, dat de oproep van de 
troepen naar de grens niet plaats heeft met het doel om een oorlog te voeren, maar om Nederland van medegesleept te worden in een oorlog 
te vrijwaren.... Wij hebben alleen van de regeering te verlangen, dat zij bij haar maatregelen niet verder zal gaan, dan de strikte 
noodzakelijkheid gebiedt... De tweede eisch, die wij de regeering kunnen stellen, is, dat zij zoo goed mogelijk voorziet in de ekonomische 
gevolgen voor de gezinnen, die door de mobilisatie worden getroffen en van hun kostwinners beroofd zijn, evenals voor de bevolking in het 
algemeen. Ook daarom is, acht ik, het oogenblik van kritiek niet gekomen, omdat in deze ernstige omstandigheden de nationale gedachte de 
nationale geschillen overheerscht.’ Zie: Pieter Jelles Troelstra, Gedenkschriften. Deel III (Amsterdam 1929) pp. 300-301. 
599 Idem. 
600 Roland Holst, Soldatenplicht, p. 2. 
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OOp Scheveningen 
Ook Anne en Jan ondervonden de gevolgen van de oorlog. Toen ze er in 1915 in Den Haag 
arriveerden begon het voedsel daar al schaarser te worden. Ze waren meteen aangewezen op 
het zogenaamde ‘noodbrood’. Daarvan werd gezegd dat het slecht voor de gezondheid was 
omdat er ‘inlandsche tarwe, welke nat geoogst is en opgeslagen in overvolle pakhuizen, zoodat 
het is gaan schimmelen’, was verwerkt.601 Vanaf 1916 kon bruin brood alleen nog op attest van 
de dokter worden verkregen.602 De prijzen van levensmiddelen, maar ook van stoffen en 
schoenen, schoten omhoog. Tussen de aankondigingen van concerten, voorstellingen en 
exposities verschenen berichten over de aanstaande distributie van ‘regeringsrijst’, gesmolten 
rundvet en ‘regeeringseieren’.603   
 Ondertussen werd Den Haag, en vooral Scheveningen, overspoeld door vluchtelingen uit 
België. Door het oorlogsgeweld en de daardoor veroorzaakte hongersnood waren de 
levensomstandigheden in België zo penibel geworden dat de redacteur van Het Vaderland 
zichzelf openlijk gelukkig prees Nederlander te zijn: ‘We beleven allemaal moeilijke dagen, maar 
wie Belgische vluchtelingen ziet en hoort, is niet alleen tevreden, maar zelfs innig dankbaar voor 
zijn lot’.604 Een deel van de vluchtelingen vond onderdak in het op steenworp afstand van Anne 
en Jans woning in allerijl opgebouwde ‘Belgische dorp’.605 Maar de vreemdelingen, en dan vooral 
de Antwerpse joden, waren niet bij iedereen op Scheveningen even welkom. Het was alsof men 
zich niet meer in de straten van Scheveningen maar in de Amsterdamse Jodenbuurt begaf, aldus 
verslaggever Dembitzer. Hij beschreef hoe in het hart van Scheveningen geen enkel huis meer 
stond waarin geen joden woonden, hoe overal stukken papier, sinaasappelschillen en 
kleinigheden op straat lagen, zodat het volgens hem was ‘zooals men dat in een Ghetto gewoon 
is’.606 En ook op het populaire Scheveningse strand werd alom geklaagd over de toegestroomde 
vluchtelingen. Miep de Zaaijer schreef in haar oorlogsdagboek dat haar vrienden al snel genoeg 
hadden gekregen van hun dagje Scheveningen, ‘omdat het op het strand weer een zooitje was en 
er ‘s avonds op de boulevard nog meer vreemd publiek was dan anders’.607 Tienduizenden Joden 
uit Antwerpen en Galicië (Spanje) hadden inmiddels de badplaats overspoeld. Volgens Miep 
werd in de krant nu zelfs gewaarschuwd tegen de strandstoelen, die besmet zouden zijn met 
vlooien, luizen en keelontstekingsbacteriën.608 

Te midden van het veel besproken Scheveningen trokken Anne en Jan zich ogenschijnlijk 
weinig aan van de voortgaande volksverhuizing en al het rumoer rondom de uitgebroken oorlog. 
Uit latere bronnen - de biografische schets van Jan Mankes door Anne uit 1923 en haar 
autobiografie uit 1956 - komt naar voren dat ze er prettig woonden. Ze hadden contact gelegd 
met hun nieuwe buurman, de kunstenaar en cartoonist Anton van der Valk.609 De achtergrond 
van die vriendschap was op meer gebaseerd dan het kunstenaarschap van Jan en Anton. ‘Valk is 
een geestelijk aangelegd mensch,’ schreef Jan aan Pauwels.610 Van der Valk, later herinnerd als 
                                                           
601 Vanaf oktober 1914 was Den Haag aangewezen op dit zogenaamde ‘noodbrood’. Het citaat is afkomstig uit: Coos Wentholt e.a., Den 
Haag ’14-’18. Fragmenten uit een dagboek (Den Haag 1986) p. 17.  
602 ‘Dagboekaantekening Miep de Zaaijer’, p.17. M.J. (Miep) de Zaaijer was een Haagse apothekersdochter die gedurende de jaren van de 
Eerste Wereldoorlog nauwgezet een dagboek (oorlogsagenda) bijhield. Het egodocument wordt bewaard in het Haags Gemeentearchief. Zie 
ook: W.M. Moll (red.), ‘Een Haagsch dagboek uit de oorlogsjaren 1914-1918 (oorlogsagenda M.J. de Zaaijer), fragementen’, Jaarboek Die 
Haghe, 1931, pp 17-113 
603‘Letteren en Kunst. Concerten en opera-vertooningen in Den Haag’, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 29-06-1916. Zie over de uit 
Antwerpen afkomstige joden ook: Antoon Vrints, ‘De Klippen des Nationalismus. De Eerste Wereldoorlog en de ondergang van de Duitse 
kolonie in Antwerpen’, in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis,10, 2002, pp. 7-41.  
604 Bericht in: Het Vaderland, 25-08-1914. 
605 Wie de Oude Scheveningseweg (nu Carnegieplein) en de Duinstraat inliep, werd verrast door een grotendeels houten dorp. Het dorp was 
in allerijl gebouwd voor Belgische vluchtelingen en bestond uit een tachtigtal woningen, welke de dringendste woningnood in Scheveningen 
moesten opvangen. 
606 Salamon Dembitzer, ‘De pinksterdagen op Scheveningen’, Het Leven. Algemeen geillustreerd weekblad, 13-06-1916, pp. 20-21. De zelf 
ook joodse Dembitzer (1888 – 1964) was schrijver, journalist en dichter. Hij verhuisde van Polen naar Antwerpen en later naar Amsterdam, 
waar hij journalist voor het Algemeen Handelsblad en Het Volk werd. In de eerste wereldoorlog was hij correspondent van het Duitse 
‘Vorwärts. Na de oorlog emigreerde Dembitzer naar de VS en later naar Zwitserland. 
607 ‘Dagboekaantekening Miep de Zaaijer’, p. 26. 
608 Idem. Het bericht werd later weer tegen gesproken, maar illustreert goed het wantrouwen van de Scheveningers jegens de gasten. 
609 Van der Valk had op jonge leeftijd al een tijd op Scheveningen gewoond, toen zijn vader, die predikant was, daar een beroep aannam. 
Later, toen hij zelf een gezin had, verhuisde hij terug naar de badplaats. Van der Valk gebruikte de artiestennaam Ton van Tast. Ten onrechte 
wordt over Anton van der Valk gesuggereerd dat hij zich pas vanaf 1919 Ton van Tast noemde. Het pseudoniem werd al in de tijd dat hij 
voor De Ware Jacob (opgeheven in 1910) werkte door hem gebruikt 
610 Jan Mankes aan Pauwels, 10 juni 1918, brief 431, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 576. 
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‘een bescheiden man’, was niet bepaald met erkenning verwend.611 Hij had van zijn vader niet 
voor predikant mogen leren omdat hij in diens opvatting, in tegenstelling tot zijn broer, de ernst 
miste om dit beroep uit te oefenen. Ook zijn keuze voor de kunstacademie werd niet 
gewaardeerd, wat hem tot een buitenbeentje had gemaakt in het gereformeerde gezin.612 ‘De 
braven orthodoxie van zijn Vader, was (en gelukkig!) niets voor Valkje’, schreef Jan over zijn 
vriend aan Pauwels. ‘Ik haat die starre fnuikende gereformeerdheid, die al heel jong, frisch en 
innig Goddelijk leven de zware doodbiddersjas aangetrokken heeft. Valkje zoekt….mocht hij ook 
vinden. (…) Zoo’n jongen kan niet verloren gaan. Maar zelfkennis en zelfcritiek ontbreken hem 
ten eenen male.’613 Met die ontbrekende zelfkennis doelde hij waarschijnlijk op Antons van huis 
uit meegegeven orthodoxe opvattingen over de dienstplicht. In juli 1914 was hij met 200.000 
andere Nederlandse mannen gemobiliseerd.614 
 Nederland kende toen nog geen algemene dienstplicht.615 Een systeem van loting liet Jan 
(voordat hij om medische redenen werd afgekeurd) onder de dienst en de dienstweigering 
uitkomen, maar Anton lootte in en besloot daarop bewust niet te weigeren. Hij vertrok als 
soldaat naar Werkendam. Het aldaar gelegen fort Altena was een van de zuidelijke bastions van 
de Hollandse Waterlinie en moest de Randstad verdedigen tegen eventuele aanvallen.616 Van der 
Valk had ‘een zeer strenge opvoeding, en wel in Calvinistischen geest’ ontvangen en was 
‘geschoold in het aloude Gereformeerde theologisch denken (….) dat alle dingen zich 
concentreeren om en uitloopen op de gloria Dei, en daardoor de roeping is aangewezen om op 
elk levensgebied het pro Rege Christo tot de daad te maken’. In tegenstelling tot Anne en Jan was 
hij ervan overtuigd dat het zijn (religieuze) plicht was zijn land te verdedigen en vertrok daarom 
richting het fort.617  
 Al waren de tegenstellingen tussen de antimilitaristische opvattingen van Anne en Jan en 
de plichtsopvatting van Van der Valk groot, toch was er ruimte om over het onderwerp te 
discussiëren. Enerzijds misschien omdat Van der Valk theologisch onderlegd was en een 
dergelijke discussie hem niet vreemd was.618 Anderzijds ook omdat Anne en Jan vanuit hun 
pacifistische principes alle vormen van strijd afkeurden en zelfs bij dit extreme meningsverschil 
Van der Valk zijn mening gunden. In hun Tolstojaanse opvatting zou liefde voor ‘de ander’ 
grensoverschrijdend moeten zijn, ook als die grenzen niet de landsgrenzen, maar de eigen, 
persoonlijke grenzen, behelsden. Vandaar dat ze Anton van der Valk ondanks zijn niet-
antimilitarische standpunt nog steeds als een goede vriend zagen. Dat Anne en Jan de 
standpunten van anderen respecteerden, blijkt ook uit een bewaard gebleven brief uit 1919. De 
brief is gericht aan een latere goede vriendin van het echtpaar: Annie van Beuningen- 
Eschauzier.  

Een discussie over de ‘militaire’ keuze van Van der Valk zorgde voor de nodige 
wrijving.619 Aanleiding van de onenigheid was het in 1916 gepubliceerde autobiografische boek 
Lettres d’un soldat van Eugène Emmanuel Lemercier. Van der Valk had het gelezen en gemeend 
daarin een stem gevonden te hebben die zijn opvattingen omtrent zijn (dienst)plichtgevoel en 
                                                           
611 Johan Schwencke, ‘Anton van der Valk (Ton van Tast) vijfentwintig jaar prent-teekenaar’, Elsevier Maandschrift, 39/77, januari-juni 
1929, pp. 308-309. Over de vriendschap tussen Jan Mankes en Anton van der Valk schreef Johan Schwencke: ‘Door buurmanschap geraakte 
hij bevriend met Mankes; geen wonder, dat aan beide kanten waardeering bestond voor elkanders werk, hoe verschillend van aard ook. Er 
waren aanrakingspunten, waar beiden het beeld als van fijnen droom omweven gaven. Ook in het werk van Anton van der Valk klonk soms 
die teere aeolus-muziek, zoo innig spelende om Mankes' verstilde levens.’, p. 306. 
612 Idem. 
613 Jan Mankes aan Pauwels, 10 juni 1918, brief 431, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 576. 
614 In Friesland lootte Jan Mankes uit, later werd hij om medische redenen afgekeurd. Zie: Mankes-Zernike, ‘Jan Mankes’, p. 31. Vgl. 
Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 93. Hier doet Anne alsof Jan al in Bovenknijpe was afgekeurd, dat was niet het geval. Hij hoefde niet op te 
komen omdat hij uitlootte. 
615 Noordegraaf, Niet met de wapenen, p. 182. 
616 Schwencke, ‘Anton van der Valk’.  
617 Deze passage is gebaseerd op een beschrijving van de schooltijd van Antons broer, de predikant en schrijver Jacob van der Valk, maar er 
mag vanuit worden gegaan dat Anton dezelfde opvoeding genoot en naar dezelfde school is gegaan. Zie voor de beschrijving: Handelingen 
en mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, over het jaar 1927-1928.(Leiden 1928) p.100. 
618 Brief van Jan Mankes aan A.A.M. Pauwels, Eerbeek 10 juni 1918, brief 431, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 576. 
619 Van der Valk hield contact met Anne en Jan toen zij in Eerbeek woonden. Dat hij zowel via brieven contact hield als ook langs kwam in 
Eerbeek blijkt uit verschillende brieven, o.a.: ‘We hebben een lange brief (8 kantjes) van v.d Valk gekregen. ’t Is eenig hoe hij daarin voor je 
opleeft.’, brief aan Pauwels op 5 jan 1917, brief 331, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 471-472 en de passage: ‘Valkje had veel 
schik in de bloeiende boomen en in verschillende dingen in het bosch van Weber’, in een brief aan A.A.M. Pauwels, Eerbeek 20 mei 1917, 
brief 354, pp. 501-502. 
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de oorlog verwoordde.620 Lemercier, die stierf in de loopgraven aan het front, ‘biechtte’ in de 
briefwisseling met zijn moeder over de gruwelen die hem aan het front omringden. Hij beschreef 
hoe het hem desondanks lukte om toch vol te houden. Dankzij een andere wereld in hem, waarin 
natuur en God en het mooie in de mens zichtbaar waren kon hij zich afsluiten van de gruwel om 
hen heen en doorgaan in de overtuiging dat het zijn plicht was dit offer te brengen. Annie van 
Beuningen concludeerde dat de hoofdpersoon in Le soldat een Parijse salonheld was. Verbolgen 
over die opmerking en het afvallen van de tere Van der Valk schafte ook Anne het boek aan. 
Nadat Anne enkele passages van het boek voor Jan uit het Frans had vertaald en voorgelezen, 
werd Annie per brief meegedeeld dat haar visie getuigde ‘van een heel troebel inzicht’ en dat (…) 
Le soldat wel een van de heel groote zielen [was], in wiens bestaan men tegenwoordig niet meer 
zou gelooven (…)’. 621 

Dat Anne en Jan een andere kijk hadden op de oorlog en zeker een opstandiger soldaat 
zouden wensen dan ‘le soldat’ uit het boek, maar dat mocht ‘natuurlijk geen enkele reden zijn 
om de “zielegrootheid” van dezen man aan te vallen’.622 Vooral de laatste zin waarin Annie van 
Beuningen er stevig, doch in vriendelijke bewoordingen, op werd gewezen dat een verschil in 
opvattingen geen enkele reden mag zijn om tot een aanval over te gaan, positioneerde Anne en 
Jan als radicale pacifisten, verdedigers van de absolute weerloosheid.623  
 
HHet Dienstweigermanifest 
Nadat Jan Anne in de eerste dagen van de Eerste Wereldoorlog had overtuigd van het 
weerloosheidstandpunt was zij zich gaan verdiepen in Tolstoj en de Bergrede. Het principe van 
de absolute weerloosheid ontwikkelde zich in haar denken tot een dominante opvatting. Ze zag 
het als haar taak om als predikante positie te kiezen en ging te rade bij zichzelf. Hoe ver gingen 
haar pacifistische gevoelens eigenlijk? Voor de oorlog kon al het vredesstreven nog onder de 
noemer van het pacifisme geplaatst worden, ongeacht of dit streven afkomstig was uit 
anarchistisch, Tolstojaans of liberaal gedachtegoed.  
  In de eerste maanden van de oorlog werd snel duidelijk dat het begrip ‘pacifisme’ als 
alomvattend begrip voor anti-oorlogsstreven niet meer voldeed. Pacifisme werd steeds meer 
geassocieerd met de ‘weerlozen’- stroming binnen de vredesbeweging die iedere deelname of 
steun aan een oorlog absoluut ontoelaatbaar achtte en in een individuele en principiële keuze 
voor volstrekte geweldloosheid haar grondslag vond. Waar stond Anne? Toen de predikanten 
Bart de Ligt en Willy Kruyt haar in 1915 verzochten het adres gericht aan de Nederlandse 
regering te ondertekenen, waarin werd gevraagd mensen toe te staan op grond van (religieus 
gefundeerde) gewetensbezwaren de militaire dienst te weigeren, had zij toegestemd. Maar toen 
zij enkele maanden later werd gevraagd een veel grotere en algemenere petitie voor 
dienstweigering te tekenen, weigerde ze. Wat had haar er in zo’n kort tijdsbestek toe gebracht 
niet langer mee te doen?  
 Een van de grondleggers van het voor veel opschudding zorgende dienstweigermanifest 
van 1915 was de antimilitaristische Nederlandse Hervormde predikant Bart de Ligt. Bij de 
mobilisatie van het Nederlandse leger verweet hij de kerken en predikanten dat zij de heersende 
klasse steunden en daardoor een oorlog mogelijk maakten. Troelstra’s sociaaldemocraten 
zouden met hun ‘Godsvrede’ de kapitalisten in de kaart spelen en zelfs de arbeiders lieten zich in 
de oorlogsindustrie en aan het front misbruiken, aldus De Ligt. Hij riep op tot dienstweigering en 
werkstaking en eiste demobilisatie en algehele ontwapening.  

                                                           
620 Eugène-Emmanuel Lemercier, Lettres d'un soldat. Août 1914-Avril 1915 (Chapelot 1916). 
621 Brief van Jan Mankes opgeschreven door Anne Mankes-Zernike aan Annie van Beuningen, Nunspeet 30 november 1919, brief 474, in: 
Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 632-634. 
622Idem. In 1919 verscheen over ‘Lettres d’un soldat’ een artikel in De Gids, waarin de schrijfster zich hetzelfde afvraagt: ‘Zullen wij aan den 
schrijver dezer brieven onze bewondering en liefde ontzeggen? Kennen wij werkelijk hooger zieleleven dan het zijne? 
Laten wij ons vrijuit overgeven aan de ontroering, die deze brieven ons brengen. Zij zeggen ons, dat er een bloei van het zieleleven mogelijk 
is, die de ontginning van verstand en zinnen niet behoeft. Dat dit mogelijk is, wij hebben er niet meer aan geloofd.’ Zie: Madeleine 
Böhtlingk,‘Ter aankondiging eener vertaling van ‘Lettres d'un Soldat’, De Gids, 83/3,1919, pp. 460-465. 
623 Annie van Beuningen schrok nog al eens van de gepeperde brieven uit Eerbeek, toen Anne en Jan dit doorhadden maakten ze haar 
duidelijk dat het vriendschappelijk was bedoeld, ‘een berisping’ was niet de bedoeling geweest, aldus de brief van 19 januari 1920 (Brief 
475, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 635). 
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Ook Anne Zernike verweet vele van haar collega-predikanten dat zij op zondag van hun kansels 
preekten over naastenliefde, om vervolgens de landsverdediging te steunen. Sinds zijzelf in de 
begindagen van de oorlog tot inkeer was gekomen en Tolstoj was gaan lezen, was ze er van 
overtuigd geraakt dat De Bergrede (beschreven in de bijbel in Matteüs 5-7 en Lucas 6: 17-49) 
het centrum van het geloof vormde. Het radicale antimilitaristische standpunt lag volgens haar 
verankerd in het christendom en daarom moest beleden worden dat alleen het ‘weerloze’ 
standpunt het juiste antwoord vormde op het dreigende oorlogsgeweld.624 Door Tolstojs werk 
was zij er van overtuigd geraakt dat ‘weerloosheid de enig geoorloofde en afdoende verdediging 
is tegen oorlogswoede’.625 Maar in Friesland had zij geleerd dat vele van haar collega’s en 
kerkgangers haar mening en standpunt niet deelden.626 Het maakte dat ze teleurgesteld raakte 
in kerk en theologie. In haar Haagse jaren bezocht ze nauwelijks nog een kerkdienst. ‘Nu zijn 
collega's zelden elkaars dankbaarste toehoorders, maar ook Jan was maar zelden getroffen. Het 
luisteren naar muziek gaf ons soms meer dan een kerkgang.’627 
 Het uitbreken van de oorlog en de mobilisatie van de Nederlandse strijdkrachten werd in 
augustus 1914 door Bart de Ligt, inmiddels samen met Année Rinzes de Jong en het echtpaar 
Willy en Truus Kruyt, aangegrepen om het manifest ‘De Schuld der Kerken’ op te stellen, dat op 7 
augustus in Opwaarts, het blad van de Bond van den Christen-Socialisten werd gepubliceerd.628 
Het manifest werd per duizenden verspreid onder de kerkenraden van de verschillende 
protestantse denominaties in Nederland. Dat gebeurde ook in doopsgezinde gemeenten die zich 
ondanks hun beginselen niet tegen de oorlog uitspraken. Desondanks werd er weinig succes 
geboekt.   

Enkele maanden later kwamen er zelfs tegenacties op gang. In mei had de Vereeniging 
voor volksweerbaarheid, met onder haar leden vele hoogleraren en directeuren, de regering 
verzocht een algemene militaire oefenplicht in te stellen. Dit initiatief en de mogelijkheid tot 
uitbreiding van de ‘Landstorm’ (het leger), wat een verruiming van de dienstplicht betekende, 
werden op 18 mei 1915 besproken in de Tweede Kamer. Vooral het rechtse deel van de regering 
was erg positief. En enkele Leidse studenten theologie meenden dat de vrijstelling van 
theologiestudenten en proponenten voor de militaire dienst zou moeten worden opgeschort 
omdat het verdedigen van de landsgrenzen voor alles zou gaan.629 Onder leiding van de 
hoogleraar Laurentius Knappert publiceerden zij een oproep waarin ze de regering vroegen om 
ook de vrijstelling voor studenten en proponenten op te heffen.630 Enkele studenten en 
predikanten hadden zich inmiddels al vrijwillig gemeld voor een officiersfunctie. Een actie die 
volgens dominee De Ligt in druiste tegen de grondbeginselen van het christendom. Hij besloot 
begin juni 1915, tijdens een invalbeurt in de hervormde garnizoenskerk van Eindhoven, vanaf de 
kansel een tegengeluid te laten horen en preekte: 
 

Er zijn veel Romeinen onder ons, voor wie de staat het hoogste is, en zoo maar zonder 
meer, met goddelijk gezag bekleed. Wat de staat zegt moet onverbiddelijk geschieden. 
Wij vinden het belichaamd in dat vervloekt militaristisch systeem. Wat is dat voor een 
systeem? De soldaat staat onder den korporaal, den korporaal onder den sergeant, deze 
onder den officier, deze onder den hoofdofficier, eigenlijk komt de generaal. Maar die is 

                                                           
624 In 1917 verwoordde de radicale antimilitarist Clara Wichmann het als volgt: ‘De weg naar vrede – naar een vrede die deze naam verdient 
– bestaat er niet uit te strijden tot de ander door een kracht van buiten onderwonnen is, maar hij bestaat er uit niet langer te haten. Wat 
vervolgens in het maatschappelijke kader tot de ‘nationale weerloosheid’ leidt heeft voor het individu de consequentie van dienstweigering.’ 
Zie: Clara Wichmann, Over oorlog en vrede (1917), geciteerd bij G. Jocheim, ‘Vrede en antimilitarisme’, in: Suzette Haakma (red.), Clara 
Wichmann. Een herdenking (Studium Generale / Universiteit Utrecht 1989) p. 72. 
625 Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 93-94. 
626 Zie de discussie hierover in hoofdstuk 2. 
627 Idem, p. 112. 
628 Bart de Ligt, Kerk, cultuur en samenleving, pp. 43-44. Eerder verschenen in Opwaarts, 07-10-1914. Zie ook: B. de Ligt, De schuld der 
kerken (Amsterdam 1914). Zie ook: Noordegraaf, Niet met de wapenen der barbaren, p. 184. 
Vgl. Herman Noordegraaf, ‘Jong, Année Rinzes, de’, Biografisch Woordenboek voor het Socialisme en de Arbeidersbeweging (BWSA) 5 
(1992), pp. 138-140 en idem, ‘Kruyt, John William’, 4 (1990), p. 111-114. 
629 Bangma,‘Wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard vergaan’.  
630 Laurentius Knappert was kerkelijk hoogleraar te Leiden. Zie: S.B.J. Zilverberg, ‘Knappert, Laurentius (1863-1943)’, Biografisch 
Woordenboek van Nederland, via: http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn1/knappert [geraadpleegd op 28-10-
2013]. Zie ook: Banga, ‘Wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard vergaan’.  
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als een handvat in de hand van de regeering die hem richt: ’t zij naar rechts, ’t zij naar 
linksch. Beweegt de regeering den generaal, dan bewegen allen mede; ‘t is een machine: 
en zegt de generaal ‘Schiet!’- zoo schieten allen, waarop dan ook; al was het op het hart 
van Jezus Christus, dat heilige hart van God.631 
 

Een in de kerk aanwezige kapitein en enkele andere toehoorders verlieten kwaad de zaal, maar 
De Ligt ging verder: ‘….De eerschte eisch van den militaristischen staat is deze, dat gij, zoo nodig 
uw geweten slingert uit uw borst.’632 Hij riep in de pinksterpreek op tot ‘een vlammend geloof, 
geleid door alle grenzen-overschrijdende liefde’.633 De Ligt wist dat zijn actie niet onopgemerkt 
zou blijven. De uit de kerk weggelopen kapitein klaagde hem aan en kort daarop werd hij 
verbannen uit het zuidelijke Waalgebied. De pinksterdienst markeerde het einde van De Ligts 
loopbaan als predikant, maar het begin van een veel groter verzet.634 
 Samen met Willy en Truus Kruyt verzocht hij enkele weken later honderdvijftig bij hem 
bekende, met het antimilitarisme sympathiserende predikanten om een door hen opgesteld 
adres aan de regering te steunen. In dit verzoekschrift werd de regering verzocht allen die 
gewetensbezwaren tegen militarisme hadden vrij te stellen van de dienstplicht. Een van de 
steunverzoeken werd naar de doopsgezinde pastorie van Bovenknijpe gestuurd, waar de 
vijfentwintig jarige predikante ‘mejuffrouw Zernike’ woonde, die tijdens de vergaderingen van 
de Friese Doopsgezinde Sociëteit en de hoogoplopende discussies in verschillende kranten zo 
kranig het standpunt van weerloosheid had verdedigd.635  
 Zij reageerde positief en steunde samen met drieënveertig anderen, waaronder twee 
doopsgezinde collega’s, een remonstrants predikant en Nederlandse Hervormde dominees als 
Bart de Ligt, Gustaaf A. van den Bergh van Eysinga, Hendrik G. Cannegieter en Louis A. Bähler het 
adres. Hierin werden de leden van de Nederlandse regering en de Tweede Kamer ervan op de 
hoogte gesteld dat vele predikanten zich op basis van hun geloof tegen de oorlog in welke vorm 
dan ook verzetten. Predikanten als Zernike deden dit openlijk, ‘op de kansel, op catechisatie, bij 
huisbezoek, in vergadering, door middel van geschriften en uit de kracht van hun diepste 
overtuigingen’.636 Zij wilden de regering laten weten dat meerdere landgenoten tegen hun 
geweten in onder de wapens waren gebracht en vroegen daarom het recht om 
gewetensbezwaren te uiten, niet alleen voor theologiestudenten en predikanten, maar voor een 
ieder die zich bezwaard voelde.  

Anne Zernike ondertekende in de overtuiging ‘dat in het vaderland de weerstand tegen 
de oorlog toeneemt en dat de oorlog in principe onzedelijk en volkomen afkeurenswaardig is. 
Een sterke anti-militaristische religieuse strooming [is] groeiende.’637 Toen het op 12 juni 1915 
vanuit de gewetensbezwaarden opgerichte voorlopige comité (ter voorbereiding op een grotere 
landelijke actie) steun kreeg van de Bond van Christen-Socialisten (BCS) en het adres van de 
vierenveertig predikanten op 23 juni uiteindelijk met steun van de BCS aan de regering werd 
aangeboden, was Annes enthousiasme rondom dit adres waarschijnlijk al wat getemperd. Voor 
de BSC had zij namelijk bijzonder weinig sympathie.638 
 In de slotbeschouwing van het proefschrift, dat zij in 1918 verdedigde, trok ze fel van 
leer tegen de Bond. Net als de dominees van De Blijde Wereld, die ‘(…) menen te moeten stellen 
macht tegenover macht, en maatschappelijke verbeteringen aan de kapitalisten te moeten 
afdwingen’, erkenden de leden van de BCS de klassenstrijd.639 Zij hielden volgens haar vast aan 
                                                           
631 B. de Ligt,‘Veni Sancte Spiritus’, p. 17, geciteerd in Noordegraaf, Niet met de wapenen, p. 192. 
632 Idem. 
633 Idem. 
634 Noordegraaf merkt op dat de verbanning van De Ligt veel beroering wekte. Zijn vriend, dr. G.A. van den Bergh van Eysinga (waarmee 
ook Anne bevriend was) ondernam actie en stelde een motie voor. Hij sprak zijn  
 ‘droefheid en verontwaardiging’ uit over ‘het aanbanden leggen van de Evangelieprediking door militaire autoriteiten’. Hij wees de kerk er 
op dat zij eens moesten nadenken over de vraag of predikanten nog langer de vrijheid hadden om te prediken of dat zij voortaan van militaire 
zijde zich lieten voorschrijven wat ‘als het Woord van God gezegd of gezwegen moest worden’. Vgl. Noordegraaf, Niet met de wapenen, p. 
93. 
635 Zie ook hoofdstuk 2. 
636 Citaat afkomstig uit: ‘Een roep om consciëntievrijheid’, Opwaarts. Orgaan van den bond van Christen-Socialisten, 8/378, 25-06-1915. 
637 Idem. 
638 Dit laat zij duidelijk blijken in haar proefschrift Over historisch materialisme en sociaal democratische ethiek (Amsterdam 1918).  
639 Mankes-Zernike, Over historisch materialisme, pp.147-148. 
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het geloof in de noodzakelijkheid van de klassenstrijd als enig middel om de komst van een 
socialistische samenleving te bespoedigen. 
 

En dat zij hier niet slechts mee bedoelen een erkenning van het feitelijke bestaan eener 
 tegenstrijdigheid tusschen de belangen der verschillende klassen, maar ook de 
noodzakelijkheid om het recht der proletarische klasse door strijd op het kapitalistische 
te veroveren, blijkt duidelijk uit al wat zij over dien klassenstrijd in hun 
beginselverklaring zeggen. ‘Al het recht, dat in de wereld bestaat, is door strijd 
verworven’ zoo citeren zij instemmend Von Jhering. ‘Het beginsel strijd, bloedige strijd 
zelfs, wordt door de Christenen niet verbannen, zoomin als Jezus tot elken prijs vrede 
hield met de farizeeërs.’640  

 
De ‘goedkeuring’ en ondersteuning van het adres door de leden van de BCS was bepaald niet iets 
waarop Anne Zernike zat te wachten. Zij wilde juist vanuit de Tolstojaanse overtuiging van 
weerloosheid gebaseerd op geloof, los van enige politieke notie, aan de regering laten weten dat 
een ieder die op grond van dat religieuze weerloosheidsprincipe gewetensbezwaren omtrent de 
militaire dienst had, op basis van de inhoud van die bezwaren niet anders kon dan dienst 
weigeren en hoopte dat de regering dit ook in zou zien. De inmenging van de BCS zou 
waarschijnlijk betekenen dat het adres en de beweging die er aan gekoppeld was alsnog een 
politieke lading kreeg.641  En dat was inderdaad het geval, al nam de hele situatie pas een echt 
radicale wending toen de christen-anarchistische predikanten ds. Leendert de Baan en ds. Louis 
Adrien Bähler ineens het initiatief tot een veel drastischer dienstweigermanifest namen.642 
 Bähler en De Baan, twee van ‘de vierenveertig’ voelden zich ernstig beledigd door de 
actie van professor Knappert in Leiden en wilden een tegenbeweging op gang brengen die 
verder ging dan het ook door hen ondertekende adres voor gewetensvrijheid. Ook Lodewijk van 
Mierop wilde overgaan tot grotere acties en zocht contact met De Baan en Bähler. Samen 
schreven ze de eerste versie van een manifest dat geheel op christen-anarchistische leest 
geschoeid was. In het manifest werd betoogd dat men als christen genoodzaakt was 
ongehoorzaam te zijn aan de staat die tot de krijgsdienst opriep. Men moest God nu eenmaal 
meer gehoorzaam zijn dan de mensen.643 
 De Ligt werd gevraagd of hij zich aan wilde sluiten. Hij voorzag meteen dat een dergelijk 
manifest strijd met de maatschappelijke orde zou veroorzaken en zelfs als een strafbaar feit kon 
worden gezien, maar sloot zich toch aan. Van hem kwam het idee de concepttekst zo aan te 
passen dat ook anti-imperialisten als Henriette Roland Holst en Enka (Anke van der Vlies) zich 
zouden willen aansluiten. Daarmee werd een veel groter draagvlak voor de actie gecreëerd.644 
Dit betekende dat de term ‘weerloosheid’ uit de tekst moest worden geschrapt, aangezien de aan 
te boren groep tegen militarisme was, maar geweld niet per se uit de weg ging.645 
 Er kwam een comité waarin onder meer Enka, De Ligt, Jacoba Mossel en Hilbrand Boschma 
naast de eerder genoemde initiatiefnemers zitting namen. In de nieuwe concepttekst was de 
toon een stuk minder religieus, al was God nog niet uit de tekst verdwenen.646  

                                                           
640 Idem, p.148. Anne Zernike verwijst in het citaat naar de ontwerp beginselverklaring van de BCS samengesteld door Commissie A. 
ingevolge opdracht van de Bondsvergadering gehouden op 8 april 1912. 
641 Hoewel er ook in de literatuur hier en daar ten onrechte word gesuggereerd dat het manifest een voortzetting was van het eerder genoemde 
adres blijkt uit een bericht (‘Antimilitiaristen) in Het Volk van 15-10-1915 duidelijk dat dit niet het geval is. Volgens het bericht wees de 
voorzitter ds. P. Eldering van Rotterdam er nadrukkelijk op dat deze actie oorspronkelijk in het leven was geroepen door de Bond van 
Christen-Socialisten. Eldering was een remonstrants predikant, werkzaam in Rotterdam, maar ook daarbuiten zeer actief. Dat Anne goed 
contact met hem onderhield bleek toen zij ten tijde van een hoogoplopend conflict over de bouw van een nieuwe kerk in Rotterdam Tuindorp 
Vreewijk de hulp inriep van deze Eldering. Zie over dat conflict hoofdstuk 4 en dan vooral de laatste paragrafen. Zie over Eldering: Herman 
Noordegraaf, P. Eldering (1868-1954). Een radicaal sociale predikant in de Remonstrantse Broederschap (Gorichem 2006) 
642 André de Raaij, ‘De gekruisigde communist van Galilea’: anarchisten op de kansel’, in: Onvoltooid Verleden. 
Kwartaalblad voor de geschiedenis van de sociale bewegingen, 18, oktober 2003, via: 
http://www.onvoltooidverleden.nl/index.php?id=86 [geraadpleegd op 19 april 2012]. 
643 Bangma,‘Wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard vergaan’. 
644 Noordegraaf, Niet met de wapenen, pp.197-198. 
645 Bart de Ligt, Opruiers? Het dienstweigeringsmanifest voor de rechtbank te Utrecht verdedigd. Een slechts ten deele uitgesproken rede 
(Amsterdam 1916) pp. 4-5. 
646 Zie voor de definitieve tekst: Noordegraaf, Niet met de wapenen, p. 198. 
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Tijdens de vergaderingen in vegetarisch restaurant Pomona in Utrecht liepen de gemoederen 
echter hoog op. Nadat Enka had verklaard dat zij indien dat nodig zou blijken, zou kunnen doden 
op de barricaden, trokken enkele comitéleden zich terug. Was bereidheid om te doden of zelf 
voor de zaak te sterven de weg om het doel te bereiken? Ook ergerde een deel van het comité 
zich aan het standpunt van Henriette Roland Holst die weigerde het manifest te tekenen als de 
naam van God daarin voor zou komen. Nu de politieke godsvrede en het besluit van de SDAP om 
zich toch achter de mobilisatie te scharen, de parlementaire weg om dit doel te bereiken afsneed, 
zocht Roland Holst naar nieuwe wegen. In tegenstelling tot haar eerdere opvattingen ging zij 
zich uitspreken voor het antimilitarisme.647 Ontwapening en pacifisme werden nieuwe 
sleutelbegrippen in haar denken. Had zij het dienstweigeren voorheen om zijn individuele 
karakter verworpen, nu zag zij daarin een nieuwe mogelijkheid om de massa te verenigen. Op 
haar aandringen werden enkele verwijzingen naar God of religie verwijderd en bovendien had 
zij een alinea aan de tekst toegevoegd. In die alinea werd tot de ontsteltenis van de hen die de 
weerloosheid voorstonden verklaard dat de strikt persoonlijke dienstweigering een massale 
dienstweigering in gang hoopte te zetten.  
  Sommige van de eerdere ondertekenaars, onder wie ook enkele comitéleden, konden 
zich absoluut niet vinden in deze laatste toevoeging. Zij wilden slechts getuigen van hun 
persoonlijke weerloosheid. Bovendien was wat er stond te gebeuren strafbaar, al leken 
weinigen, Bart de Ligt uitgezonderd, zich dat tijdens de bijeenkomst in Utrecht te realiseren. 
Voor hem was dit manifest ‘een heilige oorlogsverklaring; waarin duidelijk was dat ieder 
strijden lijden met zich mee bracht’.648 Dit was het zere punt waarop een aantal eerdere 
ondertekenaars zou afhaken. Kort na de publicatie van de eerste versie van het manifest 
probeerde Bähler de laatste paragraaf nog te schrappen. Het comité zou de steun van vele van de 
aanhangers van het eerste uur gaan verliezen. Echter, de steun van Henriette Roland Holst, die 
aangaf dat zij het manifest niet kon ondertekenen als de laatste paragraaf werd geschrapt, was 
gezien de beoogde omvang van groter belang dan de steun van enkele principieel weerloze 
predikanten.  
 Ook adressant van het eerste uur Anne Zernike kon onmogelijk achter de opvattingen 
van de comitéleden staan. In haar proefschrift herhaalde ze de woorden van Enka, die haar zo 
tegen de borst stuitten: ‘want om het recht te kunnen toepassen, moet men de macht bezitten. 
Als twee groote legers staan nu bezitters en arbeiders tegenover elkander en een van die twee 
moet zich eenmaal tegen den ander te pletter stooten.’649 Anne Zernike had vooraan gestaan 
toen Van der Ligt zijn ‘adres’- actie begon, maar nu besloot ze het nieuwe manifest niet te 
tekenen. Als volger van Tolstoj had zij de Bergrede omarmd als leidraad in haar 
antimilitaristische èn pacifistische standpunt. Zij en Jan hadden niet anders gekund dan de 
inhoud van het dienstweigermanifest, op grond van de tot strijd oproepende alinea, te 
verwerpen. Toen in de herfst van 1915 de oproep kwam om het manifest te ondertekenen, 
ontving Bähler een brief, waarin Anne met Jan de motieven uiteenzette om ditmaal niet te 
tekenen. 
 

Weled. Heer Bähler, 
 

Het leek ons goed u de reden te schrijven waarom we uw beweging, handteekeningen te 
verzamelen van degenen die zich keeren tegen alle militarisme en verklaren te hopen de 
kracht te bezitten daarvoor te lijden of zelfs te sterven, niet met onze handteekening 
steunen kunnen. We willen in de eerste plaats leven voor het anti-militarisme. We willen 
niet dat de staat moordenaar of nog bovendien moordenaar zal worden van ons. Een 
krachtige actie tegen het onchristelijke geweld-systeem lijkt ons de weg. En zeker willen 
we de gevolgen op ons nemen die daaruit voortvloeien kunnen. Gevangenis of dood, ze 
zullen kunnen komen en mogen we die persoonlijk al in berusting willen ondergaan, 

                                                           
647 Idem, p. 198 e.v. Over Troelstra’s keuze en de Godsvrede, zie ook hierover: Piet Hagen, Politicus uit hartstocht – biografie van Pieter 
Jelles Troelstra, (Amsterdam 2010) p. 554 e.v. 
648 Noordegraaf, Niet met de wapenen, p. 199. 
649 Mankes-Zernike, Over historisch materialisme, p. 149. 
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laten we toch niet vergeten dat zoo’n einde gruwelijk is en bitter en ons op zich zelf niet 
nader brengt tot ons doel. Zoo’n martelaarschap zal de wereld niet bekeeren, alleen de 
geen die leven wekt en drijft tot leven…..en tot martelaarschap, tot den dood, maar dàt 
het laatst. In het manifest wordt te weinig gesproken over die geest, die actie, en o.i. ten 
onrechte waarde gehecht aan een mogelijk diep betreurenswaardig gevolg daarvan.  
 
m. Groeten, 
 Jan Mankes, kunstschilder.  
Annie Zernike, predikante.650 

  
 
Een andere dreiging 
Annes ideeën over dienstweigering en pacifisme kregen snel bekendheid in vrijzinnige kringen. 
Regelmatig ging zij uit ‘preken en spreken, heel dikwijls met ons antimilitarisme als ondergrond 
of boventoon’, schreef Jan Mankes begin 1916 vanuit Den Haag aan wandelvriend en overtuigd 
pacifist Gouma. ‘Er komen steeds meer aanhangers hè? We merken dat zelf nu we er zo in 
zitten.’651 Haar lezingen werden populair. De leden van de Nederlandse Protestantenbond 
wilden haar en Bart de Ligt maar wat graag horen spreken.652 Op 12 november sprak ze tijdens 
een bijeenkomst van de Bond over Tolstoj en de betekenis van zijn werk voor de hedendaagse 
situatie.653 De volgens de redacteur ‘welbespraakte redenaarster’ sprak over Tolstojs innige 
gevoel, over de liefde, over hoe hij zich inzette voor de boerenbevolking, over vrijgevigheid en 
liefde voor alle mensen. ‘Och dat men zijn geschriften veel leze en toch vooral begrijpe. Want uit 
al die geschriften straalt liefde’, sprak Anne haar toehoorders toe. Ze riep hen op de ideeën van 
deze grote man te eren. ‘Laat ons zijn voetstappen drukken, wetende dat ook Jezus eenmaal deze 
voorstelling gaf, van de liefde jegens alle menschen.’654  
 Lezingen waarin een antimilitaristisch en pacifistisch thema de boventoon voerde waren 
haar inmiddels niet meer vreemd. Kort na de wittebroodsweken in Den Haag was ze naar 
Groningen afgereisd, om in het nabij gelegen Grijpskerk een lezing over antimilitarisme te 
houden. ‘(...) de menschen waren, toen ik eenmaal begon heel stil en aandachtig (…). De pauze, 
die lang moest duren, met het oog op den kastelein, was voor mij nog al vervelend. Alleen was er 
een zacht mannetje in het bestuur, die tegen me zei, dat hij ’t geheel met me eens was over die 
legerkwestie.’655 Jan had zich inmiddels thuis ook verdiept in de doopsgezinde weerloosheid en 
schreef haar dat die hem nu nog belangrijker leek. Hij wilde heel ernstig met haar overleggen en 
praten, zijn grapjes ‘intoomen en opduwen’ en samen met haar dit pad van anti-militarisme en 
pacifisme bewandelen. ‘We doen zooveel mogelijk alles samen hoor, alles, alles, want dat geeft 
kracht en heerlijkheid.’656          
 Maar hoe bevlogen zij ook sprak over het onderwerp en hoe het onderwerp haar ook 
bezighield, het viel haar zwaar om alleen van huis te zijn. Ze vond het moeilijk Jan thuis te laten: 
‘O toen je gisteren het perronnetje afliep, vond ik ’t een oogenblik zoo vreeslijk naar je daar te 
zien wegloopen van me, dat ik het verlangen had je nog even achterna te loopen en nog iets liefs 
te zeggen’, schreef ze Jan vanuit Groningen. ‘Maar ik voelde de nutteloosheid ervan en ging maar 

                                                           
650 Brief Jan Mankes en Annne Zernike (handschrift Anne Zernike) aan L.A. Bähler, De Knijpe, 7 september 1915, archief Bähler, IISG 
Amsterdam, inv. nr. 5, mappen met correspondentie. De onderstreping is als in het orgineel. (Met dank aan Alle Hoekema voor zijn 
opmerkzaamheid en het doorsturen van een kopie van deze brief). 
651 Brief Jan Mankes aan C.G. Gouma, 16 januari 1916, brief 315, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 441. Origineel: Archief Gouma. 
Tresoar, Letterkundig en Historisch Centrum, Leeuwarden. 
652 Amersfoortsche Courant, 23-09-1916. Maar ook haar preken waren populair. In het Rotterdamsch Nieuwsblad stond een maand later het 
volgende bericht: ‘Een Herv. predikant zou te Hippolytushoef (eiland Wieringen) een preekbeurt vervullen. Tegelijkertijd zou mevr. 
Mankes—Zernike den dienst leiden in de Doopsgez. Kerk aldaar. Wat gebeurde? De Doopsgez. kerk stroomde vol, terwijl de. Herv. 
predikant slechts een handjevol hoorders trok. De predikant, die dit natuurlijk voorzien had, besloot nu — naar West Friesche Kerkb. 
mededeelt — met zijn hoorders naar de Doopsgez. kerk over te loopen. Later verklaarde de predikant mevr. Mankes—Zernike dankbaar te 
zijn geweest voor het waarlijk stichtende woord, dat ze hem had mede gegeven.’ Zie: Rotterdamsch Nieuwsblad, 07-10-1916. 
653 ‘Tholen’, Zierikzeesche Nieuwsbode, 22-11-1916. 
654 Idem. 
655 Brief Anne Mankes-Zernike aan Jan Mankes, Groningen 03-12-1915 (Bijlage III.19) in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 716. 
656 Idem, brief Jan Mankes aan A. Mankes- Zernike, Den Haag 03-12-1915, brief 311, pp. 437-438. Volgens Jan de Lange verwijst Mankes 
met ‘Doopsgezinde Weerloosheid’ naar De Zondagsbode, waarin werd geschreven over weerloosheid. Zie: brief 311, noot 6, p. 438. 
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rustig zitten tegenover een dikke juffrouw die vrij reizen had, omdat haar man bij ’t spoor is.’ En 
Jan antwoordde per ommegaande post terug hoe hij haar aanwezigheid miste. Haar ‘lieve stem’, 
haar ‘drukke beweginkjes’, haar ‘heele zijn’. Hij was nog maar een stukje van zichzelf, nu ze weg 
was. ‘Een kalm, bedaard, overdacht schimmetje in een zwart jasje, zie ik mezelf die aan geen 
grapjes kan denken en geen enkele luimige inval heeft (nu weet ik dat jouw olijke gezichtje me 
daartoe inspireert).’657 
  Jans toon was vrolijk, maar voor Anne was de terugkeer naar Noord-Nederland een 
aangrijpende gebeurtenis. Ze voelde zich teruggeslingerd in de tijd, toen ze eenmaal in 
Grijpskerk aangekomen in een rijtuigje met een ‘boeren-domine’ naar een ‘dito pastorie’ werd 
gebracht en zich daar aangekomen ‘in het grote holle huis bij het duistere petroleumlicht’ 
plotseling weer als in Bovenknijpe waande. En ook de herberg waar ze vervolgens optrad was 
een ‘reminiscentie’ (‘o schat, snap je dit woord, ja hè?) aan de Knijpster herbergier Abe de Vries 
en aan haar jaren in Friesland.658 Het beviel haar allerminst. Het uitstapje was vreselijk, zelfs het 
logeerpartijtje bij broer Frits en zus Elisabeth in Groningen kon daar geen verandering in 
brengen. Ze wilde terug naar Den Haag, naar Jan. Hoewel de liefde de boventoon voerde in de 
briefwisseling tijdens haar afwezigheid, schemerde door de regels haar bezorgdheid. De anders 
zo ambitieuze en gedreven Anne was veel liever thuis gebleven en telde de dagen af, want Jan 
begon weer te kwakkelen met zijn gezondheid en zijn aanhoudende gehoest maakte hen beiden 
bang.659  
 In Friesland, kort voor het huwelijk, had hij geklaagd over vermoeidheid en last gehad 
van koorts, maar hij was weer opgeknapt en nadat de huisarts hen had verzekerd dat er niets 
aan de hand was, had Anne haar zorgen weggestopt.660 Maar nu speelden vermoeidheid, koorts 
en hoest Jan weer parten en begon zij een ernstiger scenario te vermoeden. Zijn toestand 
verergerde snel en ze besloten opnieuw een arts te raadplegen. Haar bange vermoedens 
kwamen uit. De arts verhulde de ernst van Jans ziekte niet langer. Jan leed aan tuberculose, een 
longaandoening die in die jaren nog vaak een fatale afloop kende.661  Het was ernstig, zijn ene 
long was aangetast.662 ‘Met geduld zullen we het wel overwinnen, maar dat is dan ook wel erg 
noodig, “geduld”’, schreef Anne aan kunsthandelaar Van Harpen, toen Jan inmiddels zo ziek was 
dat hij zelfs geen brief meer kon schrijven.663 Ze maakten plannen om in april of mei naar Davos 
te vertrekken, om in het daar opgerichte Nederlandse sanatorium voor ‘longlijders’ te kuren. 
Van Harpen bood aan de kosten voor te schieten, maar de Haagse huisarts ried af om te reizen 
als Jan nog koortsig was.664 Anne en Jan besloten een andere specialist, die jarenlang zelf arts in 
Davos was geweest, te raadplegen. Hij wist het paar uiteindelijk ervan te overtuigen dat een reis 
naar Zwitserland niet nodig was.665 In het voorjaar en de zomer had Davos niets voor op 
bijvoorbeeld Gelderland. De arts was ervan overtuigd dat Jan ook daar de ziekte onder controle 
kon krijgen.666  
                                                           
657 Idem, brief Jan Mankes aan A. Zernike, Den Haag  03-12-1915, brief  311, pp. 437-438. 
658 Idem, brief van A. Zernike aan J. Mankes, Groningen 3 december 1915 (Bijlage III.19) p. 716. 
659 In haar autobiografie schreef Anne later: ‘Toen we in de winter van ons huwelijk opnieuw een dokter raadpleegden, omdat Jan was gaan 
hoesten met hardnekkigheid, die hem angst gaf, constateerde die al spoedig de ernst van de kwaal.’ Zie: Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 106. 
660 Jans hoesten begon enkele weken nadat hij zijn aan TBC-lijdende kunsthandelaar Schüller had opgezocht in Nunspeet. Of er een direct 
verband is tussen dit bezoek en de ontwikkeling van de ziekte bij Jan is niet vast te stellen, opmerkelijk is het wel. Op 07-09-1914 schreef 
Mankes aan Pauwels dat Schüller ziek was en in Nunspeet verbleef. Zie: Brief 270, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 398-399. Op 
19 oktober 1914 zocht Mankes Schüller op in Nunspeet. ‘Schüller hoestte nogal wat vond ik, maar toch was hij zelf vol hoop om met een 
maand of zooiets het sanatorium geheel hersteld te kunnen verlaten.’ (Idem, brief 276, p. 405.) Jan begon zich in de verlovingstijd (najaar 
1914- najaar 1915) voor het eerst vermoeid te voelen. In haar autobiografie schreef Anne: ‘Al in onze verlovingstijd had Jan zich dikwijls 
vermoeid gevoeld en was wel eens een dag in bed gebleven. Voor ons huwelijk [30 september 1915-FP] had hij zich door een dokter laten 
onderzoeken, die met de onvolledige hulpmiddelen van die tijd, niets verontrustends had kunnen vinden.’, p. 106. Zie ook hoofdstuk 2. 
661 Tuberculose (TBC) was honderd jaar geleden nog volksziekte nummer één. Pas met de komst van antibiotica (vanaf 1944) werd een 
behandeling mogelijk. Overal in Europa werden sanatoria geopend, waar patiënten met rust, goede voeding en gezonde lucht werden 
verpleegd. Het idee was ontstaan dat dit de patiënt goed zou doen. Zie: Hannah Dogger en Joris Noordenbos, ‘De tering overwonnen’, via 
http://www.geschiedenis24.nl/andere-tijden/afleveringen/2009-2010/De-tering-overwonnen.html [geraadpleegd op 23-10-2013]. Zie ook: 
Ernest Heuting en Agnes Dessing, Tuberculose. Negentig jaar tuberculose bestrijding in Nederland (Zutphen 1993). 
662 Brief A. Mankes-Zernike aan N. van Harpen, 10 maart 1916, brief 316, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 442. 
663 Idem, brief 13 maart 1916, brief 317, p. 443. 
664 Dit blijkt uit de brief die Anne op 13 maart 1916 aan Van Harpen  schreef  (brief  317, p. 443). Een verblijf in Davos was duur. Er werden 
dan ook plannen gemaakt om het huis in de Douzastraat zolang te verhuren. 
665 Zie ook de vele advertenties voor een verblijf in een kuuroord in Davos, in bijvoorbeeld De Nieuwe Rotterdamsche Courant, 16-12-1915. 
666 Brief Anne Zernike aan N. van Harpen, Den Haag, 22 maart 1916, brief 318, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 444. Mogelijk 
betrof het hier Dr. D.H. Burgerhout, eerste geneesheer van het gemeenteziekenhuis en van 1901-1902 verbonden aan het Nederlands 
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‘Beter leek het hem toe, als we daar van den zomer heen gingen, in de buurt van Renkum b.v.’, 
schreef Anne aan Van Harpen. ‘Is ’t in ’t najaar dan nog niet veel beter (wat hij wèl geloofde en 
hoopte) dan kunnen we dàn altijd nog over Zwitserland denken.’667 Het advies om in Nederland 
te blijven was een teleurstelling voor Anne. Ze had gehoopt dat de arts zou zeggen dat Jan zich 
na een paar maanden Davos weer veel beter zou voelen. Maar aan een voorspelling over het 
verloop van de ziekte had de medicus zich helemaal niet gewaagd.668  
 Hoe de beide artsen stonden ten opzichte van dat andere besluit dat Anne en Jan in die 
periode maakten is onbekend. In januari hadden ze, al dan niet om Jans gezondheid, besloten 
definitief vegetariër te worden.669 Eerst aten ze nagenoeg alleen nog vis, maar Anne had de 
knoop doorgehakt en ook dat afgeschaft. Wel aten en dronken ze nog melkproducten, al was 
Anne, ‘die in veel dingen radicaler is’, van mening dat ze dat in de toekomst niet zouden blijven 
doen.670 Een opvallende keuze aangezien in die periode in de Vegetarische Bode en andere 
periodieken hevig gedebatteerd werd over de noodzakelijkheid van het al dan niet eten van 
vlees ter voorkoming of juist ter verergering van tbc-klachten.671 Waar de een meende dat het 
eten van vlees noodzakelijk was om het tbc-gevaar te bestrijden, was de ander ervan overtuigd 
dat juist een vegetarisch dieet tot genezing van tuberculose kon leiden.672 

Na zeven weken in bed te hebben gelegen knapte Jan op. Nog naïef en onbekend met dat 
wat hen te wachten stond ‘verbeeldden’ zij zich dat Jan genezen was, omdat hij geen koorts meer 
had. ‘Waren we niet als kinderen, die geloven wat ze graag willen?’673 De dokter had er geen 
bezwaar tegen dat Jan weer aan het werk ging, als ze ook maar veel gingen wandelen in het 
beschutte park van Zorgvliet en op den duur naar een huis uitkeken in een bosachtige streek, 
omdat de zeewind niet goed voor hem was. Ze maakten plannen om te verhuizen. In zijn atelier 
schilderde Jan een doodskopje voor 'n half opengeschoven blauw gordijn, waarachter de zon 
scheen: ‘het leven wenkte’.  
 
 

                                                           
sanatorium in Davos. Hij publiceerde in 1905 een artikel over de behandeling van ‘longlijders’ waarin hij stelde dat een bepaald sanatorium 
op de Veluwe even gunstige resultaten liet zien als in Davos. Zie: H. Burgerhout, ‘Cijfers uit Hellendoorn en uit Davos’, Nederlands 
Tijdschrift voor Geneeskunde, 49, 1905, pp. 232-237. Dat er veel discussie was, ook onder artsen, over het verblijf in Davos blijkt uit een 
ingezonden brief, waarin wordt gemeld dat Nederlandse sanatoria-artsen niet zo blij waren met de gang naar Davos. Zij waren er van 
overtuigd dat een verblijf in één van de Nederlandse sanatoria evenwel voor genezing kon zorgen. ‘Er bleken (…) stemmen op [te] gaan, die 
de hogere bergstreken, met name Davos, verkiezen boven een ligkuur in ons land. Dit is zeer zeker hoogst onaangenaam voor Besturen en 
Doctoren van onze Hollandsche sanatoria en dat deze met alle eerlijke middelen trachten dit idee geen veld te laten winnen (…).’ 
Zie:‘Sanatoria voor Longlijders in Nederland’, Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's Courant, 07-03-1906. 
667 Brief Anne Zernike aan N. van Harpen, Den Haag, 22 maart 1916, brief 318, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 444. 
668 Idem. 
669 Brief Jan Mankes aan C.G. Gouma, Den Haag 16 januari 1916, brief 315, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 44. Origineel: Archief 
Gouma, Tresoar, Letterkundig en Historisch Centrum, Leeuwarden. 
670 Anne Zernike stond al in 1908 op de ledenlijst van de Vegetariërsbond (Waar ook Mankes’ vriend Gouma en Annes docente Jacoba 
Mossel op stonden). Zie: Nederlandsche Vegetariërsbond. Ledenlijst 1894 – 1918. Ledenlijst 1908: 
http://www.humanitarisme.nl/organisaties/vegbond/leden.html [geraadpleegd op 28-10-2013]. Wanneer /of zij zich daarvoor heeft afgemeld 
is niet duidelijk. Volgens de brief van Mankes aan Gouma (16 jan 1916) werden zij beiden in 1916 lid. Zie ook de brief van Jan Mankes aan 
Cornelis Gouma, 21 september 1917. Jan schreef: ‘Heb je Annie’s naam in de Veg. Bode gelezen? Het was niet om het plantenvet hoor! We 
hopen nu maar dat niemand er wat op tegen heeft.’ Plantenvet kon via de Vereeniging worden aangekocht, maar was verder nergens te koop. 
Zie ook: Vegetarische Bode, orgaan van den Nederlandschen Vegetariersbond. Maandblad gewijd aan de belangen van het Vegetarisme in 
de ruimsten zin, 20/ 9, september 1917, p. 369. 
671 D. Rooker, ‘Tuberculose en Vegetarisme’, Vegetarische Bode, 1917, p. 354. ‘Een patiënt, ongeneeslijk verklaard in een der eerst sanatoria 
vervoegt zich, ten einde raad, bij een niet-gediplomeerd vegetarische geneeskundige, die het ondernomen en klaar gespeeld heeft, het 
‘opgegeven’ geval te genezen. Ik stond destijds zelf aan het begin van mijn vegetarische leefwijze en was een en al verbazing hoe aan een 
tuberculosepatiënt, bij wie de ingewanden reeds aangedaan waren, onder meer 300 hazelnoten per dag te eten werden gegeven.’ 
Dat het vegetarische dieet gangbaar was onder tuberculose-lijders blijkt bijvoorbeeld uit de memoires van schrijver Franz Kafka, die in 1917 
zijn TBC klachten probeerde te bestrijden met ‘naturopathische kuren, een vegetarisch dieet en het drinken van ongepasteuriseerde melk’. 
Hij overleed in 1924 aan de gevolgen van de ziekte. Zie: http://www.kafka.org/index.php?biography [geraadpleegd op 26 juni 2012], maar 
ook artikelen over het onderwerp in De Vegetarische Bode (waar Jan en Anne geabonneerd op waren) Bijvoorbeeld: ‘Tegen de Tuberculose. 
Een nieuwe Franse methode van dr. Paul Carton’, De Vegetarische bode, 1917, p. 297. 
672 Tegen de mogelijk gevaren van vegetarisme werd gewaarschuwd in de kranten: ‘Waarbij nog iets anders komt. Wat ook pas kort uit 
allerlei proeven begint te blijken, n.l. dat 'n rijkelijk eiwithoudend voedsel aan 'n bescherming tegen de tuberculose kan gelden, terwijl 
ondervoeding in dit opzicht de tuberculose in de hand werkt. Nog zijn ten opzichte, van andere bacterieele besmettingsziekten geen proeven 
bekend, maar ook daarbij zal iets dergelijks wel te constateeren zijn. Wat trouwens slechts de practische ervaring der menschheid bevestigt, 
die immers als de nood van ziekte aan den man komt, altijd heil bij vleesch en eieren heeft gezocht. (…). Dit is echter het eenig goede aan 
het vegetarisme, dat het geleerd heeft matigheid ten opzicht, van dierlijk voedsel, velen door de beurs afgedwongen, niet als louter ongeluk te 
beschouwen.’ Uit: ‘Wat moet een mensch eten ?’, Het Rotterdamsch Nieuwsblad, 19-06-1915: 
673 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 106. 
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‘‘Plotseling en ten laatste’: Eerbeek 
In de veronderstelling dat een nieuw huis snel gevonden zou zijn besloten Anne en Jan het 
huurhuis in Den Haag alvast op te zeggen. Maar het vinden van een geschikte woning bleek 
allesbehalve eenvoudig. Terwijl de tijd begon te dringen en familieleden zich ongerust begonnen 
te maken, kruisten Anne en Jan heel Nederland door, op zoek naar een geschikt en betaalbaar 
onderkomen in een bosrijke streek.674 ‘Met het heele land zijn we in onderhandeling geweest, 
om maar wat te noemen: Hattem, Nunspeet, Blaricum, Renkum (…)’, beschreef Jan de zoektocht 
aan Cornelis Gouma.675 Nadat ze ‘weken lang met uiterste spanning gezocht hadden’, reisden ze 
enigszins radeloos en nog steeds zonder nieuw huis af naar Loenen, waar ze, zoals Anne dat 
gewend was, samen met haar ouders, broers, zussen en aanhang vakantie vierden in een door 
vader en moeder Zernike gehuurd vakantiehuis.  
 Daar hoorden zij, waarschijnlijk van Pieter Nicolaas van Kampen, de verloofde van Annes 
zus Lize, dat er binnen niet al te lange tijd een huis vrij zou komen in het Veluwse 
‘professorenoord’ Eerbeek.676 Van Kampen, hoogleraar zoölogie, huurde er zo nu en dan een 
vakantiehuis in de buurt van het statige Huize Eerbeek, waar zijn zeer gerenommeerde collega-
zoöloog, de hoogleraar Max Weber met zijn echtgenote, de algologe dr. Anna van Bosse, enkele 
jaren eerder permanent neergestreken waren.677 Anne en Jan waren er van op de hoogte dat in 
Eerbeek veel professoren woonden was, want in 1916 schreef Anne (vanuit Tholen) aan Jan dat 
zij daar ene meester Krabbe ontmoet had, wiens vader hoogleraar was, die wel bij professor 
Moll in Eerbeek logeerde.678 De keuze voor dit specifieke dorp, met zijn academische klimaat, zal 
zeker niet toevallig zijn geweest. Na het intellectuele en culturele Den Haag, wilden zij zeker niet 
terugvallen naar een nieuw Bovenknijpe.  
 

 
Foto familie Zernike op vakantie. V.l.n.r: Moeder Antje Zernike-Dieperink, prof. Pieter Nicolaas van Kampen [de verloofde van] Lize 
Zernike, Eduard Karel de Jong [de verloofde van] Nelly Zernike, Jan Mankes [de man van] Anne Zernike en vader Fritz Zernike 
(particuliere collectie). 

                                                           
674 Brief van Beint en Jentje Mankes aan Jan en Anne Mankes, 14 augustus 1916 (particuliere collectie). 
675 Brief Jan Mankes aan Cornelis Gouma, 24 augustus 1916, brief 323, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 447-448. Origineel: 
Archief C.G. Gouma, Tresoar, Letterkundig en Historisch Centrum, Leeuwarden. 
676 Pieter Nicolaas van Kampen (1878 -1937 ) promoveerde in 1904 te Amsterdam op een proefschrift over de tympanale streek van de 
zoogdierschedel en werd hoogleraar Zoölogie te Leiden. Hij trouwde op 19 juli 1917 met Lize Zernike, een van zijn studentes (biologie) en 
bovendien de zus van Anne Zernike. Haar kleinzoon, Nobelprijswinnaar Gerardus ’t Hooft herinnert zich nog goed dat zijn grootmoeder, die 
haar eigen studie wegens het huwelijk met Van Kampen afbrak, wetenschappers adoreerde en daarmee misschien ook wel de basis legde 
voor zijn eigen loopbaan als wetenschapper. Zie: ‘Gerardus 't Hooft – Autobiography’, via: Nobelprize.org.(Stockholm 2000), via: 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1999/thooft-autobio.html [geraadpleegd op 6 juni 2012]. 
677 E.D. Holsappel, De Webers en hun wereld in Eerbeek. Een korte biografie en een overzicht van hun betekenis voor Eerbeek (Brummen 
2008). 
678 Brief A. Mankes-Zernike aan J. Mankes, Tholen 18 november 1916 (Bijlage III.16). Meester Krabbe was griffier in Tholen, zijn vader 
Hugo Krabbe was hoogleraar (rechten) in Leiden, Jan Willem Moll hoogleraar botanie aan de Universiteit in Groningen. Hij had een huis in 
Eerbeek. (Zie noot 4, bij de op p. 715) 
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Nu ze hoorden dat er tegenover het imposante huize Eerbeek, aan de overkant van de boomwal 
en het grasland voor het huis, een fraaie woning met zeven kamers, een ruime tuin (waar dieren 
gehouden konden worden), een mooie serre en een ruimte die Jan als atelier zou kunnen 
gebruiken te huur stond, was de keuze snel gemaakt. ‘Na tientallen hutjes, huisjes, villa’s 
doorkropen te hebben, die allen, behalve de bewoner, nog massa’s bezwaren herbergden’, 
stonden ze ‘plotseling en ten laatste’ voor hun ideale huis.679 Ze besloten het meteen voor twee 
en een half jaar te huren.680 De inboedel werd weer ingepakt en eind augustus verhuisden Anne 
en Jan, opnieuw samen met hun dienstmeisje Uilkje, naar Eerbeek.681 Daar zou het leven zich, in 
tegenstelling tot de tijd van verdieping en vertier in Den Haag, al snel naar binnen keren. In de 
rust van het dorp en zijn landerijen zouden ze, ondanks de aanwezigheid van de vele 
professoren, uiteindelijk toch vooral op elkaar en Jans voortdurend opspelende en 
zorgwekkende ziekte gericht raken. Het zou de gelukkigste, maar ook de droevigste tijd van 
Annes leven worden.  
  In Eerbeek hadden naast Lizes verloofde Nicolaas van Kampen en de hoogleraar Moll, 
ook andere collega’s van de Webers een huis of een zomerresidentie. Anne beschreef later in 
haar autobiografie (1956) hoe professor Sluiter, eveneens zoöloog, net buiten de kom van het 
dorp de rietgedekte villa ’t Hungeling had laten bouwen.682 Zijn dochter Jo, die zich eveneens 
richtte op de dierkunde en haar vriendin Johanna Westerdijk, die dezelfde studie volgde en de 
eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland zou worden, waren in hun studententijd veel in 
het dorp en op huize Eerbeek bij de Webers te vinden.683 Op weg naar het huis van de familie 
Sluiter, die Anne blijkens haar eigen beschrijving weleens bezocht, passeerde ze een andere villa. 
‘Vlak bij de muziektent stond het vakantieverblijf van de Delftse hoogleraar Molengraaff met zijn 
gezin.’684 Ook Webers assistent Lieven de Beaufort en de eerder genoemde Groningse hoogleraar 
Moll kochten een buitenverblijf in Eerbeek en Mia Boissevain, een leerling van Weber die Anne 
dankzij de tentoonstelling ‘De Vrouw 1813-1913’ goed kende, kwam er zo nu en dan op 
bezoek.685 Hoezeer de Webers waren verbonden met de bevordering van academisch onderwijs 
voor vrouwen blijkt uit de brief die Mia Boissevain in 1922, ter ere van Max Webers 70ste 
verjaardag, schreef:  
 

Ja ik ben wel gaan begrijpen dat vrouwenstudie en vrouwenarbeid in ’t algemeen 
problemen zijn wat ik vroeger niet zoo besefte. Maar nu ik op de middaghoogte van mijn 
leven sta geloof ik sterker dan ooit in het gelukbrengende van studie voor daarvoor 
aangelegde vrouwen zoo als ik geloof in arbeid voor alle vrouwen, maar meer dan een of 

                                                           
679 Brief Jan Mankes aan Cornelis Gouma, 24 augustus 1916, brief 323, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 447-448. Origineel: 
Archief C.G. Gouma, Tresoar (Leeuwarden). 
680 Brief Beint en Popkje Mankes aan Jan en Anne Mankes, 15 augustus 1916 (particuliere collectie). 
Hoewel Anne zich in haar autobiografie meent te herinneren dat het niet ter wille van Jans gezondheid was dat zij verhuisden, maar ook 
omdat hij zo graag weer ‘buiten’ wilde wonen, om de natuur en de dieren te kunnen schilderen (Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 113), blijkt 
uit haar herinneringen uit 1923 dat de verhuizing wel degelijk voor zijn gezondheid was. ‘Jan zou die boschachtige natuur, die hem niet wijd 
genoeg was, nooit hebben uitgekozen. Maar 't was voor zijn gezondheid noodig.’ Zie: Mankes-Zernike, ‘Jan Mankes’, pp. 33-34. 
681 Op 28-08-1916 schreven zij zich in in de burgerlijke stand van de gemeente Brummen. 
Zie: http://www.regionaalarchiefzutphen.nl/genealogie-zoeken/weergave/register/layout/blader/id/55951e32-0e84-11e0-bd00-
21973653728c?image=261bed16-8bf3-68a7-d4e1-8f0189209f16&persoon=338%2C+Mankes++Jan&tmpl=blader [geraadpleegd op 15-12-
2011]. 
682 Professor dr. C.P.H. Sluiter (1854-1933) was hoogleraar zoologie aan de universiteit van Amsterdam. Hij overleed in 1933 te Eerbeek. 
683 Patricia Faasse, Een beetje opstandigheid. Johanna Westerdijk. De eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland (Amsterdam 2012) p. 
43-44. 
684 Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 113-114. 
Prof. dr. Gustaaf Adolf Frederik Molengraaff (1860-1942) was als hoogleraar geologie verbonden aan de T.U Delft. Bron: 
http://www.citg.tudelft.nl/over-faculteit/afdelingen/geotechnologie/molengraaff-fonds/biografie [geraadpleegd op 21-06-2012]. 
685 Lieven Ferdinand de Beaufort (1879-1968), bioloog, assistent van Max Weber, later directeur Zoologisch Museum, hoogleraar 
Zoögeografie aan de UvA. Bron: http://www.bijzonderecollecties.uva.nl/gedeelde-content/partners-oud/zoologisch-museum-amsterdam.html 
[Geraadpleegd 23 oktober 2012]. Prof. Moll (1851-1933) was hoogleraar Botanie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf 1909 tot 1910 
was hij er Rector Magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf 1917 (i.v.m. een sterk verminderd gezichtsvermogen) buitengewoon 
hoogleraar plantenfysiologie. Bron: http://hoogleraren.ub.rug.nl/?page=showPerson&type= 
hoogleraar&hoogleraar_id=108 [geraadpleegd op 23- 09-2012]. Dr. Maria Boissevain (1878 –1959), was dierkundige en feministe, actief in 
de strijd voor vrouwenkiesrecht. Ze studeerde natuurwetenschappen, specialiseerde zich bij prof. dr. Max Weber in de zoölogie. Ze 
promoveerde in Zurich en werd conservator van Artis. Samen met Aletta Jacobs, Wilhelmina Drucker, Johanna Naber en Rosa Manus zette 
zij zich vanaf 1908 in voor vrouwenkiesrecht in Nederland. Zie: Maria Klever, ‘Boissevain, Maria’, Digitaal Vrouwenlexicon van 
Nederland, via: http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Boissevain [geraadpleegd op 07-03-2013]. Zie ook 
hoofdstuk 2 over de tentoonstelling ‘De Vrouw 1813-1912’. 
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twee generaties zullen er noodig zijn om de omstandigheden te scheppen waarin de 
vrouw het vruchtdragendste werken van hoofd en hart gecombineerd. U zult wel zeggen 
wat heeft dat nu alles met mijn 70ste verjaardag te maken? Een heele boel! Want al die 
meisjes en vrouwen die het voorrecht hadden uw onderwijs een tijd te mogen volgen, 
dragen niettegenstaande de moeilijkheden die zij later op hun weg ondervonden mogen 
hebben de herinnering mee aan uw persoonlijkheid van hoogstaande wetenschapsman 
en hoogstaande vriend waardoor u steppingstones voor ze gemaakt hebt naar volgende 
punten.686 

 
Anna Weber-van Bosse was in 1910 de eerste vrouw geweest die – aan de Universiteit van 
Utrecht – in Nederland een eredoctoraat kreeg, voor haar uitmuntende (veld)werk en vele 
publicaties als algologe.687 Voordat ze bekend werd als wetenschapper, had ze zich ingezet voor 
het bevorderen van hoger onderwijs voor vrouwen.688 Zelf was ze als leergierige en begaafde 
studente tegen de universitaire regelgeving van de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam 
aangelopen, toen zij zich in 1880 probeerde in te schrijven voor de studie botanie. Omdat ze 
geen gymnasiumdiploma had, zag zij zich genoodzaakt de colleges als toehoorder bij te wonen. 
Het belette haar niet om zich in drie jaar te specialiseren als algologe, waarin zij een autoriteit 
werd.  
 

Toen de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem in 1887 een 
prijsvraag uitschreef over een recent ontdekte algensoort in de vacht van luiaards, 
besloot Weber-van Bosse hieraan deel te nemen. Een vriendin in Suriname, de feministe 
en vrijdenkster Elise Haighton, liet op haar verzoek twee luiaards verschepen naar Artis, 
opdat zij daar hun vacht zou kunnen bestuderen. Het resultaat van dit onderzoek, Étude 
sur les algues parasites des paresseux (1887), werd door de Maatschappij met goud 
bekroond.689 

 
Tijdens een van haar vele excursies en expedities had ze Max Weber ontmoet. Weber was 
geboren in Bonn, zijn vader was een Duitse kunsthandelaar, maar had een Nederlandse moeder. 
In 1879 was hij naar Amsterdam gekomen om daar een positie als bijzonder hoogleraar in de 
‘vergelijkende ontleedkunde en de zoötomie’ te bekleden.690 Ook was hij van huis uit 
geïnteresseerd in de schilderkunst. Hij waardeerde vooral de minutieuze, natuurgetrouwe wijze 
waarop Jan vogels, vissen en andere dieren schilderde. Regelmatig kwamen de Webers een 
kijkje nemen in Jans atelier en soms kochten ze een schilderijtje. Hij bestelde later een 
zelfportretje.691  
 Anne voelde zich thuis in het academische klimaat dat de boventoon was gaan voeren in 
bepaalde delen van het dorp. Jan was sceptischer en niet bepaald onder de indruk. Na een 
bezoek van zijn schoonzus Lize en haar verloofde Pieter van Kampen, schreef Jan aan zijn 
mecenas: ‘En die hebben we nu de Eerbeekse dreven eens rondgeleid, omdat ze ons en de twee 
biologische proffen van hier, zijn komen opzoeken. Je moet alleen niet denken dat deze 
dierkundigen ‘t gezang van een roodborstje kennen of groote belangstelling voor een aquarium 

                                                           
686 Zie: Brief Mia Boissevain aan Max Weber te Eerbeek (nr. 33, brief van 5 bladzijden), 
gestuurd vanuit Boschzigt Bilthoven op 4 december 1922, in: L. J. Gemert, ‘Mia Boissevain (1878-1959): Brieven en briefkaarten aan 
professor Max Weber en zijn vrouw Anna Weber-Van Bosse’, De Kreukel, 47/1, januari 2011, pp. 3-34, aldaar p. 30. 
687Zie: Andrea Kieskamp, ‘Bosse, Anne Antoinette van, (1852-1942)’, Biografisch Woordenboek van Nederland, via: 
http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn6/bosse [geraadpleegd op 10-02-2012]. Zie ook: Interview door Annelèn [= 
Hélène van Meekren en Anna Holdert-Zuikerberg], Algemeen Handelsblad, 26-03-1932. 
688 E.D. Holsappel, Anne en Max Weber. Een korte biografie en een overzicht van hun betekenis voor Eerbeek (Brummen 2008). Zie ook 
Faassen, ‘Een beetje opstandigheid’, pp. 40-44.  
688 Kieskamp, ‘Bosse, Anne Antoinette van’. 
689 Idem. 
690 Idem. 
691 Zie: brief aan A.A.M. Pauwels, Eerbeek 10 oktober 1918, p. 450, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, noot 2: ‘Mankes had een 
opdracht om van prof. Weber een bijna levensgroot portret te maken’. Zie brief 451, pp. 615-616: ‘Het portret van prof Weber vordert goed. 
’t Is driekwart levensgroot misschien en met de handen er gedeeltelijk bij.’ Wat er met Mankes’ portret van Weber is gebeurd is niet bekend. 
(zie noot 3 bij brief  451.) Mogelijk betreft het ‘een ouden heer uit het dorp’ dat volgens Anne niet voltooid is. Mankes-Zernike, ‘Jan 
Mankes’, p. 38.  
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aan den dag leggen.’692 Anne en Jan werden na deze wandeling al snel door de Webers 
uitgenodigd om hen eens thuis op te zoeken. Met haar geleerde overbuurvrouw Anna Weber-van 
Bosse raakte Anne al snel bevriend. Regelmatig stak ze de weg over om in de immense 
bibliotheek van het huis, dat ze vanuit haar eigen huiskamer door de bomen zag schemeren, een 
kopje thee te drinken.693         
 Huize Eerbeek was een exotisch oord. Vanuit de hele wereld logeerden wetenschappers 
op het landgoed. Zij verrichtten onderzoek in het deels als laboratorium ingerichte koetshuis. De 
Webers hadden geen kinderen, maar wel enkele andere opmerkelijke huisgenoten, zoals Simpie, 
de huisaap, die elke avond door Max Weber moest worden ingestopt, omdat hij anders niet kon 
slapen, en een civetkat, die tot schrik van de gasten nog wel eens onder de sofa vandaan kon 
springen. Tijdens de diners aten vogels uit de hand van Anna van Bosse, terwijl Piet, een 
kasuaris, vrij door de tuin rende.694 Max en Anna hadden van over de hele wereld planten en 
bomen meegenomen, die een plek op het landgoed hadden kregen. De aangebouwde serre werd 
benut als kas voor tropische planten, de rest van de bomen en planten belandden in het mooie 
en goed onderhouden bos dat achter hun huis was ontstaan. Daar mochten Anne en Jan vrij 
wandelen. Ze brachten er vele uren door en Jan schilderde er ‘beekje bij avond’.695 Tijdens het 
verloop van Jans ziekte zouden de Webers goede vrienden blijken, die wekelijks op bezoek 
kwamen en hen op alle mogelijke manieren probeerden te steunen. Dat Anna van Bosses eerste 
man, Wilhem F.W. Willink van Collen, ook een kunstschilder met een erg zwakke gezondheid, al 
na zeven jaar huwelijk op 31-jarige leeftijd was overleden, zal daar ongetwijfeld een rol bij 
hebben gespeeld.696 
 
 
       

 
Dr. Anna Weber van Bosse en prof. dr. Max Weber   
(Foto Artis Bibliotheek Universiteit van Amsterdam). 
  
 
 
                                                           
692 Zie: Brief Jan Mankes aan A.A.M. Pauwels, Eerbeek 20 april 1917, brief 349, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 495-496. 
693 Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 114-115. 
694 Vrij geciteerd naar: Holsappel, Anne en Max Weber. Een kasuaris is een grote loopvogel die voorkomt in de tropische regenwouden van 
Nieuw-Guinea en Australië. 
695 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 114.  
696 Idem. Tijdens het eerste huwelijk van Anna van Bosse, dat door het vroege overlijden van Willink van Collen slechts zeven jaar duurde, 
had zij samen met haar man getracht om via een fonds jonge kunstenaars financieel te steunen. Bij zijn overlijden liet Willink van Collen een 
bedrag na van 30.000 gulden aan de Maatschappij Arti et Amicitiae. Hij bepaalde dat de rente van het kapitaal gebruikt moest worden om 
jonge kunstenaars in hun studie te steunen. Zie:‘Maatschappij Arti en Amicitiae Fonds Willink van Collen’, Algemeen Handelsblad, 02-08-
1880. 
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EEen prachtige nazomer 
In het mooie Eerbeek gleed de nazomer voorbij. In Annes herinneringen daaraan waren de 
eerste septemberdagen van ‘een ongedachte heerlijkheid’, waarin ze ‘genoten van de zon op het 
verkleurende loover’. Het oppakken van hun werkzaamheden ging als vanzelf.697   

Het toeval wilde dat hun huis naast de pastorie van de hervormde gemeente stond. 
Daarin woonde de predikant dr. Theodoor van Ravesteyn met zijn hoogzwangere vrouw 
Theodora en zoontje Adriaan.698 Zij waren na Theo’s promotie in 1910 vanuit Utrecht naar 
Eerbeek gekomen.699 Anne kon het meteen goed met haar collega vinden en begon na lange tijd 
weer te genieten van theologische discussies, die ze naar eigen zeggen goed met hem kon 
voeren. Tot haar eigen verbazing kerkte ze soms zelfs bij deze ‘orthodox-hervormde collega’.700     
 Het intellectuele klimaat van Eerbeek stimuleerde haar zo, dat ze besloot om haar 
proefschrift weer op te pakken. Daarop ging ook Jan, die zijn ijverige vrouw gadesloeg, aan de 
slag. Aan Pauwels liet hij weten ‘(…) je ziet bij lampeschijn een lezend vrouwtje en denkt aan een 
schilderij’.701 Op het schilderij dat hij Interieur bij lamplicht noemde, beeldde Jan zijn studerende 
vrouw af, werkend aan een proefschrift dat maar niet wilde vlotten.702 Eigenlijk was de eerste 
versie van de dissertatie al in Bovenknijpe af geweest. Promotor De Bussy had zijn goedkeuring 
gegeven om het manuscript naar de drukker te brengen. Maar het plan om het proefschrift na de 
familievakantie in de Ardennen in te dienen, was door het uitbreken van de oorlog op niets 
uitgelopen. De gebeurtenissen die daarop volgden, en Annes ‘bekering’ tot de absolute 
weerloosheid hadden haar doen besluiten dat zij het proefschrift wilde herschrijven, maar in de 
eerste huwelijksjaren in Den Haag was het op de plank blijven liggen. 703Nu ze had besloten de 
lastige taak toch weer op te pakken, leefde Jan niet meer erg mee. Toen ze er in 1914 aan werkte 
was hij nog vol vuur geweest over het onderwerp en er bovendien van overtuigd ‘(…) dat het 
iets heel moois wordt, zoodat ik heel nieuwsgierig word het te lezen’. Maar nu hij steeds vaker 
ziek en moe was, leek zijn politiek-maatschappelijke strijdlust nagenoeg verdwenen.704 Anne 
voelde zich nauwelijks gesteund, wat maakte dat het herschrijven stroef en moeizaam verliep. 
‘Het werd meer een willen voltooien van wat ik eenmaal begonnen was, dan een geïnspireerde 
arbeid’, memoreerde ze in 1956.705  

Ze wist dat haar poging met de ethische grondbeginselen van professor De Bussy enkele 
marxistische geschriften over moraal van Kautsky, Gorter, Dietzgen en anderen te bekritiseren, 
‘geen originele arbeid [was]’. De zelfverzekerdheid waarmee het historisch materialisme de 
absolute prioriteit voor de economische factoren boven de geestelijke opeiste, had haar echter 
‘tot verzet geprikkeld’.706 
                                                           
697 Mankes-Zernike, ‘Jan Mankes’, p. 34. 
698 Dr. Theodoor Leopold Willem van Ravesteyn (1887-1940), tot 1922 als predikant verbonden aan de hervormde gemeente van Eerbeek. 
Door gezondheidsproblemen ging hij in 1929 met vervroegd emeritaat. Zie: Het Vaderland, 05-07-1929. Blijkens een brief van Jan Mankes 
aan Pauwels ging het in 1918 al niet goed met de predikant. ‘Ik schreef u nog niet dat het naast ons zoo heel naar is met de dominee. Een 32 
jarige jongeman, die heel normaal was, is plotseling krankzinnig geworden.’ (Brief 448, p. 612.) 
699 Theodoor Leopold Willem Van Ravesteyn, De eenheid der eschatologische voorstellingen in het boek Jesaja, Academisch proefschrift 
(Utrecht 1910). 
700 Anne staat in de burgerlijke stand van Eerbeek ingeschreven als Doopsgezind. Jan was volgens de officiële gegevens bij geen enkel 
kerkgenootschap aangesloten. Hoewel Anne ook in deze periode met enige regelmaat ‘uit preken’ ging, lijkt zijzelf uitgezonderd het bezoek 
aan de kerk van haar buurman, weinig ter kerke te gaan. Zie: Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 112 en 115. 
701 Deel van brief aan A.A.M. Pauwels, Eerbeek 28 september 1916, overgenomen uit Mankes-Zernike, ‘Jan Mankes’, p. 34. Zie ook: 
Brievenboek (Bijlage I.18) in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 648-649. Het betreft hier het schilderij: Interieur bij lamplicht (1916-
17). Zie: Jan Mankes 1890-1920 (Arnhem 2007) schilderij 145. 
702 De tekening op de omslag van dit boek komt vermoedelijk uit dezelfde serie. Het is mogelijk een voorstudie voor het uiteindelijke 
schilderij. Zie: Karlijn Berendsen en Tosca Phillipsen, Oeuvrecatalogus’, in: Ottevanger en Roodenburg- Schadd, Jan Mankes 1889-1920, 
schilderij 145 ( Interieur bij lamplicht, 1916 (september/oktober) p. 200. 
703 Zie hoofdstuk 2. 
704 Kladbrief Jan Mankes aan Anne Zernike ’t Meer dinsdag (gedateerd op eind april ’14) (Bijlage II.5) in: Jan Mankes. Een 
kunstenaarsleven, pp. 661-662. 
705 Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 115-116. In tegenstelling tot die bewering schreef ze in de jaren 1960 aan Jaap Oosterhuis, die een (niet 
afgemaakte) dissertatie over Willem de Merode voorbereidde, over haar eigen proefschrift: ‘Het is mijn ervaring dat het, eenmaal begonnen, 
haast vanzelf verder schrijft’. Zie: Brief A. Mankes-Zernike aan J. Oosterhuis, 22-01-1967 (particuliere collectie). 
706 Idem. Het historisch materialisme is de theorie, ontwikkeld door Karl Marx en Friedrich Engels, die in het samenspel tussen 
productiekrachten en productieverhoudingen als de drijvende kracht achter de geschiedenis ziet. ‘Niet de geest, niet de idee bepaalt de 
materiële werkelijkheid als zijn verschijningsvorm, maar de materiële werkelijkheid bepaalt de geest als haar verschijningsvorm. De 
geschiedenis is geen geschiedenis van ideeën, die er het drijfwiel van zouden uitmaken, maar dient begrepen vanuit haar materiële 
vooronderstellingen.’ Op grond van deze theorie baseerden ze hun voorspelling dat het kapitalisme onvermijdelijk moest uitmonden in de 
dictatuur van het proletariaat. Zie: Marc Verminck, ‘Historisch materialisme’ in: Inleiding tot de filosofie (Brussel 2007) pp.109-110. 
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‘Interieur bij lamplicht’, door Jan Mankes (collectie MMKA, bruikleen). 
 
Afkomstig uit een liberaal nest waar vooral de individuele verantwoordelijkheid voor de eigen 
toekomst en het persoonlijke geluk centraal stonden, was ze opgevoed met de nodige weerstand 
tegenover de sociaal-democratische beweging en het daar steevast aan gekoppelde idee van 
klassenstrijd. Vader Zernike, liberaal van het eerste uur, had zogezegd een hekel aan ‘de roden’, 
die door middel van revolutie en het verheffen van de arbeidersklasse tot sociale verbetering 
probeerden te komen. Anne was het lang niet altijd eens met haar vader en sympathiseerde 
meer met de arbeidende klasse dan hoofdmeester Zernike, die het feit dat hij op eigen kracht 
was ontsnapt aan een armoedig arbeidersbestaan, opvatte als het levende bewijs van de liberale 
gedachte. Dat zowel zijn ouders als zijn zus en twee broers nooit aan die armoede hadden weten 
te ontkomen -Martin liep met een kar langs de huizen en ventte petroleum, Jan kwam berooid 
terug uit Zuid-Afrika en zijn niet bepaald vermogende zus Betje had de ouders in huisgenomen- 
vergat hij liever.707  
 Anne had in haar pubertijd, net als haar zus Nelly deed, geflirt met de sociaal-
democratische beweging. Maar waar haar zus uiteindelijk een fanatieke aanhangster van de 
partij werd, nam Annes vertrouwen in de sociaal democraten tijdens haar studie aan de 
Gemeentelijke Universiteit en later op het Doopsgezinde Seminarium steeds meer af.708 Onder 
leiding van haar mentor De Bussy begon zij in te zien dat de klassenstrijd en de revolutie niet 
per definitie zouden leiden tot een beter leven voor de arbeidende klasse. In haar eindscriptie en 
later in haar proefschrift betoogde ze dat het socialisme niet gebaat was bij Marx’ historisch 
materialisme dat uitmondde in klassenstrijd.709 De situatie in het gebied rondom Bovenknijpe 

                                                           
707 Zie ook hoofdstuk 1. De kleinkinderen gingen maar weinig op bezoek bij de grootouders Zernike. Er was niet veel contact. Volgens de 
zussen van Anne klopte vaders broer, oom Martin, van wie gezegd werd dat hij als kind op zijn hoofd was gevallen, met enige regelmaat 
voor financiële bijstand aan bij zijn succesvolle broer Fritz. Hij werd dan wel binnen gelaten, maar meteen naar de studeerkamer geloodst. 
Fritz Zernike leek zich enigszins te schamen voor zijn afkomst. Bron: Nelly (1979) en Lize Zernike (1977). Neef Nicolaas G. van Kampen 
schreef hierover: ‘Ook was er nog oom Martin. Die liep met een kar langs de huizen en ventte petroleum. Af en toe stak CFA hem wat geld 
toe, maar over hem werd niet gesproken.’ (II. De familie Zernike, particuliere collectie). 
708 Gebaseerd op de Herinneringen (1989) van Frits de Jong over de gedreven socialistisch oriëntatie van zijn moeder Nelly De Jong-
Zernike, de herinneringen van Anne Mankes-Zernike in zoals opgetekend in Een vrouw in het wondere ambt (1956) en de herinneringen van 
Beint Mankes ( Leven en werk, 2013) aan zowel zijn moeder als zijn tanten Nelly.  
709 A. Mankes-Zernike, ‘De moderne richting. De natuur-, cultuur- en levensbeschouwing der moderne richting’, in: Godsdienstige 
vraagstukken (Amsterdam 1920) p. 3 en Over historisch materialisme, p. 4. Het artikel is een bewerking van een lezing uitgesproken in de 
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confronteerde haar bovendien met de praktijk van de ten hemel schreiende armoede van de 
arbeiders in de veengebieden, waaraan zij ondanks haar goed bedoelde hulppogingen ook niets 
kon veranderen.710  
  Dat klassenstrijd volgens Kautsky (in navolging van Marx) sterk op het darwinistische 
principe van survival of the fittest leek, kon zij, de mens beschouwend als wezen met een vrije 
wil, niet aanvaarden.711 Marx’ historisch materialisme kon daarom volgens haar onmogelijk 
dienen als wetenschappelijke fundering voor het socialisme en de door hem geopperde, daaruit 
voortvloeiende klassenstrijd was niet, wat hij en in zijn kielzog de sociaal democratische 
beweging, het volk wilde doen geloven, het enige middel om een socialistische maatschappij in 
het leven te roepen.712 Beschouwingen over goed en kwaad, aangedragen door marxistische 
filosofen als Kautsky (1854-1938) en Dietzgen (1828-1888), werden volgens Anne gebruikt als 
‘filosofische steunsels’, als wetenschappelijke verantwoording voor het historisch 
materialisme.713  

In haar proefschrift wilde ze die ethieken onderzoeken op hun waarde voor het 
historisch materialisme en op hun eigen waarde. Ze besprak Kautsky en gaf vernietigende 
kritiek op Dietzgen.714 Daarbij bekritiseerde ze ook de dichter en socialist Gorter, die veel van 
deze werken in het Nederlands had vertaald.715 Dietzgen was de onder socialisten populaire 
autodidactische socialistische filosoof, die door Marx liefkozend ‘onze filosoof’ genoemd werd. 
Hij verwierp metafysica en religie. Hij was ook de favoriete filosoof van dichteres en communiste 
van het eerste uur Henriette Roland Holst was. Dat de grote dichteres zich zo liet meeslepen 
door het marxisme was onbegrijpelijk voor Anne. Terloops gaf ze haar latere vriendin een veeg 
uit de pan door in haar proefschrift te smalen: ‘En deze laag bij de grondsche wijsgeer is de 
geliefde philosoof van de dichteres Henriette Roland Holst! Welk een raadsel is de mensch!716  
  Annes uiteindelijke conclusie was dat Marx’ Hegeliaanse dialectische denkmethode en 
de door Dietzgen en Kautsky geformuleerde filosofie niet leidden tot de juiste conclusies en 
oplossingen voor de wantoestanden onder de arbeiders. Zijn zedekundige opvattingen 
wakkerden vooral aan tot strijd. Door tegenstellingen te formuleren en te polariseren streefde 
hij een revolutie na. De Bussy had haar geleerd dat de taak van de zedekunde alleen beschrijving 
en ontleding mocht zijn.  
 
 
 
 

                                                           
loop van 1919, voor de jongerenverenigingen Daniël en Obadja in Delfshaven. Zie: ‘Godsdienstige vraagstukken’, Rotterdamsch 
nieuwsblad, 23-08-1920. 
710 Zie hoofdstuk 2. 
711 Zie ook:‘Uit de Groninger Ommelanden (3 mei 1922)’, Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 17-06-1922. 
712 Mankes-Zernike, ‘De moderne richting’, pp. 110-113. 
713 ‘Na de dood van Friedrich Engels in 1895 werd Kautsky één van de belangrijkste en invloedrijkste theoretici van het socialisme. (…) [Hij 
was] de hoeder van de leer van het historisch materialisme. Darwins onderzoeksresultaten werden vooral opgevat als definitief bewijs voor 
een wetmatig historisch ontwikkelingsproces, dat volledig tot materiële oorzaken kon worden gereduceerd. Bovendien probeerde Kautsky 
aan het darwinisme een socialistische ethiek te ontlenen. Hij vond dat het economisch materialisme van het marxisme een ethische dimensie 
node miste, waardoor de conservatieve kerkelijke ethiek onaangetast bleef. Hij wilde dit veranderen door te laten zien dat alle sociale 
impulsen – altruïsme, defensieve moed, trouw aan de gemeenschap, onderwerping aan de collectieve wil, gehoorzaamheid en discipline – 
hun oorsprong hadden in de natuurlijke evolutie. De solidariteit, de kern van de socialistische samenleving, ging terug op een oeroude 
instinctieve solidariteit (‘der soziale Trieb’), die al bij de sociale dieren bestond.’ Bron: Cor Hermans ‘Darwinisme en socialisme: natuurlijke 
bondgenoten?’, Spiegel Historiael,40/ 1, 2005, via: 
http://www.isgeschiedenis.nl/archiefstukken/darwinisme_en_socialisme_natuurlijke_bondgenoten [geraadpleegd op 28 juni 2012]. 
714 ‘Zedelijk goed’, zo concludeerde Anne over Dietzgen, ‘is volgens de opvattingen van Dietzgen synoniem voor doelmatig. (…) Absoluut 
goed zijn slechts die handelingen die zonder uitzondering voor alle mensen in alle tijden en onder alle verhoudingen, doelmatig zijn- 
bijgevolg dus vage algemeenheden.’ Zie: Mankes-Zernike, Over historisch materialisme, p. 69. ‘De moreele plicht van een individu’, zegt 
Dietzgen,‘gaat nooit boven zijn belang uit. Wat echter boven dat belang uitgaat, dat is de materiële macht van het algemeen over het 
bijzondere.’ Zie: idem, p. 72. 
715 Herman Gorter was afkomstig uit een geslacht van doopsgezinde predikanten. Zijn vader Simon was dominee en literator. Gorter werd lid 
van de SDAP, redacteur van De Nieuwe Tijd, een blad dat hij ook financieel ondersteunde. In 1908 publiceerde hij de brochure Het 
historisch materialisme. Voor arbeiders verklaard (1908) dat in veel landen werd vertaald. Gorter en zijn vrouw rookten en dronken weinig 
en aten vegetarisch, maar zijn houding en levenswijze stond haaks op die van de arbeidersbeweging, hoe toegedaan hij het lot van de 
werknemers ook was, zelf ging hij sjiek gekleed en beoefende hij elitaire sporten als cricket, tennis en zeilen. Zie: Herman de Liagre Böhl, 
‘Gorter, Herman’, Biografisch Woordenboek voor het Socialisme en de Arbeidersbeweging (BWSA) 7 (1998), pp. 56-65. 
716 Mankes-Zernike, ‘De moderne richting‘, p. 69. 
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Het was geen normatieve wetenschap die voorschreef wat goed of fout was. De zedekunde 
leverde geen regels voor levensgedrag, zij wilde slechts wetenschappelijk onderzocht zien wat 
zedelijk goed gevonden wordt.717  
   Om niet alleen kritiek te willen geven, dacht ze ook na over mogelijke oplossingen. Bij de 
denkwijze van Kant vroeg ze zich af of de consequenties van zijn liberale gedachtegang wellicht 
ook naar het socialisme konden voeren.718 Konden Kants ideeën het uitgangspunt vormen voor 
een socialistische ethiek, terwijl deze niet in de kiem van zijn burgerlijke liberale ethiek 
aanwezig waren? Kon zijn categorische imperatief, - ‘handel zo, dat de stelregel van uw wil als 
beginsel van een algemene wetgeving zou kunnen gelden’ - leiden tot een socialistische ethiek? 
En betekende dit dat het zedelijk oordelen in zichzelf als utilistisch beschouwd kon worden, in 
plaats van als een sociale drang zoals Kautsky, die zich op Darwin beriep, beweerde?719 Ze 
twijfelde en studeerde verder. Uiteindelijk kwam ze uit bij Max Adler, die erkende dat er een 
geestesovereenkomst was tussen Kant en Marx en dat de aanhangers van die laatste ‘een 
vruchtbaren invloed van Kants gedachten kunnen ondervinden’.720 Zijn kritiek op de ‘sociale 
drang’ van Kautsky, die de ondermijning van een van de belangrijkste filosofische pijlers van het 
historisch materialisme betekende, kon bijdragen aan de val van het historisch materialisme, 
aldus Anne. En als die eenmaal gevallen waren, zouden de voormannen en voorvrouwen van de 
socialistische beweging gemakkelijker dan tot nu toe een andere geestelijke ingang kunnen 
vinden, die niet meer naar de klassenstrijd greep als voornaamste middel om de socialistische 
maatschappij tot stand te brengen?721  
 In een helder slotbetoog, waarin zij fel van leer trok tegen de rode dominees en de 
socialisten van de Bond van Christen Socialisten, concludeerde Anne uiteindelijk dat ‘de 
liefdeloosheid, de oorzaak van alle maatschappelijke ellenden, (…) niet door haat [kon] worden 
overwonnen, zo min als het militarisme door legers’. Ze was ervan overtuigd dat in de praktijk 
geen godsdienstig mens consequent marxist kon zijn, omdat onder dat geloof in de uitwerking 
van de klassenstrijd, zoals bij de rode dominees het geval was, altijd het sterkere geloof in de 
‘macht der broederliefde’ rustte.722 Er moest een nieuw geluid klinken, in plaats van oude kreten 
van ‘zorg voor uw eigen belang, dwing uw geluk af aan uw tegenstanders’.723. 
    Annes studie- en schrijfwerkzaamheden werden eind oktober wreed verstoord. Uit 
Friesland kwam het bericht dat de gezondheidstoestand van Jans vader verslechterde. Op 14 
augustus had Beint Mankes nog in een brief laten weten dat het met zijn gezondheid ‘best’ was. 
Hij was door aanhoudende pijn slecht ter been, maar hij wilde ‘met goede moed hoopen dat het 
van voorbijgaande aard zal zijn’.724 Het mocht niet zo zijn. De verontruste Anne en Jan reisden 
een aantal malen naar Friesland om poolshoogte te nemen. Op 4 oktober vierden ze zijn 66ste 
verjaardag, maar zestien dagen later stonden ze op de begraafplaats van Bovenknijpe, tegenover 
Annes voormalige woonhuis, de pastorie, aan zijn graf.725 Terug in Eerbeek wachtte hen ander 
slecht nieuws. Kunsthandelaar Van Harpen van De Larense Kunsthandel liet weten niet in staat 
te zijn de verbintenis met Jan te vernieuwen. De aanhoudende economische malaise maakte de 
kunstverkoop onzeker.726  
 

                                                           
717 In haar proefschrift liet Anne duidelijk zien dat zij in haar opvattingen schatplicht was aan haar mentor en beoogd promotor Izaak De 
Bussy. Zie over hem ook: ‘Wetenschap. I.J. de Bussy ’, Algemeen Handelsblad, 10-10-1920. 
718 Mankes-Zernike, ‘De moderne richting‘, p. 109. 
719 Idem, p. 123. 
720 Max Adler, Der Sozialismus und die Intellektuellen (Vienna 1910), Idem, Kant und der Marxismus (Berlin 1925). 
721 Mankes-Zernike,‘De moderne richtingʾ, p. 150. 
722 Idem, p. 113. 
723 Idem, pp. 46-47. Deze pagina is een dominante passage in het proefschrift. Het lijkt op een politiek-maatschappelijk pamflet. 
724 Brief Beint en Jentje Mankes aan Jan en Anne Mankes, 14 augustus 1916 (niet gepubliceerd, particuliere collectie). 
725 Beint Mankes overleed op 16 oktober 1916, de begrafenis vond plaats op 20 oktober 1916 in Bovenknijpe. Het is waarschijnlijk dat Anne 
en Jan ten tijde van het overlijden in Friesland waren. Anne preekte op 15 oktober in de remonstrantse kerk van Groningen, wat er op wijst 
dat zij in Noord-Nederland waren. Zie: ‘Godsdienstoefeningen’, Nieuwsblad van het Noorden, 14-10-1916.Jans moeder bleef alleen achter, 
haar oudste zoon Cornelis was naar Amerika vertrokken, haar dochter Popkje was al enige jaren getrouwd. In de zomer reisde Jentje naar 
Eerbeek, waar Jan haar opnieuw portretteerde. 
726 Zie bijvoorbeeld: Kaart aan N. van Harpen, 3 december 1916, brief 325, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 466. 



 

121 
 

Het overlijden van Jans vader en het terugtrekken van Van Harpen luidde een periode van 
bezinning in. Wilden ze überhaupt nog verbonden zijn aan een kunsthandelaar of was het tijd 
om vrij en onafhankelijk te worden? Anne doet het in haar autobiografie voorkomen dat zij er 
meteen veel voor voelde om zonder handelaar verder te gaan, maar dat het Jan was die de 
beslissing nog wat voor zich uitschoof. Pas na een poging om het werk via Wisseling verkocht te 
krijgen, wat op niets uitliep, voelde ook Jan zich van de plicht ontslagen het via kunsthandelaren 
te proberen.727 Vanaf dat moment lijkt het alsof Jan en Anne samen ‘in zaken’ gingen. Het is 
opvallend hoe Anne, waar het over de expositie en verkoop van Jans werk gaat, nu consequent 
over ‘wij’ en ‘ons’ schrijft: ‘’t Was of de particulieren er op hadden gewacht, dat we [cursivering 
FP] vrij waren’.728 Er werden veel schilderijen verkocht en ‘het grafische werk was ons 
[cursivering FP] telkens al onder de handen weggekocht’, aldus Anne.729 ‘Op ’n tentoonstelling 
van de Grafische Vereeniging januari ’17 in Pulchri, verkochten we [cursivering FP] ’n kleine 30 
afdrukken. ’t Was moedgevend en opwekkend.’730 Ze waren economisch zelfstandig en artistiek 
gezien onafhankelijk.  
 De serre van het huis deed nu dienst als een soort galerie. Bezoekers kwamen, zagen en 
kochten. De zaken gingen zo goed dat Jan en Pauwels zelfs met het idee kwamen om een echte 
tentoonstelling te organiseren in de serre van het huis, maar daar wist Anne snel een stokje voor 
te steken. Verongelijkt schreef ze: ‘Mijnheer Pauwels ik kan u niet zeggen hoe geschrokken ik 
ben van uw idee om een tentoonstelling in de serre te organiseeren! Want als die menschen er 
de reis naar Eerbeek voor over hebben, moeten ze hier toch ook wat te eten krijgen. En een goed 
hotel is hier niet. Voor al die menschen koken wil Uilkje [het dienstmeisje - FP] niet en kan ik 
niet. Och, hoe moet dat nu?’731 De trouwe Uilkje had wel wat anders aan haar hoofd, zij stond op 
het punt om te trouwen met een uit het Friese Schoterland afkomstige arbeider.732 Na het 
huwelijk, waarop ze een tekening met muisjes van Anne en Jan cadeau kreeg, werd haar 
werkplek in Eerbeek ingenomen door de uit dat dorp afkomstige Reintje, die er op haar beurt 
ook voor zorgde dat Anne niet veel in de huishouding hoefde te doen.733 
 Jans gezondheid bleef de maanden die volgden redelijk goed, wat alle reden gaf om veel 
uitstapjes te maken. Eind 1917 januari reisden ze naar Amsterdam om enkele dagen door te 
brengen bij vader en moeder Zernike.734 Daarna bezochten ze de Grafische Tentoonstelling bij 
Pulchri in Den Haag, waar Jans werk hing, om aansluitend door te reizen naar Brielle, waar Anne 
op zondag moest preken voor de afdeling van de Nederlandse Protestantenbond.735 Vervolgens 
                                                           
727 Idem. ‘Het is zoo de zaken thans staan, voor u noch voor mij prettig, over het nog vergrooten van uw voorraad van mijn werk te 
onderhandelen (...) lijkt het mij thans beter om, althans voorloopig, een andere weg voor mijn werk te zoeken.’  
728 Vanaf 1916 zijn er veel zakelijke brieven van Anne, eerst omdat Jan door ziekte niet in staat is om zelf te schrijven. Later schrijft zij 
omdat hij aan het werk is. De brieven worden vaker gezamenlijk ondertekend. 
729 Mankes-Zernike, ‘Jan Mankes’, p. 35. Het Algemeen Handelsblad bericht in januari 1917 over de stijgende belangstelling voor grafische 
en toegepaste kunst: In Den Haag had Pulchri Studio een tentoonstelling georganiseerd rondom grafische kunst, met o.a. houtsnedes van 
Dirk Nijland, litho’s van Rik Roland Holst en werk van Anton van der Valk. De redacteur vergelijkt het werk van Jesserun de Mesquita met 
dat van Jan Mankes. ‘Bij beide vindt men het streven naar strafheid en precisie van contour, maar de naald van de Mesquita is meedogenloos 
en bijna bits in stelligheid (…); die van Mankes schrabt fijn en ijltjes over de plaat en laat de figuren, een muisje, een egeltje een spin in haar 
web schoon even geïsoleerd als de Mesquita het doet niet, als deze alleen staan in de werkelijkheid, maar in een wereld van droom en 
sprookjes. De geest van zijn verdoornd schilderwerk spreekt ook uit deze fijn gemijmerde etsen’, Algemeen Handelsblad, 21-01-1917.  
730 Mankes-Zernike, ‘Jan Mankes’, p. 35. Hoe populair het werk van Mankes in 1916 was blijkt uit de mate waarin zijn werk werd 
geëxposeerd in dat jaar: De Vereeniging Kunst en Kunstnijverheid gaf van 29 september tot 9 oktober in het concertgebouw een 
tentoonstelling van schilderijen, houtsnede’s, litho’s, tekeningen en etsen van Jan Mankes, Algemeen Handelsblad, 28-09-1916, werk van 
Jan op de expositie bloemen en vruchten Larensche kunsthandel, Algemeen Handelsblad, 12-09-1916. Ook een tentoonstelling van De Bois 
in Haarlem en in het Modelhuis op de Keizersgracht in Amsterdam hadden succes. Zie: Algemeen Handelsblad, 21-11-1916. Op de 
tentoonstelling in de Panorama-zaal georganiseed door n.v kunsthandel Esher Surrey en de Protector hingen Mansportret en Geit. Zie: 
Algemeen Handelsblad, 14-10-1916. Bij Pictura in Den Haag, van 16 tot 30 jan, schilderijen, tekeningen en litho’s van Jan Mankes en Georg 
Roeter. Zie: Nieuwsblad van het Noorden, 15-01-1916. 
731 Brief Jan en Annie aan A.A.M. Pauwels. Eerbeek, 5 januari 1917, brief 331, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 471-472.  
732 Uilkje Mijlijma (geboren op 10-12-1887 te Dokkum) trouwde op 12 mei 1917 met Jeep de Jong, zoon van Bauke de Jong, veehandelaar, 
en Martje de Jong, belastingkommies. Hij woonde in de gemeente Brummen, maar kwam uit Schoterland. Als huwelijkscadeau kregen zij 
een tekening van enkele muisjes van Jan en Anne (thans in particulier bezit).  
733 In haar autobiografie pleitte Anne er later voor dat vrouwen in hun jonge jaren ook leerden om huishoudelijke taken uit te voeren. Maar 
niet omdat elke vrouw nu eenmaal het huishouden zou moeten doen. De reden was een gebrek aan dienstbodes: ‘Tegenwoordig, nu er haast 
geen huishoudelijke hulp meer te krijgen is, is het wel zaak, dat ook meisjesstudenten zich niet meer geheel buiten de ‘‘avonturen met de 
pollepel’’ houden.’ Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 43. 
734 Briefkaart aan A.A.M. Pauwels, tekst geschreven op voorbedrukte briefkaart van C.F.A. Zernike, Jacob van Campenstraat 27, 
Amsterdam. Zie: Brief(kaart) 334, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 475. 
735 Het betreft de groepstentoonstelling in Pulchri Studio, Den Haag. Zie tentoonstellingscatalogus Vereeniging tot bevordering der Grafische 
kunst, werken der leden in Pulchri Studio, Den Haag, januari 1917. Zie brief 331, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, noot 11. Zie 



 

122 
 

reisden ze door naar Friesland om Jans moeder op te zoeken. Ze genoten van het gezelschap van 
moeder en Jan van de lange wandelingen met Cornelis Gouma. De schoonheid van het Friese 
land viel hen nu ze er niet meer woonden nog meer op. ‘De ruimte en wijdte, waar in de verten 
bosschen en huisjes tintelen in het licht. Prachtig, grootsch, maar…te koud.’736 De Veluwe was 
vooralsnog veiliger. 
 Thuis in Eerbeek kwam een jonge vrouw vragen of Jan haar les wilde geven. Het was 
Hélène Wolff, een kunstenares die zich had bekwaamd op de Rijks Academie van Beeldende 
Kunsten in Amsterdam.737 Als enige erfgenaam van de oprichter van de Amsterdamsche Kiosk 
Onderneming (AKO), die de toen in het stadsbeeld van de hoofdstad zo herkenbare kiosken 
exploiteerde, was zij financieel onafhankelijk. Dat bood haar ruimte om naar Eerbeek te 
verhuizen om daar van Jan ‘wat leiding bij haar werk te krijgen’.738 Ze bood Jan aan hem te 
betalen, maar hij wilde geen vaste en betaalde lessen aannemen. Wel beloofde hij haar zo nu en 
dan op de nabij gelegen boerderij, waar ze pension had gevonden, op te zoeken om haar 
vorderingen te bespreken. 
 Het werd een gezellige tijd. De bezoekjes aan Hélène, meest tegen schemeravond, waren 
na dagen van ingespannen arbeid een fijne afleiding. Ze hadden het nog steeds erg druk. Anne 
werkte aan haar proefschrift en ondertussen hielp ze Jan met de verkoop van zijn werk.739 Heel 
voorspoedig liep de verkoop niet. ‘De Vierjaarlijksche’, een tentoonstelling in Rotterdam 
weigerde een deel van Jans werk. ‘Naakt’ en ‘Bij de Lamp’ werden teruggezonden. ‘Zijn wij nu 
gek of die commissie van toelating’, vroegen ze zich hardop af in een brief aan Pauwels.740 Begin 
juli gingen ze met vakantie naar Texel. Anne moest er preken, maar ze beleefden er ook een 
meerdaagse vogelexcursie. Ze logeerden in ‘hèt vogelhotel’ van Texel, waar volgens een 
opgetogen Jan ook Theo van Hoytema en Meissner kind aan huis waren geweest. Ze genoten 
volop en zagen ‘massa’s nesten van sterns meeuwen, een van een tureluur en een 
leeuweriksnestje […] alles met eieren of jongen.’741 Kort daarop werd hen duidelijk dat ze zelf 
een kindje verwachtten.742  
 Anne was naar eigen zeggen ‘onuitsprekelijk gelukkig’ met het nieuws van de 
zwangerschap, maar ze hielden het de eerste tijd nog geheim. Ook op het huwelijksfeest van zus 
Lize en Pieter van Kampen, nog diezelfde maand, vertelden ze het nog aan niemand, maar toen 
ze kort daarop met de hele familie in een pension in Voorthuizen verbleven vertelde Anne het 
haar zus Nel. Die tot haar verbazing zei dat ook zij zwanger was.743 Toen enkele dagen later Chris 
en Ditte op de stoep stonden voor een onverwachte logeerpartij, zullen ze het nieuws 
ongetwijfeld met hen hebben gedeeld.744 De vriendschap tussen de beide stellen was hecht 
geworden. In de nazomer maakten Anne en Jan lange fietstochten om Chris en Ditte, die 
inmiddels hun plaggenhut bij de zandverstuivingen van Kootwijk hadden ingeruild voor een 

                                                           
ook:‘Predikbeurten’, Nieuwe Brielsche Courant, 21-01-1917. Anne preekte regelmatig in die periode: bijvoorbeeld op 25 februari 
(doopsgezinde kerk) en 4 maart (Evangelisch-Lutherse kerk) in Zaandam. (vgl: Brief aan A.A.M. Pauwels, 25 februari 1917, brief 341, in: 
Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 484-485) en 1 april in Den Haag (vgl. Brief aan Pauwels, 23 maart 1917, brief 345, p. 490).  
736 Brief aan A.A.M. Pauwels, 30 maart 1917, brief 346, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 491-492. 
737 Hélène Wolff was de dochter van Eduard Willem Wolff en Marianne Canter. Zij wordt omschreven als een krachtige, eigengereide 
persoonlijkheid. Ze trouwde nooit, maar had een verboden relatie met een kunstenaar die naar alle waarschijnlijkheid aan tbc overleed. In 
1942 werd zij naar Westerbork getransporteerd, maar zij overleefde de oorlog en keerde terug naar Bussum, naar het door en voor haar 
gebouwde huis aan de Da Costalaan. Zie: Tommy Wieringa en Brita Luymes,‘Sporen van mijn voorgangster’, in: De Bussumse Kant. Gezien 
door de ogen van Bussumers. 30 kunstenaars op avontuur (Bussum 2011) p. 79. 
738 Idem. 
739 Over de tentoonstelling van de Larensche kunsthandel zie: Algemeen Handelsblad, 29-05-1917. Over de tentoonstelling in Rotterdam, zie: 
‘Kunstnieuws.De Vierjaarlijksche Tentoonstelling’, Rotterdamsch nieuwsblad, 02-06-1917. 
740 Kaart aan A.A.M. Pauwels, Eerbeek 25 mei 1917, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 505.  
741 Zie: Brief aan A.A.M. Pauwels, 19 juni 1917, brief 366 en brief 29 juni 1917, brief 367, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 512-
514. Ook de Texelse kunstenaar Sjoerd Kuperus bericht van het verblijf van Mankes op Texel. Zie: http://www.achterderug.nl/zsb-
biografie/sjoerdkuperus.pdf [geraadpleegd op 23-08-2011]. Het genoemde hotel is mogelijk Hotel de Lindeboom in Den Burg, welke 
waarschijnlijk het vaste adres was voor leden van de Nederlandsche Ornithologische Vereninging en de bestuursleden van Nederlandsche 
Vereeniging tot bescherming van Vogels. Overgenomen uit: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p.514, noot 3. 
742 ‘Sinds juli wist ik een kindje te verwachten.’ Zie: Mankes-Zernike. Een vrouw, p. 116. 
743 ‘Toen hebben Annie en ik elkaar verteld dat we allebei een baby verwachten’: Herinneringen Nel Korff-Zernike (1979). Nel (toen 
getrouwd met Eduard de Jong) zou bevallen van zoon Frits. Frits Edz. de Jong werd later hoogleraar economische en politieke geschiedenis 
aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) te Amsterdam. 
744 Brief aan A.A.M. Pauwels, 23-07-1917, brief 369, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 516. 
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woonwagen, op te zoeken.745 ‘Chris wilde rustig de tijd hebben om de Kootwijkse zandvlakten en 
bossen te tekenen en te schilderen.’746 Hij voelde zich als woonwagenbewoner in zijn element; 
vooral het mennen van het paard voor de wagen was een genot voor hem. Ze leefden primitief. 
Ze ontbeerden nagenoeg alles. De dichtstbijzijnde woning was een half uur verderop. Er was 
geen verwarming en water haalden ze bij de boswachter van Kootwijk, bij wie ze soms ook aten, 
als Ditte niet wat kokkerelde op een petroleumstelletje.747 Ook Anne en Jan kampeerden bij de 
zandverstuiving. Tot grote ontsteltenis van Anne gebeurde dat de eerste keer in een tent, heel 
wat anders dan de ‘luxe’ vakantiehuisjes en pensions van de Zernikes. Ze vond het maar niets, al 
had Chris haar ‘in een paleis niet triomfantelijker kunnen ontvangen!’. Bij latere bezoeken 
sliepen ze, gezien haar vorderende zwangerschap, in de woonwagen. Een verbetering, al bleef 
het ‘een curieuze boel (…)’.748  

Ook thuis in Eerbeek bleven logés komen en gaan. Chris Huidekoper kwam op bezoek, 
gevolgd door Cornelis Gouma, die helemaal te voet vanuit Friesland kwam. Hij was nog maar net 
vertrokken toen Jans zus Popkje en haar man Gosse een weekje kwamen logeren. Dat Jan al 
vanaf juni weer zoveel klachten had, dat hij het eigenlijk rustiger aan moest gaan doen, 
negeerden ze beiden zoveel mogelijk.749 Ze concentreerden zich op het ontvangen van familie en 
vrienden en droomden van de komst van levende en dode wilde dieren. Ze wilden graag een 
damhertje tam maken. ‘We staan in het teken van het hertje. Zeur daar nu niet al te veel over, 
zegt Annie al. Ik ben nu aan het hooien voor zijn of liever haar Edele. Want ʾt moet een wijfje zijn. 
Die zijn sierlijker.’750 Eerder dachten ze ook aan een woudaapje [een kleine reiger], de schedel 
van een leeuwin, een skelet van een toekan of een waterzwijn of een ‘klein fijn roofvogeltje’.751  
  Toen ook de herfst van 1917 ten einde liep en de winter zich aandiende, ontwaakten 
Anne en Jan langzaam uit hun zomerroes. Het wilde plan om een damhertje of een woudaapje 
voor in de tuin te kopen werd op de lange baan geschoven.752 Ze hadden nauwelijks genoeg 
voedsel voor zichzelf, laat staan voor de dieren. De gevolgen van de aanhoudende oorlog werden 
ook op het platteland goed voelbaar. In het voorjaar lieten ze Pauwels weten: ‘Ja, we beleven 
vreeselijke tijden. De kranten schrijven rare dingen uit den Haag. Zie dan is het voorloopig hier 
zoo erg nog niet. Tientallen ponden zou je hier heusch nog niet behoeven af te vallen.’753 Maar 
alles werd wel zienderogen schaarser. Door een gebrek aan kolen besloten ze alleen nog het 
kleine atelier te verwarmen, waar ze ook ‘soupeerden’, meestal, ‘bij ʾn Verkade lichtje’, voordat 
ze later op de avond héél laag de petroleumlamp opstaken.754 Ze wasten zich met kleizeep en 
Anne naaide nachtjaponnetjes voor de baby uit oude overhemden van Jan.755 Dat het voedsel 

                                                           
745 Van 1917 tot 1919 trokken zij vaak rond met paard en woonwagen. De wagen ging in 1919 in vlammen op met veel werk uit die jaren 
erin. Misschien was de brand aangestoken, maar Lebeau weigerde als anarchist aangifte te doen. Hij woonde toen inmiddels in Den Haag, 
waar hij een bekende figuur werd in het kunstenaarscircuit. 
746 De vlakte lag bij Hoog-Buurlo, ‘een zeldzame en oude landbouwenclace te midden van bossen en heide, gebouwd in een cirkelvorm, 
omzoomd door beukenlanen’. Zie: Jan-Olaf Tjabringa, Hoog Buurlo, een bijzonder stukje Nederland (Wageningen 2007). Opmerking 
overgenomen uit Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, noot 9, bij brief 372, p. 522. 
747 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 117. Zie ook: Brief aan A.A.M. Pauwels, 02-08-1917, brief 371, p. 521. 
748 Brief aan A.A.M. Pauwels, 02 augustus 1917, brief 371, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 521. 
749 Het huwelijk werd gesloten op 19-07-1917. Zie voor een aankondiging van het huwelijk het trouwkaartje in het archief van Uitgeverij 
P.N. van Kampen Amsterdam, UvA Bijzondere Collecties. Zie opmerking Jan Mankes in brief aan Pauwels, Eerbeek 4 juni 1917 brief 361, 
in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 508: ‘t Bleek dat we heel voorzichtig wezen moeten, willen we niet weer in de misère komen van 
het vorig jaar. Maar gelukkig gaat het nu uitstekend en ben ik met een paar weken weer de oude.’ Idem, brief 366, p. 512: ‘Mijn gezondheid 
gaat goed, ondanks de hitte die ik te verduren heb, wanneer ik een paar uur in de brandende zon sta te teekenen.’ 
750In brief 372, van 2 augustus 1917 (p. 520 ) hadden ze gevraagd: ‘Is de mogelijkheid een klein damhertje te krijgen handtastbaar of nog 
vaag?’ Blijkbaar had Pauwels positief geantwoord, vgl. Brief 381, 6 september 1917, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 529. 
751 Idem, brief 337, 9 februari 1917, p. 479 en de brieven die daarop voortborduren: 27 juli, brief 370, p. 518. En brief 372, 2 augustus 1917, 
p. 520. 
752 Zie: Idem, brief Jan en Annie aan Pauwels, 27 juli, brief 370, p. 518: ‘Een woudaapje is heel merkwaardig. Maar kunnen ze dat werkelijk 
leveren? ’t Is echter wat te duur. Moet het ook vleesch hebben.’ de brief 376, van 20-08-1917 (p. 525): ʾk Begin te piekeren of er van de 
winter wel voldoende vreten zal zijn voor een eventueel damhertje.’ ‘Van het woudaapje zien we af. Hier op de Veluwe is geen visch of 
ander watergedierte verkrijgbaar.’ 
753 Idem, brief aan A.A.M. Pauwels, 14 april 1918, brief 422, p. 567. 
Zie ook noot 2, p. 568: ‘april 1918 was een roerige maand. Er waren op 11-12 april gewelddadige rellen in Den Haag, Rotterdam, Haarlem 
en andere plaatsen in het land. De oorzaak was de honger door gebrek aan voedsel, zoals graan, vlees, brood en de grote problemen van de 
voedseldistributie. Door de aanwezigheid van 200.000 vreemdelingen, vluchtelingen, krijgsgevangenen en deserteurs ontstond er een extra 
druk op de totale voedselvoorraad en dreigde er hongersnood.’  
754 Mankes-Zernike, ‘Jan Mankes’, p. 37. 
755 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 118. 
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voor Jan onvoldoende was en dat hij zich weer vermoeid begon te voelen baarde haar veel 
zorgen.756  

Volgens een artikel van de Amsterdamse arts Ben Sajet in het Tijdschrift voor 
Geneeskunde, steeg het aantal tuberculosegevallen in die periode snel, omdat de 
‘caloriebehoefte voornamelijk [werd] gedekt […] door koolhydraten, met name door brood en 
aardappelen’, maar er aan vitaminen en eiwitten een groot tekort was, wat de tuberculose in de 
hand werkte.757 In de jaren voor de oorlog was het aantal mensen dat overleed aan de gevolgen 
van de ziekte drastisch gedaald, maar vanaf 1916 was er een forse stijging in sterfgevallen 
waarneembaar.  Aangezien Anne en Jan in Den Haag hadden besloten om vegetarisch te gaan 
eten, was het voor hen des te moeilijker om de juiste hoeveelheid voedingsstoffen binnen te 
krijgen.758 Toen ook de eiwithoudende peulvruchten steeds schaarser werden, besloten ze toch 
weer wat vlees te gaan eten.759 Maar ook aan vlees komen was geen gemakkelijk opgave voor 
hen. Door Jans aflatende gezondheid en de zorg die hij nodig had raakten ze aan huis gekluisterd. 
‘Of er bij de boeren ook nog niet een hammetje of zooiets te koop zou zijn voor geld en veel 
goede woorden? Ik zou het haast wel denken. Maar daarvoor zouden uitgebreide strooptochten 
gedaan moeten worden. En helaas, ik ben gedwongen, weer nagenoeg totaal rust te nemen.’760  
 ‘Ernstig’ was het zo meenden ze niet, wel ‘ontzettend lastig en vervelend’.761 De dokter 
vond zijn longen nog volkomen intact. Dat de situatie inmiddels heel ernstig was en ook een 
klein beetje vlees Jan niet meer zou kunnen redden, wilden ze nog niet onder ogen zien. ‘(…) We 
wilden niet begrijpen, wat dat betekende, aan een mogelijke terugval in zijn ziekte niet eens 
denken’, memoreerde Anne later.762 Elke aanleiding werd aangegrepen om de zinnen te 
verzetten en aan Pauwels werd optimistisch bericht dat ze van de oorlogstoestanden die in Den 
Haag heersten geen last hadden. Begin november, toen Jan zich blijkbaar iets beter voelde, 
bezochten ze de regeringsstad nog eens om er bij Pictura de tentoonstelling van De Bois te 
bekijken. Naast de door hen bewonderde Odilon Redon en Vincent van Gogh zagen ze werken 
van onder meer Toorop, Kollwitz en grafiek van Willem van Konijnenburg.763 Ze reisden meteen 
door naar Amsterdam en genoten daar van nog meer Van Gogh, maar ook van Cézanne, Gauguin, 
Toulouse-Lautrec en Monticelli.764  
 Kort daarop kwamen de Lebeau’s weer langs. Ditmaal per fiets en met de mededeling dat 
ze voor langere tijd kwamen logeren.765 Chris en Ditte hadden hun woonwagen verlaten, waar ze 
wegens een totaal gebrek aan licht en warmte werden gedwongen al om vier uur onder de 
dekens te kruipen. Het plan om met de woonwagen het land door te trekken werd even 
geparkeerd en het stel installeerde zich in het kleine Eerbeekse atelier. 
 
 

                                                           
756 Idem. Zie ook: Mankes-Zernike, ‘Jan Mankes’, p. 37. 
757 Ben Sajet, Tuberculose-sterfte in Nederland in den mobilisatietijd’, Tijdschrift voor Geneeskunde, 1917, pp. 1860-1873. Zie ook: Ben 
Sajet, ‘Uit Een Leven lang’, in: R. Kammelar, J. Sicking en M. Wielinga, De Eerste Wereldoorlog door Nederlandse ogen. Getuigenissen, 
verhalen- betogen, (Amsterdam 2007) p. 217. Zie ook: Ben Sajet, Een leven lang Ben Sajet, verteld aan Hans Fels (Baarn 1977). 
758 Brief Jan Mankes aan C.G. Gouma, Den Haag 16 januari 1916, brief 315, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 44. Origineel: Archief 
Gouma, Tresoar, Letterkundig en Historisch Centrum, Leeuwarden. 
759 Zie bijvoorbeeld de brief aan A.A.M. Pauwels, 16 februari 1918 ‘De ham is als f 1.50 per pond (de smakkers) Toch bestellen nu?’, brief 
410, p. 559. 
760 Idem, brief aan A.A.M Pauwels, 14 april 1918, brief 442, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven pp. 567-568. Nicolaas G. van Kampen 
verklaarde dat zijn moeder Lize meerdere malen aan hem vertelde dat Anne en Jan weigerden om voedsel op de zwarte markt te kopen. Dit 
had er volgens Lize aan bijgedragen dat Jan niet aansterkte. Bron: Nicolaas G. van Kampen, 23-12-2009. 
761 Idem. 
762 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 118. 
763 Brief aan Pauwels, 2 november 1917, brief 393, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 541. 
764 Met name Toulouse-Lautrec en Gauguin spraken hen aan, Monticelli werd als ‘zeer leelijk’ bestempeld.  
765 Volgens Anne kwamen de Lebeau’s eind november aangefietst, maar Jan meldt op 21 november 1917 aan Pauwels dat de Lebeau’s er al 
twee weken waren. Brief 396, p. 544. Annes herinneringen (Zie: Een vrouw, p. 119. Zie ook: ‘Jan Mankes’, p. 37) doen het voorkomen alsof 
de de Lebeau’s onaangekondigd naar Eerbeek kwamen, maar uit de brief aan Pauwels blijkt dat ze hen hadden uitgenodigd in Eerbeek te 
komen werken. ‘We stelden Chris uit afwisseling voor hier wat te komen werken.’ (Brief aan Pauwels, in: Jan Mankes. Een 
kunstenaarsleven, p. 544).  
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Foto links: Anne en Jan in de zomer van 1917, foto uitsnede uit een familiefoto gemaakt tijdens een gezamenlijke vakantie. Het was 
tijdens deze vakantie dat Anne en haar zus Nel elkaar vertelden dat ze zwanger waren (Herinneringen Nel Zernike (1979), foto 
particuliere collectie). Rechts: Chris Lebeau, aan het werk in zijn woonwagen (Foto beeldbank RKD).  
 
 

 
Foto links: Uilkje De Jong-Mijlijma, familiefoto (particuliere collectie)  
Rechts: Schilderij Jan Mankes, ‘Vrouw met rode blouse’, Eerbeek 1917 (Collectie Museum de Wieger, Deurne) 
 
Een maand lang zaten ze met zijn vieren in het kleine atelier. Het was er ondanks de penibele 
omstandigheden gezellig en er werd veel gelachen.766 Chris en Ditte, die op hun sandalen en in 
lange grijze capes graag wandelingen maakten door de Eerbeekse avondschemer, kwamen eens 
gierend thuis; jongens hadden hen nageroepen: ‘Jozef en Maria op hun huwelijksreis!’767 Veel tijd 
besteedden Jan en Chris aan het aquarium dat Jan bij Pauwels had besteld. Het werd voorzichtig 
geïnstalleerd en gevuld met de in grote getale door Pauwels aangeleverde zeelten, 
edelkarpertjes en steenkarpers.768 Maar er werd ook hard gewerkt in het atelier.  
 Op Chris’ verzoek poseerde de zwangere Anne in die maanden voor een groot 
schilderij.769 Muisstil moest ze zitten, terwijl de schilderende Chris haar met zijn indringende 
ogen steeds opnam. Het maakte haar ongemakkelijk en geïrriteerd. Nog meer toen het resultaat 
haar tegenviel. De levensgrote buste die hij van haar schilderde vond ze ronduit afschuwelijk en 
dan vooral de kleur. Chris zag Anne in paars, zo verzekerde hij haar. ‘En paars heeft hij mij 
geschilderd!’, mopperde de predikante jaren later nog.770 Er ontstond de nodige spanning in het 

                                                           
766 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 119. 
767 Idem, p. 120. 
768 Brief Jan en Annie aan A.A.M. Pauwels, 3 december 1917, brief 398, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 546. 
769 Idem, 21 november 1917, brief 396, pp. 543-544. 
770 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 120. Volgens Chris Lebeau-kenner Mechteld de Bois ging Lebeau rond 1917 door een paarse periode en 
maakte hij meerdere werken, schilderijen en etsen, in paars. Het portret van Anne is nooit achterhaald en ook een recente speurtocht door het 
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atelier, toen Ditte wel erg ingenomen bleek met het portretje dat Jan van haar maakte.771 
Gelukkig wist de meestal opvliegende Chris zich in die weken over het algemeen te beheersen, 
zodat de vrede niet werd verstoord.772 Na het schilderij van Anne, begon hij ook aan een 
houtsnede en litho van Jan. Waar het paarse schilderij van Anne is gebleven is onduidelijk en ook 
de houtsnede is nooit teruggevonden.773 Mogelijk gingen ze verloren in 1919, toen een brand de 
woonwagen van Chris en Ditte in de as legde.774  
 Tegen Sinterklaasavond ging het stel een paar dagen naar Den Haag omdat Chris in de 
jury van een ontwerpwedstrijd voor reclamemakers moest optreden. Maar aangezien zijn werk 
in Eerbeek niet af was, zouden ze snel terugkeren. Het kwam niet in Anne en Jan op hen te 
vragen waarom ze niet teruggingen naar Dittes kinderen in Den Haag. Ze waren te ingenomen 
met de logeerpartij en de afleiding die er mee gemoeid ging. Na nog een paar weken in Eerbeek 
te hebben doorgebracht vertrokken de Lebeau’s weer richting Den Haag. Anne en Jan hadden 
‘hun lief en leed meegemaakt’ en keken met lede ogen aan hoe het berooide stel vertrok. Chris’ 
inkomsten waren nagenoeg nihil en eind mei moesten ze definitief hun huis uit. Toch leek het 
Anne en Jan meer zorgen te baren dan het illustere tweetal, dat vol goede moed weer op pad was 
gegaan.775 Met het definitieve vertrek van de Lebeau’s eind december, arriveerde net voor de 
kerstdagen een nieuwe huisgenoot: een Siamese kat. ‘’t Is haast een soort marter of bunzing. 
Zeer mooi’, vond Jan. Maar of de inmiddels hoogzwangere Anne er wel ook zo mee ingenomen 
was?776 
  
De komst van Beint  
Inmiddels was Annes proefschrift afgerond en werd het tijd om contact op te nemen met haar 
nieuwe promotor, om een datum voor de verdediging te bespreken. 777 Na het vroege emeritaat 
van haar mentor De Bussy, was de hoogleraar Groenewegen aangesteld als zijn vervanger. Dat 
Anne juist hem kreeg toegewezen als promotor, leek een wrang toeval. Het was immers 
Groenewegen geweest die zich in de jaren van Annes theologiestudie en voorbereiding op het 
predikambt zo duidelijk tegen de komst van vrouwelijke predikanten had uitgesproken.778 Een 
stellingname die er voor had gezorgd dat bij de Remonstrantse Broederschap, waartoe 
Groenewegen behoorde, het seminarium nog enkele jaren voor vrouwen gesloten bleef.  

Zeer tegen de wens van de hoogleraar opende het seminarium zijn deuren in 1917 toch 
voor vrouwen.779 In diezelfde periode moest Groenewegen ook de dissertatie van die eerste 
vrouwelijke predikante, op wier komst hij zo tegen was geweest, goedkeuren.  Nu de 
promotiedatum kon worden vastgesteld, bracht Annes zwangerschap een nieuwe vertraging 
met zich mee. Zij moest met haar promotor zien overeen te komen dat de verdediging nog enige 
maanden uitgesteld werd. Hij stemde toe, wat maakte dat Anne naar eigen zeggen de eerste twee 
maanden van 1918 niet veel anders te doen had dan nog wat kleertjes te naaien en te breien, wat 
                                                           
archief van Lebeau in het Drents Museum te Assen heeft geen aanwijzingen omtrent de verblijfplaats opgeleverd. (Email van Mechteld de 
Bois aan Froukje Pitstra, 19-03-12) 
771 Hoewel Anne in haar autobiografie een duidelijke omschrijving geeft van het schilderij van Ditte: ‘Het oranjerood van haar vest werd 
getemperd door het donkergrijs van een om de schouders geslagen cape’ ( p. 120), wordt door de familie van Uilkje Mijlijma getwijfeld aan 
deze beschrijving. Uilkje heeft volgens hen altijd gezegd dat niet Ditte, maar zij model stond voor het schilderijtje. Zie: informatie, 
waaronder een foto van Uilkje Mijlijma, toegestuurd door familie Riemersma-De Jong aan Froukje Pitstra (particuliere collectie)  
772 In het Lebeau-archief dat is ondergebracht in het Drents Museum te Assen zijn geen bronnen te vinden over de relatie tussen beide stellen. 
De enige bestaande informatie over deze vriendschap is afkomstig uit de herinneringen van Anne Zernike (1923/1956). 
773 De litho betreft Jan Mankes; zie Mechteld de Bois, Chris Lebeau 1878-1945 (Assen 1987) pp. 226-227 en p. 222, nr. 242 (afb.). 
774 Jan de Lange denkt op basis van de zinsnede ‘de verf gaf Chris Lebeau velerlei moeilijkheden’ dat dit het moment zou kunnen zijn 
waarop Lebeau besloot niet langer met verf te werken. Hij zou 15 jaar niet meer met olieverf schilderen. Zie: Mechteld de Bois, Chris 
Lebeau 1878-1945 (Assen 1987) p. 250, noot 5. 
775 Brief aan A.A.M. Pauwels, Eerbeek 15 december 1917, brief 401, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 548-549. ‘Wat zal ik van de 
Lebeaus zeggen? We hebben hun lief en leed meegemaakt, en het blijkt dat leed en zorg hun in ruime mate zijn toebedeeld. Met een paar 
dagen zijn ze weer in den Haag. Chris verdiensten zijn nagenoeg nihil. Iets waar hij zich gansch niet druk om maakt. Met mei gaan ze uit hun 
huis. En waarheen dan?’ Lebeau zou na mei terugkeren naar de Veluwe. Zie: Mechteld de Bois, Chris Lebeau 1878-1945, p. 238. 
776 Brief aan A.A.M. Pauwels, 15 december 1917, brief 401, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 549. 
777 Tijdens het verblijf van Chris en Ditte werkte zij aan haar proefschrift en preekte zij ook nog. Bijvoorbeeld 30 sept 1917 in Groningen. 
778 Zie hoofdstuk 2. Zie ook: Barnard, ‘Frederika Wilhelmina Rappold (1890-1975)’, p. 102. 
779 Frederika (Riek) Rappold was in 1920 de eerste vrouwelijke predikant die binnen de Remonstrantse Broederschap bevestigd werd. Zie: 
Barnard, ‘Frederika Wilhelmina Rappold (1890-1975)’, p. 105. Frederike Rappold werd op 7 november 1920 bevestigd door C.E Hooykaas. 
In datzelfde jaar benaderde hij Anne Zernike voor een positie als voorgangster bij de afdeling van de Nederlandse Protestantenbond aan de 
Linker Maasoever in Rotterdam. Het zou kunnen dat Anne bij de bevestiging van Rappold aanwezig was en zo in contact kwam met 
Hooykaas. 
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te lezen en uit te zien naar ‘de grote dag’.780 Met de baker-verpleegkundige was alles in orde 
gebracht en Anne en Jan voelden dat ‘alle dagen hen nader brachten tot maart’.781  
 Op vrijdag één maart kondigde de bevalling zich aan. De toevallig aanwezige Hélène 
Wolff snelde naar de huisarts, die spoedig verscheen.782 In de avonduren werd een zoontje 
geboren, dat zij naar Jans vader Beint noemden.783 Ondanks de gecompliceerde bevalling, was de 
ruim zeven pond wegende Beint gezond. Hoewel alles eerst goed leek, werd Anne in de nacht 
van dinsdag op woensdag overvallen door een kraamvrouwenpsychose.784 ‘Annie heeft van 
dinsdag op woensdagnacht iets heel naars gehad door zenuwoverspanning. Gelukkig is ze nu 
weer rustig’, schreef Jan meteen aan Pauwels.785 De dokter had gezegd dat het niet gevaarlijk 
was, maar toch was Jan, uitgeput van alle spanning, geschrokken en voelde hij zich door het 
voorval ‘weer een heel ander mensch’. Hij raakte geheel uit zijn werk.786 Of Anne het contact met 
de werkelijkheid echt helemaal verloor of waanbeelden en hallucinaties ervoer, daarover werd 
door beiden niets geschreven. Wel werd haar toestand, dankzij de zwerende vingers van de 
verpleegster, gevolgd door een zware infectie. Daar kwam bij dat Beint steeds minder dronk. Jan, 
die behoorlijk overstuur raakte van wat er gebeurde, probeerde toch zo positief mogelijk te 
blijven. Maar door de vermoeidheid begon de tuberculose weer op te spelen. Toen de dokter, die 
er eerst niet te veel over wilde zeggen, toch adviseerde dat ook hij weer zou gaan liggen, kwam 
in allerijl moeder Zernike uit Amsterdam om de zorgen van het jonge gezin enigszins te 
verlichten.787 Nog weken lag Anne machteloos in bed. In haar hoofd heerste onrust. Hoeveel tijd 
zouden ze nog met z’n drieën hebben?788    

Toen Anne half april weer op de been was, was Jan zo verzwakt geraakt dat hij meteen 
moest gaan liggen. Niet meer in staat een brief te schrijven nam Anne het van hem over. Aan 
Pauwels berichtte zij dat het met haar en Beint goed ging. ‘Hij is me duur komen te staan, mijn 
zoon. ʾk Heb een boel geleden, maar nu ben ik weer heelemaal goed en o zoo dankbaar in zijn 
bezit. Als Jan weer beter is, komt u stellig dus gauw kijken he?’ In diezelfde brief schreef zij over 
de ‘alleraardigste brief’ die vorige week was gekomen, van een mevrouw uit Tiel, bezitster van 
Jans schilderij “De geit”, ‘(...) ze is verrukt van Jans werk en schreef erover met veel begrip en 

                                                           
780 Zie: Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 121-122. Ze bleef niet alleen maar thuis zitten wachten. Samen met Jan ging ze ondermeer naar 
Amsterdam, waar ze de voorstelling Vrolijke vrouwtjes van Winsor en het Prentenkabinet bezochten. Zie: Brief aan Cornelis Gouma, 24 
december 1917, brief 403, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 551-552 
781 Brief Jan en Annie aan A.A.M. Pauwels 24 december 1917, brief 402, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 550. 
782 Zie: Beint Mankes, p. 267: ‘Er bestond een speciale relatie met haar, alleen al omdat zij het was die de dokter was gaan halen toen ik 
geboren werd, toen ze als leerling van mijn vader vanuit Amsterdam in Eerbeek was gaan wonen om les van hem te kunnen krijgen.’ 
783 Briefkaart aan A.A.M. Pauwels, 2 maart 1918, brief 413, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 562: ‘Amice en mevrouw, 
Gisteravond is na heel veel moeite een flinken zoon geboren. Moeder en Beint maken het goed. ’t Is heerlijk nu. Daàg. Jan.’ 
784 Het begrip kraamvrouwenpsychose bestond al in de negentiende eeuw, maar werd veel ruimer opgevat dan wat er nu onder verstaan 
wordt. Zie over een kraamvrouwenpsychose ook: Aukje Holtrop, Nynke van Hichtum. Leven en wereld van  Sjoukje Troelstra-Bokma de 
Boer 1860 – 1939 (Amsterdam  2005). 
785 Brief aan A.A.M. Pauwels, 8 maart 1918, brief 414, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 562. 
786 Idem. Met het uitdrukkelijke verzoek van Mankes aan Pauwels om hier niet over terug te schrijven. ‘Spoedig hoop ik weer te schrijven en 
dan over algeheele beterschap.’ Zie ook: de brief van 12 maart 1918, brief 415, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 563. Vgl. het citaat 
van Anne in haar autobiografie (1956): ‘Na een moeilijke bevalling op de eerste maart, kreeg ik een de tweede dag een 
kraamvrouwenpsychose, wat Jan natuurlijk hevig aan het schrikken bracht.’, p. 122. 
787 Briefkaart aan A.A.M. Pauwels, 19 maart 1918, brief 417, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 564:‘Ik schreef nog niet weer omdat 
we aldoor nog getob hadden. Eerst met de voeding en daarna kreeg Annie koorts. Ze moest dadelijk weer naar bed. En nu komt er nog bij dat 
de verpleegster weggezonden is door den dokter, omdat ze zweerende vingers had….Nu hebben we Moeder uit Amsterdam over en zoeken 
we vlug een nieuwe verpleegster. U ziet we maken weer van alles mee.’ 
788 Brief aan A.A.M. Pauwels, 29 maart, brief 418, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 565: ‘Mijn vrouw ligt nog steeds in bed (…)’. 
Idem, brief 420, 30 maart 1918: Annie is gisteren weer voor het eerst op geweest. Blijven de koortsaanvallen nu verder uit, dan zal ze weer 
spoedig geheel de oude zijn. Natuurlijk is de zuster er nog en blijft voorzichtigheid vooreerst nog erg noodig.’ Over haar ongerustheid over 
Jans gezondheid tijdens die kraamtijd schreef Anne later (1956): ‘Nee een zorgeloos kraambed heb ik niet gehad. Het allerergste was mijn 
stijgende angst, dat de vreselijke ziekte Jan weer in haar greep had.’ Zie ook: Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 122. 
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groote liefde (...)’.789 Ze wilde langskomen om kennis te maken.790 Die brief was het begin van 
een vriendschap met een wel heel bijzondere dame.791  

Annie van Beuningen-Eschauzier woonde op het landgoed Thedingsweert bij Kerk 
Avezaath, onder de rook van Tiel.792 Zij en haar man Harry waren zo verrukt door de wijze 
waarop Jan Mankes in staat was de ziel weer te geven op het doek, dat zij hem wilden vragen een 
portret van haar te schilderen.793  Het echtpaar Van Beuningen was volgens familieleden op het 
eerste gezicht ‘een wonderlijk span’, en bleef dat ook bij nadere kennismaking.794 Harry was een 
nuchter persoon zonder poespas, maar Annie, ‘klein van stuk, tenger en fragiel’, was altijd 
bijzonder maar zeer goed gekleed.795 Ze droeg elegante gewaden met juwelen behangen, 
verplaatste zich sierlijk en werd omschreven als ‘(…) erg hoog en diep, en soms erg nevelig’ en 
als ‘een soort Eline Vere’, op zoek naar geestelijke verrijking.796 Regelmatig ging ze ter kerke in 
Tiel, bij dominee Van der Burgh, waarbij de existentiële dimensie van het geloof minstens zo 
belangrijk was als de godsdienstige. Ook werd zij actief binnen de Woodbrookers Gemeenschap 
van Barchem en bezocht zij vanaf 1916 de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden, 
die door de kring rond de schrijver en psychiater Frederik van Eeden en theemakelaar en 
theosoof J.D. Reiman jr. was opgericht.797        
 Familieleden beweerden later dat Annie meteen op de fiets richting Leusden stapte toen 
zij in de krant las over de school, die niet was opgericht ‘om vermeerdering van verstandelijke 
kennis’ maar om ‘elkaar op [te] voeden tot ware bewuste menschelijkheid, getrouw aan het 
devies boven ons gebouw: “wees mensch”’.798Met haar ‘lange zilveren haar met glinsterende 

                                                           
789Annie van Beuningen Eschauzier zou uitgroeien tot een kunstverzamelaar met een grote Mankes-collectie. Uiteindelijk had zij 18 werken 
van Mankes in bezit. Zie: Brief van A. Mankes-Zernike aan A.A.M. Pauwels, brief 425, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 570-571. 
Hans Eschauzier merkt in Van Beuningen, aanverwants en afgeleid. Een grote familie. Voor zover gezien vanuit het kleine (Wassenaar 1996) 
pp. 59-60 op dat ook op De Brink, het landgoed in Zeist waar zijn oom, de architect Jack van Beuningen en tijdelijk ook Hans’ grootouders 
Jane Julia Mary Elisabeth (May )Benteijn–van Beuningen en Jo van Beuningen en zijn moeder Johanna Adriana [Eschauzier] van Beuningen 
woonden, veel werk van Jan Mankes aan de muren hing. Naast het bureau van ‘oom Jack’ hing een landschap.‘Er stond maar weinig op, wat 
ijle bomen langs water in bestorven kleuren, als van onder water gezien. (…) Het hangt nu bij Mary [Van Beuningen- de dochter van Jack- 
FP] in Engeland (…).’ Hans Eschauzier beschrijft daarnaast ook een aan Mankes toegeschreven schilderij van een krom vrouwtje in een 
interieur, met een buiten het bereik van dat vrouwtje gehangen geruite afwasdoek.  
790 Brief van A. Mankes-Zernike aan A.A.M. Pauwels, 1 mei 1918, brief 425, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 570-571.  
791 Annie van Beuningen aan Nico van Harpen (Larensche kunsthandel): ‘Eerst wil ik u dank zeggen voor uwe zoo zeer geapprecieerde 
bemiddeling, waardoor het mooie schilderij ‘De geit’ van Jan Mankes nu in mijn bezit is! Ik ben er heel gelukkig mee en schreef zoojuist aan 
Mankes zelf om hem dat te zeggen. Zie brief Thedingsweert Kerk Averzaath bij Tiel, 24 april 1918, Archief Larensche kunsthandel, nr. 95, 
Stadsarchief Amsterdam. Zie ook de brief van 6 mei: ‘Ik kreeg een aanmoedigend schrijven van Mankes zelf, die het ook roemde het werk, 
waarop hij het meest trotsch was, gemaakt te hebben. Ik ga hem zeker volgende week bezoeken! Het gaat alleen met hemzelf nog niet zo 
goed. Vrouw en kind zijn in besten welstand.’ Zie: Brief Annie van Beuningen-Eschauzier, Tedingsweert, Kerk Avezaath bij Tiel, 6 mei 
1918, archief Larensche kunsthandel, nr. 95, Stadsarchief Amsterdam. 
792 Brief van A. Mankes-Zernike aan A.A.M. Pauwels, 1 mei 1918, brief 425, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 570-571. 
793 Brief dd. 13-11-1981 van mevrouw J. Verhoef van Beuningen aan J.R. de Groot in: J.R. de Groot, Jan Mankes in de verzameling van het 
Gemeentemuseum Arnhem (Arnhem 1989). 
794 Eschauzier, Van Beuningen, p. 58. 
795 Idem. 
796 Het eerste citaat is afkomstig uit Eschauzier, Van Beuningen, p. 60. De ‘Eline Vere’ -beschrijving is afkomstig van een (niet nader 
genoemd) nichtje. Het hele citaat luidt: ‘Tante Annie zag er schattig uit met een lief gezichtje en grijs haar, maar ze was heel wazig. Een 
soort Eline Vere-type.’ Geciteerd uit: Theo Broersen en M.A. de Bruyn, Thedinghsweert en zijn bewoners (Apeldoorn 2008) p. 53. Eline 
Vere is het hoofdpersonage uit de gelijknamige roman van Louis Couperus (Amsterdam 1889). Eline Vere is een jonge vrouw uit de gegoede 
Haagse burgerij, aan het einde van de negentiende eeuw. Een meisje van stand, begaafd, maar niet in staat zich aan te passen aan het 'banale 
leven'. Zie: M. Klein en H. Ruijs, Over Eline Vere van Louis Couperus (Amsterdam 1981). 
797 ‘Voor de Tweede Wereldoorlog maakte Annie deel uit van de Commissie voor den Meisjeskring in Barchem. De Haagse Fin de Siècle-
sfeer, die zo fijn getekend is in de romans van Louis Couperus, heeft zeker bijgedragen aan haar belangstelling voor literatuur, beeldende 
kunst en geestelijk leven. Ze was bevriend met een andere bekende Woodbrooker, de publicist Just Havelaar en wilde: “In de geest van 
openheid, religieuze verbondenheid, en maatschappelijke betrokkenheid bij (…) dragen aan persoonlijke verdieping en bezinning, gekoppeld 
aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.”’, aldus Wouter Lookman. Hij voegt aan zijn beschrijving van Annie van Beuningen nog toe: 
‘Met de links-vrijzinnige Annie Mankes-Zernike, die later voorganger werd van de Nederlandse Protestantenbond NPB, zal zij zeker 
verwantschap hebben gevoeld.’ Zie: Wouter Lookman, ‘Rotterdamse ondernemers prominent onder deelnemers zakencursus. Enkele 
portretten als typering’, in: Woodbrookerscahier 1 (Barchem 2009) p. 32. 
798 Of Anne Zernike in deze periode de Internationale School voor Wijsbegeerte bezocht is onduidelijk, de archieven met de ledenlijsten zijn 
helaas in WOII vernietigd. Wel waren G.A. van den Bergh van Eysinga, Dr. J. van den Bergh van Eysinga-Elias, en Bart de Ligt, waarmee 
zij vriendschappelijk omging, allen zeer actief binnen de school. Bij prof. dr. G. A. van den Bergh van Eysinga ging Anne in de jaren na 
1920 in de leer. Van zijn ‘radicale school’ werd zij een fervent aanhanger. Dr. J. van den Bergh van Eysinga-Elias kende zij nog van de 
studentenvereniging in Amsterdam. Zij gaf in de zomer van 1916 een cursus over Geestelijke stromingen in de Nederlandsche letterkunde, 
een thema dat Anne aangesproken moet hebben. Helaas is haar deelname niet te verifiëren. Zie: Internationale School voor Wijsbegeerte te 
Amersfoort en de vacantiecursus in 1916 (Amersfoort 1916) p. 11. In een brief aan Hélène Wolff, die de school blijkbaar ook bezocht, liet 
Jan zich enigszins cynisch uit over de school in Amersfoort: ‘Waarom zetten de menschen hun gedachte-energie niet wat meer in dingen om. 
(…) Want al wil je nog zoo graag mooie dingen maken en al doe je nog zoo je best, als de geest niet over je komt, blijft het heus maakwerk 
waar de filosofie uit Amersfoort [ISWB- FP] bij moet komen om te bereedeneren dat het heusch mooi is.’ Zie: brief aan Hélène Wolff, 08-
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kammen en spelden opgestoken boven een altijd hoog gehouden fijnzinnig gezichtje’, was 
Annies opzienbarende uiterlijk in alles behalve haar postuur ‘een waardige afspiegeling van de 
kunstzinnige persoonlijkheid daarachter’.799 Ze streefde schoonheid na in alles en dat ging haar 
zozeer ter harte dat het zowel haar levensbehoefte als haar levensvervulling werd.800 Ze 
verzamelde stenen, schelpen, botten, veren, vruchten en nog veel meer en maakte op 
Thedingsweerth op de vele dressoirs en tafels ‘verfijnde arrangementen’ van haar verzameling. 
Bij de rest van de familie had die de kernachtige benaming van ‘kerkhofjes’.801  
 Ook in de kunst van anderen vond Annie van Beuningen een plek waar geest en 
schoonheid samen kwamen. Zij was een frequent bezoeker van galeries, vooral in Amsterdam, 
waar zij allerlei kunstenaars ontmoette en zich over hen ontfermde als een beschermvrouwe.802 
Wanneer zij onder de indruk kwam van een beeldhouwwerk, gedicht, schilderij, aarzelde zij niet 
om contact op te nemen met de schepper, op bezoek te gaan of iemand uit te nodigen op 
Thedingsweert. ‘In vele gevallen kreeg de ontmoeting dan een vervolg, waar de kunstenaar in 
kwestie, desgewenst met gezin, kortere of langere tijd mocht logeren.’803 Vlot na de eerste brief 
kwam Annie, samen met een Larensche schilder, langs in het Eerbeekse atelier.804 Ze nodigde 
Jan, Anne en Beint uit om snel eens een weekje te komen logeren op ‘een groote boerderij bij 
Tiel’, waar zij paarden hielden.805 In augustus kwam zij nogmaals, nu samen met haar man en 
twee kinderen.806 Opnieuw volgde er een uitnodiging voor een verblijf op Thedingsweert.807 
 Jan berichtte aan Pauwels: ‘( ...) Mevr. van Beuningen is geweest en heeft haar man en 
twee kinderen meegebracht. Dat lijkt ons een heel prettige relatie, v. B. is een eenvoudig, 
sympathiek man, grootgrondbezitter. Door zijn vrouw is hij voor mijn werk gaan voelen. Ze zijn 
zeer hulpvaardig en het belooft voor mijn werk veel.’808 Helaas was Jan al te verzwakt om op de 
uitnodiging in te kunnen gaan. Het lukte hem nog net om thuis halve dagen te schilderen, waarna 
hij uitgeput zijn bed weer op moest zoeken. Uitstapjes en bezoekjes aan vrienden en familie 
zaten er voorlopig niet in. Dat een ieder daar begrip voor had, bleek toen in de nazomer en het 
vroege najaar een grote stroom vrienden en familieleden naar Eerbeek afreisde.   
   In augustus stonden de Lebeau’s weer op de stoep. Zij hadden in Den Haag vernomen dat 
het Eerbeekse gezin door Jans aanhoudende ziek zijn op zwart zaad zat. Het gonsde van de 
geruchten in het hofstedelijke kunstenaarscircuit. Jan en Anne, die de beschikking hadden over 
een klein erfenisje uit Friesland, konden erom lachen. Jan schreef gekscherend aan Pauwels, die 
de geruchten ook had gehoord: ‘Beleedigd, oja beleedigd, diep en diep. Kom ik niet meer netjes 
voor den dag, draag ik geen bruine schoenen, eet ik niet elke middag pudding. Heb ik mijn 
melkboer, mijn bakker, ja allen niet op tijd betaald. O, de snoodaard die in zulke lasteringen 
behagen schept.’ 809 
 Geld was wel een van de laatste dingen waar ze zich op dat moment druk over maakten. 
Tijd, om samen te zijn en om te werken, was een veel nijpender probleem. In een brief aan 
Cornelis Gouma klaagde Jan over ‘de professoren schaar’, die in Eerbeek woonde en geregeld 
aan kwam lopen en daarbij kwam dan ook nog al het andere bezoek dat ‘haast daaglijks nu even 

                                                           
09-1918, brief 444, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 589. Anne gaf in de jaren 1952 zelf een lezing of cursus op de school. Welk 
onderwerp zij behandelde is onbekend. Zie: E. van Everdingen, Zestig jaar Internationale School voor Wijsbegeerte 1915-1975 
(Assen/Amsterdam 1976) p.153. 
799 Eschauzier, Van Beuningen, p. 59. 
800 Idem. 
801 Idem.  
802 Idem. 
803 Idem. 
804 Volgens Jan de Lange gaat het hier waarschijnlijk om de Larensche kunstenares Arina Hugenholz, de dochter van predikant Philip 
Reinhard Hugenholtz, die samen met zijn broer Petrus Hermanus Hugenholtz jr. in 1877 in Amsterdam de nieuwe geloofsgemeenschap de 
Vrije Gemeente had opgericht. Zie hierover hoofdstuk 1. 
805 Brief aan A.A.M. Pauwels, 20 juli 1918, brief 436, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 581. 
806 Idem, 15 augustus 1918, brief 441, p. 586. 
807 Idem, 20 juli 1918, brief 436, p. 581. 
808 J.R. de Groot, Jan Mankes in de verzameling van het Gemeentemuseum Arnhem (Arnhem 1989). 
Jan Mankes in de verzameling van het Gemeentemuseum Arnhem. Later, in het dagboek dat zij schreef tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
schreef Annie van Beuningen hoe zeer zij geraakt was dat Jan Mankes haar meteen had herkende als ‘Kind der Aarde’, zoals ze dat zelf 
noemt. Annie van Beuningen-Eschauzier, Oorlogsdagboek: Thedinghsweert 1 februari 1940-maart 1944, via: 
http://www.mariannedebruyn.nl/blader.php?boek=8 [geraadpleegd op 28-10-2011]. 
809 Brief aan A.A.M. Pauwels, 15 augustus 1918, brief 441, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 586. 
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aan komen wippen wijl ze op reis en toch in de buurt zijn. Eerbeek ligt blijkbaar in de buurt van 
alles.’810 Bijkomend voordeel was dat er wel veel werk werd verkocht. Met name de grafiek leek 
wel een ‘snoepartikel’.811         
 Ook Anne beklaagde zich. In een brief aan Hélène Wolff, die vanaf haar vakantieadres 
informeerde naar het wel en wee van de nieuwbakken ouders en de kleine Beint, beschreef ze 
hoe familieleden en vrienden af en aan bleven reizen om de nieuwe ouders te feliciteren en het 
kleine kereltje te bewonderen.812 Annes tante had zichzelf aangekondigd met de mededeling vier 
hele dagen te willen blijven, maar kon na anderhalve dag gelukkig weer worden ‘weggewerkt’. ‘’t 
Is geen doen, logés.’ De enige die geen last had van de drukte was de kleine Beint die hele dagen 
lag ‘te kraaien’.813 ‘Met den lieven zoemperd gaat het goed’, schreef Anne aan Hélène Wolff. ‘Hij 
begint nu naar de dingen te grijpen en ligt vaak met zijn voetjes in zijn handen, ja zelfs met zijn 
voetjes in zijn mond! Elke dag wordt hij mij dierbaarder.’814 

In de schaarse momenten samen poseerde Anne die herfst voor een portret en profil. 
Enkele weken werkte Jan uiterst geconcentreerd aan het schilderij. Meteen daarna deed hij iets 
ongewoons. Alsof de wetenschap, dat het de laatste keer was dat zijn vrouw voor hem poseerde 
hem tijdens het werken aan haar portret was overvallen, begon hij gehaast aan een tweede 
schilderij. ‘In anderhalven dag [schilderde hij] een zelfportret, zoo als hij `t nooit had gedaan: 
met `t tempermes in de natte verf.’ 815 De jonge ouders waren vereeuwigd 
  

 
Jan Mankes, ‘Zelfportret’ uit 1918 (particuliere collectie, in bruikleen bij Museum Belvédère, Heerenveen) en ‘Portret van de vrouw 
van de schilder’ uit 1918 (particuliere collectie). 
 
Annes promotie 
Op donderdag 3 oktober 1918 verzocht de nieuw gevormde burgerregering van Duitsland, 
onder leiding van de door Kaiser Willem II in aller haast benoemde rijkskanselier Maximilian 
Prinz von Baden, om een wapenstilstand.816 Het einde van de Grote Oorlog was in zicht. Op 
diezelfde dag, om twee uur ’s middags, stond Anne Zernike te midden van haar geliefden en 
vrienden in de aula van de Universiteit van Amsterdam. Het was tijd om haar proefschrift te 
verdedigen.817 Het was pas de vierde keer dat een vrouw aan een Nederlandse universiteit de 
graad van doctor in de godgeleerdheid verwierf.818  
 
                                                           
810 Idem, brief aan Cornelis Gouma, 7 juli 1918, brief 434, p. 578. Origineel: Archief C. Gouma, Tresoar, Letterkundig en Historisch 
Centrum, Leeuwarden.  
811 Idem. 
812 Brief Jan en Anne Mankes aan Hélène Wolff, 28 juli 1918, brief 437, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 582-583.  
813 Idem. De tante is mogelijk tante Aaltje Dieperink, de zus van Annes moeder. 
814 Idem. In de gepubliceerde vertaling staat ‘mouw’, in het orgineel lijkt ‘mond’ te staan. 
815 Het betreffen ‘Zelfportret’ en ‘Portret van de vrouw van de schilder’ uit 1918. Zie: A. Mankes-Zernike, ‘Jan Mankes’, p. 38. Zie ook de 
brief van Jan Mankes aan Pauwels, 12 september 1918, p. 590: ‘Annie’s portret is klaar. Het is scherp maar toch ook wel fijn. Ik heb er veel 
moeite aan besteed. En als uitspatting heb ik na dit alles een zelfportret er bepaald met natte verf opgesmeten. In anderhalven dag in een 
soort roes.’ 
816 ‘Maximilian, prince of Baden’, in: Encyclopædia Britannica Online via: 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/370531/Maximilian-prince-of-Baden>. [geraadpleegd op 24 juni 2012]. 
817 Zie voor een verwijzing naar de promotie:‘Opvoeding en Onderwijs. Academische examens’, Algemeen Handelsblad, 04-10-1918. 
818 Haar voorgangsters waren: (1) Arnolda Constantia Eliana Gerlings (1875-1942) De vrouw in het oud christelijk gemeenteleven 
(Amsterdam 1913), gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit te Groningen op 9 juli 1913. Promotor: Prof.dr. H.U. Meyboom; (2) Nicolette 
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Het proefschrift, dat als definitieve titel Over historisch materialisme en sociaal democratische 
ethiek had gekregen, was opgedragen aan haar leermeester, Izaak de Bussy. Niet langer haar 
promotor, bevond hij zich ongetwijfeld onder de toehoorders in het publiek. Hij moest toezien 
hoe niet hij, maar zijn collega Herman IJsbrand Groenewegen, de man die zich zo tegen haar 
komst had verzet en vrouwen labiel en ongeschikt had genoemd, als promotor optrad. Maar de 
stellingen bij het proefschrift getuigden van loyaliteit aan haar oude mentor. Anne gaf 
overduidelijk forse kritiek op de denkwijze van haar nieuwe promotor en citeerde De Bussy 
meerdere malen.  
 Door Groenewegens goede vriend, de Groningse psycholoog en hoogleraar Heymans te 
bekritiseren bestreed ze de denkwijze van haar promotor en zijn in haar ogen rigide opvattingen 
van wat wel en niet hoorde. Heymans, zo stelde Anne, was van mening dat de ethiek als taak had 
te verduidelijken wat goed en wat slecht was (stelling III), terwijl zij, in navolging van De Bussy, 
in haar proefschrift verdedigde dat de zedekunde slechts de beschrijving en ontleding tot taak 
had. ‘Zij was geen normatieve wetenschap die voorschreef wat goed of fout was. De zedekunde 
leverde geen regels voor levensgedrag, zij wilde slechts wetenschappelijk onderzocht zien wat 
zedelijk goed gevonden wordt.’ 819     

Dat Groenewegen kritiek had op zijn promovenda bleek wel toen hij zelf opponeerde en 
zijn eigen promovenda bevroeg op een andere stelling, waarin zij stelde dat het ‘niet voor de 
kracht noch de diepte van het vrijzinnig christendom der kerken en der bonden getuigde, dat er 
tot nog toe geen betekenisvolle kunst uit was opgebloeid’.820 In die stelling liet Anne duidelijk 
blijken hoe ze was gaan denken over de relatie tussen theologie, kunst en het geestelijke leven 
van de mens. De vrijzinnige religie had betovering en verbeelding nodig. Niet toevallig had 
Groenewegen precies die stelling uitgekozen, die hoorde bij een andere belangrijke stelling, 
waarin ze verdedigde dat haar eigenlijke promotor, professor De Bussy, terecht beweerde dat 
‘de godsdienstige voorstellingen de vrucht (zijn) van fantasie, poëzie, onvatbaar voor de kritiek 
of de apologie der wetenschap […] en dat (dus) de dogmatische omlijning van het vrijzinnig 
christendom mogelijk noch wenselijk’ was.821     
  Hoe Anne antwoordde op de vragen van Groenewegen wordt niet duidelijk in de 
bronnen, maar de stelling zelf maakt duidelijk dat zij ervan overtuigd was dat niet de religie en 
niet de politiek, waar zij zich oorspronkelijk mee bezig had gehouden, maar de kunst, met haar 
verbeelding, fantasie en poëzie, van het hoogste belang waren voor het geloof. Anne Mankes-
Zernike wenste haar doctorstitel niet te behalen, zonder datgene wat haar zo belangrijk was 
gebleken te verdedigen: dat het uiteindelijk ook in de religie gaat om de persoonlijke, geestelijke 
ervaring en waar kon die beter worden gevonden dan in de kunst, want dat was uiteindelijk wat 
de mens verhief tot het hogere.822 ‘Ja, heilig is alle kunst. Alle wegen, die zich verheffen boven de 
allerdaagschheid, voeren tot God, Zoo’n weg wijst de wetenschap en stellig de kunst. Alle 
waarachtige cultuur leidt tot Hem’, schreef ze een korte tijd later in een bijdrage aan de bundel 
Godsdienstige Vraagstukken. Daarin verdedigde ze, net als tijdens de promotieplechtigheid, dat 
het de grote taak van de modern-godsdienstige beweging was om invloed uit te oefenen, om alle 
‘ware cultuur godsdienstig te waardeeren en daardoor te maken tot haar geestelijk bezit’.823  
  
 
 
 
                                                           
Adriana Bruining (1886-1963), De theologie van F.H.R. von Franck. (De Erlanger Theologie) (Amsterdam, 1916) Gepromoveerd aan de 
Universiteit van Amsterdam op 26 mei 1916. Promotor: Prof.dr. Alb. Bruining; (3) Annette Arendina Vogelsang (1888-1941) De preeken 
van Schleiermacher (Leiden 1916), gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Leiden op 20 juni 1916. Promotor: Prof.dr. P.D. Chantepie de la 
Saussaye. 
819 ‘Wetenschap. I.J. de Bussy ’, Algemeen Handelsblad, 10-10-1920. 
820 Stelling XII, in: A. Mankes-Zernike, Over historisch materialisme en sociaal democratische ethiek (Amsterdam 1918) p. 153. Zie ook: 
Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 84. 
821Citaat in de stelling is overgenomen uit I.J. De Bussy, Over de Waarde en den Inhoud van godsdienstige voorstellingen (Amsterdam 1880) 
p. 25. 
822 Vgl. Mankes-Zernike,‘De moderne richting’, pp. 115-116. 
823Idem.  
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Anne verdedigde haar proefschrift ‘schitterend’ en kreeg alle lof op de receptie na afloop. 
Vrienden en kennissen waren massaal naar Amsterdam gereisd om haar te feliciteren. 824 Op de 
receptie waren bijna honderd mensen. Zelf Chris Huidekoper was aanwezig. Ook Jan beleefde de 
dag intensief, ‘als een droom of een bioscoopvoorstelling’.825 Maar lang duurden de 
feestelijkheden in de academische sfeer niet. Alsof ze haar stellingname over de kunst nog eens 
wilde bekrachtigen, verliet ze meteen na de receptie de universiteit, om samen met Jan nog 
verschillende musea in de hoofdstad te bezoeken.826  
Daarna reisden ze terug naar Eerbeek, naar Beint, ‘een groter glorie’.827 
 Ook later, in haar autobiografie, bevestigde zij geheel niet onder de indruk te zijn geraakt 
van de plechtigheid. Zij was de academische wereld ontgroeid en het onderwerp van haar 
proefschrift was ver van haar af komen te staan. Het leven in Eerbeek, Jans ziek zijn en de komst 
van Beint hadden haar nieuwe inzichten gegeven. Ook Jan vond het ‘geheel nogal verouderd’, 
aldus Anne. Erg tobben over politiek deden ze niet meer. Over de oorlogsmisère dachten ze nog 
weinig, na de moeizaamheden rond de bevalling van Anne en Jans aanhoudende ziek zijn. ‘Dan 
begrijp je hoeveel lichts en fleurigs je weer [in] de wereld ziet (…) En daarbij is er een heerlijk 
jog [sic] van overgebleven, waarvan ik vroeger niet zou geloofd hebben, nu al zoo gehecht aan te 
kunnen zijn.’828 Extreme overtuigingen, nog wel aan de orde in het proefschrift, waren inmiddels 
op de helling gegaan.  

Waar Anne in haar proefschrift nog van leer trok tegen met name de Bond van 
Christensocialisten (BCS), had Jan, die zich altijd politiek afzijdig had gehouden en niet wilde 
stemmen ‘en wel onder het populair-anarchistische devies: de os kiest zijn slager ook niet’, 
ineens besloten om te gaan stemmen en wel op Willy Kruyt, de voorman van de BCS.829 ‘(…) ik 
ben bekeerd geworden’, schreef hij aan Gouma, ‘de chr. Socialisten met hun gewetensvrijheid en 
dienstweigering principes stonden me toch zo na dat ik Kruyt mijn stem gegeven heb’.830 Het 
was dezelfde Kruyt die in 1915 samen met Bart de Ligt het adres van de gewetensbezwaarden 
aan de regering had opgesteld, dat Anne als een van de vierenveertig pacifistische predikanten 
had ondertekend. Maar Kruyt had zich kort daarop in de acties rondom het veel drastischere 
dienstweigermanifest gestort, een manifest dat Anne en Jan niet hadden willen tekenen, omdat 
het niet pacifistisch genoeg was. Nu hij serieuze politieke ambities had, draaide Jan bij. Er was nu 
een kans dat een partij, die dienstweigering en pacifisme hoog in het vaandel had, in de Tweede 
Kamer zou komen. Dan zouden ze echt een verschil kunnen maken.831  
 
 
 
 
 

                                                           
824‘Brief aan A.A.M. Pauwels, 4 oktober 1918, brief 448, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 612. 
825 Idem. 
826 Zie: Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 125. Anne beweerde in haar autobiografie: ‘Mijn ouders, mijn broers en zusters, mijn vrienden waren 
hartelijk en hadden ons graag nog wat langer in hun midden gehouden. Maar we haastten ons naar Eerbeek terug, naar ons kind’. Maar 
getuige de brief van Jan aan Pauwels maakten zij en Jan eerst nog een bezoekje aan Het Stedelijk. Pas daarna reisden zij terug naar Eerbeek. 
827 Idem. 
828 Brief Jan Mankes aan Cornelis Gouma, 7 juli 1918, brief 434, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 578-580. Zie ook: Mankes-
Zernike, Een vrouw, p.125. 
829 Idem: ‘Alle partijen zijn me te conservatief behalve na s.d.p. en s.p, en dat zijn toch geen vrindjes van me.’ Kruyt behaalde een zetel in de 
kamer.  
830 De Bond van Christen-Socialisten was een antimilitaristische organisatie. Er bestonden raakpunten tussen het Nederlandse 
christensocialisme en het christenanarchisme. De BCS voerde tijdens de Eerste Wereldoorlog campagne tegen de oorlog en behoorde tot de 
vredesbeweging. Na het behalen van een zetel vormde Kruyt in de Tweede Kamer van september 1918 tot april 1921 met Kolthek, Wijnkoop 
en Van Ravesteyn de revolutionair-socialistische fractie. Bron: http://www.parlementairdocumentatiecentrum.nl/id/vg09ll2j68zn 
[geraadpleegd op 20-10-2012].. 
831 In 1918 was Kruyt lijsttrekker van de BCS en werd hij tot Kamerlid gekozen. Fel bekritiseerde hij kapitalisme, militarisme, kolonialisme, 
de naar zijn mening halfslachtige opstelling van de SDAP in het revolutionaire tijdperk en de sociale politiek van de regering. In de loop van 
de tijd veranderde zijn opvatting over geweldloosheid onder invloed van het marxisme. In revolutionaire situaties kon geweld onvermijdelijk 
zijn. Toen de BCS ten onder ging sloot Kruyt zich aan bij de CPH. 
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Of Anne het daarmee eens was is niet bekend.832 Het was 1918 en ze had dus zelf nog geen 
kiesrecht. Of ze ooit gebruik heeft gemaakt van het in 1919 voor vrouwen opengestelde 
kiesrecht is maar zeer de vraag.833 In de jaren na Jans dood ging zij, volgens zoon Beint, 
principieel niet naar de stembus. Ook als dat betekende dat zij een boete kreeg.834 Thuis in 
Eerbeek was de promotie snel vergeten. Er waren andere zorgen. Het huurcontract van de 
woning liep af en de verhuurder wilde het huis voor een veel hogere prijs aan hen gaan 
verhuren.835 Het gaf de nodige spanningen. Vooral omdat Jan zich weer zwakker ging voelen en 
een huizenjacht en eventuele verhuizing niet aan zou kunnen. Gelukkig kon de eigenaar van het 
huis ervan overtuigd worden hen de huur niet op te zeggen. De huurprijs ging flink omhoog, 
maar ze kregen wel elektrische verlichting. ‘Heel duur, maar alles is beter dan duisternis’.836  
 
‘‘Zijn zachte sterven’ 
Het was eind oktober 1918 toen de Spaanse griep, die Nederland in zijn ijzeren greep hield, ook 
Jan te pakken kreeg.837 Opnieuw lag hij weken met hoge koorts en pijn te bed. In allerijl werd de 
ophanden zijnde logeerpartij van Annie van Beuningen afgeblazen. Zij zou in oktober komen 
logeren, zodat ze samen van de Eerbeekse bossen konden genieten en Jan ondertussen een 
portret van haar kon maken.838 Ook een bezoek aan de expositie van Jan Toorop in Den Haag zat 
er niet meer in. Bij vlagen begon het in alle scherpte tot Anne door te dringen dat haar 
echtgenoot echt niet meer herstellen zou. ‘Dan weende ik in het verborgen bittere tranen, maar 
vatte de volgende dag tòch weer moed.’839 Pauwels stelde voor om alsnog te gaan kuren in 
Davos, maar Anne berichtte dat hij te zwak was om te reizen. ‘God geve dat het zoo geschieden 
moge. En dat mijn lieve man weer gauw gezond wordt. Tot heden is er niet veel beterschap te 
bespeuren, maar dat kan plotseling komen.’840 Maar zijn herstel vlotte niet. Eind februari kreeg 
hij er een flinke longontsteking bij.  
 Ze gaven de moed niet op: ‘Toch word ik wel weer beter’, schreef Jan aan Annie van 
Beuningen, ‘dat geloof ik vast, maar ik zal veel kracht noodig hebben.’841 En in een artikeltje in 
De Zondagsbode van 4 mei 1919 schreef Anne betekenisvol: ‘We zien licht in onze zwaarste 
smart en we voelen kracht voor het dragen van onze zwaarste zorg. Als Gods liefde over ons 
heen buigt en ons aanraakt met zegenende hand.’842 Ze bleef geloven in zijn herstel, al hield ze 
hem goed in de gaten en week ze geen moment meer van zijn zijde.  

                                                           
832 Haar proefschrift, dat zich in het slotbetoog tegen de BCS verzet, is uitgegeven bij de uitgeverij van Kruyts familie. Willy Kruyt werkte 
voor hij predikant en politicus werd zelf in de uitgeverij van zijn vader. Zie: Herman Noordegraaf, ‘Kruyt, John William’, Biografisch 
Woordenboek voor het Socialisme en de Arbeidersbeweging (BWSA) 4 (1990), pp.111-114. 
833 ‘De verschillende protesten en lezingen van vrouwen leidden in 1917 uiteindelijk tot een grondwetswijziging waardoor vrouwen passief 
kiesrecht kregen. Dit betekende dat zij zich wel verkiesbaar mochten stellen, maar nog steeds niet zelf mochten stemmen. (…) Het passieve 
vrouwenkiesrecht werd in 1919 gevolgd door een wetsvoorstel van Henri Marchant om algemeen vrouwenkiesrecht in te voeren. Dit 
wetsvoorstel werd door de Tweede Kamer geaccepteerd en op 18 september ondertekende koningin Wilhelmina een wet die vrouwen 
volledig kiesrecht gaf.’ Robin Bruggeman, ‘Invoering van het vrouwenkiesrecht’ via http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/invoering-van-het-
vrouwenkiesrecht/ [geraadpleegd op 30-10-2013]. Zie ook: M. Borkus, e.a. (red.), Vrouwenstemmen. 100 Jaar vrouwenbelangen, 75 jaar 
vrouwenkiesrecht (Zutphen 1994). 
834 ‘Zijn er verkiezingen? Liever een boete betalen [er was toen nog een opkomstplicht-FP] dan aan zulke onzin meedoen’, Zie: Beint 
Mankes, p. 63. In de originele transcriptie van de herinnering staat ook nog (niet gepubliceerd): ‘Men heeft het al begrepen toen ik 
memoreerde dat zij liever boete betaalde dan zich op een stemlokaal te melden, […] mijn moeder was […] in wezen een anarchiste die geen 
gezag, ook niet vrijwillig gekozen, boven zich duldde.’ 
835 Brief Jan Mankes aan A.A.M. Pauwels, 04 oktober 1918, brief 448, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 611-612.  
836 Idem. 
837 Een op de 250 Nederlanders overleed aan de Spaanse griep. Zie: Idem, briefkaart van Annie aan A.A.M. Pauwels. Eerbeek, 30 oktober 
1918, brief 454, p. 617. ‘De Spaansche griep heeft Jan te pakken. Ook het dienstmeisje ligt er mee in bed. U begrijpt dus hoe druk ik het heb. 
Gelukkig is Beint gezond en zoet.’ 
838 Zie: Idem, brief aan Annie van Beuningen, 19 januari 1919, brief 458, p. 621: ‘(… ) Maar ik lag lange dagen op mijn bed, dacht aan veel 
wat ik o zoo graag doen wilde, maar moest wachten en bedrusten. En ik moet nog veel in bedrusten, al is het een lichtstraal dat ik me 
beterende voel en ook daags (zooals nu) even op kom. Het spijt me zoo dat u dezen herfst niet met ons van de Eerbeeksche bossen genoten 
hebt. Nu gaat de winter met al zijn moois helaas aan me voorbij.’ In een brief aan A.A.M. Pauwels van 21 oktober 1918, brief 452, p. 616 
werd het bezoek van Annie van Beuningen aangekondigd: ‘Mevrouw van Beuningen uit Tiel komt ook een paar dagen logeeren’. 
839 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 125. 
840 Brief A. Mankes-Zernike aan A.A.M. Pauwels, Eerbeek 17 december 1918, brief 457, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 619. 
Blijkbaar had Pauwels geopperd toch naar Davos te reizen, maar Anne meldde dat ze aan een reis naar het buitenland nog lang niet toe 
waren.  
841 Idem, brief aan Annie van Beuningen, 14 februari 1919, brief 459, pp. 621-622. 
842 A. Mankes-Zernike, ‘Een Herinnering’, De Zondagsbode, 04-05-1919. 
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Het verzoek van haar oude gemeente in Bovenknijpe om toch snel weer eens te komen preken, 
beantwoordde ze met een persoonlijk briefje, waarin ze liet weten dat Jan nu zo ziek was dat ze 
niet meer van huis kon, maar dat ze ervan overtuigd was dat hij snel weer op zou knappen. 

 
 

Eerbeek 21 juli ‘1919843 
  
 Waarde broeders, 
  
 Ik zou het prettig vinden weer eens in mijn oude,  
 mijn eerste, mijn eenige gemeente te preeken,  
 en ik dank u voor de uitnoodiging daartoe.  
 Het spijt me zoo, dat ik er niet aan kan voldoen. 
 ’K heb al beloofd 24 aug. in de Doopsgez. gemeente  
 van Arnhem te zullen preeken. Ik zou bovendien  
 ook een anderen datum desen zomer nog haast niet ‘ 
 hebben durven aannemen, daar ik heel moeilijk een  

nacht van huis kan. Mijn man is (…) nog altijd ziek  
en kan mij slecht missen. Maar het gaat gelukkig den 
 laatsten tijd vooruit en ik hoop dan ook wel dat de tijd  
eens zal komen dat ik weer met gerustheid de reis naar  
Friesland zou kunnen ondernemen.  
Onze zoon groeit flink. Hij is een stevig, dik kereltje.  
 
Met vriendelijke groeten aan alle oude vrienden,  
 
uw A. Mankes-Zernike 

  
Ook Jan bleef ‘opgewekt en goedmoeds’.844 Ze keken voorzichtig uit naar de toekomst. Een 
toekomst waarin Jan zich, geïnspireerd door de Japanse kunstenaar Hokusai, meer op het 
grafische werk wilde toeleggen.845 Chris, die weer in zijn woonwagen zat, kwam langs en sprak, 
terwijl hij hem leerde om zijn gravures zwarter af te drukken, veel met hem over zijn ziek-zijn. 
‘In de weken van Jans ziekte ging er van zijn opwekkende bezoeken een stroom van kracht en 
vertrouwen op herstel uit.’846  

In afwachting van betere tijden zocht Anne contact met Richard Roland Holst, die een 
fraai artikel over Jans werk in De Nieuwe Amsterdammer had geschreven.847 Ze zond hem een 
proef van Jans werk.848 Roland Holst, bezorgd over Jans conditie, schreef dat hij onder de indruk 
was van het ‘edel houtsneetje’ dat Anne hem had gestuurd. Hij zag de vooruitgang in zijn 
grafische werk en noemde het ‘prachtig zuiver, toch zichtbaar noch ets, noch litho’. Het leek op 
Japans houtsnijwerk, maar had een ‘diepere geestesgesteldheid’.849 Roland Holst vond dat Jans 
snede op de expositie van de grafische vereniging getoond moest worden en hoewel hij 
vermoedde dat een dergelijk besluit als reactionair beschouwd zou worden, concludeerde hij 
ook dat ‘reactionair te zijn in de kunst tegenwoordig bijna identiek [is] aan `t hebben van 
                                                           
843 Archief Doopsgezinde Gemeente Bovenknijpe, Tresoar, inv. nr. 271-07, 24. 
844 Briefkaart van A. Mankes-Zernike aan A.A.M. Pauwels, 2 april 1919, brief 463, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 624. 
845 ‘Van 1912 af gaat Jan Mankes zich metterdaad met grafiek bezighouden; aan het einde van dat jaar weet hij een tweedehands etspers te 
bemachtigen. Onder invloed van het werk van de Japanse schilder en prentkunstenaar Hokusai, dat hij in 1913 onder ogen krijgt, zet hij zich 
aan het maken van houtsneden.’ J.R. de Groot, ‘Mankes, Jan (1889-1920)’, Biografisch Woordenboek van Nederland, via: 
http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn2/mankes#sthash.x4F5PymS.dpuf [geraadpleegd op 29-10-2013]. Zie voor 
Hukusai: J. Hillier, Hokusai: paintings, drawing and woodcuts (Leuven 1955).  
846 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 111. 
847 R. Roland Holst, ‘Twee dierverbeeldingen’ in: De Nieuwe Amsterdammer, 15-03-1919. Zie daarover ook de zinsnede in een briefkaart 
aan Van Harpen ‘We krijgen echter door het artikel van R.H. zooveel aanvragen (…). Briefkaart van Anne aan Van Harpen, 02 april 1919, 
brief 463, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 624-625. 
848 Uit de reactie van R. Roland Holst, brief 23 maart 1919 (Bijlage III.23) p. 720, kan worden opgemaakt dat Anne hem een brief had 
gestuurd en een houtsnede Kraai omhoogkijkend naar mugje (1918) (zie noot 2, p. 721).  
849 Brief Richard Roland Holst, Laren 9 jan 1919 aan Jan en Anne Mankes (niet gepubliceerd, particuliere collectie). 
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karakter en overtuiging’.850 Op aandrang van de redactie van het kunstblad Wendingen liet Jan 
Anne het blok met de schreeuwenden kraai inzenden voor het houtsnee nummer.851 Maar 
helaas, in tegenstelling tot de goede ontwikkelingen op artistiek en zakelijk vlak, ging Jans 
gezondheid niet vooruit. In het najaar van 1919 vertrokken Anne en Jan daarom op advies van 
de dokter voor een paar maanden naar Nunspeet om te kuren.852 Annie van Beuningen regelde 
een auto die hen er naar toe bracht. Reintje, die het huis in Eerbeek verder opruimde, volgde 
diezelfde middag per trein met Beint.853        
 In Nunspeet stonden sinds de eeuwwisseling meerdere sanatoria waar tuberculose 
patiënten verpleegd werden. Dat niet alleen de mooie omstreken, ‘doch ook de gezonde ligging 
van Nunspeet hierbij van grooten invloed is ligt voor de hand’, aldus een beschrijving uit het 
begin van de twintigste eeuw. ‘Uit hygiënisch oogpunt beschouwd, behoort Nunspeet tot de 
gezondste dorpen van ons land, kwaadaardige epidemieën komen hier nimmer voor. (…) Zoo is 
dan ook vanuit dit oogpunt beschouwd Nunspeet een aangewezen plaats, om den vacantietijd 
door te brengen en er gesterkt te worden naar lichaam en geest.’854 De vluchtelingenkampen, die 
er tijdens de Eerste Wereldoorlog in allerhaast waren gesticht om de stroom Belgische 
vluchtelingen op te vangen, waren juist afgebroken toen Jan en Anne met Beint in het Veluwse 
dorp arriveerden.855 De keuze voor Nunspeet zal niet alleen bepaald zijn door de reputatie die 
het dorp had op het gebied van sanatoria. Nunspeet was in de tweede helft van de negentiende 
eeuw ook een kunstenaarsoord gebleken. Net als dorpen als Laren, Blaricum, Oosterbeek, 
Wolfheze en Bergen had het, nadat er een spoorlijn was aangelegd, veel schilders getrokken. In 
Nunspeet streek vooral de Amsterdamse elite, die een opleiding had genoten aan de 
Amsterdamse Rijksacademie, neer. Onder andere Albert Neuhuys, Bernard Koldeweij, François 
Pieter ter Meulen, Edzard Koning, Jan van Vuuren en Arthur Briët woonden en werkten er een 
tijd.856  
  Jan en Anne hadden er voor gekozen om Jan niet in één van de sanatoria onder te 
brengen, maar om samen met Beint in huize Carpe Diem, een pension aan de Eperweg, te 
verblijven.857 De winter kwam vroeg dat jaar. Begin november kleurde een dik pak sneeuw 
Nunspeet wit. Terwijl Jan vele uren in bed doorbracht en steeds zieker werd, schreef Anne 
brieven aan Annie van Beuningen, die ook met enige regelmaat naar Nunspeet reisde. Annie was 
een grote steun. ‘Wat een heerlijke troost en bemoediging ben je me al geweest en wat opent 
zoo’n dag als zaterdag en je brief daarop heerlijk helder en klaar het gezicht op de 
mogelijkheden, die zoo onverwacht en ons zoo maar in den schoot komen vallen.’858 Annie 
probeerde hen zoveel mogelijk te helpen en stelde een alternatieve genezer voor. Jan had daar 
absoluut geen geloof in. ‘Ik heb een artikel gelezen van wat v Eeden door zijn suggestieve kracht 

                                                           
850 Idem. 
851 Zie: Mankes-Zernike,‘Jan Mankes’, p. 39. In juli 1919 verscheen het houtsnede-nummer van het blad Wendingen. De uitgave was een 
initiatief van het Amsterdamse genootschap ‘Architectura et Amicitia’. Richard Roland Holst had lange tijd een invloedrijke rol bij 
Wendingen, dat drie maanden na het ontstaan van De Stijl verscheen. Het was een progressief blad dat een forum bood voor architecten en 
andere kunstenaars die actuele kwesties binnen hun vak aan de orde wilden stellen. Verschillende kunstdisciplines kwamen hierdoor in dit 
tijdschrift samen, waardoor ook de vormgeving van het blad tot stand kwam vanuit verschillende artistieke invalshoeken. Zie: 
http://www.zuidelijkewandelweg.nl/archief/architectuur/wendingen.htm [geraadpleegd op 21-04-2012]. 
852 Brief Anne aan Plasschaert, 07-10-1919, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven (brief 470, p. 628): ‘We zijn op raad van den dokter een 
poos in Nunspeet. Omdat het met de gezondheid van mijn man niets vooruitgaat. (…) Wij wonen Eperweg [sic].’  
853 Idem, brief van A. Mankes-Zernike aan Annie van Beuningen-Eschauzier, 3 oktober 1919 (Bijlage III.24), p. 721. 
854 Zie: W. van Bentum, Geïllustreerde wandelgids van het dorp Nunspeet en omstreken (Harderwijk z.j [1904]). Uit de brieven aan Pauwels 
en de herinneringen van Anne (1923) blijkt dat Jan Mankes al eens eerder in Nunspeet was. In oktober 1914 reisde hij op verzoek van de 
Haagse kunsthandelaar Schüller, die daar verpleegd werd voor tbc, naar het sanatorium om over de 'handel' te praten. Of Jan daar de 
tuberculose opliep is onduidelijk. Wel begon hij kort daarna te hoesten en werd hij moe.  
855 In Nunspeet werd tijdens de oorlog een groot vluchtelingkamp gebouwd, ‘Vluchtoord Nunspeet’. Een houten dorp voor 7.000 
vluchtelingen, maar wel achter prikkeldraad. Daar verbleven de meest ‘ongewenste elementen’ onder de vluchtelingen, ook wel omschreven 
als ‘de heffe des volks’ oftewel het uitschot. Volgens de eerste kampbestuurder dr. Hendrik Muller, bestond de kampbevolking uit: 
‘Dronkelappen, lichtekooien, syfilislijders en luiaards’. Het kamp werd medio 1919 gesloten en afgebroken. Zie ook: Fokke Postema, 
Onafzienbare heidevlakten. Belgische vluchtoorden op de Veluwe 1914-1918/ Vluchtoord Oldebroek en Nunspeet (Barneveld 2008). Zie ook: 
http://rubenvdm.home.xs4all.nl/algemeen.html [geraadpleegd op 21-04-2012]. 
856 Idem. Zie ook: http://nunspeetvillage.nl/schilders [geraadpleegd op 23-02-2013]. 
857 K. Roodenburg stelde aan de hand van verklaringen van de Nunspeetse kunstschilders Jaap Hiddink en Chris ten Bruggen Kate en door 
onderzoek in het gemeentearchief van Nunspeet met zekerheid vast dat het echtpaar Mankes in Nunspeet onderdak vond in pension Carpe 
Diem, toen met het adres Lb 28, later Eperweg 9. De pensionhoudster daar was Anna Maria Backhaus.  
Bron: K. Roodenburg, Kunstenaars op de Noordwest Veluwe. Een speurtocht (Stichting Veluws Museum, Harderwijk 1992) p. 176. 
858 Anne Mankes-Zernike aan Annie van Beuningen-Eschauzier (Bijlage III.25) p. 723. 
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op zieken vermocht, schijnbaar van grooten beteekenis, maar naar hij zelf bekent van geen nut 
en niet ongevaarlijk in gevolg.’ Ook in het magnetisme zag hij niet veel heil: ‘Ik [sta] sceptisch 
tegenover veel getuigen van herstel. De gevallen van pinkpillen en de kloosterbalsem zeggen 
hier genoeg. We zullen je de granuline-brochure eens sturen. Dan kun je zien hoe gemakkelijk ik 
te genezen ben!’859 Eerder stuurde ze een warme kamerjas voor Jan cadeau, voor de schaarse 
momenten die hij op kon zijn. 860 Anne liet weten dat Jan zich een ‘Engelsche Lord’ voelde in de 
jas, waarvan zij niet had geweten dat zoiets bestond. Beint was wel een beetje bang voor ‘paps in 
zijn nieuwen dracht’.861 Het kereltje was zo gevoelig voor verandering, dat hij zelfs niet naar de 
witte sneeuw buiten durfde te kijken. Ze waren dol op het kleine ventje, dat zo moeilijk om kon 
gaan met het nieuwe en het vreemde.  
 Anne benijdde haar zus Lize, van wie ze net had gehoord dat ze haar tweede kind 
verwachtte.862 Iets wat ze misschien zelf ook graag had gewild, ondanks de herinnering aan de 
moeizame bevalling en de kraamvrouwenpsychose. Maar ze besefte zich dat een tweede kind 
voor hen nooit realiteit zou worden. Ze moest zich gaan voorbereiden op een periode van 
afscheid en verlies.863 ‘Aan ʾt eind van dat jaar wisten we ʾt beiden, dat er op herstel nauwelijks 
meer viel te hopen’, schreef Anne later over die afschuwelijke tijd.864 Jan zelf werd er zich 
geleidelijk van bewust, dat hij zou gaan sterven en bij vlagen drong het ‘in al zijn scherpte’ tot 
Anne door, dat Jan echt niet meer herstellen zou.865 

 Net voor de jaarwisseling, op 29 december 1919 begon hij vanuit zijn bed een testament 
aan Anne te dicteren.866Uitdrukkelijk liet hij optekenen dat hij niet in De Knijpe, waar hij zijn 
vader nog geen vier jaar eerder ten grave had gedragen, begraven wilde worden. Een reden voor 
die keuze gaf hij niet. In emotionele bewoordingen liet hij Anne opschrijven wat er met zijn werk 
moest gebeuren na zijn aanstaande dood. Hij liet haar noteren welke schilderijen wel en welke 
niet aan een publiek mochten worden getoond. Het schilderijtje van Het interieur bij lamplicht 
en het Marmotje moesten vernietigd worden. De tekening van het Doodshoofdje en de Naakten, 
waarvoor Anne menigmaal poseerde, ook.867 Waren ze nog niet af, niet goed genoeg, of 
misschien te emotioneel en te intiem om met de wereld te delen? ‘Alles wat mijn werk betreft 
houd ik in eigen handen. Ik vertrouw niemand daaromtrent ook maar iets toe’, schreef hij aan 
Annie van Beuningen. ‘En ik zal dat blijven doen, zoolang ik maar eenigszins kan. Ook mijn 
vrouwtje heeft daarover niets en niets te zeggen. Er zijn dingen, die ik moet laten schieten, maar 
je weet niet hoe mijn hart dan bloedt; en ik verzeker je: ’t spijt me, dat ik in den tijd, toen ik er de 
kracht nog toe had, de helft van mijn dingen niet heb kunnen vertrappen.’ Hij wilde zoveel 
mogelijk meester blijven van ‘geestelijke producten’.868 ‘Een expositie kan iets heel moois zijn, 
maar ook: je staat met je diepste innerlijk voor veel onverschilligen. Ik haat dat openbare, 
jachtende, naar het uiterlijke succes gerichte exposeeren. Ik probeerde mooie dingen te maken 

                                                           
859 Idem. Zie ook noot 3: Geadverteerd werd: ‘Granuline het nieuw middel tegen tuberculose heeft schitterde resultaten opgeleverd. 
Granduline Co, Apeldoorn’. Zie: De Tijd, 31-05-1912. 
860 Het pension Carpe Diem had zeven vertrekken. Drinkwater via een put en een privaat tontoilet binnen. zie: Nunspeet 1910, Deel 4, p. 79. 
861 Brief aan Annie van Beuningen-Eschauzier, 7 nov 1919, brief 463, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 630. 
862 Nicolaas G. van Kampen, 23-12-2009. 
863 Brief Anne Zernike aan Annie van Beuningen, Nunspeet vrijdag 7 november (particuliere collectie). 
864 Mankes-Zernike,‘Jan Mankes’, p. 39. 
865 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 125.  
866 Testament van Jan, opgetekend door Anne. Nunspeet 29 december 1919 (Bijlage III.26) in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 724: 
‘Jan wil niet dat er ooit iets geëxposeerd wordt van wat ik of moeder over heeft. Ook het groote stilleven niet (er moet een gewone zwarte 
lijst om). Portret van mij met cape, moeder en aquarium bewaren, maar niet vertoonen. Uit de portefeuille met teekeningen: doodskopje en 
naaktje verscheuren. Het lamplichtschilderij vernietigen. Nooit iets verkoopen. Ook niet van de grafiek. Geen platen meer laten afdrukken. 
Alle afdrukken van Mouton verscheuren. Jan wil niet in De Knijpe begraven worden. Jan is tègen alle eere-exposities. Desnoods zouden 
geëxposeerd kunnen worden: collectie Tiele, collectie Annie van Beuningen (behalve marmotje, dat vernietigd moet worden) Collectie 
Pauwels, alléén wat al bij v. Es gehangen heeft. Enkele schilderijtjes uit Schüller’s tijd, b.v dat van Leyds, de dingen van v. Stolk. 
Waarschijnlijk weet Petemeijer nog wel enkele adressen, waar schilderijtjes zitten. Van v Harpen kunnen erbij, behalve ’t werk van de 
Bussy, twee stillevens + de dingen op de allereerste tentoonstelling verkocht. Maar in ’t algemeen: hevig tegen elke expositie protesteeren. 
Van onszelf zou er desnoods bij kunnen: Het kleine geitje en vader’s portret. Van Hélène Wolff: Het stilleventje, van Mr. Goddard in 
Rotterdam: de haan en ’t portretje van vader. ’t Doodskopje van Weber mag altijd er bij. 29 december ʾ19.’  Gezien de eerste zin van de tekst 
‘Jan wil niet..’ mag er vanuit worden gegaan dat de tekst door Anne is opgetekend. 
867 Idem. 
868 Brief van Jan aan Annie van Beuningen-Eschauzier, gedicteerd aan Anne Mankes-Zernike, 5 feb 1920, brief 476, in: Jan Mankes. Een 
kunstenaarsleven, p. 636. Vgl. Mankes-Zernike, Jan Mankes 1890-1920, p. 41 
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in allen eenvoud en juist omdat ik weet, dat geen schijn me ooit bevredigen zal, werp ik soms 
zoo woedend uit den weg wat me af kan houden van mijn eenig doel.’869 

Op 2 januari 1920 schreef ze aan Annie van Beuningen ‘Jan is zoo ziek, zoo ter doode toe 
ziek. ’k heb niets gevoeld van Oud en Nieuw Jaar. De zorg, de angst zet zich voort van dag tot 
dag.’870 Om daar acht dagen later aan toe te voegen: ‘Weet je wel hoe ziek Jan is, dat hij niet op 
zijn benen kan staan?’ De kleine Beint leek de onrust ook te voelen. Hij wilde niet meer gaan 
slapen, maakte veel lawaai in zijn bedje. Anne had moeite hem rustig te houden en ‘zijn huilen 
hindert Jan zoo’. Ze overwoog het jongetje weg te brengen, maar ‘ik zou hem zoo missen’.871 

 
 

 
Jan Mankes op z’n ziekbed, met Beint Mankes (rond 1919, Foto: RKD) 
 
Anne ging zo nu en dan nog wel uit preken en spreken, al probeerde ze zo veel mogelijk in de 
buurt van Nunspeet, bij Jan en Beint te blijven.872 Ze werkte er aan een groot artikel over de 
moderne richting en trad verscheidene keren op als spreker in de lezingencyclus rondom het 
thema Godsdienstige Vraagstukken, die werd georganiseerd voor jongerenverenigingen.873 
  Als de hopeloze situatie van Jan haar te veel werd vluchtte ze het pension uit om stoom af 
te blazen bij de Nunspeetse kunstenaar Jan van Vuuren, een van de weinige kennissen die ze had 
in het Veluwse dorp.874 Van Vuuren begreep de ernst van de toestand en schreef aan collega 
kunstschilder Wim de Groot dat de toestand van de doodzieke Mankes volgens de berichten van 
zijn vrouw uitzichtsloos was: ‘hij is pas dertig en kans op beterschap schijnt niet te bestaan’.875  
  Jan gaf zich in Nunspeet over aan zijn ziekte en sprak volgens Anne ‘volkomen 
overgegeven en sereen’ met haar over zijn naderende dood. Dat hij zou sterven was 
onomkeerbaar.876Anne probeerde zich goed te houden voor hem, maar aan Annie van Beuningen 
schreef ze: ‘Jan is zoo ziek den laatsten tijd. De koorts is denk ik deze week telkens 39.4 en 39.5. 
Zoo hoog was ze zoo lang achter elkaar nog nooit. (…) Ik probeer me aan te passen bij den 
                                                           
869 Idem. 
870 Brief aan Annie van Beuningen-Eschauzier, 02 januari 1920 (Bijlage III.28) in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 726-727. 
871 Idem. 
872 Op 16 december 1919 ging ze bijvoorbeeld voor in Amersfoort voor de Protestanten Bond in Amersfoort (in de Remonstrantse Kerk), zie 
Amersfoorts Dagblad/De Eemlander, 08-12-1919. 
873‘Godsdienstig leven in Nederland’ Algemeen Handelsblad, 11-10-1919. De in 1920 verschenen publicatie Godsdienstige Vraagstukken, 
met daarin Annes artikel ‘De moderne richting. De natuur-, cultuur- en levensbeschouwing der moderne richting’ was daar een uitkomst van. 
874 Voordat Jan van Vuuren zich in Nunspeet vestigde had hij al enige bekendheid. Hij was lid van het Schilderkunstig Genootschap Pulchri-
Studio en exposeerde in München en Parijs. In Parijs kreeg hij op de wereldtentoonstelling van 1900 voor een ingezonden stuk het 'Diplome 
d'Honneur'. Zie over Van Vuuren: http://www.kunsthandel-nunspeet.nl/index.php/collectie/jan-van-vuuren [geraadpleegd op 20-10-2013]. 
875 Kunstenaar Wim (Johannes Willem Simon) de Groot kwam in 1916 vanuit Blaricum naar Nunspeet om er te gaan wonen en werken. In 
1918 vertrok hij naar Heeze, later woonde hij in Lunteren. Klaas Roodenburg, Wim de Groot, 1877-1956: Kunstschilder (Harderwijk 1994) 
p. 23. 
876 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 125. 
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toestand en dat lukt me ook bij tijden wel. Totdat het verdriet en de onrust weer losbarsten.’877 
Jan voelde zich met de dag slechter. ‘Suf en duf’ raakte hij steeds somberder en dankzij ‘die 
ellendigen ziekte’ was hij al snel niet meer in staat te genieten van huiselijke tafereeltjes, van zijn 
vrouw of zijn kind.878          

Hoe ernstig de toestand toen al was, bleek toen eerst Annes schoonzus Popkje met haar 
man naar Nunspeet afreisden.879 Moeder Mankes weigerde eerst nog te geloven dat het zo slecht 
ging met haar jongste zoon, maar toen ook de in Los Angeles wonende Cornelis Mankes 
probeerde een visum voor Nederland te krijgen, om zijn doodzieke broer te bezoeken, reisde ze 
samen met Popkje naar de Veluwe om haar zoon, naar later zou blijken, voor de laatste maal te 
zien.880 Nu duidelijk was dat Jan niet meer beter zou worden, werd besloten naar Eerbeek terug 
te keren. Jan had de hoop een laatste zomer te mogen doorbrengen in de vertrouwde omgeving 
van zijn eigen huis. In de auto van Annie van Beuningen reden ze terug naar Eerbeek. ‘Prettig, 
dat we je auto weer mogen hebben. Den zomer breng ik toch maar het liefst in Eerbeek door.’k 
Zal echter als een zakje in den auto gedragen moeten worden. ’t Kan verkeren: op de heenreis 
stapte ik nog wat parmantig.’881 ‘Jan aanvaardde 't als een onvermijdelijkheid, waarin we ons 
hadden te schikken.’ Afgaande op de aan Anne gedicteerde brieven uit die periode leek hij steeds 
meer te beseffen wat hem te wachten stond. In een brief aan Annie van Beuningen, waarin hij 
haar schreef over de dood van een jong meisje, leek hij bijna uit te kijken naar het moment 
achter de lijdenspijn.  
 

Het gaf me een gevoel van verlichting, dat het meisje Will Murma (…) gestorven is. ’t Is 
bijna onuithoudbaar de gedachte aan zóóveel lijden. En dan voel je hoe nutteloos, hoe 
leeg een vraag naar het “waarom” is. Er is geen “waarom”. Een kind valt in een kuip met 
kokend water en sterft. Is God aan te klagen? Moeten we God danken voor de berusting, 
die ons wellicht gegeven wordt, omdat ʾt Zijn wil immers was? Och neen, God is niet 
wreed, God is niet liefdevol. God is wat wij zijn. Maar vertwijfeld van smart zullen we God 
zoeken en vinden. Hij is in den storm en Hij is niet in den storm. Hij komt met ons in die 
innigheid van gemeenschap, als wij in diepen ernst Hem waarlijk zoeken.882 

  
Onwillekeurig doet die passage denken aan een gedicht van de dichter Rainer Maria Rilke, uit 
zijn beroemde Stundenbuch, opgenomen in de kleine biografie die Anne enkele jaren na Jans 
overlijden over het leven van de grote dichter schreef. Het is het moment waarin Rilke een 
monnik zijn eigen sterven laat verbinden met de zijnstoestand van God.  
 
 
 
 
 
                                                           
877 Brief A. Zernike aan A. van Beuningen-Eschauziers, Nunspeet 30 januari 1920 (bijlage III.29) p, 728. In deze brief wordt ook melding 
gemaakt van het bezoek van Marie Overdiep en haar man, vrienden van Anne uit Heerenveen.  
878 Brief Jan Mankes, aan Annie van Beuningen-Eschauzier, gedicteerd aan Anne Mankes-Zernike, Nunspeet 9 februari 1920, brief 477, in: 
Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 637-638.  
879 Mogelijk werd tijdens dit bezoek van Popje en Gosse besproken dat Gosse Beints voogd zou worden na Jans overlijden. Dat Gosse de 
Jong Beints voogd was blijkt uit Beint Mankes. Leven en werk, p.50-51. Beint Mankes schrijft daar: ‘Oom Gosse was mijn “toeziend 
voogd”werd mij verteld’.  
880 In een brief van moeder Mankes aan Jan en Anne (Idem, 8 februari 1920 (Bijlage III.30) pp. 729-730): ‘Ik had juist Cornelis voort 
teruggeschreven, dat Gosse hem geschreven had dat hij door tussenkomst van de consul de papieren in orde kon krijgen of hij de briefk. niet 
had ontvangen. Nu van morgen heeft G. naar ’t veen geweest na de secretarie om een uittreksel van de bevolking en na Ootmarsum 
geschreven om een geboorte acte, dus dat zal nu wel voor elkaar komen, ’t kan me begrijpen dat Cornelis zoo verlangt na hier te komen 
(…)’. Of het Cornelis Mankes lukte om naar Nederland te reizen is niet duidelijk. De gegevens van Ellis Island geven aan dat hij in 1916 en 
in 1922 (en niet in 1920) toestemming vroeg om het land in te reizen. Cornelis Mankes woonde sinds 1916 in California. Hij was volgens de 
gegevens van Ellis Island in februari 1921 genaturaliseerd en woonde in Los Angeles. Zie: http://www.ellisisland.org [geraadpleegd op 29-
10-2013]. Jentje Mankes-Hartsuiker bezocht Eerbeek rond 18 februari 1920. Jan schreef aan Annie van Beuningen ‘Moeder is toch zoo’n 
heel lief mensch. Ik heb de laatste jaren in Friesland veel met haar genoten. Maar toch is het eigenaardig hoe weinig uiterlijke aandoenlijk ik 
word bij een weerzien. Zij zelf hebben dat veel meer. Toch was het heerlijk haar rustig aan mijn bed te hebben zitten.’ Zie: Brief Jan Mankes 
aan Annie van Beuningen, 18-02-1920 (particuliere collectie).  
881 Brief Jan Mankes, gedicteerd aan Anne Mankes-Zernike, aan Annie van Beuningen-Eschauzier, Nunspeet 9 februari 1920, brief 477, in: 
Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 637-638. Vgl. Mankes-Zernike, Jan Mankes 1890-1920, p. 39. 
882 Brief aan Annie van Beuningen-Eschauzier, 20 februari 1920 (Bijlage III.32) in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 731-732. 
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Het is het gedicht waarin volgens Anne een ‘volkomen eenheid met God’ naar voren kwam:  
 

Wat zult gij doen, God, als ik sterf 
ik ben uw kruik (als `k wordt een scherf?) 
ik ben uw drank (als ik bederf) 
ik ben uw kleed, uw timmerwerf 
Met mij verliest gij uwen zin. 
Na mij hebt gij geen huis, waarin  
woorden u zacht en warm begroeten.  
Als `k weg ben, valt van uwe voeten, 
de stof, die `k als mijzelve min. 
Uw groote mantel laat U bloot, 
Uw blik, die ‘k met mijn warme wang 
zacht als op een kusse’ ontvang,  
zal komen en mij zoeken lang  
en legt zich bij zonsondergang 
bij vreemde steenen in den schoot. 
 
Wat zult gij doen, God? Ik ben bang.883 

 
Hoezeer Jans toestand in maart nog verergerde is niet duidelijk. Brieven uit deze periode zijn, als 
ze er al geweest zijn, tot op heden onvindbaar of niet bewaard gebleven.  
 In een laatste brief aan Annie van Beuningen liet Anne weten dat het goed was dat Annie 
nog eens langs zou komen. Het was tijd om afscheid te nemen.884 Moeder Zernike reisde naar 
Eerbeek om haar oudste dochter, zo goed en zo kwaad als het ging, bij te staan.885 Professor 
Weber stak, zoals hij de gehele periode van Jans ziek zijn had gedaan, regelmatig het veld over 
om hen beiden een hart onder de riem te steken. Jans goede vriend Chris Huidekoper kwam nog 
een laatste maal langs. Hij zat verslagen en stil bij Anne in de huiskamer, nadat hij aan Jans bed 
de ernst van de toestand begrepen had.886 Op het laatst wilde Jan, bevreesd voor alles wat naar 
het pathetische zweemde niemand meer zien, zelfs Beint niet. ‘(…) Hij sprak geen 
afscheidswoorden, tot niemand.’887 Melancholie had zich van hem meester gemaakt. Anne kon 
het nauwelijks nog verdragen. Nachten waakte ze aan het bed van haar stervende echtgenoot. 
‘Zijn zachte sterven duurde lang.’ Jan sliep niet meer, at nog nauwelijks en verkeerde in 
voortdurende pijn.888 Tot twee dagen voor zijn dood bleef zijn geest helder, toen gleed hij 
langzaam weg. Rond twee uur in de nacht van 23 april merkte Anne dat zijn ademen was 
gestopt. Jan was gestorven. 
 
  
 
 
 
 
                                                           
883 A. Mankes-Zernike, Rainer Maria Rilke. Een benadering (1925) p. 19. 
884 Aan Annie van Beuningen liet ze op 7 april weten dat het goed was dat Annie op 13 april langs kwam. Zie brief 7 april 1920, brief 479, 
in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, p. 639. 
885 Over de komst van haar moeder schreef Anne aan Annie van Beuningen: ‘Gisteren was mijn moeder er. Ze meent ’t wel goed en is ook 
wel onder den indruk van het smartelijke hier, maar veel hebben we niet aan haar bezoek. Ze heeft zulke totaal andere opvattingen dan wij in 
verschillende dingen.’ Zie: Idem, brief 7 april 1920, brief 479, p. 639. Daar nog aan toevoegende ‘Beint speelde gelukkig lief met haar en 
was helemaal niet bang’. Wellicht had het de maken met het feit dat Antje Dieperink in alles een lerares was. Nicolaas G. van Kampen 
vertelde (23-12-2009) dat zijn grootmoeder zelfs bij het spelen met de blokken instructies gaf. De kleinkinderen mochten niet vrij bouwen, 
maar moesten het bijgeleverde boekje volgen. 
886 In haar autobiografie schreef ze later over Weber: ‘Professor Webers grote vriendelijkheid en belangstelling bleken uit het wekelijkse 
bezoek, dat hij Jan trouw al die tijd heeft gebracht. Ook voor mij waren die bezoeken een lichtpuntje, vooral in het laatste halfjaar van Jans 
ziekte, toen ik niet meer van huis ging en niemand sprak dan wie bij ons kwam.’ Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 126-127 
887 Mankes-Zernike, Jan Mankes 1890-1920, p. 42. 
888 Idem. Dit is de laatste bekende brief van Jan Mankes, zestien dagen voor zijn overlijden. 
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RRilke en de troost van de eenzamen 
‘Heden ontsliep heel vredig onze lieve Man, Vader, Zoon en Broeder, Jan Mankes, 30 jaar oud’, 
schreef Anne in een sober overlijdensbericht.889 De begrafenis vond enkele dagen later plaats op 
de Eerbeekse begraafplaats. Er werd een ‘schilder ten grave (…) gedragen, wiens werk harten 
had geraakt (…)’.890 Zwijgend stond Anne in de kring van mensen aan het open graf; niet omdat 
ze, naar eigen zeggen, ‘te aangedaan was om te spreken’, maar omdat ze haar ‘gevoel niet kon 
versnipperen in woorden, die er te klein voor waren’. Het was de huisarts Crans die aan het graf 
het woord nam, terwijl haar gedachten afdwaalden en zij luisterde naar een fitis.891 Hoog in de 
boom zong hij ‘het weemoedige liedje, dat Jan zo had liefgehad’.  
 Chris Lebeau beloofde een grafsteen te maken.892 Half Nederland zocht hij af, op zoek 
naar de juiste steen. Niets was goed genoeg voor zijn vriend, alle aangeboden materiaal keurde 
hij af. Hij reisde naar een Belgische steenhouwerij en koos daar eigenhandig de juiste steen die, 
een sober uitgehouwen kruis dragend, het graf van zijn vriend mocht afdekken.893 
 Via herinneringsartikelen in kranten en tijdschriften bewezen ook andere vrienden en 
collega’s uit de kunstwereld Jan in mooie, vaak poëtische bewoordingen de laatste eer. ‘Er lag in 
dat werk een verzoening, een oplossing welke deze tijd zelf bijna nergens anders gaf, noch in de 
religie, noch in de wetenschap, noch ten slotte in de nieuwe levensopvatting. Het werk van 
Mankes beteekende voor menig man of vrouw een herademing. Het was naar het leven toe 
gericht, niet er van af’, schreef Chris Huidekoper.894 Hoezeer Jan Mankes een ‘zeer gevoelig en 
een zeer persoonlijk kunstenaar (was), die de dingen aanschouwde met een open klaren blik, en 
die bij de groote waarde die hij hechtte aan vorm, aan kleur, aan stofuitdrukking, toch een 
geestelijk element in zijn werk wist te leggen, waardoor het boven de uiterlijke schoonheid ons 
de stille ontroering gaf die slechts van een waarachtig kunstwerk kan uitgaan’, memoreerde de 
kunstenaar en kunstcriticus Reiner W.P. de Vries jr. in Elseviers geïllustreerd Maandschrift.895 
Maar hoe moesten die woorden Anne troosten? Anne, die niet de geroemde kunstenaar Mankes 
was kwijtgeraakt, maar haar geliefde Jan. 

 Een paar dagen na de begrafenis werd Anne 34 jaar. Aan Hélène Wolff, die haar ondanks 
de bedroefde situatie toch een verjaardagsfelicitatie had gestuurd, schreef ze die dag hoe erg ze 
Jan miste, al was er ook een zware last van haar schouders gevallen. De tijd van hopen en vrezen, 
de tijd voorafgaande aan zijn definitieve ziek zijn, was veel zwaarder geweest dan de laatste 
droeve tijd van zekerheid, dan deze eerste dagen van gemis. Misschien was het nog te vroeg voor 
het echt missen. Want Jan was nog bij haar, zijn liefde om haar heen en in haar. Ze voelde zich 
nog steeds ‘Jans vrouw’ en kon zich niet voorstellen dat hij niet meer binnen zou komen in zijn 
witte schildersjas.896 Zijn hele wezen was nog zo dichtbij haar, zijn geest om haar heen. Enkele 
maanden later schreef ze opnieuw aan Hélène.897 Hoe verdrietig ze was, maar ook hoe dankbaar 
ze was voor wat Jan haar had gegeven. Dat gevoel overstemde meestal het acute verdriet, al 

                                                           
889 Het enige tot dusverre bekende overlijdensbericht van Jan Mankes wordt bewaard in het archief van de Larensche Kunsthandel in het 
Stadsarchief Amsterdam, inv. 6. 
890 Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 127-128. 
891 Dokter Crans wilde geen geld hebben voor zijn behandeling van Jan, die een portretje van zijn dochter had gemaakt. Zie: Mankes-
Zernike, Een vrouw, p. 128. Zie ook het brievenboek: de verwijzing naar het portret van Elsa Crans in de brief aan Hélène Wolff, 8 
september 1919, brief 444, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 589-590. 
892 Mankes-Zernike, Een vrouw, pp.127-128. 
893 Kuiper, ‘Je bent een fijne kerel’, p. 39. 
894 Chris Huidekoper, ‘In Memoriam: Jan Mankes’, Eigen Haard, 1920, p. 760. Zie ook: C. Huidekoper, ‘In Memoriam: Jan Mankes’, in: 
Mercuur e.a. (red.), Woudsterweg, pp. 31-33. 
895 R.W.P. de Vries, ‘Jan Mankes 1889-1920’, Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, 30, 1920, pp.145-160. ‘R.W.P. de Vries jr., kunstenaar 
en kunstcriticus, was leerling van M.W. van der Valk, G.W. van Dijsselhof en van de Rijksnormaalschool te Amsterdam (1890-1895). Hij 
schilderde, tekende, etste en maakte houtsneden en boekbanden. Van 1906-1929 was hij redacteur van Elseviers Geïllustreerd Maandschrift. 
Als kunstcriticus schreef hij honderden artikelen in diverse week- en dagbladen’ Bron: Rijks Kunsthistorisch Documentatiecentrum (RKD), 
archief R.W.P. de Vries jr.  
896 Brief Anne Mankes-Zernike aan Hélène Mimi Wolff, Eerbeek 1 mei 1920 (niet gepubliceerd, particuliere collectie). 
897 Beint Mankes vond deze in 1977, kort na het overlijden van Hélène Wolff, terug in haar huis in Bussum. ‘De voor mij waardevolste 
ontdekking is een doos met enkele brieven van mijn moeder en twee van mijn vader uit de tijd in Eerbeek. Zowel de brieven van tijdens zijn 
ziekte, als die van mijn moeder na zijn dood zijn ontroerend (…) Zij sprak zelden of nooit over haar huwelijk en over mijn vader. Ondanks 
de schijn van het tegendeel, was ze gesloten. Wat ze over mijn vader zei waren incidentele dingen maar een beeld van hem, zoals hij voor 
haar geweest was, heeft ze nooit willen geven. Niet door onverschilligheid, door gebrek aan liefde, integendeel door een vorm van ‘pasteru’ 
te willen zijn, waarschijnlijk. Er zijn dingen waar men niet over kan praten omdat ze te essentieel zijn, te ingrijpend.’ Zie Beint Mankes, p. 
308.  
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overheerste een gevoel van neerslachtigheid. Ze was naar binnen gekeerd en kon zich moeilijk 
uiten. Naar Beint ‘die zoo allerliefst ook wel is, voor wie ik, althans een tijd lang nog, alles zal 
wezen’, probeerde ze opgetogen te zijn, maar het lukte maar moeizaam.898 Langzaam drong het 
tot haar door dat ze haar grote liefde was kwijtgeraakt. Ja, het was waar, om haar heen waren 
voldoende mensen die haar lief hadden, maar wat stelde dat voor bij ‘de volkomen alles 
vergevende, alles in u verminnende liefde’ van haar man? Die liefde was ze kwijt.899  
 Anne voelde zich eenzaam, al was ze geen moment alleen. Haar moeder was bij haar 
gebleven, tot haar goede vriendin Marie uit Heerenveen was over gekomen.900 Na haar vertrek 
kwam Ditte met haar dochter logeren. Hierna vertrok Anne met Beint naar Friesland om Jans 
moeder en zijn zus Popkje op te zoeken en aansluitend reisde ze naar Loenen waar haar ouders 
weer in het pension verbleven. Ze bleven daar een hele maand, omdat ze dicht in de buurt van 
hun oudste dochter wilden zijn. Toen ook zij weer vertrokken waren, ging Anne met Beint naar 
Hilversum. Professor De Bussy had gevraagd of ze wilden komen logeren. Blij om haar oude 
leermeester weer te zien, ging ze nietsvermoedend bij hem op bezoek. Het zou de laatste keer 
zijn. 

 Izaak de Bussy was al enkele jaren ernstig ziek.901 Tijdens zijn jaren als doopsgezind 
predikant in Amsterdam was hij overspannen geraakt, waardoor hij vervroegd met emeritaat 
was gegaan. Na een periode als stadsarchivaris en bibliothecaris te hebben gewerkt keerde hij in 
1892 terug in de theologie. Ditmaal niet als predikant, maar als hoogleraar 
godsdienstwijsbegeerte en ethiek aan de Gemeentelijke Universiteit van de hoofdstad en aan het 
Doopsgezind Seminarium, waar hij de leerstoel Geloofsleer en Christelijke Ethiek bekleedde. 
Maar een ernstige keelaandoening maakte dat hij in 1916 ook die posities vervroegd moest 
neerleggen. En hoewel hij nog enkele jaren in relatief goede doen doorbracht, verergerde zijn 
ziekte in 1920. Anne schrok van zijn toestand en schreef aan haar schoonmoeder over ‘de ernst 
van de treurige ziekte van de professor’.902 Betrekkelijk kort na haar bezoek, in de zomer van 
1920, overleed De Bussy.          
 Afkerig als hij was van elke vorm van mensverheerlijking, werd bijna niemand 
uitgenodigd om zijn begrafenis bij te wonen. Zelfs zijn beste vrienden hoorden pas daags voor de 
uitvaart van zijn overlijden. Ook Anne. Maar tegen zijn uitdrukkelijke wens in, reisde Anne, 
overmand door het verdriet van dit nieuwe verlies, in allerijl naar Hilversum om afscheid te 
nemen van haar leermeester en goede vriend. Ze kwam te laat. Zijn huis was leeg, ‘de kinderen 
brachten hun vader al naar zijn graf’.903 De uren die ze in het lege huis doorbracht, wachtend op 
zijn kinderen met wie ze ook bevriend was geraakt, beschreef ze later als de desolaatste van 
haar leven. Het verse verdriet om de dood van Jan, ‘tegelijk met de smart om dit nieuwe verlies, 
[vond] voor het eerst een uitweg in de tranen’.904 
 
 

                                                           
898 Idem, 18 juni 1920 (niet gepubliceerd, particuliere collectie). 
899 Vgl. de woordkeuze ook met hoe ze in die periode van rouw Rilke citeert: ‘Bemind worden is verbranden. Minnen is lichtgeven met 
onuitputtelijke olie. Bemind worden is vergaan, minnen is duren. (…) Slecht leven de beminden en in gevaar.’ Zie: Mankes-Zernike, Rainer 
Maria Rilke, p. 44. 
900 Marie ten Ham uit Heerenveen, was gehuwd met Atze Overdiep, een kassier te Heerenveen. Beiden waren doopsgezind. Marie kerkte in 
Bovenknijpe, mogelijk omdat Anne daar op de preekstoel stond. Na Annes huwelijk en vertrek in 1915 ging Marie Ham met attestatie over 
naar de Doopsgezinde Gemeente van Heerenveen. Marie verhuisde in 1925 (nadat ze weduwe was geworden) naar Maarssen, waar Annes 
zus Elisabeth enige tijd bij haar in woonde. Anne en Marie hielden hun hele leven contact met elkaar. (Met dank aan Siemen Kromhout).  
901‘De hartelijke professor, die van mening was dat de godsdienstige voorstelling niet opgewekt wordt door de innerlijke gewaarwording, 
maar omgekeerd wekt de voorstelling de godsdienstige gewaarwording op. ‘Citaat overgenomen uit: ‘Wetenschap. I.J. de Bussy ’, 
Algemeen Handelsblad, 10-10-1920. De Bussy was er van overtuigd dat ‘het geloof aan God de uitdrukkingen zijn van een leven des harten, 
van innerlijke ervaringen, die door de wetenschap alleen zielkundig kunnen worden gewaardeerd’. Een overtuiging die volgens hem ‘geen 
ingang [zal] vinden, zoolang wij niet verlost zijn van de meening dat er geen andere werkelijkheid is dan de wereld die wij zien.’ Zie: I.J. de 
Bussy, ‘De ontwikkelingsgang van de moderne richting’, De Gids, 53, 1889, pp.109-153. Zie ook: Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis 
van het Nederlands Protestantisme (BLNP) deel 5 (2001) pp. 104-105: ‘De godsdienstige voorstellingen zijn cultureel ontstaan. Geloof is z.i. 
niet langer een zedelijke voorstelling van natuur en geschiedenis, maar de deelname aan de chr. culturele traditie. (…) Het gaat in de 
godsdienst om een transcendente, zich boven de wereld verheffende poëzie waarin de mens rechtstreeks opklimt tot God, met godsdienstige 
voorstellingen als zuivere vertolkingen van het gemoedsleven.’ 
902 Brief Anne Mankes-Zernike aan Jentje Mankes-Hartsuiker (niet gepubliceerd, particuliere collectie, 23 augustus 1920). 
903 Frerich, Van een ethisch-idealistische theologie naar een empirische ethiek, p. 131. 
904 Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 129-130. 
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Wat volgde was een tijd van diepe rouw. Zwijgzaam en gesloten had ze het gevoel dat ze haar 
verdriet alleen dàn kon dragen, als ze er niet over sprak. ‘Ik wist, dat vrienden me zo min 
troosten, als tranen me verlichten konden.’905 Anne en Beint werden opgevangen bij Annes 
ouders in Amsterdam. Ze rustten uit en Anne begon voorzichtig weer een beetje te werken. In de 
haar zo vertrouwde Singelkerk, waar ze als student zo veel uren had doorgebracht met De 
Bussy, stond ze voor het eerst weer op de kansel.906 
 Kort daarop reisden Anne en Beint terug naar Eerbeek, waar ze in hun eigen omgeving, 
hun ‘lot en (…) toekomst het rustigst onder ogen kon zien’.907 Thuis, in het stille atelier, vond de 
jonge weduwe troost bij een andere kunstenaar, bij de dichter Rainer Maria Rilke. Anne besloot 
enkele gedichten van Rilke, ‘die telkens de eenheid van leven en dood heeft bezongen, van ’t hier 
en ’t ginds zijn’, in het Nederlands te vertalen en een kleine biografie over de dichter te 
schrijven.908 Ooit was het Hélène Swarth geweest die haar op het werk van de toen nog 
nauwelijks in het Nederlands vertaalde dichter gewezen had. De Duitstalige gedichten waren 
voor Anne, die met een uit Duitsland afkomstige grootvader, vloeiend Duits had geleerd, een 
openbaring geweest. Hoewel Rilke door sommigen ‘een wereldvreemde dromer’ werd genoemd, 
‘een weke estheet, een ijdele dweper met voorbije aristocratische en esthetische 
hersenschimmen (…)’, was hij voor anderen juist een gids, de weg naar een andere wereld, bijna 
als een goeroe.909 Pas in de jaren rond 1917, toen zijn werk in het Nederlands werd vertaald, 
raakte men ook in Nederland geïnteresseerd in de biografie van de schrijver.910 Zo verscheen in 
1920 het werk Levensinzicht, waarin ‘waardevolle gedachten uit Rilkes brieven’ werden 
besproken.911  

Vooral de brieven waarin hij sprak over grote kunstenaars als Rodin, Cézanne en Van 
Gogh, maakten indruk op Anne.912 Ze stortte zich op het werk en het leven van de dichter, die net 
als Jan ‘ook uit het hart van de dieren en de dingen wist (…) te spreken’.913 Tot de ziel van steden 
en landschappen wist Rilke door te dringen, en soms zelf sprak hij volgens Anne zoals de 
oudtestamentische profeten deden, niet tot maar vanuit God.914 Uit zijn werk Die Aufzeich-
nungen des Malte Laurids Brigge, dat ze opvatte als deels autobiografisch, durfde ze te 
concluderen dat ook Rilke ‘een eenzaame’ was.915 Ze voelde zich in haar eigen eenzaamheid 
verwant met de schrijver. Het was ‘de troost van de eenzamen, dat zij de trouw van de stille 
dingen in de kamers’ zo diep voelden.916 Rilke adviseerde haar om het ‘volwassen gevoel’ te 
verlaten en terug te keren naar ‘een van uw kinderdingen’. Want daar school goedheid in en 
‘vertrouwdheid en nietalleenzijn’.917 De dood nam Rilke zeer in beslag.918 Zijn Stundenbuch, 

                                                           
905 Idem. 
906 Algemeen Handelsblad, 02-10-1920. 
907 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 129. 
908 A. Mankes-Zernike, Rainer Maria Rilke. Een benadering (Rotterdam 1925). Zie ook: A. Mankes-Zernike, Uit Rilkes Schatkamer 
(Lochem 1955) p. 8.  
909 Deze typeringen werden vooral toegeschreven aan het allergrootste deel van zijn vroegste werk, dat gekenmerkt wordt door zijn mystieke, 
vaag-religieuze en neoromantische stemming. Albert Verwey was volgens Hazeu (1995, p 146) de eerste in Nederland die Rilke vertaalde. 
Hij publiceerde ‘De opdracht (aan Mohammed)’ (‘Mohammeds Berufung’ uit Neue Gedichte) in: De Beweging, 3, april 1917. In 1925 
publiceerde Marsman een opstel over Rilke in De Gids; in 1926 opgenomen in De anatomische les. Zie ook de paragraaf over Rilke in 
Nederland in: Hendrik Gerrit Aalders, Van ellende edel: De criticus Slauerhoff over het dichterschap, Academisch proefschrift UvA, Faculty 
of Humanities. Universiteit van Amsterdam, verdedigd op 1 november 2005. 
910 Voor een uitgebreidere uiteenzetting over de ontvangst van Rilke in Nederland tot de jaren zestig van de twintigste eeuw zie: G. de 
Landsheeres, ‘R.M. Rilke en de Nederlandse kritiek’, De Vlaamse gids, 34, 1950, p. 427 en Leo Simoens, ‘Rilke-bibliografie’, Levende 
talen, nr. 197 (dec. 1958), aanvullingen plus correcties in nr. 219 (april 1963) en nr. 226 (okt. 1964). Overgenomen uit: Aalders, Van ellende 
edel, p.134. 
911 Rilke, Rainer Maria: Levens-inzicht. Waardevolle gedachten uit Rilke’s brieven, verzameld en ingeleid door Gitta Mencken; vertaling J. 
W. Kuiper (Rotterdam z.j). 
912 A. Mankes-Zernike, ‘Rainier Marie Rilke’ in: Elsevier Maandschrift, 1937, pp. 23-28.  
913 Mankes-Zernike, Rainer Maria Rilke, p. 5. 
Volgens H.G Aalders waren Nederlandse Rilke-exegeten van het eerste uur, de theologe Annie Mankes-Zernike en Etty Hillesum, die beiden 
met hem dweepten. Zie: Aalders, Van ellende edel, p.134. 
914 Mankes-Zernike, Rainer Maria Rilke, p. 5. 
915 Idem, p. 13. Zie ook: Rainer Maria Rilke, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Süddeutsche Zeitung Bibliothek, 26, 2004 
(Oorspronkelijk: Parijs 1910). 
916 Zie: R.M. Rilke, Vertelsels van onze lieve heer. Vertaling Joh. Winkler (Amsterdam 1904). 
917 Mankes-Zernike, Rainer Maria Rilke, p. 17.  
918 Hoewel Rilkes vroege werk, Das Stundenbuch (1899–1903) en Das Buch der Bilder (1902; 1906), ook in Nederland al snel grote 
bekendheid verkreeg, verscheen een eerste bespreking van zijn werk hier pas in 1909; het betrof een recensie van de Neue Gedichte (2 delen, 
1907 en 1908) in De Gids. Deze gedichten, in Parijs onder invloed van Rodin en Cézanne ontstaan, onderscheiden zich van het vroege werk 
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waarin een uitgebreide passage over de dood was opgenomen, zou later uitgebreid terugkeren 
in Annes biografische werk over de dichter. Ze was getroffen door zijn beschrijving van de 
tragiek ‘dat niet ieder mensch zijn eigen dood sterft, den dood die bij zijn leven hoort’.919 Dat was 
wat het sterven vreemd en zwaar maakte, concludeerde Anne later: ‘Men sterft de dood die tot 
de ziekte hoort, die men heeft (want sinds men alle ziekten kent weet men ook, dat de 
verschillende letale afsluitingen tot de ziekten behoren en niet tot de menschen’. 920  

Het bestuderen van zijn visie op de dood bracht haar troost en het vertalen van zijn 
gedichten en het geven van lezingen over zijn leven en werk gaven haar nieuwe inzichten en 
daarmee energie. Zijn verzen, vooral zijn Stundenbuch, waren volgens haar uitingen van een 
nieuwe mystiek, die niet alleen de eigen ziel, maar alles liet opgaan in God. 921 Ze verdiepte zich 
meer in ‘de mystieken drang naar het ééne groote verband’ waarmee Rilke ‘het 19e eeuwse 
individualisme [had] overwonnen’.922 Rilkes hartstocht om door te dringen tot het wezen 
scherpte zijn oog voor alle onwaarachtigheid en verklaarde zijn grote liefde voor de dingen, de 
armen en de kinderen én zijn fascinatie met de dood.923  
 Zijn werk deed haar onbewust aan die andere zo bewonderde literator denken, Tolstoj. 
Als auteurs deelden Tolstoj en Rilke een voorliefde voor het samenbrengen van kunst en 
religie.924 Rilke, zo concludeerde Anne, stond ver af van ‘het kenmerk van [de poëzie] der 
tachtigers’, door Willem Kloos geformuleerd als ‘de allerindividueelste expressie van de 
allerindividueelste emotie’.925 Bij de poëzie van de Tachtigers was de eigen ziel het einddoel van 
het werk. Bij Rilke was dit niet het geval. Zijn toevallige emoties vertolkte hij niet.926 Verzen 
waren niet, zoals de mensen dachten, gevoelens, het waren ervaringen. En ervaringen kosten, in 
tegenstelling tot gevoelens, tijd en moeite. Je moest er steden voor hebben gezien, mensen voor 
hebben gekend, boeken voor hebben gelezen, bloemen voor hebben geroken. Een vers ter wille 
moest men ‘herinneringen hebben aan vele liefdesnachten, waarvan geen op de ander leek, aan 
kreten van barenden en aan lichte, witte slapende kraamvrouwen die zich sluiten. Maar ook aan 
de stervenden moet men geweest zijn, en bij de doden gezeten hebben (….) En het is nog niet 
voldoende dat men herinneringen heeft. Men moet ze vergeten kunnen, als er vele zijn, en men 
moet geduld hebben te wachten tot ze terug komen’ citeerde ze uit Malte Brigge.927  

In Rilkes persoonlijke zoektocht naar het sublieme trof de lezer geen geijkte 
godsdienstige termen. Het was volgens Anne van niet geringe waarde dat zijn nieuwe 
godsdienstige beeldspraak ook de oude beeldspraak vernieuwde, doordat deze predikanten, 
theologen en toehoorders dwong om zich op de betekenis van die beelden te bezinnen. Voor 
haar was Rilke een profeet van een nieuwe tijd.928 Zo’n godsdienstige poëzie, zoals bijvoorbeeld 
in zijn Stundenbuch, moest niet beschouwd worden als stichtelijk. Zij verhief zich volgens Anne 
boven onze opvatting van God.929.  
 Grote woorden nam de predikante in de mond als zij sprak of schreef over de dichter. 
Maar tussen de zinnen over Rilke als vermaner en profeet komt uit haar werk toch vooral een 
trooster naar voren. Een dichter die de dood kende en in staat was erover te schrijven op een 
wijze waarmee Anne zich kon vereenzelvigen. En dat had ze nodig. Want wie anders zal er 
terwijl ze in het lege huis in Eerbeek schreef over Rilkes liefde voor ‘de dingen’, over zijn liefde 
voor de natuur en zijn begrip van de dood, in haar hoofd hebben gezeten dan Jan. ‘Dat niet 

                                                           
door het streven volledig op te gaan in de objecten van beschrijving, met uitsluiting van emoties en fantasie. Daarom worden deze gedichten 
vaak ‘Dinggedichte’ genoemd. Overgenomen uit: J.J.A. Mooij, ‘Roland Holst en Rilke’, De Gids, 151, 1988, pp. 414-417.  
919 Mankes-Zernike, Rainer Maria Rilke, p. 38. 
920 Zie: Mankes-Zernike, Rainer Maria Rilke, pp. 38-39.  
921 Vgl. Mooij, ‘Roland Holst en Rilke’, pp. 414-417.  
922 Lezing A. Mankes-Zernike op de vergadering van Moderne Theologen. Notulen vergadering van moderne theologen, Bijzondere 
Collecties UvA. Zie ook: Het Vaderland, staat en letterkundig nieuwsblad, 04-04-1924. 
923 Vgl. Mankes-Zernike, Rainer Maria Rilke, pp. 13-16, 18-20 en 32-340 
924 Idem, p. 58. 
925 Idem, p. 49. 
926 Idem, p. 50. 
927 Mankes-Zernike, Rainer Maria Rilke, p. 51. 
928Verslag van een lezing van Anne Zernike over Rilke staat in: ‘Kerknieuws Vergadering van Moderne Theologen’, Het Vaderland, 01-05-
1924. 
929 Lezing Anne Mankes-Zernike voor de Nederlandse Protestantenbond in Rotterdam over hedendaagse poëzie. Zie: ‘Stadsnieuws. De 
Haven. Hedendaagsge godsdienstige Poëzie’, Rottterdams Nieuwsblad, 19-03-1921.  
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iedereen zijn eigen dood sterft, den dood die bij zijn leven hoort’, vond niet alleen Rilke het 
ergste. Hoe wreed was het dat zij na nog geen vijf jaar huwelijk was gescheiden van Jan. ‘Men 
komt, men vindt het leven klaar, men heeft het slechts aan te trekken’, citeerde ze Rilke. ‘Men wil 
weggaan of is er toe gedwongen: welnu, geen inspanning: Voilà votre mort, monsieur. Men sterft 
zooals het valt; men sterft de dood die tot den ziekte hoort (…).’930 Anne Zernike was in diepe 
rouw. Ze ging door een vreselijke periode. En met Rilke lukte het haar om vast te blijven houden 
aan dat ene wat er toe deed: ‘De hoofdzaak was, dat men leefde. Dat was de hoofdzaak.’931  
  
Opnieuw de kansel op 
Al snel na Jans overlijden moest Anne op zoek naar een baan. Omdat Jan vrij kunstenaar was 
geweest, kon Anne geen aanspraak maken op een weduwepensioen. Hoewel ze weinig zin had 
om weer een dorpspastorie te betrekken, stelde ze zich in de zomer van 1920 opnieuw 
beroepbaar.932 Anne begreep niet waarom zij door geen enkele gemeente werd gevraagd. Ze 
begon zichzelf te verwijten dat ze zich niet had voorgesteld aan de nieuwe hoogleraren van het 
Doopsgezind Seminarium, die haar dus niet kenden en de vacante gemeenten daarom niet op 
haar zouden wijzen. Of dit de werkelijke reden voor het uitblijven van een beroep was is niet 
vast te stellen, maar ze lijkt onwaarschijnlijk. De hoogleraren zullen geweten hebben wie Anne 
Zernike was, aangezien haar aanstelling als predikante zoveel stof had doen opwaaien. 
Bovendien stond het bericht van haar beschikbaarheid in alle dagbladen en periodieken.933  
Als dat de reden niet was, was het dan misschien omdat ze een kind had waarvoor ze moest 
zorgen? De beroepen bleven uit.  
 Gelukkig vroeg de doopsgezinde gemeente van Almelo haar, tegen een ruime vergoeding, 
enige malen te komen preken, eens per week catechisatie te geven en wat huisbezoeken te 
doen.934 De gemeente was vacant, maar de kerkenraad wilde haar, alvorens een beroep uit te 
brengen, de gelegenheid geven de gemeente te leren kennen, opdat ze bij een eventueel beroep 
zou weten wat haar daar te wachten stond. Althans, dat was wat men haar vertelden. Met geen 
andere keuze, ging Anne op het aanbod in. Maar zolang het geopperde beroep uitbleef, durfde ze 
nog niet te verhuizen naar het oosten. De lange reistijd tussen Eerbeek en Almelo, er was juist 
een spoorwegstaking gaande, nam ze op de koop toe.  
Het werk in Almelo ging op zich prettig. De catechisanten waren niet lastig en kwamen trouw; op 
huisbezoek werd ze overal vriendelijk ontvangen. Maar de lange dagen zonder Beint braken 
haar op. Ze hoopte snel beroepen te worden, zodat ze konden verhuizen en zij dichter bij haar 
zoon zou kunnen zijn. 
 Met haar collega ds. H.A. Enklaar, hervormd predikant in Almelo, maar lid van de 
Algemeen Vrijzinnig Hervormde Vereeniging, maakte ze alvast plannen om samen te werken, 
wanneer het beroep definitief werd. Dat zat er toch echt aan te komen, dachten ze. Het klikte 
goed met hem en zijn vrouw, Nellie de Sauvage Nolting, die in haar studententijd verdienstelijk 
had geschilderd en Anne nog kende uit Amsterdam. Zij nodigde Anne uit om bij hen te eten, 
zolang ze nog op en neer reisde.935 Maar van een beroep kwam het niet. Tegen alle 
verwachtingen in werd op de ledenvergadering van 6 maart 1921 niet Anne, maar ds. Lodewijk 
                                                           
930 Mankes-Zernike, Rainer Maria Rilke, pp. 38-39. 
931 Idem, p. 30. 
932 In het Algemeen Dagblad, 10-08-1920 en het Rotterdamsch Nieuwsblad, 11-08-1920 stond aangekondigd dat zij weer beroepbaar was. 
Vanaf juni 1920 ging zij weer sporadisch voor. Zoals op 27 juni in de doopsgezinde kerk van Rotterdam. ‘Predikantenlijst’ in Rotterdamsch 
Nieuwsblad, 28-06-1920. 
933 Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 130-131. 
934 Ds. Petrus Marinus Heringa (1878-1962), sinds 1 september 1912 doopsgezind predikant in Almelo, nam afscheid op 31 december 1920 
in verband met zijn benoeming tot directeur van de openbare leeszaal en bibliotheek in Enschede. Anne Mankes-Zernike werd voorlopig 
aangesteld om hem te vervangen. 
935 ‘De vrouw van een hervormde collega, die ik nog enigszins kende uit Amsterdam, had me geregeld gevraagd te komen middagmalen. Er 
hingen goede stillevens bij haar aan de wanden, waarvan ik tot mijn verbazing hoorde, dat zijzelve die in haar meisjesjaren geschilderd had. 
Natuurlijk had ik er geen vrede mee, dat zij nu, naar haar zeggen, enkel nog maar de kopjeskwast hanteerde en het was me later een grote 
voldoening haar, door mijn enthousiasme voor haar werk, opnieuw tot schilderen te hebben gebracht. Ze heeft indrukwekkende doeken 
geschilderd, Nellie Enklaar- de Sauvage Nolting, fors van opzet en van diepe senore kleur. Moeder van vier kinderen, voelde ze zich in haar 
harmonische huwelijk toch pas, zoals ze me eens schreef, volkomen gelukkig, als ze voor haar schildersezel zat.’ Zie: Mankes-Zernike, Een 
vrouw, pp. 133-134. Zie ook: ‘Kunst in Den Haag, Ernst en Karin Leyden bij d'Audretsch.— Mevr. Enklaar de Sauvage Nolting bij Ljernur’, 
Algemeen Handelsblad, 27-01-1931: ‘De pastorie als atelier! De dominees vrouw die, naar wij hoorden, mevrouw Enklaar—De Sauvage 
Nolting is, blijkt tevens artiste te zijn (…) Laat mevrouw Enklaar gerust haar “verloren uren" zoo blijven vullen; ze zullen niet verloren zijn.’ 
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Gerhard Holtz (1880-1927), een jonge weduwnaar uit Ylst, beroepen.936 Nog tijdens de 
vergadering ontstond de nodige deining, die in Annes beleving leidde tot het aftreden van de 
hele kerkenraad ‘omwille van “unfaire machinaties”, welke tot die totaal onverwachte keus 
hadden geleid’.937 Er zou vanuit enkele vooraanstaande families druk zijn uitgeoefend om 
dominee Holtz naar Almelo te halen. De reden daarvoor was simpel: Holtz’ moeder was een 
naast familielid van scheidend kerkenraadsvoorzitter mr. Egbert Barend Bavink ten Cate.938  
Het hele incident leidde er toe dat Anne nog maar weinig fiducie had dat zij zou worden 
beroepen door een andere doopsgezinde gemeente. Ook van de gemeente in Arnhem, waar ze op 
verzoek van de predikant die wat rust wilde hebben voor studie, zijn preekbeurten waarnam, 
had ze op den duur niets te verwachten.939 Teleurgesteld begreep ze dat ze maar beter naar iets 
anders uit kon gaan zien.  
 De werkelijke reden waarom geen enkele doopsgezinde gemeente de predikante wilde 
beroepen is nooit duidelijk geworden. Lieten ze haar links liggen omdat ze zich kort daarvoor in 
een lezing, gevolgd door een publicatie in de bundel Godsdienstige Vraagstukken, zo radicaal 
had uitgesproken voor de links-moderne geloofsrichting?940 In het artikel had Anne zich 
gepositioneerd als een radicaal vrijzinnige theologe en predikante en standpunten verdedigd 
waar menig doopgezinde broeder zich mogelijk over achter de oren heeft gekrabd.  
Achtereenvolgens behandelde ze de grondslag van de links-moderne richting, haar visie op de 
vrouw in het ambt, de betekenis van de Bergrede en het onmetelijke belang van de kunst binnen 
de vrijzinnigheid. ‘De ware religie slaat de wetenschap rustig gade’, zo betoogde ze, ‘want zij 
heeft er niets van te vrezen en ook niets van te hopen’. 941 De bijbel was immers niets anders dan 
een menselijk boek, een verzameling oude documenten waarvoor men zich in de 
gedachtewereld van de oudheid moest verplaatsen om de oorspronkelijke bedoeling ervan te 
begrijpen. Ze bekritiseerde de vrijzinnige richting die al meer dan tachtig jaar bestond, maar zich 
maatschappelijk nauwelijks wist te onderscheiden van liberalen of socialisten.942 ‘Dit weinig 
eigene van de modern-godsdienstige beweging op maatschappelijk gebied, die blijkbare 
onmacht om haar werk in de wereld te doortrekken van den geest der vrije vroomheid.’943 
Waarom durfden zij zich niet volledig over te geven aan de kern van de Bergrede? De 
versplintering binnen de vrijzinnigheid had ervoor gezorgd dat men zich had teruggetrokken in 
de eigen veilige kringen, aldus de predikante, die hoogst waarschijnlijk doelde op de, juist in 
doopsgezinde kring door Annes jaargenoot aan het seminarie, ds. Tjeerd Hylkema, opgestarte 
Gemeentedagbeweging.944  
 Deze vernieuwingsbeweging binnen de Doopsgezinde Broederschap was in 1917 
ontstaan vanuit de behoefte van haar leiders om het vuur binnen de doopsgezinde gelederen 
weer te doen ontvlammen en streefde naar praktische vroomheid, spiritualiteit en een 

                                                           
936 Hij deed intrede in Almelo op 15 mei 1921. 
937 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 134. 
Het afwijzen van Anne Mankes-Zernike had waarschijnlijk niets te maken met anti-vrouwelijke gevoelens. In de doopsgezinde gemeente 
Almelo hadden de vrouwen al het actieve kiesrecht (=het recht om te kiezen) sinds 3 augustus 1878. Op de eerder genoemde 
ledenvergadering van 4 mei 1921 kregen de vrouwen ook het passieve kiesrecht. Als eerste vrouw werd op diezelfde avond Maria Nijhuis-
van Reenen gekozen tot lid van de kerkenraad. 
939 ‘Tijdelijke benoeming ds. Mankes-Zernike in Arnhem’, Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's courant, 15-10-1920. 
940 Al in 1919 sprak zij in Amersfoort over ‘De Moderne Richting’. Zie: ‘De moderne richting’, Amersfoorts Dagblad/Eemlander, 16-12-
1919.  
941 Het historisch kritische onderzoek had recent geleid tot een prachtige nieuwe Bijbelvertaling van de hand van Hooykaas, Kuenen, 
Herdersche en Oort, die onder de benaming? Leidsche Vertaling grote populariteit genoot in moderne kringen. Mankes-Zernike, ‘De 
moderne richting’, pp.100-101. 
942 Met de moderne richting doelde zij op vrijzinnig-religieuzen binnen verschillende (protestantse) kerkgenootschappen en verbanden: de 
Vrije Gemeente, de Nederlandse Protestantenbond, de Doopsgezinde Broederschap, de Remonstrantse Broederschap, de Evangelisch-
Lutherse Kerk, als ook vrijzinnigen binnen de Nederlandse Hervormde Kerk.  
943 Idem, p. 119. 
944 Geïnspireerd door zijn bezoeken aan Woodbrooke en de daaruit voortvloeiende Barchembeweging,was Woodbrooker van het eerste uur, 
de doopsgezinde predikant Tjeerd O. Hylkema ervan overtuigd geraakt dat praktische vroomheid, spiritualiteit en een gemeenschappelijke 
beleving ook de uitgangspunten konden vormen voor een hedendaags doperdom. In 1917 richtte hij de doopsgezinde Gemeentedagbeweging 
op, die later ook bekendheid kreeg onder de naam ‘Elspeetse Vereeniging’ Zie: K.D. Prins, ‘Tjeerd Oeds Ma Hylke Hylkema (1888-1962’,, 
Historische mededelingen van de Historische Vereniging Steenwijk en omstreken, 22/4, 2005, pp. 106-118. Zie ook: J.M. Leendertz, 'Wie 
ons ontvielen', Doopsgezind Jaarboekje, 1963, pp. 17-20. T.O Hylkema was een oud-studiegenoot van Annes, ze studeerden af op dezelfde 
dag. 
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gemeenschappelijke beleving van het doperdom.945 Maar Anne wilde geen versnipperde 
vrijzinnigheid. De verschillende kerkgenootschappen en bewegingen moesten samen op weg. 
‘Als er iets terecht zal komen van den maatschappelijken arbeid in vrijzinnig-godsdienstigen 
geest, moeten allen die voor deze dingen gevoelen, veel malen tezamen komen om de wegen uit 
te bakenen waarlangs wij moeten gaan, zoodat het allen helder en klaar voor den geest staat, 
wat ons onderscheidt van de maatschappelijk werkers links en rechts van de neutralen en 
christelijken.’946 In duidelijke taal had ze het fundament gelegd voor een plan dat ze enkele jaren 
later tot uitvoering zou brengen. Maar dat wist zij in 1920 nog niet. Wat ze wel terdege zal 
hebben beseft is dat zij met het artikel in Godsdienstige Vraagstukken haar radicale 
vrijzinnigheid openbaar maakte.  
 Hoewel kunst binnen de moderne richting een belangrijke plaats was in gaan nemen en 
moderne cultuur vaak binnen de religie tegenover traditie werd geplaatst, was Anne van mening 
dat ook religie zelf een cultuurverschijnsel was en bovendien dat religieuze kunst zich evengoed 
buiten de religieuze kaders, in de seculiere maatschappij kon bevinden.  
 

Beseffen ze wel dat alle kunst religieus gewaardeerd worden kan? De kunstenaar zoekt, 
zoo min als de vrome, zichzelven. Hij verliest zich in zijn kunst, zooals de vrome in zijn 
religie en als zegt hij, dat hij de schoonheid en de vrome, dat hij God zoekt, wezenlijk is 
hun streven nauw aan elkaar verwant. Beiden schuwen de banaliteit en de platheid en 
zoeken wat verheft. Treffend zegt Van Deyssel het in zijn Frank Rozelaar: Twintig jaar 
geleden was het: de heilige schrift is niet dan Hebreeuwsche Litteratuur. Nu luidt het: 
alle litteratuur is, in mindere of meerdere mate, Heilige Schrift. Niet is de Heilige Schrift 
slechts Litteratuur. Maar de Litteratuur is zelf Heilige Schrift.947   

 
Binnen de Doopsgezinde Broederschap was op dat moment weinig ruimte voor dergelijke 
radicaliteit. Met de opkomst van de Gemeentedagbeweging maakte de broederschap een 
beweging naar rechts, naar een meer christocentristische geloofsbeleving. In 1916 had ds. 
Honigh uit Franeker, die zich zo had verzet tegen vrouwen in het ambt, geschreven dat ‘het (…) 
in onze broederschap [geheel ontbreekt] aan geestdrift en toewijding. Aan de heilige zin en de 
liefde die nodig zijn voor de verheven taak, waarvoor wij zijn geroepen.’948 Er werden kritische 
vragen gesteld bij de betekenis van het doopsgezinde gedachtegoed in de wereld. Hij moest 
concluderen dat het aan de gave van het woord niet ontbrak, maar wel aan de daarbij behorende 
daden. Hylkema deed daarop in de Zondagsbode een oproep om samenkomsten te organiseren 
waarin ‘biddend samenzijn en samenwerken’ centraal zou staan. Hij pleitte voor samenkomsten 
waarin iedereen kon opgaan ‘met het verlangen om versterkt te mogen worden in het leven met 
God’. Hij wilde deze bijeenkomsten ‘Gemeentedag’ noemen, naar het verlangen ‘om zich voor te 
bereiden voor Zijn dienst, zowel in eigen leven als in de gemeente als in de wereld’.949 Op 2 
augustus 1917 was de eerste Gemeentedag een feit. 950 
 Voor de Doopsgezinde Broederschap markeerde de beweging een omslagpunt tussen 
negentiende-eeuwse burgerlijkheid en individualisme en een nieuw twintigste-eeuws begrip 
van (doopsgezinde) wereldbroederschap.951 Het was een beweging van mensen die zich 
geïnspireerd wisten door ‘hun Heer en het Evangelie.’952Al snel werd opgemerkt dat in de 
Gemeentedagbeweging een meer christo-centristische gezindheid tot uiting kwam dan over het 

                                                           
945 C. Nijdam en R. de Zeeuw (1953), ‘Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk’, Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia 
Online, via: http://www.gameo.org/encyclopedia/contents/G4525.html [geraadpleegd op 04-06-2012]. 
946 Mankes-Zernike, ‘De moderne richting’, p. 119. 
947 Idem, pp.115-116. 
948 M. Honigh, ‘De geest in onze gemeente’, Doopsgezind Jaarboekje, 1916, via: http://www.gdb.doopsgezind.nl/nl/geschiedenis.html 
[geraadpleegd op 12-08-2012]. Zie ook: Pieter Post, Geschiedenis van het doopsgezinde kerklied (1793-1973) Van particularisme naar 
oecumeniciteit (Hilversum 2010) p. 242. 
949 Bron: http://www.gdb.doopsgezind.nl/nl/geschiedenis.html [geraadpleegd op 12-10-2012]. 
950 Idem. 
951 Zie over de Gemeentedagbeweging binnen de Doopgezinde Broederschap ook: J.P Heering,‘Het vrijzinnig protestantisme op de drempel 
van de nieuwe tijd’, in: B. Klein Wassink en Th M. van Leeuwen (red.), Tussen geest en tijdgeest. Denken en doen van vrijzinnig 
protestanten in de afgelopen honderd jaar (Utrecht 1989) pp. 108 en 131.  
952 Nijdam, Onze eerste 10 jaren, p. 31. 
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algemeen in de broederschap werd vernomen.953 ‘Hoewel de beweging op tijd inzag dat dit een 
verloochening van de eigen afkomst en beginselen zou betekenen, was deze onderstroom 
aanwezig in de broederschap.’954 Het zal er ongetwijfeld aan hebben bijgedragen dat de radicaal 
vrijzinnige Anne niet met open armen werd terugontvangen door de Doopsgezinde 
Broederschap, die haar nog geen negen jaar eerder als eerste vrouw in het ambt had bevestigd. 
 Ondertussen werd Annes thuissituatie moeilijker. Het geld dreigde op te raken. In de 
winter van 1921 reisde ze naar Rotterdam om daar een lezing te geven over de dichters Boutens 
en Rilke.955 Ze betoogde dat die gedichten niet moesten worden gelezen als een verzameling 
stichtelijke liederen, maar dat de werken van deze dichters boven de opvatting van God 
uitstegen. De opkomst bij de lezing was groot.956 Een van de aanwezigen was de Remonstrantse 
predikant en kunstliefhebber Dr. Cornelis Hooykaas, die ze mogelijk eerder bij de bevestiging 
van Frederika Rappold als eerste vrouwelijke Remonstrantse voorganger had ontmoet.957 Het 
klikte meteen tussen Anne en Cornelis Hooijkaas, want ‘(O)ok hij was ‘litterair (…) groot 
gebracht bij De Tachtigers. Hij kende heele stukken van Kloos, van Eeden, Gorter, Perk, Verwey 
en Adema van Scheltema van buiten. Daarnaast was hij volkomen thuis in Gezelle en Roland 
Holst, en las hij graag in van Looy, Maeterlinck e.a. (…). Maar ook de ouderen, Vondel, Luyken en 
Breeroo, ook Goethe hadden zijn liefde.’958 Net als Anne had hij een grote voorliefde voor kunst. 
‘Zijn geest had breeder vlucht noodig dan de gebieden van zijn theologie en kerk’, schreef zijn 
remonstantse collega en vriend Gerrit Jan Heering later in zijn nagedachtenis. ‘Zijn kerkelijke 
vacanties gebruikte hij menigmaal voor bezoeken aan Florence en andere kunststeden. Na de 
preek ging hij vaak naar den Rotterdamschen Kring of Booymans. Zijn leerlingen nam hij mee 
naar exposities in de buurt. Het was hem altijd een genot, iemand mee te kunnen tronen naar 
iets moois, hij mocht graag samen genieten.’959 
 Terug in Eerbeek en overdonderd door de ontmoeting, schreef Anne hem of ze niet in 
aanmerking kon komen voor de vacante voorgangerspositie van de afdeling van de Nederlandse 
Protestantenbond aan de Linker Maasoever in Rotterdam. In het relatief nieuwe Tuindorp 
Vreewijk hadden zich allerlei mensen gevestigd die open stonden voor alternatieve 
mogelijkheden van beleving in geloof en cultuur. Men zocht er moderne doordenking en vrije 
vormgeving van het christendom. Al sinds 1890 was er een plek voor mensen die het in de 
traditionele (orthodoxe of vrijzinnige) kerken niet konden vinden.960 Het leek haar een ideale 
plek om opnieuw te beginnen. Een kleine afdeling, slechts veertig mensen, betekende een plek 
die ze naar eigen inzicht kon inrichten en opbouwen.  
 Per ommegaande kreeg ze een antwoord. Ook Hooykaas zag veel heil in haar komst en 
stelde meteen alles in het werk om er voor te zorgen dat Anne met Beint naar Rotterdam kon 
komen. Met grote flair bepleitte hij het belang van haar komst onder enkele kapitaalkrachtige 
vrijzinnigen. Binnen mum van tijd was het geregeld. Tegen het door haar gewenste salaris van 
2000 gulden per jaar plus de garantie dat ze kosteloos een woning ter beschikking kreeg, werd 
zij voorlopig voor drie jaar aangesteld in Tuindorp Vreewijk.961 Geschrokken van de stress die 
haar geldzorgen met zich mee hadden gebracht, sloot ze een verzekering af, zodat ze op haar 
zestigste jaar een bescheiden lijfrente zou krijgen. Kort daarop kregen zij en Beint een huisje 
toegewezen aan de Lede, een straat langs een smal water met daarnaast een breed gazon en veel 
bomen. Het was mei 1921, een jaar was verstreken en de veerkrachtige Anne durfde weer naar 
de toekomst te kijken.  
 
 
 
                                                           
953 Idem, p.32. 
954 Idem, p.33. 
955 ‘Stadsnieuws. De Haven. Hedendaagsche godsdienstige poezie’, Rotterdams nieuwsblad, 19-03-1921. 
956 Idem.  
957 Frederika W. Rappold werd in 1920 bevestigd door Hooykaas. Zie: Barnard, ‘Frederika Wilhelmina Rappold (1890-1975)’, pp. 101-110. 
958 G.J. Heering,‘Levensbericht Cornelis Elias Hooykaas’, in: Handelingen en levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde te Leiden, 1933-1934 (Leiden 1934) p. 67. 
959 Idem, pp. 67-78. 
960 R. Boeke, ‘Anne Mankes- Zernike 1887-1972, Rotterdams jaarboekje 1972, p. 190. 
961 Mankes-Zernike, Een vrouw, p.135. 
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Een nieuw begin  
Rotterdam Tuindorp Vreewijk (1921-1930) 

 
 
 
‘Dames en Heren.’ Anne krabbelde de woorden in de kantlijn van haar rede. Vlakbij haar 
openingszin: ‘Zoals de agenda u heeft medegedeeld heb ik verleden week mijn ontslag 
aangevraagd.’962 Wie had kunnen denken dat haar voorgangerschap in Tuindorp Vreewijk al na 
drie jaar zou eindigen? Haar besluit stond vast, ze nam vandaag ontslag. Het conflict waarin ze 
verzeild was geraakt was nu zo hoog opgelopen dat ze hier absoluut niet verder wilde. Ze was de 
beschuldigingen van de voorzitter meer dan zat. Ja, ze was met Willy naar Parijs gegaan.963 Na 
alle spanning rond het overlijden van haar vader moest ze op adem komen. Maar ze had niet, 
zoals de voorzitter beweerde, de afdeling in de steek gelaten en op kosten gejaagd. Ze had goede 
vervanging geregeld en haar vrije dagen had ze zelf betaald. Bovendien, de reden van haar 
afwezigheid was toch legitiem? Haar vader was geheel onverwacht overleden. Halsoverkop was 
ze naar haar moeder in Amsterdam gereisd, Beint achterlatend bij haar vrienden Adriaan en 
Too.  

Thuis in de Amsterdamse Pijp had ze, met haar broers en zussen, hun verslagen moeder 
opgevangen. Vader Zernike was nog maar drieënzestig jaar toen hij op 30 oktober 1922 
overleed.964 Een zwakke gezondheid was hem fataal geworden. In de zomer was hij zo ziek 
geworden dat hij na de vakantie zijn werk als hoofd van de Amsterdamse Vondelschool niet 
meer hervatte. Hij werd opgenomen in de Boerhaavekliniek en overleed daar enkele maanden 
later.965 Zijn overlijden, het ‘wegvallen van zijn krachtige, zeer intelligente persoonlijkheid’, was 
voor Anne alsof er ‘een grote bres was ontstaan in de muur die [haar] omveiligd had’.966 
Opnieuw was een van haar meest dierbaren overleden. Ze was er kapot van. Terug in Tuindorp 
leek het alsof, buiten Willy, niemand belangstelling had voor haar verdriet. Ze vroegen er niet 
naar, het leven ging er zijn gewone gang. Anne was voor hen vooral de voorgangster en met haar 
privéleven bemoeiden de afdelingsbestuurders en leden zich niet. 
 Toch waren het uiteindelijk niet de beschuldigingen van de voorzitter of de desinteresse 
voor haar als persoon, die haar deden besluiten te vertrekken. Dat besluit was geworteld in een 
diepere, veel principiëlere kwestie: een verschil in opvatting tussen haar en de voorzitter over 
wat vrijzinnigheid was en wat dat betekende voor de vormgeving van de afdeling aan de Linker 
Maasoever. Voorzitter Peter Hermanus van Roon begreep volgens haar niet wat het werkelijk 

                                                           
962 Ontslagbrief van Anne Mankes-Zernike, los bijgevoegd bij de notulen van de ledenvergadering van de NPB-afdeling, 23 november 1924, 
stadsarchief Rotterdam, Nederlandse Protestanten Bond Rotterdam, inv. nr. 135. 2.2: afdeling Linker Maasoever, coll. nr. 27; notulen van 
bestuurs- en ledenvergaderingen 1922 maart 3 - 1928 oktober 25. 
963 Vermoedelijk logeerden ze bij de tante van Willy van Stockum (zie een volgende paragraaf in dit hoofdstuk): Clara Marie van Hamel-van 
Stockum, de weduwe van prof. dr. A.G. van Hamel, die deels in Parijs en deels in Zwitserland woonde. 
964 ‘C.F.A. Zernike †’, De Telegraaf, 30-10-1922: ‘Heden is in de Boerhaavekliniek overleden C.F.A. Zernike, hoofd der Vondelschool in de 
Moreelsetraat. De heer Zernike was een bekend man op onderwijs gebied.’ Zie ook berichtgeving in o.a. Voorwaarts: sociaal-democratisch 
dagblad, De tribune: soc. dem. Weekblad, De Leeuwarder Courant, De Gooi en Eemlander, Het Volk en Het Vaderland. 
965 ‘Onderwijs en opvoeding. C.F.A. Zernike †’, De Telegraaf, 31-10-1922. Zernike werd geprezen als ‘een der uitstekende figuren in de 
onderwijs-wereld, bekend als schrijver van heldere, voortreffelijke artikelen over onderwijs en opvoedkundige vraagstukken, als ontwerper 
van veelgebruikte rekenmethode voor de lagere school, als leider van het peadagogisch Woordenboek (…), voorzitter van het hoofdbestuur 
van de Vereeniging van hoofden van Scholen in Nederland (…)’. Zernike had ook veel tegenstanders, maar ‘zij die tegenover hem stonden 
waardeerden hem, als een hoogstaand rechtschapen bestrijder’. Zie: ‘Binnenland C.F.A. Zernike †’, Het Vaderland, 31-10-1922. 
966 Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 198-199. 
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betekende om vrijzinnig te zijn.967 Om vrij te zijn in geloof en gedachten.968 Net als de ook in het 
bestuur van de federatie zittende ds. Fetter, zag ze dat ‘het nieuwe opkomende geslacht […] niet 
alleen behoefte [heeft] aan godsdienstig leven zooals wij dat tot nu toe kenden, maar […] van zijn 
voorgangers ook leiding in het aanverwante gevoelsleven, zielsleven, op het gebied van kunst en 
wijsbegeerte [verwacht]’.969 Een megalomaan kerkgebouw, iets wat de voorzitter graag wilde, 
was daarvoor niet nodig. Een kleiner gebouw met verschillende functies zou veel meer aan die 
behoefte tegemoet komen. Als Van Roon aanbleef als voorzitter en daarmee de koers van de 
afdeling bepaalde in een richting die niet de hare was, dan zat er voor haar niets anders op, dan 
moest ze deze NPB-afdeling achter zich laten. Wat ze daarna ging doen zou ze wel zien. Er was 
voldoende werk. Ze had inmiddels veel contacten door haar actieve rol actieve rol in veel 
verenigingen en actiecomités.970 Ze zou zich wel redden. 
 Ondertussen was het bovenzaaltje van het Zuider Volkshuis vol gestroomd met 
afdelingsleden. Tussen hen ontwaarde ze Willy. Op haar initiatief had een groepje leden van het 
bestuur een extra vergadering geëist, waarin de kwestie van de ruzie besproken en beslecht zou 
worden. Voor Anne had dat niet gehoeven. Een schriftelijke procedure was voldoende geweest. 
Maar het bestuur had besloten het verzoek van Willy en de anderen in te willigen. Nu moest ze 
haar ontslagbrief, die ze zo graag liever per post had willen sturen, tijdens de vergadering 
voorlezen.971 Met opgeheven hoofd zou ze daarna vertrekken uit Tuindorp. Haar naam werd 
genoemd. Het was zover. Ze ging staan. ‘Dames en Heren.’  
  
Aan de Linker Maasoever 
Drie jaar eerder, op 20 maart 1921, was Anne Mankes-Zernike bevestigd als voorganger van de 
afdeling Linker Maasoever van de Nederlandse Protestantenbond (NPB). De intrededienst was 
niet, zoals tien jaar eerder in Bovenknijpe, een groot evenement geweest, waar vanuit alle 
windstreken toehoorders en pers op af waren gekomen. Toch was het kleine zaaltje goed gevuld. 
Onder het toeziend oog van afgevaardigden van alle vrijzinnige gemeenten en organisaties in 
Rotterdam, haar ouders en de Lebeaus –die hier niet opvielen, wat ze in het Friese dorp 
ongetwijfeld wel zouden hebben gedaan– opende ds. Cornelis Hooykaas de dienst.972 Hij heette 
haar van harte welkom en roemde tevens de voortvarendheid van het bestuur van de afdeling 
die er in was geslaagd de leden ervan te overtuigen dat financiële steun aan het bekostigen van 
het voorgangerschap van ‘mevrouw Mankes’ de moeite waard was. Hij wenste Anne alle zegen in 
haar werk.973 Daarna verliet hij het spreekgestoelte om plaats te maken voor haar.  

De nieuwe voorgangster zei blij en dankbaar te zijn. Het vertrouwen waarmee ze haar 
werk voor de afdeling in Tuindorp aanvaardde was niet onder woorden te brengen. Ze wilde 
proberen door die gevoelens haar werk te laten leiden en te laten stuwen. In haar woorden over 
de tekst die ze besprak: ‘zoekt den Heer en leeft’ (Amos 5:6) klonk door waar zij voor stond, 
hoezeer ze politiek-maatschappelijk betrokken was en wat haar er de laatste maanden doorheen 
had gesleept. Als vrijzinnig predikant deed ze geen aanspraak op het kennen van God of het 

                                                           
967 P.H. van Roon werd in 1877 geboren in Rotterdam, in 1902 trouwde hij met Pieternella Maria Crepin. Hij overleed in1930 in Utrecht. 
Naast voorzitter van de NPB afdeling van de Linker Maas was hij ook voorzitter van ‘Amphion’, de oudste mannenzangvereniging van 
Rotterdam. Hij zat sinds 1919 in het bestuur van de NPB afdeling aan de Linkemaas. 
968 Zie de correspondentie tussen de voorzitter Van Roon, Anne Mankes-Zernike en het bestuur van de NPB afdeling Linker Maasoever 
opgenomen in: Stadsarchief Rotterdam, inv. nr. 135 Nederlandse Protestantenbond, 2.2 afdeling Linker Maasoever, coll. nr. 2: notulen van 
bestuurs en ledenvergaderingen 1922 maart 3 – 1928 oktober 1925. De frase ‘vrij in geloof en gedachten’ is overgenomen van de 
documentaire over Friese jaren van Anne Zernike, Anne Zernike: 'Om it leauwen en de sinnigens’.(Nederlandse titel: Anne Zernike: Vrij in 
geloof en gedachten) Script en regie Annet Huisman, Fryslan Doc, Omrop Fryslan, 2012.  
969 Stadsarchief Rotterdam, inv. nr. 135; Nederlandse Protestanten Bond Rotterdam: 3. Gedeponeerd archief van de Vere(e)niging voor 
Vrijzinnige Religie, Linker Maasoever, Rotterdam, aldaar notulen van de Commissie tot stichting van een gebouw voor vrijzinnige religie 
Linker Maasoever, voortgezet als Vereeniging voor Vrijzinnige Religie Linker Maasoever, 17 maart 1923-14 juli 1923. 
970 In de jaren 1920 was Anne Zernike onder andere actief in verschillende vredescomités, binnen de Vereniging voor Vrouwen met een 
Academische Opleiding (VVAO), binnen de Kring van Vrouwelijke Predikanten, de Vergadering van Moderne Theologen en binnen de 
redactie van De Stroom. Vrijzinnig Godsdienstig Weekblad, in 1921 opgericht door Cornelis Hooykaas en Simon Gorter (beide predikant in 
Rotterdam). 
971 Ontslagbrief van Anne Mankes-Zernike, los bijgevoegd bij de notulen van de ledenvergadering van de NPB-afdeling, 23 november 1924, 
stadsarchief Rotterdam, Nederlandse Protestanten Bond Rotterdam, inv. nr. 135. 2.2: afdeling Linker Maasoever, coll. nr. 27; notulen van 
bestuurs- en ledenvergaderingen 1922 maart 3 - 1928 oktober 25. 
972 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 140. 
973 In Rotterdam Tuindorp Vreewijk werd Anne door nagenoeg iedereen ‘Mevrouw Mankes’ genoemd. 
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verhevene, maar zocht ze er slechts naar en dat was genoeg. Voor haar geen ‘Vader in de Hemel’. 
Het goddelijke kon worden gevonden in het eigen hart, zelfs in het grootste leed, ja zelfs in de 
dood: 

In dit woord klinkt [iets] (…) van wat ik telkens opnieuw hoop te mogen zeggen. 
Misschien beseffen wij dat ons drukke leven toch niet alles geeft wat wij verlangen, en 
daarom komen wij hier om te spreken over, en te bidden tot God, om dat leven te 
versterken, waarnaar ons hart uitgaat. Het is waar, dat krachtig zielenleven onmogelijk is 
in een verdorde samenleving; wij hebben sympathie voor hen, die de maatschappij 
willen verbeteren. Een gezonde maatschappij kan echter niet ontstaan, wanneer het 
zielenleven van den enkeling niet krachtig is en sterk. Wij moeten daarom medewerken 
om de maatschappij te vrijwaren voor bederf, door de boodschap der liefde te brengen, 
vooral tot den enkeling. Wij moogen God zoeken en leven. Als wij God gevonden hebben 
in eigen hart, zullen wij hem vinden in alles, ook in leed, en rampen, zelfs in den dood.974 

 
Gezeten op gehuurde, tussen de gymnastiektoestellen opgestelde, bioscoopstoelen met op de 
achterleuning het Tuschinski-logo, luisterden de aanwezigen naar haar woorden.975 Ook Beint 
was erbij. Gezeten naast Annes ouders observeerde hij hoe de organiste, mevrouw Neuhuis-
Brandt van Straten (‘tante Winnie’), een gescheiden vrouw met twee zoontjes die haar woonhuis 
gedeeltelijk tot een kunstnijverheidswinkel had getransformeerd, de muzikale omlijsting 
verzorgde. ‘In mijn herinnering een wat slordig artistiekerig gedoe met een magere, vrij kleine 
vrouw’, omschreef Beint haar later. Ze droeg liberty-achtige kleding, stond door de week in haar 
winkeltje en zat zondags achter het harmonium in de gymnastiekzaal van het Volkshuis, waar ze 
zich dan voor de afdeling verdienstelijk maakte.976 Het was een van de weinige keren dat Anne 
Beint mee had genomen naar een dienst. Ze hield werk en privé gescheiden. Thuis sprak ze er zo 
weinig mogelijk over. 
  De ‘liberty-achtige’ tante Winnie behoorde tot het bonte gezelschap mensen dat in korte 
tijd in het pas gestichte Tuindorp Vreewijk was neergestreken. Op initiatief van de Rotterdamse 
notabelen K.P. van der Mandele, J. Mees en schrijvend raadslid L.J.C.J. van Ravesteyn was enkele 
jaren daarvoor door de grote architect Berlage een ontwerp gemaakt voor een vernieuwend 
tuindorp. Dat moest gesitueerd worden in een polder net buiten Rotterdam.977 Het 
oorspronkelijke ontwerp kende vijfhonderd huizen met eigen tuin, glooiende straten, 
natuurlijke waterwegen en veel groen. Het was een ambitieus opgezet plan. Te ambitieus. 
Tussen 1916 en 1918 werd het plan deels aangepast en vervolgens gerealiseerd door de 
architecten M. J. Granpré Molière, P. Verhagen & A.J. Th. Kok en J. H. de Roos & W.E. 
Overeynder.978  
 Het dorp, want van een echte Rotterdamse wijk was nog geen sprake, was ontstaan als 
reactie op de slechte huisvesting van de arbeidersbevolking in de oude binnenstad en de 
overbevolking als gevolg van de Industriële Revolutie.979 De oprichting van de N.V. Eerste 
Rotterdamse Tuindorp in de Karnemelksland polder had als doel het stichten en exploiteren van 

                                                           
974 ‘Kerknieuws’, Algemeen Handelsblad, 21-04-1921.  
975 ‘Ruim 10 jaar geleden’, Bondsnieuws, Orgaan van de Nederlandse Protestantenbond. Afdeling Rotterdam Linker Maas, juli 1931, 
stadsarchief Rotterdam, inv. nr. 135; Nederlandse Protestanten Bond Rotterdam; 6. Aanhangsel bij de archieven, coll. nr. 256: Bondsnieuws. 
In dit boek verwijst het Bondsnieuws naar het orgaan dat door de NPB-afdeling aan de Linker Maasoever in Rotterdam werd uitgegeven. Er 
bestaat ook een landelijk Bondsnieuws. Mededelingen van den Nederlandschen Protestantenbond, welke werd uitgegeven door het Centraal 
Secretariaat van het Vrijzinnig Protestantisme in Utrecht. 
976 Originele transcriptie van de herinneringen van Beint Mankes (particuliere collectie). Zie ook Beint Mankes, p. 24. De gepubliceerde 
memoires zijn geredigeerd. De teksten wijken daardoor soms af van de originele transcriptie. Waar ik kies voor de originele tekst verwijs ik 
ook naar het paginanummer van de aangepaste tekst in de publicatie. Wanneer de aanpassingen dusdanig zijn dat er meer verduidelijking 
nodig is, wordt de tekst zoals deze is gepubliceerd in Beint Mankes. Kunstschilder. Memoires & Dagboeken, bezorgd door J.W. Mankes en 
Y. Konz (Amsterdam 2013) ook in de noot opgenomen.  
977 Desiree Valten, Tuindorp Vreewijk: een geschiedschrijving over de vennootschap, haar woningen en haar huurders: 1913 – 1988 
(Rotterdam 1988). 
978 In 1921 werden wegens succes verdere uitbreidingsplannen in oostelijke richting gemaakt. In 1930 waren al 3100 woningen voltooid. 
Tussen 1917 en 1942 werden er in totaal 5700 woningen gebouwd. Het laatste gedeelte dat gereed kwam was Tuindorp De Vaan. Zie: 
http://www.rotterdam.nl/tekst:tuindorp_vreewijk [geraadpleegd op 04-03-2013]. 
979 Valten, Tuindorp Vreewijk. Zie ook: Saskia R. Jonkergouw, ‘Tuindorp Vreewijk, op zoek naar de oorsprong van een initiatief’, 
Rotterdams Jaarboekje (Rotterdam 1987) pp. 248-275 
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een of meer tuindorpen, vooral ten behoeve van de ‘minder gegoede bevolkingsklasse’.980 Het 
idee was geïnspireerd op Ebenhezer Howards Garden cities of tomorrow, die de groei van 
metropolen in Engeland wilde stoppen, ten gunste van nieuw te stichten steden van maximaal 
30.000 inwoners, die op geruime afstand zouden komen te liggen van de moederstad.981 Dat de 
Rotterdamse notabelen met het stichten van zo’n stad of wijk in Nederland niet alleen maar een 
nobele daad wilden stellen, maar ook de economische motieven achter dergelijke huisvesting 
goed hadden bestudeerd, werd in hun plannen niet verwoord. Arbeiders in een groene en 
gezonde omgeving betekende minder ziekteverzuim, een hogere productie en meer winst.982 In 
de zo geheten company-towns kon men de arbeiders bovendien beter sturen, wat onrusten en 
onlusten kon voorkomen. In plaats van cafés en bordelen waren er verenigingsgebouwen voor 
sociaal-culturele activiteiten. Zo ook in het nieuwe Tuindorp, waar het verenigingsleven moest 
worden geleid vanuit het centraal op De Brink neergezette Zuider Volkshuis. 983 
 Hoewel de opzet goed was, liep de tuindorp-gedachte uit op een fiasco. Bij het selecteren 
van de huurders was een fout gemaakt. Ze waren geselecteerd op factoren als werkkracht, een 
goed gezinsleven en werkgeschiktheid, maar er was niet onderzocht of deze modelgezinnen wel 
graag in een groene omgeving woonden.984 Het plan mislukte omdat het gros van de arbeiders 
de oude stadskern miste. Tuindorp Vreewijk lag de eerste jaren zo geïsoleerd, openbaar vervoer 
was er weinig, dat familie en vrienden ineens ver weg woonden. Daar kwam bij dat het tuindorp 
geen stad was en het was zeker geen Rotterdam.  
 De woningen, allemaal met een tuin, werden al snel bevolkt door een andere groep. 
Leraren, ambtenaren, schooljuffrouwen, kunstenaars en schrijvers trokken massaal naar de 
groene wijk. Er waaide een frisse wind in Tuindorp Vreewijk. Een deel van de nieuwe bewoners 
zag Tuindorp als een nieuwe start. Juist ver weg van familie en vrienden, was er ruimte om 
buiten de eigen tradities te zoeken naar nieuwe mogelijkheden, contacten en ervaringen. In het 
dorp te midden van de natuur van de oude polder zouden al snel linksgeoriënteerde schrijvers 
en kunstenaars neerstrijken. De SDAP, maar ook communistisch georiënteerde gezelschappen 
zouden er een grote aanhang verwerven.985 Ook op religieus gebied zochten sommigen naar een 
eigen vorm, waarin een moderne doordenking en vrije vormgeving van het christendom 
centraal moest staan. Al snel werd er gesproken over de oprichting van een eigen afdeling van de 
vrijzinnige Nederlandse Protestantenbond.986  

In 1918 was in navolging van de al sinds 1890 aan de Rechter Maasoever bestaande 
afdeling van de Nederlandse Protestanten Bond, een eigen afdeling opgericht door en voor 
mensen die het in de traditionele kerken niet meer konden vinden.987 De afdeling wilde beslist 
geen kerk met dogmatische gebondenheid zijn. De persoonlijke, individuele invulling en 
beleving stond voorop en om die reden bestond er geen door alle leden onderschreven 
                                                           
980 Zie:‘100 jaar architectuur in Rotterdam’, via: http://couvreur.home.xs4all.nl/ned/rdam/architectuur/100jaar/1913.htm [geraadpleegd op 
04-03-2013]. 
981 Ebenezer Howard, Garden Cities of To-Morrow (London 1902). Tekst online via: http://www.sacred-texts.com/utopia/gcot/ 
[geraadpleegd op 01-11-2013]. Maar in tegenstelling tot het Engelse voorbeeld werd het Rotterdams tuindorp geen op zichzelf staande stad 
‘maar een tuinwijk als vorm van stadsuitleg’. Het was een dorp, naast, maar ook een stadsdeel van Rotterdam. Tussen 1916 en in 1918 
kwamen de eerste woningen gereed. Tot 1958 is er in de wijk gebouwd.  
982 Jonkergouw, ‘Tuindorp Vreewijk’, p. 260. 
983 Het Zuider Volkshuis bestond sinds 1917 en was gehuisvest aan de Brink, bij de Dreef en de Lede. Het Volkshuis was het culturele 
centrum van de wijk. Mede vanwege het ontbreken van sportverenigingen en horecavestigingen in de directe omgeving was het Volkshuis 
populair onder de bewoners. 
984 Vgl. de tekst op http://www.rotterdam.nl/tekst:tuindorp_vreewijk [geraadpleegd op 1203-2012]. 
985 Links-georienteerde schrijvers en kunstenaar als Jef Last, Willem van Iependaal, Bertus Meijer, Freek van Leeuwen en Feitse Boerwinkel 
werden eind jaren 1920, begin jaren 1930 aangetrokken door de de wijk waarin socialisme en communisme populair waren. Vgl. 
Jonkergouw, ‘Tuindorp Vreewijk, p. 266. Vgl. Jef Last, ‘Een dorp als belofte’, in: Tuindorp Vreewijk in het Goud (Rotterdam 1966) p. 20 en 
'In memoriam Freek van Leeuwen. De stichter van Links Richten is dood', De Groene Amsterdammer, 15-06-1968. Zie ook: Bertus Meijer, 
Van onder op!: Vooroorlogse herinneringen van een Rotterdams arbeider (Rotterdam 1971) en Willem van der Kulk (van Iependaal) Mijn 
Rotterdam (Rotterdam 1954). 
986 Zonder specifiek naar de situatie in Tuindorp Vreewijk te wijzen beschreef G.J. Hoenderdaal in ‘Het vrijzinnig protestantisme tussen de 
schaduwen van gisteren en morgen (1925-1940)’ de opgang van vrijzinnigheid en socialisme, juist in plekken zoals het Tuindorp. Volgens 
hem werd in die vrijzinnigheid ‘Het organische […] tegenover het mechanische geplaatst (…) de natuur staat tegenover de stad met haar 
verderfelijke invloed. De jeugd, zowel in het vrijzinnig christendom als in het socialisme, trekt naar buiten. Het romantische levensgevoel is 
naturalistische en tegen de Verlichting met haar nuchtere denken.’ Zie: G.J. Hoenderdaal,‘Het vrijzinnig protestantisme tussen de schaduwen 
van gisteren en morgen (1925-1940)’, in: B. Klein Wassink en Th. M. van Leeuwen (red.), Tussen Geest en Tijdgeest. Denken en doen van 
vrijzinnig protestanten in de afgelopen honderd jaar (Utrecht 1989) p. 163. 
987 R. Boeke, ‘dr. A. Mankes-Zernike’, pp. 190-191. 
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geloofsbelijdenis. Ook de sacramenten van doop en avondmaal werden er niet bediend. 988 
Iedereen mocht lid worden, ongeacht lidmaatschap van een andere kerk en ook diegenen die 
‘zochten’ en zich nu niet of misschien wel nooit aan een kerk wilden of konden binden, waren 
welkom. 
 Maar de eerste jaren van de nieuwe afdeling ‘Linkermaasoever’ verliepen uiterst 
moeizaam. Nieuwe leden meldden zich nauwelijks en er was geen budget. Predikanten wilden 
maar sporadisch naar het afgelegen Tuindorp komen, vooral omdat er op zondag geen 
busverbinding was. Menig predikant strandde halverwege op weg naar Tuindorp met een 
kapotte fiets of solex. Het kostte het bestuur grote moeite het preekrooster rond te krijgen. De 
eerste jaarverslagen schetsten geen rooskleurig beeld. Gelukkig bracht een in de wijk wonende 
proponent, ds. Cramer, tijdelijk verlichting.989 Hij verrichtte in 1920 onbezoldigd de nodige 
pastorale zorg en ging op zondag voor. Het ledenaantal begon langzaam te stijgen. Toen hij door 
een gemeente in Alkmaar werd beroepen leek de afdeling echter al snel weer op een zinkend 
schip. Toch gaf het bestuur de moed niet op. In een ultieme poging de afdeling van de grond te 
krijgen viel het besluit om een eigen vaste voorganger te zoeken. Cramer had bewezen dat dat 
het verschil maakte en bovendien was het voor de bloei van de afdeling van het grootste belang 
een vast voorgangster te hebben, omdat die, dankzij de wijding van het ambt, in tal van gevallen 
toegang zou hebben tot paden die voor het bestuur ontoegankelijk waren.990  
 Snel werden enkele leden opgeleid tot ‘preekenkeurders’ en op pad gestuurd, de regio in, 
op zoek naar een voorganger.991 Maar niet zij, maar de remonstrantse voorganger dr. Cornelis 
Hooykaas, een bevlogen predikant die werkzaam was voor de NPB-afdeling op de 
Rechtermaasoever, vond uiteindelijk de juiste predikant voor de afdeling. Het afdelingsbestuur 
hoefde alleen voor de financiën te zorgen. 992 Aan de weinige leden van de afdeling werd 
gevraagd om geld bij elkaar te brengen zodat deze ‘Mevrouw Mankes’ kon worden beroepen. 
Binnen drie weken was de voor drie jaar benodigde som bij elkaar en werd haar een voorstel 
gedaan. Gevleid door de bemiddeling van Hooykaas en blij dat ze eindelijk een betrekking in het 
vooruitzicht had, was Anne geneigd om ‘ja’ te zeggen tegen elk aanbod uit Rotterdam. Maar ze 
schrok van de lage bezoldiging van 2000 gulden per jaar.993 Ze moest immers ook haar zoontje 
kunnen onderhouden. Met haar verzoek om hen een woning ter beschikking te stellen stemde 
het bestuur in. Aan één van de fraaiste lanen van het dorp, de waterrijke Lede, kwam een 
bescheiden woning vrij, die door Anne en Beint kon worden betrokken.994 
  
Vogels van velerlei pluimage 
Het huis aan de Lede was licht en hoewel niet groot, ruim opgezet. De openslaande deuren van 
de achterkamer leidden naar het tuintje, waar links een zandbak voor Beint werd aangelegd. 
Anne vond al snel haar draai in Tuindorp. Het was er qua bewoners een stuk gemêleerder dan in 
Bovenknijpe of Eerbeek het geval was geweest. Tot haar verrassing liep ze er een studievriend 
tegen het lijf. Het was Adriaan Schram, een gesjeesde theoloog die Anne uit haar studententijd in 
Amsterdam kende. Ze was hem uit het oog verloren toen hij met zijn vrouw naar Indonesië was 
vertrokken. De vriendschap werd hernieuwd en Anne en Beint brachten veel tijd door bij 
vrijbuiter ‘Attie’, zijn vrouw Too en hun twee dochters. Als Anne uit preken ging werd Beint 
                                                           
988 Inleiding bij inventaris 135, Nederlandse Protestantenbond, Stadsarchief Rotterdam. 
989 De remonstrantse proponent H. Cramer (1893-1972) deed op 16 november 1919 intrede bij de Remonstrantse Gemeente te Alkmaar. 
Bron:P. Slis, De Remonstrantse Broederschap. Biografische Naamlijst 1905-2005. Gemeenten, landelijke organen, predikanten en 
proponenten, publicaties (Delft 2006) p. 228. 
990 Stadsarchief Rotterdam, inv. nr. 135; Nederlandse Protestanten Bond Rotterdam; coll. nr. 104, jaarverslag NPB Linker Maasoever, 1920-
22. 
991 De onkosten werden vergoed door de twintig gulden halfjaarlijkse contributie van de leden en een kleine lening van een onbekende 
geldschieter, die als bepaling liet opnemen dat als het geld niet voor een bepaalde dag was terug betaald, hij het niet meer terug wilde. Gezien 
de armlastige toestand van de afdeling werd dit verzoek ingewilligd.  
992 Stadsarchief Rotterdam, inv. nr. 135; Nederlandse Protestanten Bond Rotterdam; coll. nr. 104, jaarverslag NPB Linker Maasoever, 1923-
24. 
993 Zie: Mankes-Zernike, Een vrouw, p 135. Een onderzoek naar de salariëring van godsdienstonderwijzeressen wijst uit dat een 
godsdienstonderwijzer(es) met een voorledige betrekking als voorganger (predikant) een salaris varierend van 800 tot 2700 per jaar 
ontvingen. Annes salaris viel dus gelijk met dat van een godsdienstonderwijzeres. Bron: ‘Godsdienstonderwijzers (essen). Verslag van het 
onderzoek van de commissie voor godsdienstonderwijs en Prediking, de Vereeniging van Godsdienstonderwijzers (essen) in Vrijzinnigen 
Geest en de fondscommissie van deze Vereeniging. Kerknieuws’, Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad, 26-11-1926. 
994Jaarverslag NPB-afdeling Linker Maasoever 1923-24, Stadsarchief Rotterdam, Archief NPB Rotterdam, toegangsnummer 104, inv. nr. 
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ondergebracht bij de familie Schram, die goed pasten in de buurt waar ‘vogels van velerlei 
pluimage een nest vonden’.995 Beint Mankes schreef over de diversiteit in zijn nieuwe woonbuurt 
later: 

Onderwijzers, leraren, ambtenaren, kleine zelfstandigen en kantoormensen, 
ambachtslieden, gepensioneerden zijn voor mijn gevoel bepalend geweest voor het 
gezicht van tuindorp en bepaald niet de arbeiders, hoewel die er natuurlijk ook waren. In 
zo’n nieuw gevormde gemeenschap ontmoet je daardoor meer “typen”: Wie van degenen 
die in deze beginjaren hier gewoond heeft, herinnert zich niet meneer Van Bremen. Zijn 
vrouw verdiende de kost als onderwijzeres, zodat hij met zijn twee enorme honden 
overdag kon gaan wandelen. En meneer en mevrouw Visser; hij een boom van een 
blonde Germaan, zij een piepklein Jodinnetje die ik nog voor me zie, zoals ze langs de 
Lede wandelden. Wie heeft meneer Sprink niet gekend, een hoofdonderwijzer die naar 
eigen zeggen de allereerste bewoner van Tuindorp zou zijn geweest en die triomfen 
vierde als dirigent van een amateurorkest dat de naam ‘Beethoven’ droeg? En Van 
Renswoud de manufacturier die altijd zo keurig voor den dag kwam met z’n vlinderdasje, 
en achter de toonbank wegkroop, de grappenmaker (!) als schuldeisers z’n winkel 
binnenkwamen, naar ik later begrepen heb.996 

 
De Lede was net iets chiquer dan de andere straten. Er woonden mensen die je zou verwachten 
als ‘douairière op een kasteel’, maar niet in een rijtje huizen van de volkshuisvesting.997 Naast 
Anne en Beint woonde mevrouw Peyte, met haar ongetrouwde zoon en dochter. Aan de andere 
zijde, in de enige villa, woonde, ‘klein en mager en altijd rond rijdend in haar kleine autootje’, 
mejuffrouw Lucretia Havelaar, de directrice van het Zuider Volkshuis, het aan de Brink 
gevestigde sociaal-maatschappelijke hart van Tuindorp. Een dergelijke juffrouw kon natuurlijk 
onmogelijk in een van de arbeidershuisjes gaan wonen. Dat Havelaar een auto had, in die tijd nog 
een unicum, bevestigde haar bemiddelde afkomst en bijzondere positie onder de bewoners.998 
Ze woonde niet alleen in haar villa. Ook de door haar aangestelde leidsters van het Zuider 
Volkshuis woonden vaak enige tijd in het huis. Onder hen bevond zich ook Johanna (Hanny) 
Kuiper, zus van de charismatische doopsgezinde predikant Frits Kuiper en dochter van de 
Amsterdamse Singelkerkpredikant, die Anne in 1905 tot lid van de Doopsgezinde Broederschap 
had gedoopt.999  
 De in de ogen van haar ouders opstandige Hanny was ‘niet het verhoopte burgermeisje’ 
waarop de familie Kuiper had gehoopt. ‘Haar leesblindheid werd voor intellectuele zwakte 
aangezien en haar ontembare fantasie voor zorgwekkende onevenwichtigheid.’1000 Hanny had 
haar studie Theologie in Amsterdam afgebroken, toen ze zich intensief was gaan bezighouden 
met sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Ze was in een crisis geraakt en naar het mijngebied 
in Limburg vertrokken om daar met arbeidersgezinnen te werken. Om haar weer ‘richting’ te 
geven regelden haar ouders of broer Frits een positie in het Zuider Volkshuis in Tuindorp, in de 
hoop dat ze bij Havelaar een roeping zou vinden.1001  
 

                                                           
995 Beint Mankes, p. 23. 
996 Idem, pp. 23-24.  
997 Citaat afkomstig uit Beint Mankes, p. 29. Aldaar is het woord ‘douanière’ vervangen door ‘beheerder’,  
998 Idem. 
999 Met dank aan Ferdinand van Melle voor de informatie over Hanny Kuiper. Van Melle bereidt een biografisch proefschrift voor over 
Hanny Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam, promotor prof. dr. Piet Visser). 
1000 J.J. Ferdinand van Melle, ‘Johanna Kuiper (1896-1956): Gelovig links’, Doopsgezind.nl, uitgave van de Algemeen Doopsgezine Sociëteit 
(rubriek Spraakmakende vrouwen) 06, februari 2011, p. 7. 
1001 ‘Zij bleek niet het verhoopte burgermeisje te zijn. Haar leesblindheid werd voor intellectuele zwakte aangezien en haar ontembare 
fantasie voor zorgwekkende onevenwichtigheid. Als eerste vrouw in de Kuiperfamilie ging zij theologie studeren, maar al spoedig werd 
duidelijk dat haar gaven elders lagen. De Nederlandse Christen-Studenten Vereniging (NCSV), destijds een vruchtbare broed- plaats van 
protestants maatschappijbetrokken denken, bracht haar bij heikele sociale vragen. Ze raakte in een crisis, brak haar studie af en ging als 
jonge, ongehuwde vrouw in het Limburgse mijngebied onder arbeidersgezinnen werken waar zij zich aansloot bij de SDAP. Later deed zij 
buurthuiswerk, zette zich in voor Jonge Werkende Vrouwen en voor Duitse dienstmeisjes, die na WO I massaal naar Nederland waren 
gekomen.’ Zie: Van Melle, ‘Johanna Kuiper’, p. 7. 
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Maar Hanny, die bij voorbaat al geen zin had, zorgde meteen voor strubbelingen. Het klikte niet 
tussen haar en juffrouw Havelaar. Op 23 januari 1923 schreef een gealarmeerde moeder Kuiper 
aan zoon Frits: 
 

(…) ‘t Gaat nog maar heel matig in Tuindorp (…). Ze is er pas zo kort en ik had zo gehoopt 
dat zij hier de uiterlijke regeling van zulk werk van volksontwikkeling zou leren (…) en 
dan langzamerhand haar eigen weg zou zoeken (…) maar nu staat zij dadelijk critisch 
tegenover de anderen en niet alleen leert zij daardoor minder maar zij verlamt ook in 
zekeren zin in plaats van te stimuleren (…). Ze heeft veel aan Annie Mankes, die vlak 
naast juffr. Havelaar woont, die heeft haar geanimeerd eens wat te schrijven voor ‘de 
Stroom’, waar grote behoefte is aan ‘feuilleton’achtige stukjes.1002 

 
Een maand later was er al sprake van dat Hanny uit Tuindorp zou vertrekken. Ook dominee 
Kuiper schMeeef aan zijn zoon over de situatie met Hanny: ‘(…) zij kon met juffrouw Havelaar 
niet al te best opschieten en vindt ’t werk toch per slot ook niet zoals zij bedoelde.  
Het grote woord “weggaan” is al tussen de beide dames genoemd (…).’1003 Hanny Kuiper vertrok 
weer uit Tuindorp.1004  
 Voor Anne zal de aanwezigheid van mensen als de Amsterdamse Hanny Kuiper, maar 
ook figuren als de eveneens aan de Lede wonende atheïstische theoloog Oene Noordenbos en 
haar vroegere vriend Adriaan, haar een bepaalde mate van vertrouwdheid in haar nieuwe 
omgeving hebben gegeven.1005 Ze was er onder gelijkgestemden en had het goed naar haar zin. 
De veelkleurigheid onder de bewoners maakte de leefomgeving dynamisch en interessant. 
Bovendien werd er niet op haar gelet, zoals in Friesland wel het geval was geweest. Ook de 
alleenstaande en zwangere schoolonderwijzeres, die Anne in Eerbeek had leren kennen en die 
met haar naar Tuindorp Vreewijk was gereisd, werd hier niet met de nek aangekeken. Ze beviel 
in Annes huis van een zoontje, Koentje.1006 
  
 
 
 
 
 

                                                           
1002 Moeder Kuiper aan Frits Kuiper, 06 januari en 26 januari 1923, Archief Frits Kuiper, IISG Amsterdam. Frits Kuiper verbleef op dat 
moment in Kazan om in het kader van de hulpverlening door de World Student Christian Federation hulp te verlenen aan de Russische 
studenten na burgeroorlog en hongersnood. Bij terugkeer in 1924 werd hij predikant te Amersfoort. Bron: J.J. Woltjer, ‘Kuiper, Frederik 
(1898-1974)’, Biografisch Woordenboek van Nederland, via: http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/ 
bwn4/kuiper#sthash.ztnVnyJE.dpf [geraadpleegd op 05-11-2013]. 
1003 Vader Kuiper aan Frits Kuiper, 25 febr.1923, Archief Frits Kuiper, IISG Amsterdam. 
1004 Hanny vertrok naar Duitsland, kreeg daar - alleenstaand - een kind en werd kinderboekenschrijfster. Terug in Nederland begon zij een 
relatie met de veel oudere en getrouwde wethouder F.M.Wibaut. Een tweede kind werd in Zweden geboren. Later trouwde ze met de 
Nederlands-Hervormde predikant Klaas Schipper. Na diens overlijden in 1949 werd zij godsdienstonderwijzeres in Amsterdam. Bron: J.J. 
Ferdinand van Melle, ‘Johanna Kuiper (1896-1956)’, p. 7.  
1005 Richter Roegholt wijst in zijn boek De stad is een gesprek: terugblik op mijn leven (pp. 31-32) erop dat Oene Noordenbos aan de Lede 
woonde. Noordenbos studeerde theologie bij H.T. De Graaf en K.H. Roessingh (Leiden), maar werd atheïst en wilde (dus) geen predikant 
worden. ‘Om in zijn onderhoud te voorzien, werd hij - pas getrouwd - in 1922 assistent bij de Rotterdamse Gemeentebibliotheek. Als een 
'aan geen kerkgenootschap gebonden, niet theologiseerend theoloog', zoals hij zichzelf in deze jaren omschreef, werkte hij intussen aan zijn 
proefschrift, ‘Het atheïsme in Nederland in de negentiende eeuw. Een kritisch overzicht’. Zie: J. Trapman, 'Noordenbos, Oene (1896-1978)', 
Biografisch Woordenboek van Nederland, via: http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/ 
bwn4/noorden#sthash.a8LiAyHa.dpuf. [geraadpleegd op 04-05-2011]. Zie ook: H. Noordegraaf, ‘Noordenbos, Oene’, Biografisch Lexicon 
voor de Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme (BLNP), (Kampen 2001) pp. 387-388, aldaar p. 387. Noordenbos was goed 
bevriend met Jan Romein en N.A. Donkersloot met wie hij in de jaren 1950 het blad De Nieuwe Stem oprichtte. Ook Anne Zernike had 
contact met laatstgenoemden. Of er daadwerkelijk sprake was van contact tussen Zernike en Noordenbos valt op basis van de bewaarde 
bronnen niet aan te tonen, maar gezien hun overeenkomstige interesses (vrijzinnige religie, (on)geloof, pacifisme, sociale vraagstukken, 
letterkunde, Friesland) en het gegeven dat zij buren waren lijkt dit niet onwaarschijnlijk. 
1006 Beint Mankes, p. 28. Het typeerde haar barmhartigheid, memoreerde Beint later in een eresaluut aan zijn moeder: (…) een ongetrouwde 
moeder en dat in die tijd, die zoveel minder verdraagzaam was als het tijdperk waar we nu in leven. Kort na alle verhuisdrukte en de 
problemen van een totaal nieuwe omgeving en werkkring ook nog een bevalling van heus iemand die ze niet of nauwelijks kende op dat 
moment.’ (….) ‘hoevelen zijn er die dat zouden doen? “Verstandige” mensen zijn er genoeg in deze wereld, mensen met een groot hart 
slechts weinig, vandaar toch nog een eresaluut na meer dan vijfenzestig jaar!’ Hoezeer hij die kant van zijn moeder waardeerde, blijkt uit zijn 
woordkeuze: ‘Aan haar mijn eresaluut’ vormde de sluitzin van de autobiografie van zijn moeder. Zie: Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 243 
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SSucces en wrijving 
Anne voelde zich die eerste jaren vrij. Ze was succesvol in de afdeling, deed haar werk met 
plezier en werd al snel populair onder een groot deel van de leden. Dat Tuindorp groter was dan 
de NPB-afdeling en er dus veel bewoners waren die niet bij haar kerkten, maakte haar 
voorgangerschap tot een echt beroep dat zij binnen door haar zelf gestelde grenzen kon 
uitvoeren. Binnen de NPB-afdeling en de werkzaamheden die daar verband mee hielden deed ze 
zich gelden als een gedreven en gepassioneerde voorgangster en theologe, maar binnenshuis 
was het vaak alsof zij dat niet was.1007 Beint merkte weinig van het voorgangerschap van zijn 
moeder. Hij ervoer naar eigen zeggen dat Bijbel, kerk en religie nauwelijks een rol speelden in 
zijn jeugd.1008 
 Maar in de afdeling was ze populair, haar preken en haar optredens maakten indruk. Ze 
leek perfect te passen binnen deze NPB- afdeling. Binnen enkele maanden na haar komst had ze 
de zondagsschool geherstructureerd, waarbij ze vaste leidsters en assistenten aanstelde. Ook 
regelde ze dat zij ter educatie en voorbereiding van de zondagsschooldiensten een bescheiden 
bibliotheekje ter beschikking kregen. Op vrijdagavond moesten de leiders bij haar thuis 
bespreken wat er de volgende zondag werd onderwezen aan de kinderen. Zelf gaf ze geen 
onderwijs aan de kleinste kinderen. Ze was er niet goed in en kon maar moeilijk orde houden. 
Veel liever boog ze zich over de invulling van de preekbeurten en de avondlezingen, waar 
bekende predikanten vrijzinnige thema’s moesten aansnijden of richtte ze zich op de 
voorbereiding van de catechisatielessen die ze aan de oudere jeugd en de studenten gaf. Haar 
aanpak werkte. Wekelijks konden er nieuwe leden worden begroet. Al snel werd het Zuider 
Volkshuis te klein voor de afdeling. Het Jagershuis, de zetel van het bestuur van Vreewijk, kon 
worden gehuurd als nieuwe locatie, hoewel het er naar uitzag dat ook die zaal spoedig te klein 
zou worden. Bovendien werden de lezingen nogal eens verstoord door de bokswedstrijden in de 
ruimte erboven.1009  
 Voorzichtig begon de afdeling, een jaar eerder nog op de rand van de afgrond, te dromen 
van een eigen gebouw.1010 Gezien het te geringe eigen vermogen werd dat idee al snel ingeruild 
voor het plan om samen met andere vrijzinnige kerken en groepen een kerk te stichten op de 
Linker Maasoever. Voorzitter Van Roon, die de NPB-afdeling veel meer dan Anne was gaan zien 
als een op zichzelf staande kerk, was razend enthousiast en wilde meteen geld in gaan zamelen. 
Maar niet iedereen deelde zijn overtuiging dat een nieuw gebouw een goede keuze was. Anne 
had de nodige twijfels. ‘De buitenkerkelijke godsdienst, waarvan velen het nieuwe geluid 
verwachtten en de nieuwe daad, nadert meer en meer de kerken’, schreef ze daarover enkele 
jaren later in Moderne Vroomheid. ‘De Vrijzinnige christelijke jongerenbonden laten zich willig 
bij de bestaande kerken inlijven. En geen kleine partij is tevreden voordat zij is ondergebracht in 
een groter, federatief verbond, waarin zij noodzakelijkerwijs iets van haar eigen aard moet 
inboeten, genivelleerd worden moet.’1011 
  Wat vrijzinnig-zijn inhield voor deze afdeling was nog niet duidelijk en nu waren er al 
plannen om zich aan te sluiten bij een federatie. Kon van de over het algemeen rechts-vrijzinnige 
kerkgenootschappen die zitting wilden nemen in de federatie worden verwacht dat zij ruimte 
lieten voor hen die zich tot de links-modernen rekenden? Hevige discussies volgden. Wat zou 
een dergelijke samen-op-weg constructie betekenen voor de links-vrijzinnigen? ‘Men kan zeggen 
(of denken) dat daar toch nooit iets van kan komen, gezien de verschillen in doelstelling en 
mentaliteit der verschillende groepen’ vatte de notulist het bondig samen.  

                                                           
1007 In zijn herinneringen wijst Beint Mankes erop dat zijn moeder in zijn jeugd bijna nooit sprak over haar werk als predikante of over religie 
of theologie. Op latere leeftijd discussieerde hij wel met haar over geloofszaken. Maar dit was pas nadat hij zelf koos voor de Nederlands 
Hervormde Kerk en afstand nam van de vrijzinnigheid. 
1008 Zie Beint Mankes, p. 52. 
1009 Stadsarchief Rotterdam, inv. nr. 135; Nederlandse Protestanten Bond Rotterdam; toegangsnummer 104, jaarverslag NPB Linker 
Maasoever, 1923-24. 
1010 In de notulen 26 februari 1923 is een eigen gebouw het belangrijkste agendapunt. Bron: Stadsarchief Rotterdam, Nederlandse 
Protestanten Bond Rotterdam, inv. nr. 135, 2.2: afdeling Linker Maasoever, coll. nr. 27; notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen 1922 
maart 3 - 1928 oktober 25. 
1011 A. Mankes-Zernike, ‘Mensch en Massa’, in: W. Banning, J.C.A. Fetter e.a, Moderne Vroomheid. Een bundel preeken (Zeist 1926) p. 60. 
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Maar, zo voegde hij er aan toe: ‘men kan ook deze samenwerking opvatten als een naast-elkaar-
gaan in goede verstandhouding’.1012 Het laatste woord was er nog lang niet over gezegd. 
 Voorzitter Van Roon had weinig oog voor de verschillende opvattingen in de afdeling. Hij 
wilde alles op alles zetten om de federatie en de nieuwbouw te realiseren en leek niet alleen 
richtingsverschillen te negeren, maar ook de extra financiële belasting die de realisatie van de 
plannen voor de leden van de afdeling zou gaan betekenen. Er ontstond de nodige irritatie over 
Van Roons fanatisme. Toen hij voorstelde om antieke spullen, waaronder een oude bijbel, voor 
een gering bedrag van de leden over te kopen, om deze vervolgens met winst te verkopen, kon 
het bestuurslid Duivensteijn niet anders dan cynisch opmerken dat hij bij de volgende 
vergadering zijn peperbus bij Van Roon zou inleveren.1013  
 Door allerlei georganiseerde activiteiten, bazaars, ‘openluchtmeetings’, verlotingen en 
politiek-maatschappelijk avondlezingen groeide de NPB-afdeling snel. Sinds Annes aantreden 
waren er 110 nieuwe leden verwelkomd. Op suggestie van bestuurslid Leegh, initieerde ze de 
oprichting van een koor, ‘een van de kernen […] waaruit een gemeente leeft’.1014 Muziek was 
populair geworden in vrijzinnige kringen. Veel vrijzinnigen vonden in muziek religieuze 
ontroering, waardoor de gang naar het concert voor sommigen een vervanging van de kerkgang 
werd. ‘Zou het zo erg zijn, wat ze denken te vrezen, wanneer mensen voor de muziek naar de 
kerk komen, in plaats van de preek?’, mijmerde Anne in 1956 daarover nog eens na.1015 Iedereen 
was razend enthousiast over het idee, behalve voorzitter Van Roon. De bestuursleden leken de 
predikante op handen te dragen, maar zijn ideeën vonden steeds minder gehoor. Wat betekende 
zijn voorzitterschap nog als de predikante alles besliste?1016 
 
Mens en Massa 
Ook Anne voelde de groeiende spanning tussen haar en Van Roon, maar dat hield haar niet 
tegen. Ze spoorde aan tot de oprichting van plaatselijke afdelingen van de Vrijzinnig Christelijke 
Studenten Bond (VCJB) en de Vrijzinnig Christelijke Jongeren Bond (VCJC). De nieuwe 
afdelingen werden meteen een succes.1017 Jongeren waren in de jaren 1920 en 1930 enthousiast 
over het elan van de voorgangster. ‘Ik fietste bijna elke zondagmorgen met een groepje kinderen 
helemaal naar Zuid, om mevrouw Mankes te horen. Terwijl mijn (pleeg)ouders niet eens naar de 
kerk gingen. Dat waren spiritisten’, vertelde de hoogbejaarde Riet Brouwer–Gabrij, bijna tachtig 
jaar later.1018 Zij beschouwde de zo inspirerende predikante uit haar jeugd nog altijd als ‘haar 
predikante’.1019 Via de zondagsschool en in de catechisatie poogde Anne de kinderen en jongeren 
duidelijk te maken dat bijbelverhalen eigenlijk sagen waren. Vanuit de idee dat het aanleren van 
een verwrongen Godsvoorstelling mensen uiteindelijk vervreemdde van het geloof en dat ‘te 

                                                           
1012 Stadsarchief Rotterdam, Nederlandse Protestanten Bond Rotterdam, inv. nr. 135, 3. Gedeponeerd archief Vere(e)niging voor Vrijzinnige 
Religie Linker Maasoever, Rotterdam, notulen van de Commissie tot stichting van een gebouw voor vrijzinnige religie Linker Maasoever, 
voortgezet als Vereeniging voor Vrijzinnige Religie Linker Maasoever, 220: 1923 mei - juli en 221: 1923 september- 1931 
1013Notulen bestuursvergadering NPB-afdeling Linker Maasoever 1923-1924, Stadsarchief Rotterdam, Nederlandse Protestanten Bond 
Rotterdam, inv. nr. 135, 2.2: afdeling Linker Maasoever, coll. nr. 27; notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen 1922 maart 3 - 1928 
oktober 25. 
1014 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 143. 
1015 Idem. Wat zij niet kon vermoeden is dat het gebouw van haar zo geliefde Vrije Gemeente van Amsterdam, waar zij als kind kennis 
maakte met muziek binnen de godsdienstoefening, aan het einde van de jaren 1960 zo worden omgevormd tot het huidge Paradiso, waarvan 
de bijnaam ‘de poptempel’ is. Zie voor de relatie tussen De Vrije Gemeente en muziek: P. H Hugenholtz jr.,‘De waarde van muziek, ook 
voor het godsdienstige leven’, Stemmen uit de Vrije Gemeente, 1882, pp. 285-298. Jacoba Mossel, lerares aan de Vrije Gemeente, schreef 
verschillende liederen en cantates (die door Catharina van Rennès op muziek werden gezet), waaronder het bekende ‘Kind’ren van één 
Vader, reikt elkaar de hand’ en een ‘Kerstcantate voor tweestemmig kinderkoor met pianobegeleiding’. Zie: Mirjam de Baar, ‘Jacoba 
Frederika Daniëlla Mossel (1859-1935). De eerste gediplomeerde godsdienstonderwijzers’, in: De Baar, Cossee e.a (red.), Honderd jaar 
vrouwen, pp. 71-82 en ‘Mossel, Jacoba Frederika Daniëlla’, Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, via: 
http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/JacobaMossel [geraadpleegd op 15-12-2013]. 
1016 Dit blijkt uit de notulen van de bestuursvergaderingen, waar haar ideeën veelal doorgang vinden, uit de cynische opmerkingen die aan het 
adres van dhr. Van Roon werden gemaakt, zoals bijvoorbeeld over de peperbus en uit het feit dat het gehele bestuur zich gedurende de 
ontwikkeling en de afhandeling van het conflict tussen de voorganger en de voorzitter voor de voorgangster uitsprak en uiteindelijk Van 
Roon vroeg om te vertrekken. Zie: ‘Kerknieuws’, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 04-12-1924. 
1017 Mankes-Zernike, Een vrouw, p 150. Vele van de hoogbejaarde informanten die ik sprak waren lid van een of beide bonden en spraken 
hierover met een aanhoudend jeugdig enthousiasme. De bonden waren een verademing voor veel van de jongeren en studenten destijds, voor 
wie voorheen nooit iets werd georganiseerd. Menig echtpaar dat ik sprak kende elkaar bovendien via de bonden. 
1018 Marie Brouwer Gabrij (1919-2012) kerkte sinds circa 1929 bij Anne. Herinneringen mevrouw Marie Brouwer- Gabrij, interview 10-12-
2010 te Zwijndrecht (digitale geluidsopname). 
1019 Idem. 
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gemakkelijke antwoorden op kindervragen […] veel onheil [hadden] aangericht’, wilde ze de 
taak kinderen en jongeren op te voeden serieus oppakken binnen de afdeling.1020  

De voorgangster trainde de zondagsschoolleiders in het verzorgen van voor kinderen 
geschikt onderwijs. Ze zorgde voor de aanleg van een bibliotheek waaruit de leiders konden 
putten en organiseerde bijeenkomsten waarin ze lessen die de leiders hadden voorbereid 
besprak. Anne zag veel mis gaan in het religieuze onderwijs aan kinderen. Volgens haar 
wachtten veel ouders en onderwijzers de vragen van de kinderen niet af, zij drongen voordat het 
kind er zelf om vroeg al godsdienstige voorstellingen op, waardoor de belangstelling niet werd 
gewekt, maar juist gedood. ‘Kinderen die op de bewaarschool al het scheppingsverhaal uit 
Genesis I leeren, wordt alle verwondering over de wereld afgesneden.’ De naam van God 
moesten ze niet gebruiken. Ze moesten er voor waken kinderen godsdienstige fantasieën bij te 
brengen, die ze in een later stadium niet meer geloven konden. ‘Hoe durven ouders hun 
kinderen te leeren, dat God hun gebed verhoort? Het gebed kan immers voor een kind niets 
anders zijn dan vragen om tastbaar geluk.’1021 Zelf sprak ze met Beint liever over de natuur. De 
naam van God noemde ze niet, omdat die hem niets zei. ‘Maar als hij, de schoonheid van een 
schelpje ziende, vol bewondering zegt: “Wat heeft de natuur dat prachtig gemaakt” is hij dichter 
bij de godsdienstige ontroering dan wanneer hij me nagepraat had “God heeft de wereld 
geschapen”.’1022 Opvoeding zou zich volgens haar bezig moeten houden met het wekken van 
emoties, niet met het geven van godsdienstige voorstellingen. Vooral de morele kant van het 
religieuze, de zedelijke opvoeding, hoorde niet in het godsdienstige te liggen, maar bij de 
opvoeder thuis. ‘Van een God die alles ziet en dus ook weet wat voor stouts hij doet schrikt een 
kind alleen maar af.’1023   
 Het is opvallend hoe Anne Zernike in haar godsdienstig-pedagogische ideeën vasthield 
aan haar eigen opvoeding. De gedachtegang die zij in het boekje Opvoedingsproblemen 
uiteenzet komt waar het de godsdienstige opvoeding betreft, grotendeels overeen met de 
opvattingen die haar vader in 1909 beschreef in het artikel ‘Gedachten over godsdienstige 
opvoeding’ en datgene wat Ph. Hugenholtz en Jacoba Mossel doceerden aan de godsdienstschool 
van de Vrije Gemeente van Amsterdam.1024 Het liberaal-vrijzinnige adagium, dat een zedelijke en 
religieuze opvoeding niet dogmatisch mocht zijn en zich moest richten op de vrije ontwikkeling 
van elk individu, een opvatting die aan het einde van de negentiende eeuw opgang had gemaakt 
in met name burgerlijke kringen, vond zijn weerklank in de ideeën die de voorgangster in die 
eerste jaren in Rotterdam niet alleen op papier zette, maar ook in praktijk bracht binnen haar 
eigen afdeling.  
 Anne bleef in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog geloven en uitdragen dat elk 
individu mocht zoeken naar zijn eigen waarheid en zijn eigen geluk kon nastreven. Kunst en 
cultuur speelden daarin, net als in haar eigen opvoeding, een belangrijke rol. In haar in 1926 in 
de bundel Moderne Vroomheid gepubliceerde vertoog Mensch en Massa, wees zij opnieuw op 
het belang van de kunst voor het verheffen van dat individu uit die massa waarin hij opging. 
Maar toch, ‘in onze tijd moeten we het veelal stellen zonder die kunst die spreekt tot het hart der 
massa. Omdat de massa er te ….voor is, of omdat er geen kunstenaar leeft die haar verlangen kan 
vatten in een sprekender vorm?’1025 Kunst bleef ze opvatten als een vorm van individuele 
expressie die het individu uit de massa kon ‘verheffen’.1026 Ze verzette zich tegen bepaalde 

                                                           
1020 Citaat afkomstig uit Hoenderdaal,‘Het vrijzinnig protestantisme’, p. 185. Voor de catechese werd waarschijnlijk gebruik gemaakt van de 
handboekjes ‘Elck ’t beste’ van de Wereldbibliotheek. Teksten waren afkomstig van onder meer Cornelis Hooykaas (De Bijbel) en Nicolette 
Bruining (Geestelijke Stromingen). De reeks stond onder redactie van de NPB commissie die zich bezig hield met de reorganisatie van het 
godsdienstonderwijs. 
1021 Mankes-Zernike, Opvoedingsproblemen (Amsterdam 1924) p. 25. 
1022 Idem. 
1023 Idem, p. 26. 
1024 C.F.A. Zernike, ‘Gedachten over godsdienstige opvoeding’, Theologisch Tijdschrift, 43, 1909, pp. 495-496. Zie ook: P.H. Hugenholtz jr, 
Godsdienst en leven, een handleiding bij het godsdienstonderwijs (Amsterdam 1903). 
1025 Mankes-Zernike, ‘Mensch en Massa’, p. 55. 
1026 Een opvatting die in tegenspraak leek met de idee van gemeenschapskunst, maar deze beschuldiging tracht J.L.M. Lauweriks in zijn 
artikel ‘Gemeenschapskunst en individualisme’, Wendingen (1918) te weerleggen met een ingewikkelde beschouwing over drie stromingen 
in het individualisme. Hij onderscheidt het onder-individualisme van primitieve volkeren, het zuiver individualisme en het boven-
individualisme, dat voert naar een gemeenschapskunst en tenslotte moet leiden ‘tot eene volkomen verwerkelijking der geestelijke idee...’, 
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ideeën van ‘gemeenschapskunst’ en joeg daarmee en passant haar nieuwe vrienden Richard en 
Henriette Roland Holst tegen zich in het harnas.1027 Zij zagen kunst niet als privé bezit, voor de in 
meer of mindere mate gefortuneerde enkeling, maar als gemeenschapsbezit in openbare 
gebouwen, werkplaatsen, scholen.1028 Voor dit echtpaar had een kunstuiting een dienende 
functie gekregen. Het stond ten dienste van de gemeenschap.   
Voor Anne bleef de kunstenaar een ongebonden figuur die zijn kunst maakte ter verheffing van 
het individu in die gemeenschap. Zoals ze ook in haar intredepreek voor de afdeling al had 
getuigd:  
 

Het is waar, dat krachtig zielenleven onmogelijk is in een verdorde samenleving; wij 
hebben sympathie voor hen, die de maatschappij willen verbeteren. Een gezonde 
maatschappij kan echter niet ontstaan, wanneer het zielenleven van den enkeling niet 
krachtig is en sterk. Wij moeten daarom medewerken om de maatschappij te vrijwaren 
voor bederf, door de boodschap der liefde te brengen, vooral tot den enkeling.1029 

 
Het was om die reden dat zij zich maar moeilijk kon vinden in de werken van de echtelieden 
Roland Holst. Dat Henriette in Kinderen van deze tijd, geschreven voor de Vrijzinnig Christelijke 
Studenten Bond, een spreekkoor de massa liet verheerlijken met de woorden ‘Wij zijn niets dan 
een schakel in een oneindige keten;  wij zijn niets dan een golf in een grenzeloze zee’, vond Anne 
ronduit vreselijk.1030 De avonden dat ze hen vergezelde naar de premières van Henriettes 
toneelstukken waren ronduit saai, schreef ze later, maar of dat werkelijk de reden van haar 
ergernis was?1031  
 Volgens Elsbeth Etty was ‘het voor [Henriette Roland Holst] de gewoonste zaak van de 
wereld om haar kunst ondergeschikt te maken aan een idee’.1032 Religie was voor haar 
vervlochten met het sociale en de massabeweging. In 1924 hield ze in De voorwaarden tot 
hernieuwen der dramatische kunst een pleidooi voor wat ze ‘gemeenschapsdrama’ noemde: 
monumentale kunstwerken met spreekkoren en koorzang die net als de katholieke mis door 
gelijkgestemden werden opgevoerd. Het revolutionaire drama was volgens Henriette ‘een der 
hoogste sociaal-esthetische en sociaal-religieuze uitingen van den mensch’, waarin ‘de 
broederlijke samenwerking aller menschen’ werd afgespiegeld.1033 Precies dat aspect, van ‘aller 
menschen’, de gemeenschap voorop en dan pas het individu, strookte niet met Annes 
opvattingen over kunst. Een eensgezinde massa mocht dan een vruchtbare voedingsbodem 
lijken voor een kunstenaar, de zedelijke profetische persoonlijkheid ontwikkelde zich het 
krachtigst in strijd met haar.1034 Anne schreef dit in haar artikel ‘Mensch en Massa’ en gaf het 
stuk het treffende motto ‘Vanwege uwe hand heb ik eenzaam gezeten’ (Jeremia 15:17) mee. De 
ware kunstenaar was voor haar een profeet die steeg naar hoogten waar hij de massa ontsteeg. 
Een eenzame positie, buiten de gemeenschap. De rechtstreekse band met God had hem 
afgesneden van de massa, die Gods woord wonderwel wist aan te passen aan het 
eigenbelang.1035 Nee, met Henriettes religieus-socialistische gemeenschapskunst had Anne niet 

                                                           
waarbij het verband met de eigen tijd voorop staat. Zie: Caroline Boot en Marijke van der Heijden, ‘Gemeenschapskunst’, in: Carel 
Blotkamp, Kunstenaren der idee. Symbolistische tendenzen in Nederland ca. 1880-1930 (Den Haag 19780) pp. 36-47, aldaar p. 60. 
1027 ‘De gemeenschap van kunsten is een al ouder concept, dat in de 19de eeuw populariteit geniet in de vorm van het Wagneriaanse 
‘Gesamtkunstwerk’, waarin alle kunsten moesten opgaan in één groot geheel. Maar de gebondenheid kan ook in andere zin opgevat worden, 
als gebonden aan een gemeenschappelijk ideaal. Dat ideaal kan politiek en sociaal zeer verschillend zijn uitgewerkt, al ligt de herkomst in de 
bijbelse ‘gemeenschap van gelovigen’. (…) Het woord gemeenschapskunst wordt in Nederland voor het eerst gebruikt in verband met een 
wandschildering van Antoon Derkinderen in het gemeentehuis van Den Bosch.’ Zie: Boot en Van der Heijden, ‘Gemeenschapskunst’, pp. 
36-37. Zie voor het eerste gebruik van het woord: Flanor (P.A.M. Boele van Hensbroek), ‘Vlugmaren’, De Nederlandsche Spectator (1892) 
p. 72; hierin wordt gesproken van het ‘nieuw gesmeede woord “gemeenschapskunst”’ (geciteerd bij Boot en Van der Heijden). 
1028 Boot en Van der Heijden, ‘Gemeenschapskunst’, pp. 39-44. Zie ook: Elisabeth Pauline Tibbe, R.N. Roland Holst: arbeid en schoonheid 
vereend: opvattingen over gemeenschapskunst (Amsterdam/Nijmegen 1994). Vgl: Beint Mankes, p. 78. 
1029 Zie verslag van de intredepreek in Algemeen Handelsblad, 21-04-1921. 
1030 Henriette Roland Holst, Kinderen van dezen tijd. Leekenspel in drie bedrijven (Rotterdam 1931). Zie ook: ‘“Kinderen van dezen tijd”, 
spreekkoor door H. Roland-Holst’, De Jonge Kameraad, 6/5, 1932, p. 5.  
1031 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 159.  
1032 Etty, Henriette Roland Holst, p. 49. 
1033 Vgl. Idem, p. 501. 
1034 Mankes-Zernike, ‘Mensch en massa’, p. 55. 
1035 Idem, p. 58.  
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veel op. Ook Richards werk, vooral zijn glas-in-loodramen in de Utrechtse Dom, kwam er bij haar 
niet veel beter af.1036 Het bezwaar dat ze hiertegen in haar autobiografie uitte lijkt strikt 
theologisch, al zit het venijn in de staart van haar opmerking: ‘Het lege kruis waar nochtans 
bloeddruppelen langs vallen, niet uit de gewonde slapen van Christus, maar uit de gestyleerde 
doornenkroon, die, evenals het woord INRI een leeg attribuut is geworden, daar de lijdende 
veroordeelde zelf afwezig is’. Bovendien waren er vier evangelisten afgebeeld in het raam. ‘Het 
raam is voor mijn gevoel, niet geïnspireerd, niet bezield, maar bedacht door één, in wie de 
evangeliën niet leven. Men blijft er koud bij en wendt er zich van af.’1037  

De kunst van Richard Roland Holst was wel degelijk bezield, maar die bezieling kwam 
niet voort uit het godsdienstige.1038 Ook hij wilde met zijn kunst de maatschappij dienen. De 
kunstenaar moest om die reden gewone dingen en mensen afbeelden, die leefden in de 
gemeenschap, zodat de kijker zich kon verbinden met het kunstwerk.  Door mensen niet weer te 
geven als allegorische figuren, maar als levende wezens wilde hij humaniteit en het leven laten 
zien. Door de evangelisten in het raam aan de zuidkant van de Dom af te beelden als normale 
mensen zonder de gebruikelijke attributen kon de toeschouwer zich vereenzelvigen en er van 
leren.  
 Richard Roland Holst was daarin geïnspireerd door de Arts and Crafts beweging in 
Engeland.1039 Deze stroming ontstond in de tweede helft van de negentiende eeuw in Engeland. 
Als reactie op de toenemende industrialisatie was geprobeerd terug te keren naar eenvoud en 
ambachtelijkheid. In deze beweging werd ook gestreefd naar sociale rechtvaardigheid en 
verbetering van de positie van de arbeider. Een van de Nederlandse aanhangers van die 
beweging, Antoon Derkinderen, liet al vroeg zien dat werken met een niet-religieus onderwerp 
wel een religieus karakter konden hebben.1040 Derkinderen ging zich al aan het einde van de 
negentiende eeuw interesseren voor glas-in-loodkunst. In het aan de architectuur van het 
gebouw ondergeschikte raam kon volgens hem de monumentale schilderkunst, het idee van 
gemeenschapskunst bereikt worden. Daarin lag de overtuiging verborgen dat een samenleving 
niet kon bestaan zonder gemeenschapsgevoel. De kunst zou de samenleving moeten dienen en 
er uit voort moeten komen. Geen individuele impressies en gevoelens voorop, maar kunst 
waarin aan algemene, ‘groote, breede ideeën’ gestalte werd gegeven.1041  
 Derkinderens kunstwerken waren het begin van een nieuwe vorm van religieuze kunst 
een kunst ten dienste van de gemeenschap. Richard Roland Holst volgde hem, niet in relatie tot 
het christendom, maar in een bredere opvatting van religie, die verwees naar de toewijding van 
de kunstenaars aan de maatschappij of een hogere dimensie. Opmerkelijk genoeg schreef Anne 
later over diezelfde Derkinderen dat zijn artistieke overtuiging boven elk maatschappelijk 
streven uitging.1042 Hij had immers niets willen wijzigen aan zijn ‘Processie’ in het Begijnhof in 
Amsterdam. Het stuk was geweigerd door de rector van de kerk, omdat het een ‘schimmig 
geabstraheerde afbeelding, uitgevoerd in halftinten’ zou zijn. 1043 Daarmee was zijn religieuze 
karakter miskend, aldus Anne. Tot opdrachten voor kerken was het nooit meer gekomen, omdat 
                                                           
1036 Gebrandschilderd glas naar ontwerp van Richard Roland Holst. Aan de zuidzijde in de enorme vensters van het dwarsschip: het venster 
met de vier evangelisten uit 1926, aan de noordzijde: het venster met symbolen uit het Oude Testament uit 1936. Zie F.G.M. Broeyer, ‘A.M. 
Brouwer, R.N. Roland Holst en de Utrechtse Domramen’, Kerk en Theologie, 38/4, 1989, pp. 270-294. En: R.N. Roland Holst, Toelichting 
bij het Glasraam voor het Noorder Dwarsschip van de Dom te Utrecht (Utrecht 1936) pp. 7-10. 
1037 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 160. 
1038 A. de Graaf, ‘Gemeenschapskunst. De wandschildering van Derkinderen’, De Nieuwe Gids, 7/1, 1892, pp. 326 en R.N. Roland Holst, 
‘De beteekenis van Derkinderens nieuwe muurschildering in onze schilderkunst’, De Nieuwe Gids, 7/1, 1892, p. 324. 
1039 Velen van hun generatie raakten uitgekeken op het alleen weergeven van de waarneembare werkelijkheid en op het motto 'l'art pour l'art'. 
Zij zochten naar diepere betekenissen, naar het wezen van de dingen achter de uiterlijke verschijningsvorm, en wilden niet uitsluitend voor 
een klein publiek van koopkrachtige kenners werken. Het 'Vrije' kunstwerk werd afgezworen ten gunste van de gebonden, decoratieve 
kunsten en van monumentale toepassingen, liefst in openbare gebouwen. Vanaf 1892 kwam hiervoor de term 'gemeenschapskunst' in 
gebruik. De invloed van William Morris en de 'Arts and Crafts'-beweging was groot, zeker op Roland Holst, die tijdens een verblijf in 
Londen Morris en enige van zijn volgelingen ontmoette en hun werk bestudeerde.’ Bron: Marien van der Heijden, ‘Roland Holst, Richard 
Nicolaüs’, Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging (BWSA) 6 (1995), pp. 177-181. 
1040 Dave Wendt, Indira van ’t Klooster en Pieter Winters, Academie van Bouwkunst Amsterdam 1908-2008 (Amsterdam 2008) p. 122 en 
Roland Holst,‘De beteekenis’, pp. 321-324. 
1041 Vgl: Madelon Broekhuis, ‘Derkinderen, Antonius Johannes (1859-1925)’, Biografisch Woordenboek van Nederland (BWN), via: 
http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn4/derkind [geraadpleegd op 10-02-2012]. Zie ook: M. Trappeniers (red.), 
Antoon Derkinderen 1859-1925 (‘s -Hertogenbosch 1980). 
1042 A. Mankes-Zernike, ‘Derkinderen’, De Stroom, 12/17, maart 1933.  
1043 Madelon Broekhuis, ‘Derkinderen, Antonius Johannes (1859-1925)’. 
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Derkinderen weigerde zijn inzichten bij te stellen. Daaruit bleek zijn individualisme, vond zij, en 
niet zozeer zijn streven naar gemeenschapskunst. Het was Annes overtuiging dat ‘ieders aanleg 
[…] van zelve [kiest] wat hem het diepste aanspreekt’.1044 Het individuele stond boven het 
gemeenschappelijke.  

Kunsthistorici Caroline Boot en Marijke van der Heijden schrijven in hun artikel 
‘Gemeenschapskunst’ dat Richard Roland Holst tot de weinige kunstenaars behoorde die aan 
zijn socialistische opvattingen en lidmaatschap van de SDAP consequenties voor de inhoud van 
zijn werk verbond. Hij was een groot aanhanger van de op Engelse leest geschoeide ideeën over 
kunst, gebonden aan een socialistisch ideaal. Zijn ijver om de monumentale kunsten in ere te 
herstellen resulteerde later in een groot aantal opstellen, waarin zijn opvattingen over de door 
hem ‘dienend’ genoemde kunst ter sprake kwamen.1045 Voor Anne hield ‘gemeenschapskunst’ 
iets anders in; voor haar stond het idee dat juist ‘tussen de individuen, tussen de eenzamen 
vanwege God, ware gemeenschap mogelijk was’, voorop.1046 En ze observeerde dat er bijna geen 
mensen meer waren die alleen tegenover een groep mensen een mening durfden te 
verkondigden ‘verschillend van de waarheid van een klasse of partij’.1047 Steun voor haar 
opvattingen vond ze bij Ernst Toller.  
 De pacifistische, radicaal-linkse en socialistische Duitse publicist Toller had vanwege zijn 
deelname aan de revolutie in Beieren (1918), vijf jaar gevangenisstraf gekregen en in de cel de 
dichtbundel Das Schwalbenbuch geschreven. Voor de publicatie van die dichtbundel schreef hij 
verschillende andere werken, waarin de massapsychologie en de gevaren die scholen in de 
macht van de massa, aan bod kwamen.1048 Zijn in 1920 gepubliceerde werk Masse Mensch werd 
enkele jaren later in Nederland uitgegeven in de vierdelige Fakkel-reeks van uitgeverij De 
Tijdstroom in Lochem, waar ook Annes biografie over Rilke werd uitgegeven.  
  Anne kende het werk van Toller goed. In 1928 schreef ze aan hem dat ze van plan was 
zijn in de gevangenis geschreven werk te vertalen naar het Nederlands. Voor de kosten wilde ze 
zelf wel opdraaien. Spoedig volgde zijn antwoord. Toller was verheugd dat de ‘Verehrte Frau 
Mankes-Zernike’ zijn boek wilde vertalen en zelf voor de drukkosten wilde opdraaien. Hij zou 
meteen zijn uitgever vragen contact met haar op te nemen. Mochten zich problemen voordoen 
dan moest ze het meteen aan hem laten weten. Wilde ze Henriette ook de groeten van hem 
doen? 1049 Waarschijnlijk vond ze na die brief aan Toller, toen haar werk over Rilke (1925) 
inmiddels gepubliceerd was, de mogelijkheid om de vertaling van Masse Mensch op te laten 
nemen in de Fakkel reeks.1050 In het in 1928 in die reeks opgenomen Het zwaluwboek door Ernst 
Toller, een door Anne vertaalde samenstelling van Tollers bundels Gedichte der Gefangenen: Ein 
Sonettenkreis (1921) en Das Schwalbenbuch (1923), beschreef ze in haar inleiding de schrijver-
revolutionair als ‘“een teedere”, en daarom is hij revolutionair. Want de conventies en de wetten 
zijn star: hij moet er zijn teerheid aan wonden en zich tegen verzetten. Want het bestaande is 
veelal de dood. En teerheid mint het leve, wenscht het bestaande omver.’1051  
 
 
 

                                                           
1044 Mankes-Zernike, ‘Derkinderen’. 
1045 Vgl. Boot en Van der Heijden, ‘Gemeenschapskunst’, pp. 36-47. Zie ook Richard Roland Holst, ‘Symbolisme en kunstkritiek’. 
1046 Mankes-Zernike, ‘Mensch en Massa’, p. 59. 
1047 Idem. 
1048 Het thema in Tollers publicaties is het bereiken van sociale rechtvaardigheid zonder geweld. Al in zijn vroege werk onderzoekt hij de 
mogelijkheden van een vreedzame revolutie. Toller is buitengewoon geïnteresseerd in massapsychologie, waarin volgens hem een groot 
gevaar schuil gaat. In Masse Mensch probeert een vrouw een arbeidersmassa tot een vreedzame revolutie te bewegen die zal leiden tot een 
vreedzaam naast elkaar bestaan van alle mensen. Maar de woedende arbeiders menigte keert zich tegen haar. Ze wordt gearresteerd en 
geëxecuteerd. Zie: ‘Masse and Men’, in: Michael Patterson (red.), The Oxford Dictionary of Plays (Oxford 2005). 
1049 Brief van Ernst Toller (Berlijn) aan Anne Mankes-Zernike, 28 april 1928. Bron: Collectie IISG, collectie Nederland, kleine archieven en 
losse stukken: Mankes-Zernike A. 42. Brief van Ernst Toller aan A. Mankes-Zernike, 1928, 1 stuk. Met dank aan prof. dr. A.L. Molendijk 
voor zijn hulp bij het transcriberen van deze brief. 
1050 De reeks bestond verder uit de vertaling van Stefan Zweigs novelle De oogen van den eeuwigen broeder, Tony de Ridders De Boodschap 
en Annes vertaling van Tollers dichtbundels Gedichte der Gefangenen: Ein Sonettenkreis (1921) en Das Schwalbenbuch (1923). 
1051 Het Zwaluwboek door Ernst Toller, vertaald en ingeleid door dr. A. Mankes-Zernike, (Huis ter Heide 1928) p. 5. Origineel: Ernst Toller, 
Das Schwalbenbuch (Potsdam 1924). 
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Haar inleiding is een lofzang op Toller die zich ‘geen stuk van een logge partij’ voelde. Hij was ‘te 
teer’ om zich met het massale te kunnen vereenzelven. Net zo min als die andere revolutionaire 
dat had gekund, daarmee doelend op de in 1919 vermoorde Rosa Luxemburg.1052 Anne citeert de 
leidster van de Spartacus-opstand uit een brief aan Sophie Liebknecht: ‘Innerlijk voel ik me in 
een klein stukje tuin of in `t veld met hommels en gras veel meer in mijn “Heimat” dan op “een 
partijdag”.’1053 Zo was het volgens Anne ook voor Toller geweest in zijn gevangeniscel. ‘’t 
Bescheiden, innig leven van planten en dieren. De stilheid der dingen.’1054 

Daarin lag voor Anne Zernike de kern. Ze identificeerde zich met de mens, buiten de 
massa’s, verheven boven de groep. Voor haar was de idee dat de mens, buiten de massa, Gods 
woord niet voor eigen belang, maar ‘aan de overzijde van gemak en belang’ actief probeerde te 
begrijpen. In tegenstelling tot was ze bij mensen zoals Van Roon ervoer. De massa was ‘loom en 
zoekt altijd naar het dal waar zij kan rusten.’1055 Een te gemakkelijk samengaan van de 
vrijzinnige kerkgenootschappen op de Linker Maas, zonder na te denken over de inhoud, dat 
stond haar tegen. Daar wilde zij zich tegen verzetten.  
 Dat de felle strijd van de vrijzinnigen en buitenkerkelijken, de leden van de Vrije 
Gemeente en de NPB, die het einde van de negentiende eeuw zo had gekenmerkt, wat ingedut 
was de predikante in Tuindorp niet ontgaan. Maar dat betekende niet dat hun gedachtegoed om 
die reden aan de kant kon worden gezet. ‘De verschillen tussen de groepen zijn klein geworden: 
het scherpe onderscheid verdoezelt. De sociaal democratische arbeiderspartij staat veel dichter 
bij de bourgeoisie dan in de tijd van haar opkomst, toen zij nog vooral het leven kreeg van enkele 
van haar markante persoonlijkheden. De massa slijpt haar scherpe punten af. Nivelleert haar 
toppen.’1056 Juist daarom was het nodig om zelf scherp te blijven. Om de federatiegedachte niet 
meteen te omarmen. Wat zou er overblijven van de oude idealen in dat ingedutte, massale 
midden? 
 Anne begon de daad bij het woord te voegen en maakte kunst en cultuur tot een 
belangrijk onderdeel van het afdelingsleven. Met de afdelingsleden begon ze uitstapjes te maken. 
In een gehuurde autobus toog de predikante met haar gevolg naar Gouda, om in de St. Jan de 
gebrandschilderde ramen van de gebroeders Crabeth te bewonderen, naar het Boymans 
museum om te genieten van tentoonstellingen, naar Wassenaar om te wandelen in de tuinen van 
park Duinrell. En ook het koor ging op tournee. Optredens bij andere afdelingen en 
doopsgezinde gemeenten, inspireerden anderen om in een tijd waarin koren nog niet 
gebruikelijk waren in de dienst, ook een koortje te beginnen.1057 In de afdeling was een 
lekentoneelgezelschap opgericht. Al snel werden regelmatig stukken opgevoerd, variërend van 
Thomas More, een treurspel van Henriette Roland Holst tot Nathan de Wijze van Lessing.1058  

De plannen voor de federatie gingen ondertussen ongehinderd verder. Anne moest zich 
beraden op haar standpunt. Als de federatie er zou komen, hoe zou het vrijzinnige gedachtegoed 
van de NPB daarin gewaarborgd kunnen worden? Gesprekken met haar Rotterdamse collega’s 
Cornelis Hooykaas (remonstrants) en Simon Gorter (doopsgezind) leidden tot haar toetreding 
tot de redactie van het nieuw op te richten blad De Stroom.  Dat was een tijdschrift met als doel 
om ‘tot aansluiting van alle richtingen der vrijzinnigen te komen’, kortom een eerste stap in de 
richting van de vereniging voor vrijzinnige religie Linker Maasoever. 

 
 

                                                           
1052 Rosa Luxemburg en Carl Liebknecht (getrouwd met Sophie Liebknecht) leiden de Spartacus-revolutie in Duitsland in 1918. Beiden 
namen al voor de eerste wereld oorlog een links-radicaal en anti-militarisch standpunt in. Luxemburg zat tussen 1916 en 1918 in de cel, maar 
haar kritiek op de SPD verstomde niet. Na haar vrijkomst richtte ze samen met Liebknecht de Spartacusbond op, later ongevormd tot de 
KPD, die zich bij de (Russische) Komintern aansloot. Ze startten een revolutie, de Spartacusopstand. In de nacht van 14 op 15 januari 1919 
werden Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht in Berlijn gevangengenomen, gefolterd en vermoord door Vrijkorpsen op aanstichten van de 
sociaaldemocraten. 
1053 Het Zwaluwboek door Ernst Toller, vertaald en ingeleid door dr. A. Mankes-Zernike (Huis ter Heide 1928) p. 6.  
1054 Idem. 
1055 Mankes-Zernike, ‘Mensch en massa’, pp. 59-60. 
1056 Idem. 
1057 Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 147-150. 
1058 Het betreft een vroeg toneelstuk van Roland Holst (1912). Hiermee kon Anne blijkbaar wel uit de voeten, in tegenstelling tot het latere 
werk van Henriette. Zie Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 150. 
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Toneeluitvoering ‘Thomas More’, opgevoerd door de NPB-afdeling aan de Linker Maasoever 
 (Bron:100 jaar NPB Linker Maasoever) 
 
Nu de afdeling succesvol draaide, werd het tijd om een officiële status te krijgen. Tot nog toe was 
zij een soort dependance van de NPB afdeling in de stad. Nu men op eigen benen kon staan, 
moest daar verandering in komen. Op 20 oktober 1922 vertrok een afvaardiging van het bestuur 
onder leiding van de predikante naar de algemene ledenvergadering van de NPB. Er werden 
spijkers met koppen geslagen. De procedure voor officiële erkenning van de afdeling aan de 
Linker Maasoever, los van de afdeling aan de Rechter Maas, trad in werking.1059 
  
Tegengestelde opvattingen 
Ondertussen bleef Annes leven buiten het voorgangerschap grotendeels onopgemerkt in de 
afdeling. ‘Mevrouw Mankes’ was vooral de daadkrachtige reddende engel. Ferm motiveerde ze 
mannen en vrouwen om niet bij de pakken neer te zitten, om opleidingen te volgen, banen te 
zoeken. Pastoraal was ze sterk. Bij menig afdelingslid sprak ze troostende woorden als er 
iemand ziek werd of stierf. De begrafenissen die ze leidde, lieten gedurende de jaren van haar 
voorgangerschap een diepe indruk achter op de aanwezigen: 
 

Op de begrafenis van Wim Nijhuis […] maakte zijn vrouw, de koorsoliste Lena Bertram, 
een groot misbaar met onbeheerste gierende huilbuien, viel op de knieën in de modder 
en wilde zich ook in het graf laten vallen. Toen nam Annie Mankes met krachtige hand en 
krachtige stem de zaak in handen, trok Lena van het graf weg en bezwoer haar, de 
nagedachtenis van haar man niet te bezoedelen door deze dramatiek. Mankes was toen 
werkelijk indrukwekkend. Vooral omdat we wisten, dat ze vroeger haar man ook jong 
verloren had.1060 

 
Eigenlijk kwam ze nog maar zelden los van die voorgangersrol. Het leek er op dat sinds Jan 
overleden was ze zichzelf nauwelijks tijd gegund had om stil te staan bij wat er was gebeurd. De 
noodzaak om geld te verdienen, voor Beint te zorgen, maar ook de angst om aan het verdriet en 
het gemis toe te geven, hadden haar keer op keer gedwongen door te gaan, niet om te kijken.  

                                                           
1059 Tot dan toe was groep aan de Linker Maasoever officieel een onderdeel van de afdeling aan de Rechter Maasoever. In de praktijk 
functioneerden zij van meet af aan zelfstandig. De Notulen bestuursvergadering oktober 1923. Bron: Stadsarchief Rotterdam, Nederlandse 
Protestanten Bond Rotterdam, inv. nr. 135, 2.2: afdeling Linker Maasoever, coll. nr. 27; notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen 1922 
maart 3 - 1928 oktober 25. 
1060 Email van oud-afdelingslid Jan Wage aan Froukje Pitstra, 14-01-2013. Ook bij haar uitvaart in 1972 werd door afdelingsleden in 
herinnering gebracht dat zij pastoraal heel sterk was. Met haar pastorale hulp beperkte ze zich niet tot haar eigen afdeling. Ze zou bij een 
gereformeerde zijn angst om te sterven hebben weggenomen. Zie over haar pastorale optreden ook het verhaal van mevrouw Muyzer, 
verderop in dit hoofdstuk.  



 

164 
 

Er was altijd veel te doen. Was het niet voor de afdeling, dan lag er wel een aanvraag voor een 
lezing, een idee voor een boek of een artikel, of een redactievergadering of een commissie 
waaraan ze deel nam. Ze was toegetreden tot het bestuur van de Vereniging voor Vrouwen met 
een Academische Opleiding (VVAO), was secretaris van het anti-vlootwetcomité geworden en 
gaf lezingen voor de Rotterdamsche Kunstkring.1061 En dan waren er nog al die commissies die 
bij haar functie hoorden: lid van de werkgroep van links-moderne theologen, bestuurslid van de 
NPB, lid van de Kring van Vrouwelijke Predikanten, bestuurslid van de Federatie voor 
Vrijzinnige Religie, redactielid van De Stroom, haar cursuswerk voor de Woodbrookers in 
Bentveld en Barchem. En alsof dat niet genoeg was, dan was er altijd nog een cursus die ze wilde 
volgen, of een dichter die ze wilde bestuderen. Alleen als ze naar Amsterdam of Friesland reisde, 
gaf ze toe aan het verleden en haalde ze herinneringen op. 

Beint herinnerde zich hoe zijn moeder tijdens één van hun bezoeken aan Friesland 
preekte op de haar zo vertrouwde witte preekstoel van het doopsgezinde kerkje aan de 
Knypster vaart. Hij mocht niet vaak mee naar een dienst, maar nu was hij er, gezeten naast ‘ome 
Gosse en tante Popkje’ en grootmoeder Mankes, ook bij. Na het zingen en bidden hoorde en zag 
hij zijn moeder preken op een voor haar ongewone manier. Hij zou zich die preek, waarin ze 
haar eigen verdriet leek te benoemen, blijvend herinneren. ‘Noem mij niet langer Naomi de 
liefelijke, maar Mara de bittere’, had ze de woorden van de bijbelse Naomi aan haar 
schoondochter Ruth geciteerd. Alsof ze via dat verhaal - waarin Naomi het Bethlehem uit haar 
jeugd bezoekt en zich daar realiseert dat alles wat ze daar eens had voorbij was gegaan - over 
haar eigen ervaringen en die van haar aanwezige familieleden sprak, vroeg ze de toehoorders 
het verdriet van de ander te respecteren, omdat we daarmee elkaar beter en wezenlijker helpen 
dan met onze misschien wel goed bedoelde pogingen het te bagatelliseren.1062 Verdriet, ook als 
het jezelf betreft, moest niet worden weggeduwd, aldus de predikante, maar worden erkend.1063  

Ze had zich eenzaam en in de steek gelaten gevoeld na Jans overlijden. Geen 
doopsgezinde gemeente had haar een handreiking gedaan, naar haar omgekeken. En nu, in 
Rotterdam, in alle drukte, voelde ze zich nog steeds eenzaam. Wie kende haar echt? Ze twijfelde 
of ze na afloop van haar contract nog in Rotterdam wilde blijven. Vooral nu die voorzitter steeds 
meer druk op haar uitoefende om mee te gaan in zijn megalomane nieuwbouw plannen. Een 
kerkgebouw, was dat überhaupt nog wel iets van deze tijd? En voor de toekomst? Lag de 
vrijzinnigheid niet juist buiten de kerkmuren.Waarom noemden ze zich nog een afdeling, als ze 
steeds meer op een kerk wilden lijken? Dat was toch juist niet de bedoeling van de NPB? 

Met haar twijfel en haar pogingen om de plannen voor de nieuwbouw van een vrijzinnige 
federatie af te zwakken, haalde ze zich de irritatie van de voorzitter op de hals. Van Roon had er 
inmiddels zijn levenstaak van gemaakt en zag nu zijn grootse plannen tegengesproken door zijn 
eigen voorgangster. Het zette kwaad bloed bij de voorzitter want het was, met zijn eigen 
woorden: ‘Niet zijn eerste grief; hier liep de eerste druppel over het volle glas’.1064 Niet wetende 
welk lot hij over zichzelf afriep, zette Van Roon in een brief aan Anne uiteen hoe hij er over dacht 
en wat hij vond dat zij nu moest gaan doen. Als zij dacht dat er te weinig mensen naar de 
diensten kwamen en als dat de reden was dat zij niet een groot gebouw voor vrijzinnige 
godsdienstoefening op de Linker Maasoever wilde laten verrijzen, dan moest zij haar 

                                                           
1061 Bekende VVAO-sters uit die beginperiode (vanaf 1918) waren Aletta Jacobs (de eerste vrouw die aan een Nederlandse universiteit 
afstudeerde), Marianne van Herwerden (de eerste vrouwelijke lector) en Estella Simons en Clara Wichmanns (juristen van het eerste uur). 
Ook dr. Anne Mankes-Zernike was lid van het eerste bestuur. Anne Zernike trad af in 1925, maar bleef wel cursussen verzorgen. Het 
bijschrift bij de inventarisatielijst van het archief van de VVAO meldt dat voor zover bekend de bestuursleden zijn geplaatst in het jaar dat zij 
in functie traden. Achter hun naam is het jaartal van uittreden vermeld. In het tijdvak 1918-1923: drs. M.E. Jonker-Westerveld, presidente 
(1924) dr. C. Hovens Greve (1931) ir. E. van West (1931) dr. A. Mankes-Zernike (1925) drs. Timmer (1925) dr. E.C. Simons (1924) prof. dr. 
J. Westerdijk (1931) mr. E. Ribbius Pelletier (1927) dr. M.J. Freie (1932) dr. M.A. van Herwerden (1927). Archiefstukken uit de eerste jaren 
van de VVAO zijn niet bewaard gebleven. Het archief is op vele plaatsen niet compleet. De oudste ingekomen brieven dateren van 1925, de 
eerste statuten van 1924. Bron: Atria. Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, inventaris archief VVAO, bijlage III, 
bestuursleden van de VVAO 1918-1976. 
1062 Het verhaal van Naomi komt uit het bijbelboek Ruth 1:20. Anne preekte na het overlijden van haar moeder in 1932 nog een keer over 
Naomi, toen voor de eigen afdeling. Zie hierover hoofdstuk 5. 
1063 Beint Mankes, p. 52.  
1064 Brief voorzitter Van Roon aan het afdelingsbestuur, 19-11-1924. Bron: Stadsarchief Rotterdam, Nederlandse Protestanten Bond 
Rotterdam, inv. nr. 135, 2.2: afdeling Linker Maasoever, coll. nr. 27; notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen 1922 maart 3 - 1928 
oktober 25. 
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gemeenteleden aansporen vaker naar de diensten te komen. Ze moest hen zeggen dat ze ook 
naar de diensten moesten komen als niet zij, maar een andere predikant preekte. Bij het lezen 
van die ‘opdracht’ was het hek van de dam. Anne Mankes-Zernike liet zich door niemand 
vertellen wat zij wel en niet moest doen en zou dat ook nooit van haar leden vragen. De 
opmerking van de voorzitter ging alle perken te buiten, het ging in tegen alles waar haar 
vrijzinnigheid voor stond.  

De situatie escaleerde pas goed tijdens de door zowel Anne als voorzitter Van Roon 
bezochte voorstelling ‘Het Gelukslam’ in de schouwburg Tivoli in Rotterdam.1065 In de pauze 
stoof Anne op de voorzitter af. Met enige stemverheffing begon zij hem daar, en plein public en 
in het bijzijn van familieleden, de mantel uit te vegen. Hij dacht toch niet werkelijk dat hij over 
haar spreekbeurten kon beschikken? De situatie was zo beschamend voor Van Roon en zijn 
gezelschap, dat die laatsten het maar beter hadden gevonden ‘onopgemerkt te eeclipseren’.1066 
Hoewel het volgens Van Roon ‘mevrouws’ volste recht is om volledig ‘onplooibaar’ te zijn wat 
betreft haar predikbeurten, kon er misschien wel begrip zijn voor zijn gevoelens. Als voorzitter 
mocht hij toch verwachten dat hij ‘mevrouw Mankes’ naar de kansel zou leiden en niet een 
‘wildvreemde godsdienstonderwijzeres’? En dat terwijl ‘mevrouw Mankes’ gewoon thuis was. 
Dit kwam volgens hem niet eenmalig voor. Hij herinnerde eraan dat dit gebeurd was op 
oudejaarsavond, op Hervormingsdag en geregeld in augustus. Moest hij echt het bestuur eraan 
herinneren hoe mevrouw naar Parijs was vertrokken, de afdeling zonder predikant 
achterlatend?1067 

In de kantlijn van de lange brief van Van Roon aan het bestuur staan de aantekeningen 
die Anne maakte ter verdediging. Iedereen behalve Van Roon wist blijkbaar dat niet Anne, maar 
de in de afdeling populaire Tony de Ridder, wier werk in de vooroorlogse jaren veel werd 
gelezen, die zondag zou spreken. 1068 En die zogenaamde ‘wildvreemde 
godsdienstonderwijzeres’, die werd volgens betrouwbare bronnen door Van Roon zelf 
aangesproken met ‘dag mejuffrouw Buisman’ en was hem blijkbaar toch niet zo wildvreemd. Ze 
was zijn beschuldigingen zat. Ze had stappen ondernomen en de briefwisseling doorgestuurd 
naar het bestuur.  

Wie de briefwisseling tussen Anne en Van Roon leest, merkt dat des Pudels Kern een 
andere was. Het ging niet over Annes aanwezigheid of haar betrokkenheid. Dat was slechts een 
stok om mee te slaan. Er bestond tussen Van Roon en Anne Zernike vooral een groot verschil van 
mening over de hiërarchie binnen de afdeling en hoe een eventuele vrijzinnige federatie er uit 
zou moeten komen te zien en vooral wat vrijzinnig-zijn wezenlijk betekende.   

Hoewel ze haar optreden en haar ideeën over iets of iemand nooit onder stoelen of 
banken schoof, was Anne er ook van overtuigd dat ieder mens zijn eigen keuzes moest maken. 
Ze probeerde mensen van haar standpunten te overtuigen, maar droeg hen nooit op om die 
standpunten klakkeloos te volgen. Het initiatief daartoe moest een keuze zijn. De voorzitter Van 
Roon zag dat anders. Hij vond dat de voorgangster haar ‘kuddeke’ moest leiden en ze in 
sommige gevallen ook moest opdragen wat ze moesten doen. In dat opzicht was de radicale 
vrijzinnigheid die Anne aanhing van een hele andere aard dan de gematigde vorm van Van Roon. 
Hij wilde in eerste plaats lid zijn van de federatie en in tweede instantie van de NPB. Voor de 
voorgangster was juist dit punt problematisch, want die federatie zou worden samengesteld uit 
                                                           
1065 De voorstelling, geschreven en geregisseerd door ds. Fetter en opgevoerd door de Remonstrantse Jongerenbond, was het 
avondprogramma van de jaarvergadering van de Nederlandse Protestantenbond. De voorstelling vond plaats op de tweede avond van de 
54ste algemene vergadering de Bond, op 20 en 21 oktober 1924. Zie: ‘Een Toneelspel van dr. J.C.A Fetter’, Rotterdamsch Nieuwsblad, 24-
10-1924. 
1066 Brief voorzitter Van Roon aan afdelingsbestuur, eind oktober 1924. Bron: Stadsarchief Rotterdam, Nederlandse Protestanten Bond 
Rotterdam, inv. nr. 135, 2.2: afdeling Linker Maasoever, coll. nr. 27; notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen 1922 maart 3 - 1928 
oktober 25. 
1067 Idem. 
1068 Hoe Anne en Tony, nagenoeg even oud, bevriend raakten is onbekend. Beiden publiceerden in de Fakkel-reeks van uitgeverij de 
Tijdstroom, maar de vriendschap ontstond daarvoor (Tony wordt al genoemd in een brief uit 1924). Mogelijk zocht Anne contact met haar 
naar aanleiding van haar dichtwerk. Tony had net als Anne haar man verloren in de eerste jaren van haar huwelijk. Het werk van Tony de 
Ridder werd in de vooroorlogse jaren veel gelezen, niet in de laatste plaats door jongeren. Vele van haar bundels (onder andere Meditaties) 
beleefden verschillende herdrukken. Vgl. J.H. Ringrose, ‘Antoinette Schottelius-De Ridder Oude Wetering 1 november 1886 - Arnhem 25 
december 1971’, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1971-1972 (Leiden 1973) p. 264. 
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kerkgenootschappen die weliswaar vrijzinnig waren, maar wel een conservatievere kijk op 
vrijzinnigheid hadden. Dat had ze al eens meegemaakt bij de Doopsgezinde Broederschap en dat 
was haar toen behoorlijk opgebroken. Ze verlangde daar niet naar terug. Hoe moest 
vrijzinnigheid worden gedefinieerd in een federatie die was samengesteld uit groepen die zo 
verschillend dachten over de betekenis ervan? Om haar eigen vrijzinnige theologische ideeën 
meer kracht bij te kunnen zetten was Anne Zernike in de herfst van haar eerste jaar als 
voorganger bij de afdeling in Tuindorp in de leer gegaan bij de predikant en hoogleraar Van den 
Bergh van Eysinga, aanhanger van de Radicale School.1069 Ze kende hem via zijn vrouw 
Jeannette, met wie zij bij de studentenverenging voor vrouwelijke studenten in Amsterdam had 
gezeten.1070   
 De schrijver van het boekje Leeft Jezus - of Heeft Hij Alleen Maar Geleefd? Een Studie 
over Het Dogma der  Historiciteit (1930), had zich toegelegd op de geschiedenis van het vroege 
christendom,  dat hij consequent godsdiensthistorisch wilde benaderen. Jezus was voor hem 
geen  historische figuur, maar de ‘historisering van een idee’. De breuk met het historische geloof 
bracht hem tot de kern  van het christendom, dat hij omschreef als ‘het besef van de 
wezenseenheid tussen  God en mens’.1071 Onder begeleiding van Van den Bergh van Eysinga 
werkte Anne haar ideeën over het Nieuwe Testament verder uit en ontstond bij haar de moed ze 
uit te spreken. Ze werd een fervent aanhanger van de ‘Radicale School’. Haar jeugdige twijfels 
over de juiste verbeelding van de Christus maakten plaats voor een duidelijk standpunt over de 
Christusfiguur in de bijbel.1072 Vanaf dat moment sprak zij in haar preken niet meer van ‘Christus 
zegt’ maar van ‘De evangelist zegt of de evangelist heeft Christus de woorden in de mond 
gelegd’.1073 

Ze was er niet verbaasd over dat Nederlandse theologen deze opvatting verouderd 
noemden ‘hoewel ze door weinigen bestudeerd en door niemand afdoende bestreden is’, volgens 
Anne1074 Ze zei maar al te goed te begrijpen dat de theologische wetenschap ‘ook voor de meeste 
vrijzinnigen’ met ‘zo veel affecten is beladen’ dat ze niet onbevooroordeeld ‘kunnen kennis 
nemen van meningen die met de geijkte in strijd zijn’. Anne vreesde voor de ‘kleinburgerlijkheid’ 
in Nederland, die mensen liet vasthouden aan dat wat menigeen, ook vrijzinnigen, zo vertrouwd 
was. Het stond vernieuwing en een open vizier in de weg.1075  

De opvattingen en ervaringen die Anne had opgedaan in haar jeugd in Amsterdam, maar 
ook daarna, tijdens haar huwelijksjaren in de wereld van musici, schrijvers en kunstenaars, 
werden in die eerste jaren in Rotterdam niet alleen verankerd in haar theologische opvattingen, 
maar kregen ook een plek in de praktijk van haar afdeling. Ze ervoer dat het loslaten van het 
oude vertrouwde en het durven ontdekken van alternatieve opvattingen en interpretaties, het 
durven ontmoeten van mensen met afwijkende opvattingen, misschien wel meer zin en 
betekenis bracht dan de zo vertrouwde interpretatie van God, kerk en Bijbel. Onder invloed van 
Van den Bergh van Eysinga werd zij beter in staat haar theologische denkbeelden te 
verwoorden, aan te scherpen en toe te passen op de juiste plek: in haar afdeling. De ideeën van 

                                                           
1069 Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 144-147. 
1070 De theoloog Van den Bergh van Eysinga (1874-1957) wordt gezien als de laatste der Hollandse Radicale School. Tijdens zijn studie 
voelde Van den Bergh van Eysinga zich sterk aangetrokken tot deze richting, ‘waartoe Allard Pierson, de ‘vader’ van deze school (1878), 
A.D. Loman, luthers hoogleraar te Amsterdam, de Leidse nieuwtestamenticus Van Manen en de om zijn retorische kracht beroemde 
hegeliaanse wijsgeer G.J.P.J. Bolland behoorden (…). Het gemeenschappelijke kenmerk van de radicale school was dat zij alle geschriften 
van het Nieuwe Testament voor onecht hield, of althans aan anderen toeschreef dan op wier naam de Evangeliën staan. Zo stelde men dat 
deze ongeveer tussen 125 en 175 na Christus waren geschreven. (…).Van den Bergh van Eysinga stond met zijn theologische opvattingen in 
Nederland enigszins geïsoleerd. Niettemin geldt hij als een belangrijke schakel in de voortgang van kennis en inzichten betreffende de 
godsdienstwetenschap en godsdienstgeschiedenis - ook in vergelijkende zin -, doordat hij benaderingswijze en inzicht als het ware wist los te 
koppelen van de geloofsinhoud, kortom: wist te seculariseren.’ Bron: G.W. Drost, ‘Bergh van Eysinga, Gustaaf Adolf van den (1874-1957)’, 
Biografisch Woordenboek van Nederland, via: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn4/bergh [geraadpleegd op 12-
01-2012]. Zie ook: M.J. Aalders, in: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005). Vergelijk ook: P.W. van der Horst, 
‘G.A. van den Bergh van Eysinga’, Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme, 3 (Kampen 1988) pp. 37-
39. 
1071 Idem. 
1072 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 140. Drost, 'Bergh van Eysinga’. 
1073 Idem, p. 146. 
1074 Idem, p. 147.  
1075 Meijering, Het Nederlands christendom, p. 136 en p. 566 (noot 43). 
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de radicale school zouden de rest van haar leven leidend blijven. Op de vergadering van 
Moderne Theologen getuigde zij, volgens Eginhard Meijering, tot in de jaren 1960 van die 
opvattingen. Ze was niet alleen van mening dat Jezus niet had geleefd, maar zelfs ‘dat het ook 
maar goed is dat dit niet het geval is geweest, want anders zou hij als “de meest onhebbelijke 
mens moeten worden beschouwd die er ooit heeft rondgelopen op deze wereld”’. Smalend sprak 
ze volgens Meijering over ‘het geleuter van vrijzinnige dominees over die puike Jezus’. Dat was 
volgens haar een verlegenheidsoplossing van mensen die met het eigenlijke beeld van Jezus 
geen raad meer wisten, maar die niet de moed hadden zich radicaal daarvan te distantiëren.1076  
  Ook in haar autobiografie getuigde zij van de ideeën van de radicale school. Ze stelde nog 
eens duidelijk dat ook in de vrijzinnige beschouwingen van Jezus iets was binnengeslopen dat 
afbreuk deed aan de verhevenheid. Een interpretatie van het geboorteverhaal uit Lukas dat ze 
eens glimlachend had gelezen in een vrijzinnig blad illustreerde dat: ‘Jezus heette daar geboren 
“uit goede, maar verarmde familie”’.1077 Dat zij de radicaal-vrijzinnige opvattingen die zij in de 
jaren 1920 verder ontwikkelde een halve eeuw later niet was verloren blijkt uit een andere 
herinnering van Meijering: als jong predikant bezocht hij haar eind jaren 1960 in een 
verpleegtehuis in Amersfoort.1078 De hoogbejaarde Anne bracht toen volgens Meijering met 
plezier stellingen als dat Jezus nooit bestaan zou hebben, naar voren.1079  
  
De voorzitter of de voorgangster? 
Tegen de wil van de voorzitter in probeerde Anne de leden niet alleen meer te betrekken bij de 
afdeling, ze wilde hen ook meer stem geven. Waarom zou alleen een voorganger of een bekende 
spreker vanachter een spreekgestoelte de vrijzinnige gedachte uitdragen, terwijl die vrijzinnige 
opvatting juist ook behelsde dat iedereen zijn of haar opvattingen en gevoelens over het 
voetlicht moest kunnen brengen. Ze zag de leden daarom graag actief in toneelverenigingen, 
leesclubs, zangverenigingen, cultuurgroepen, als leiders van de zondagsschool, in het 
jongerenwerk, bij de studentenclub of als inleider van een onderwerp tijdens een van de 
avonden.  

In haar jeugd, bij de Vrije Gemeente te Amsterdam, had ze gezien en gehoord hoe 
lekenprekers voorgingen en ook in haar jaren bij de Doopsgezinde Broederschap maakte ze 
kennis met dit fenomeen. Hoewel dergelijke predikanten nog nooit een seminarie van binnen 
hadden gezien, geen college liturgie of hermeneutiek hadden gevolgd, wisten die ‘leken’ toch 
grote groepen toehoorders aan te spreken. Waarom mocht alleen een predikant voordrachten 
houden, terwijl ook de leden hele goede inleidingen verzorgden en prachtige onderwerpen 
aandroegen?1080 De predikante voer een nieuwe en eigen koers. Ze probeerde haar 
gemeenteleden te begeleiden in het leren kennen van alternatieve opvattingen over hoe ervaring 
en beleving van het geestelijke tot stand konden komen. Anne was er van doordrongen dat 
muziek, toneel, kunst en literatuur de gemeenteleden net zoveel verdieping en zin konden 
brengen dan de kerkgang en de preek.1081 
 Die ontwikkelingen leidden tot de nodige weerstand bij de voorzitter Van Roon. Ondanks 
de groei en bloei stoorde hij zich aan de voortvarendheid waarmee de voorgangster te werk 
ging. Haar vrijzinnige ideeën waren linkser dan de zijne, wat betekende dat zij over de toekomst 
van de afdeling andere opvattingen had dan hij. Na de escalatie van het conflict tijdens de 
toneelavond in de schouwburg Tivoli was er voor beiden nog maar een mogelijkheid over, de 
ander weg of ik. Inmiddels had Cornelis Hooykaas lucht gekregen van het conflict. Hij liet weten 

                                                           
1076 Volgens Meijering getuigde zij dit tot in de jaren 1960. In haar radicaliteit leek zij volgens hem op Bakels. Zie: E. Meijering, Het 
Nederlands Christendom in de Twintigste Eeuw (Amsterdam 2007) p. 136. 
1077 Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 146-147. 
1078 Dit moet enkele jaren tot enkele maanden voor haar dood zijn geweest. Anne Mankes-Zernike woonde niet lang in het tehuis in 
Amersfoort. De herinnering van Meijering zal dateren van rond 1970. Mankes-Zernike overleed in 1972 te Amersfoort op bijna 85-jarige 
leeftijd. 
1079 Meijering, Het Nederlands Christendom, p. 566. Zie hierover ook hoofdstuk 6. 
1080 Zie notulen vergadering 22 maart 1923 en 11 juni 1923. Bron: Stadsarchief Rotterdam, Nederlandse Protestanten Bond Rotterdam, inv. 
nr. 135, 2.2: afdeling Linker Maasoever, coll. nr. 27; notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen 1922 maart 3 - 1928 oktober 25. 
1081 Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 227-228. 
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zich als voorzitter en adviseur beschikbaar te stellen voor een vergadering die het conflict uit de 
wereld moest helpen.1082  

Anne vond dat Hooykaas niet genoeg over de zaak kon oordelen, aangezien hij niet kon 
weten hoe vaak de voorzitter haar al had geïrriteerd. De bestuursleden waren het met haar eens. 
‘Precies mijn idee, zegt Multatuli’, schreef bestuurslid Hollander onder haar briefje; ‘geen 
arbitrage nodig’, vonden ook de andere bestuursleden. Ze dachten de meestal voor rede vatbare 
voorzitter wel tot een aftreden te kunnen bewegen. Echter, alle inspanningen van het bestuur 
ten spijt bleef Van Roon onvermurwbaar, hij wilde zijn positie als voorzitter niet opgeven. 

 Op 17 november vergaderden ze bij Van Roon thuis over de kwestie. Nadat beide 
partijen hun grieven op tafel hadden gelegd werd de voorzitter verzocht zijn functie neer te 
leggen. ‘Met veel gebaar en in heftige woorden verklaart de heer van Roon dat niet te zullen 
doen. Toen verliet Mevrouw Mankes in zeer opgewonden toestand de vergadering.’ Daarop 
besloten ook bestuursleden Druivesteijn, Richel, Dorsmann en Manders voor hun functie te 
bedanken als Van Roon niet zou wijken.1083 Anne besloot daarop zelf op te stappen. De 
catechisant die in de avond van 18 november 1924 nietsvermoedend bij haar aanbelde, deelde 
ze mee dat ze haar functie niet langer kon uitvoeren. De jongeman kreeg een briefje mee voor 
zijn ouders en vertrok beduusd huiswaarts. Anne ging achter haar bureau zitten en begon te 
schrijven: 

 
Waarde secretaris,  
 
Tot mijn leedwezen zie ik mij genoodzaakt mijn betrekking als voorgangster van de 
afdeeling met drie maanden op te zeggen. Het gezag van de voorzitter noopt mij daar 
toe.1084  

 
Nu ze zich zo tegengewerkt voelde had ze het gevoel geen andere keuze te hebben. Ze zou 
Rotterdam achter zich laten. Annes ontslag kwam als een schok voor het bestuur. Er werd bij de 
voorzitter op aangedrongen een bijzondere ledenvergadering te beleggen, opdat de leden zich 
hierover konden uitspreken. Van Roon, die wist dat hij dan het onderspit zou delven, weigerde 
echter hardnekkig. De volgende dag ontving het bestuur een dringend verzoek tot vergadering 
van enkele afdelingsleden, onder wie Willy van Stockum, met wie Anne sinds kort 
samenwoonde. De tien leden beriepen zich op de afdelingsstatuten, waarin stond dat een 
dergelijke vergadering moest plaatsvinden als een tiental leden daar om vroeg.1085  
 Nu was het Anne die aangaf bij een dergelijke vergadering niet aanwezig te willen zijn. 
Zij had geen behoefte zich te verdedigen tegen de aantijgingen van Van Roon. Niets zou de 
situatie veranderen behalve haar vertrek of zijn aftreden. Wel drong zij er op aan om een brief te 
verspreiden onder de leden, zodat zij wisten wat er aan de hand was en waarom de 
ledenvergadering belangrijk was. Ze stelde de volgende tekst voor:  
 

Ledenvergadering op verzoek van 10 leden wegens het bedanken van mevrouw Mankes 
als voorgangster van de afdeeling. Toelichting: Daar het mevrouw Mankes niet mogelijk 
is nog langer samen te werken met dhr. van Roon. Dhr. van Roon op een 
bestuursvergadering die geheel aan de zijde van mevrouw Mankes stond geen afstand 
wilde doen van de voorzitterszetel heeft mevrouw Mankes haar ontslag ingediend. Thans 

                                                           
1082 Brief, Rotterdam, 14 november 1924. C. Hooykaas aan bestuur NPB Linker maas, secretaris Duivensteijn. Bron: Stadsarchief Rotterdam, 
Nederlandse Protestanten Bond Rotterdam, inv. nr. 135, 2.2: afdeling Linker Maasoever, coll. nr. 27; notulen van bestuurs- en 
ledenvergaderingen 1922 maart 3 - 1928 oktober 25. 
1083 Notulen bestuursvergadering NPB Linkermaas, 17 november 1924. Bron: Stadsarchief Rotterdam, Nederlandse Protestanten Bond 
Rotterdam, inv. nr. 135, 2.2: afdeling Linker Maasoever, coll. nr. 27; notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen1922 maart 3 - 1928 
oktober 25. 
1084 Brief van Anne Mankes-Zernike aan secretaris NBP Linkermaas, 19 november 1923. Bron: Stadsarchief Rotterdam, Nederlandse 
Protestanten Bond Rotterdam, inv. nr. 135, 2.2: afdeling Linker Maasoever, coll. nr. 27; notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen 1922 
maart 3 - 1928 oktober 25. 
1085 De tweede ondertekenaar van dit verzoek om een extra vergadering is Willemina van Stockum.  
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moeten de leden op een vergadering beslissen wie zij wenschen te behouden: den 
voorzitter of de voorgangster.’1086  

 
Het bestuur stemde in, maar drong er nu bij Anne op aan bij de vergadering aanwezig te zijn en 
daar haar ontslagname te motiveren. Ze besloot haar al geschreven brief voor te lezen. Op 
vrijdagavond 21 november 1924 verzamelden 74 leden zich in hotel-restaurant Het Witte Paard. 
Gespannen nam ze het woord. 
 

Zoals de agenda u heeft medegedeeld heb ik verleden week mijn ontslag aangevraagd. 
Als voorganger van uwe afdeeling. Ik voel dat gij het recht hebt op een uiteenzetting van 
de redenen, die mij daartoe hebben genoopt. Ik zou kunnen volstaan met te zeggen: 
omdat ik niet langer kan en wensch samen te werken met den voorzitter. Ik wil dat 
echter nader motiveeren. Het conflict [onleesbaar] tusschen den voorzitter en mij heeft 
een algemeene en principiële beteekenis, ook om de leden der afdeeling,  

 
zo begon Anne haar betoog die avond.1087 Ze zette uiteen hoe de heer Van Roon met enkele 
andere leden van de Commissie voor Vrijzinnige Religie een vrij groot gebouw voor ongeveer 
400 toehoorders wilde laten verrijzen aan de Linker Maasoever. ‘De heer van Roon heeft van 
den beginne af veel sympathie gehad om dit plan, ik heb er onmiddellijk sceptisch tegenover 
gestaan. Ik heb daarvoor in de commissie waar ik ook lid van ben, harde woorden van onzen 
voorzitter moeten hooren.’1088  
 Anne vroeg zich af waarom zij haar bezwaren tegen zo’n gebouw niet uiten mocht. Zij 
wilde eerst onderzoeken of een dergelijk gebouw wel nut had. Daartoe had ze de commissie 
voorgesteld om predikanten van de verschillende vrijzinnige kerkgenootschappen eens in de 
veertien dagen om de beurt een godsdienstoefening in Tuindorp te laten leiden. ‘Ik wilde nl. dat 
de proef zou worden genomen of de algemeene behoefte aan vrijzinnige godsdienstprediking 
hier aan de Linker Maasoever het stichten van zo’n mooi gebouw wettigde.’ Anne concludeerde 
uit haar ‘onderzoekje’ dat de vrijzinnige beginselen nogal verschilden per predikant en dat de 
opkomst daardoor bij sommige predikanten matig was. De mensen leken haar bovendien niet 
zo’n behoefte te hebben om ‘naar de kerk te gaan in de kerk’. Zij had ‘altijd begreepen en 
gemeend’ dat het enige wat zij kon bereiken was ‘door gestadigen arbeid een groep mensen te 
verzamelen die in haar wijze van prediking belang zouden stellen’. En dat lukte de laatste tijd 
ook aardig. Dat de heer van Roon teleurgesteld was dat de leden niet naar de andere 
godsdienstoefeningen kwamen, was begrijpelijk. Daardoor kwam zijn droom van een groot 
kerkgebouw in de verdrukking. Maar dat hij er met klem en op onaangename wijze bij haar op 
had aangedrongen dat zij haar toehoorders moest aansporen ook naar die andere predikanten te 
gaan en moest ‘zeggen dat de vrijzinnige beginselen niet alleen door mij, maar ook door alle 
andere vrijzinnige predikanten even goed worden verkondigd en het dat dus de plicht der 
vrijzinnigen is in iedere godsdienstoefening hun belangstelling te toonen’.1089  
 Hij had gedurfd haar een ultimatum te stellen. Of ze deed wat de voorzitter haar opdroeg 
of hij zou aftreden als voorzitter. Graag had ze rustig met Van Roon over haar ‘andere opvatting 
van vrijzinnigheid’ gesproken, maar de toon van zijn brief had dat onmogelijk gemaakt. ‘Ik 
voelde bovendien ook reeds lang dat onze opvattingen over het werk dat ik hier moest doen te 
verschillend waren, dan dat wij tot wezenlijke overeenstemming zouden komen.’ Zij was geen 
‘propagandist’ van Van Roon. De vrijzinnige beginselen, waar hij het over had, lieten haar koud. 
Ze beschouwde het niet als haar plicht die beginselen te brengen, ‘maar leven, religieus bewogen 
leven’. ‘Of dat leven, eenmaal gewekt, u dan tot beginselen zal leiden en zo ja, tot welke, gaat mij 

                                                           
1086 Brief van Anne Mankes aan bestuur NPB Linker Maas, 20 november 1924. Bron: Stadsarchief Rotterdam, Nederlandse Protestanten 
Bond Rotterdam, inv. nr. 135, 2.2: afdeling Linker Maasoever, coll. nr. 27; notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen1922 maart 3 (sic)- 
1928 oktober 25. 
1087 Ontslagbrief van Anne Mankes-Zernike, los bijgevoegd bij de notulen van de ledenvergadering (23 november) van de NPB-afdeling, 
Bron: Stadsarchief Rotterdam, Nederlandse Protestanten Bond Rotterdam, inv. nr. 135, 2.2: afdeling Linker Maasoever, coll. nr. 27; notulen 
van bestuurs- en ledenvergaderingen 1922 maart 3 - 1928 oktober 25. 
1088 Idem. 
1089 Idem. 
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minder aan. Zo vat ik het eerste artikel van het reglement van onzen Bond op: De Protestanten 
Bond streeft naar de vrije ontwikkeling van het godsdienstige leven.’ Daarmee wilde ze ook 
aangeven wat haar koers zou zijn, mocht ze aanblijven. Dat Van Roon en wellicht anderen in 
haar wijze van werken op den duur een gevaar zagen, kon ze heel goed begrijpen. In dat geval 
moest de afdeling zoeken naar een andere voorganger en zou zij zonder rancune vertrekken. Ze 
hoopte dat de voorzitter dat ook zou doen, mochten de leden haar willen behouden.1090  
Er volgde een stemming. Van de 72 aanwezige leden met stemrecht stemden 64 voor het behoud 
van de voorgangster en daarmee ook voor het vertrek van de voorzitter, waarna het bestuur van 
de afdeling ‘ten volle waardeerend het vele en belangrijke werk dat door den heer Van Roon als 
voorzitter der afdeeling gedurende vijf jaar is verricht; overtuigd evenwel, dat wegens 
principieel verschil van inzicht tusschen de voorgangster en den heer van Roon aangaande de 
bedoelingen van het werk van de voorgangster, samenwerking tusschen hun onmogelijk is 
geworden, begeerende in elk geval deze voorgangster voor de afdeellng te behouden’, de heer 
Van Roon vroeg om zijn voorzittersfunctie ter beschikking te stellen.1091  

Enkele dagen later legde Van Roon zijn voorzittersfunctie neer.1092 Hij zou nog een 
persoonlijke hetze tegen Anne voeren, waarbij hij probeerde leden ervan te overtuigen de 
vrijwillige salarisbijdrage voor de voorganger niet langer te betalen, maar gaf zich uiteindelijk 
gewonnen.1093 Hij bedankte als NPB-lid en vertrok enige tijd later met zijn gezin naar 
Indonesië.1094 
  
Willemina van Stockum 
Met Willy van Stockum, de vrouw die zo voortvarend had meegedaan aan het bijeenroepen van 
de bijzondere vergadering, had Anne inmiddels een bijzondere relatie opgebouwd. Toen Anne 
en Beint in 1921 op de Lede kwamen wonen, woonde mevrouw Dina van Stockum, juist 
gescheiden van Casper Marinus van Stockum, telg uit het beroemde boekhandelarengeslacht uit 
Den Haag, op de hoek van de Lede met de Dreef.1095 Haar dochter Willemina, nog geen jaar ouder 
dan Anne, was met haar mee verhuisd.1096 Toen het huwelijk tussen de Van Stockums definitief 
strandde en Casper Marinus plannen maakte om zich niet alleen uit zijn huwelijk, maar ook uit 
de familiezaak en uit Nederland terug te trekken (hij verhuisde naar Nice), had Willy besloten bij 
haar moeder te blijven. In Rotterdam vond ze al snel een baan als lerares Frans op de HBS aan 
het Afrikaanderplein. Het duurde niet lang voordat ze aan de Lede kennismaakte met de 
predikante die met haar zoontje enkele huizen verderop was komen wonen. Hoe zij elkaar 
precies ontmoetten wist zoon Beint later niet meer: ‘(…) misschien bij tante Winnie of, wat me 
waarschijnlijker lijkt, na een door mijn moeder voorgegane godsdienstoefening die zij 
bijwoonde’. Het klikte kennelijk goed, want ze besloten samen te gaan wonen.1097 
  
 
 
 

                                                           
1090 Idem. 
1091 Vier leden stemden tegen, twee stemden blanco en twee stemmen waren van ‘onwaarde’. Bron: ‘Kerknieuws’, Nieuwe Rotterdamsche 
Courant, 04-12-1924. 
1092 Brief van Van Roon aan bestuur en leden, 29 nov 1924. Bron: Stadsarchief Rotterdam, Nederlandse Protestanten Bond Rotterdam, inv. 
nr. 135, 2.2: afdeling Linker Maasoever, coll. nr. 27; notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen 1922 maart 3 - 1928 oktober 25. 
1093 Zie notulen van de salariscommissie, 1 april 1925. Bron: Stadsarchief Rotterdam, Nederlandse Protestanten Bond Rotterdam, inv. nr. 
135, 2.2: afdeling Linker Maasoever, coll. nr. 27; notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen 1922 maart 3 - 1928 oktober 25. 
1094 Om daarna ook weer terug te keren. In 1930 overleed P.H. van Roon jr. te Utrecht. 
1095 Casper Marinus van Stockum was de zoon van Wilhelmus Petrus van Stockum, de oprichter (1833) van de boekhandel W.P van Stockum 
en Zn. Hij trad in het huwelijk met zijn nicht Dina Elisabeth van Stockum. Bij de stamboom van de Van Stockums staat vermeld: ‘The van 
Stockums were connected to the van Goghs. In Vincent van Gogh's Letters to Theo (his brother and patron), the painter mentions his van 
Stockum relatives. (…)’ En over Dina van Stockum: ‘Dina was born in 1863 and died in 1937. She married another van Stockum (Casparis 
Marinus, a cousin) in 1882 and had four children: Clairette ("Ettie"), Maria ("Ida") and Willemina ("Wil"). Ettie married but had no children. 
Ida became a doctor. She had no children. Wil became a schoolmistress and never married. The fourth child, Johannes, died young.’ Bron: 
John Anthony Marlin, great-grandson van Bram van Stockum’, via: de familiebeschrijvingen gepubliceerd op de website van dr. Chris 
Oakley http://www.cgoakley.org [geraadpleegd op 23-01-2012]. 
1096 Beint Mankes, pp. 30-31. 
1097 Idem. 
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Anne, Beint en Willy verhuisden naar twee aangrenzende huizen op de Groenezoom, waar in de 
scheidingswand, zowel boven als beneden, deuren werden gemaakt zodat het als één huis 
werd.1098 Een grote groene, door paarden getrokken verhuiswagen van de firma Warnaar bracht 
de spullen naar de nieuwe woningen. Daar werd alles ingericht. Beint in het hoekkamertje, dan 
de studeerkamer van zijn moeder en die van tante Wil ernaast en dan nog de muziekkamer waar 
de piano stond die uit het ouderlijk huis van de familie van Stockum stamde.1099 Aan de muren 
van de huiskamer kwamen de schilderijen, de grafiek en de tekeningen van Jan Mankes. Beint 
herinnerde zich later:  
 

Ik weet nog waar in de huiskamer, tevens eetkamer, het winterlandschap bij Eerbeek, 
vanuit ons huis geschilderd en het portret van zijn moeder en dus mijn grootmoeder met 
het Friese meer op de achtergrond naast elkaar hingen. Het donkere portret van mijn 
moeder met de gouden lijst dat nu in de kamer hangt waarin ik zit te schrijven en toen 
naast de grote boekenkast op haar studeerkamer boven, dichtbij het marmotje met het 
geheimzinnige grijze herfstbos als achtergrond, waarnaast weer het schilderijtje van het 
ouderlijk huis in de Knijpe bij avond. Eerst toen ben ik dit gaan beleven en ik ben er 
dankbaar voor dat de geest van mijn vader op deze wijze al vanaf het moment van 
bewustwording als vanzelfsprekend op mij is overgedragen en een onvervreemdbaar 
deel van mezelf geworden is.1100  

 
Ook de tuin was vrij groot, omdat deze evenals de gecombineerde twee huizen een vrijstaande 
eenheid vormden. De schommel en de zandbak waren meeverhuisd vanaf de Lede en Wil liet 
twee esdoorns poten, die oorspronkelijk afkomstig waren uit ‘De Keukenhof’ in Lisse, toen nog 
een privétuin van een rijke oudoom.1101       
 Spoedig arriveerde een nieuwe huisgenote: het Duitse dienstmeisje Paula Volck.1102 Op 
een oude foto staat ze afgebeeld, in de tuin, naast Anne en Wil, die Beints hand vasthoudt. Paula 
kwam uit Mannheim en vertelde Beint over haar twee broers die beiden in de oorlog gevochten 
hadden. Door Anne en Willy werd, uit principe, nooit met hem gesproken over oorlog. Het 
moeten dus spannende en geheimzinnige gesprekken zijn geweest. Politieke en 
maatschappelijke onderwerpen werden uit de weg gegaan door zowel Anne als Wil, die de 
indruk wilden wekken zich politiek afzijdig te houden. Zo gingen ze demonstratief niet naar de 
stembus, zelfs toen ze daar een boete voor kregen, werd er nooit gevlagd op koninklijke 
feestdagen en werd er veel kritiek geuit op militair getinte verenigingen als de padvinderij. 

Hoe groot Annes afschuw voor het ‘oorlogsapparaat’ in die jaren was, leek haar zoon 
nooit helemaal te hebben beseft, althans het blijkt niet uit zijn herinneringen. Dat zij zich 
buitenshuis en ook buiten haar werk als predikante ontwikkelde tot radicale pacifiste die 
toetrad tot vredescomités, sprak op dienstweigermanifestaties en uiteindelijk zelfs contact zocht 
met gevierde communisten, komt in zijn verhaal niet naar voren. Voor hem verschilde de wereld 
waarin hij met zijn moeder en tante Wil leefde nogal van de ideeën die beide dames zeiden aan 
te hangen:  
 

Geen radio, geen telefoon, laat staan een auto maar wel een dienstbode voor dag en 
nacht! Het kwam niet bij de dames op zelf iets in de keuken of aan het huishouden te 
doen; daarvoor had men personeel. Paula en ook haar latere opvolgsters aten nooit bij 
ons aan tafel maar altijd in het toch wel bijzonder kleine keukentje. 

                                                           
1098 Deze opmerking over de studeerkamers is afkomstig uit de niet gepubliceerde transcriptie van de herineringen van Beint Mankes, 
(particuliere collectie). In de publicatie Beint Mankes. Kunstschilder. Memoires & Dagboeken, bezorgd door J.W. Mankes en Y. Konz 
(Amsterdam 2013) ontbreekt de verwijzing naar de studeerkamer van Wil naast die van Anne. Er staat: ‘Het hoekkamertje waar ik sliep, de 
studeerkamer van mijn moeder met de enorme boekenkast en de zogenaamde muziekkamer met opslaande deuren naar de tuin’ (p. 39). 
1099 Beint Mankes, p. 39. 
1100 Idem, p. 31 en 39. 
1101 Idem. 
1102 In het interbellum kwamen veel Duitse meisjes uit het economisch zwakke Duitsland naar Nederland als dienstmeisje aan de slag te gaan. 
Toen de wetgeving veranderde, werden de meeste ongetrouwde dienstmeisjes (rond 1938) gedwongen om terug te keren. Zie: Barbara 
Henkes, Heimat in Holland. Duitse dienstmeisjes 1920-1950 (Amsterdam 1995).  
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Als je bedenkt dat zowel mijn moeder als tante Wil, zonder overigens ooit aan politiek te 
doen, een ‘linkse’ instelling hadden en daarmee een afkeer van standsgevoelens, toch 
nooit op de gedachte kwamen dat hier iets niet klopte.1103 

 
Anne en Willy deelden op het eerste gezicht een pacifistische en a-politieke levenshouding, 
waarbij gebruik  van stemrecht en nationalistische symbolen uit den boze waren. Toch was de 
middelste dochter van de Haagse uitgever, althans volgens Beint, een heimelijk francofiel en niet 
geheel wars van oorlog en strijd. Zo bezat zij prenten van de ‘Elzasser tekenaar ‘Hansi’ (…) die 
na de verloren oorlog van 1870 patriottistische prenten had gemaakt waarop Fransen steeds als 
helden en Duitsers als volkomen karikaturale gekken werden afgebeeld’.1104 
 Willemina van Stockum was een intelligente en zeer uitgesproken vrouw. Ze studeerde 
Frans in Den Haag bij de uit Zwitserland afkomstige taalleraar Armand Sunier.1105 Hij was 
bevriend met Willy’s oom, de in 1879 uitgetreden Waalse predikant Anton Gerard van Hamel, 
die in 1884 de studie Frans aan de Rijksuniversiteit Groningen introduceerde en daarin als 
eerste hoogleraar werd aangesteld. 1106 Bij diens assistent, de lector Laurentie, die onder meer 
was opgeleid aan de befaamde École Normale Supérieure, mocht Willy studeren.1107 De studie 
verliep voortreffelijk. In een hartelijk briefje was hem geschreven ‘Mercredi nous avons entendu 
Willy. M. Laurentie ne tarissait pas d’éloges. Elle a expliqué avec une assurance remarquable et 
parlait (pour me servir des termes de M.L.) un français pur et élégant.’1108  
 Naast Frans bleek Willy ook interesse te hebben in een studie psychologie. Via haar oom 
werd ze geïntroduceerd bij de Groningse hoogleraar psychologie Gerard Heymans, wiens 
colleges zij, gezien de vertaling van en het commentaar op zijn inaugurele rede, mogelijk ook 
volgde. Na haar examen MO-A Frans regelde haar oom dat zij verder kon studeren in Genève, 
niet alleen Frans, maar ook psychologie, bij de befaamde hoogleraar psychologie Édouard 
Claparède.1109 Tijdens de in Genève georganiseerde conferentie van het Laboratoire de 
Psychologie presenteerde Willy een samenvatting van Heymans inaugurele rede ‘De 
toekomstige eeuw der psychologie’. In haar voordracht uitte Willy haar bewondering voor zijn 
ideeën, maar had ze ook kritiek.1110 Die kritiek uitte ze vooral op zijn empirische methode. Ze 
                                                           
1103 Beint Mankes, p. 40. 
1104 Idem, p.41  
1105 Brief A.G. van Hamel aan zijn vrouw C.M. van Hamel–van Stockum, 19 november 1906: ‘’t Is dus goed dat Wil ook door Sunier wordt 
gedrild.’ (particuliere collectie Van Hamel). Hans Engelfriet beschreef Sunier: ‘Een markante figuur was de Fransche leeraar Armand Sunier, 
stoere, roodharige Zwitser, driftige geweldenaar, voor wien we, althans in de lagere klassen, allen sidderden. Wie ooit les van hem had, 
behoefde zijn leven lang nooit verlegen te zijn om Fransche scheldwoorden.’ Uit: Hans Engelfriet, ‘Herinneringen uit 1946 aan het 
Erasmiaans Gymnasium’. Via: http://www.engelfriet.net/Alie/Hans/erasmiaansgym.htm [geraadpleegd op 21-05-2013]. 
1106Anton Gerard van Hamel (1842 -1907), was predikant in de Waalse kerk maar besloot na een geloofscrisis uit zijn ambt te treden. Hij 
ging Franse taal- en letterkunde studeren. In 1884 aanvaardde hij het eerste hoogleraarschap Frans aan de Universiteit Groningen met de rede 
La chaire de français dans une université néerlandaise. In 1897 sprak hij als rector magnificus over L'âme française. Vanaf 1887 was hij 
tevens redacteur van De Gids. Hij was getrouwd met Clara Maria (Pierre) van Stockum. In 1907 nam hij zijn ontslag in Groningen om zich 
in Parijs ongestoord aan de studie te kunnen wijden. Hij overleed in hetzelfde jaar. Zie: Jaarboek der rijksuniversiteit te Groningen, 1884/85, 
p. 41 en 1906/07, pp. 43-47. Zie ook de portrettengalerij van hoogleraren (online database) aan de Rijksuniversiteit Groningen, via: 
http://hoogleraren.ub.rug.nl/?page=showPerson&type=hoogleraar&hoogleraar_id=245&lang=nl [geraadpleegd op 02-11-2013]. 
1107 In het begin van de twintigste eeuw kregen de hoogleraren moderne talen assistentie van lectoren die vooral de praktische taalvaardigheid 
en de moderne letterkunde onder hun hoede namen In 1906 werd M.J.F. Laurentie, die aan de Université de France en de Canadese 
Université Laval had gestudeerd aangesteld als lector Nieuw Frans. Hij bleef slechts een jaar en was begin 1907 alweer vertrokken. 
Willemina P. van Stockum was van 1906 tot 1908 ingeschreven aan de Rijksuniversiteit van Groningen, in 1907 deed zij MO-A examen 
Frans. In 1911 legde zij na een verblijf in Genève haar MO-B examen af. Bron: I. de Wilde, Nieuwe deelgenoten in de wetenschap (Assen 
1998) p. 138, p. 324 en noot 158. 
1108 Brief Anton Gerard van Hamel aan Claire Marie Van Hamel-Van Stockum, Den Haag, 19 november 1906: ‘Woensdag hoorden we over 
Willy. M. Laurentie is vol lof. Ze legt uit met een opmerkelijke mate van zekerheid en spreekt (om de termen van ML te gebruiken) een 
zuiver en elegant Frans.’ (particuliere collectie Van Hamel). 
1109 Édouard Claparède (1873 -1940) was een Zwitserse neuroloog en psycholoog. Zijn voornaamste interesse ging uit naar de 
kinderpsychologie, het onderwijs en het geheugen. Zie: Eugene Lerner, ‘Édouard Claparède: 1873-1940’, The American Journal of 
Psychology, 54/2, april 1941, pp. 296–299. Zie ook de pagina van het Max Planck Instituut via http://vlp.mpiwg-
berlin.mpg.de/people/data?id=per385 [geraadpleegd op 23-04-2013]. 
1110 ‘Op 27 september 1890 houdt Heymans zijn inaugurele rede: Het experiment in de Philosophie. In deze rede geeft Heymans feitelijk een 
manifest waarin hij stelt dat de filosofie de wetenschap is die de relativiteit van kennis wil begrijpen. Daarmee gaat de nieuwere filosofie op 
in de psychologie van het denken. Heymans pleit voor de empirische methode in de psychologie, en het invoeren van experimenten als 
onderzoeksmethode. Hij wijst op Fechner, die aangetoond heeft dat psychische processen meetbaar en kwantificeerbaar zijn. Hieruit volgt 
een geheel nieuwe exacte en experimentele wetenschap; de psychofysica.’ Bron: Kars Dekker, Gerard Heymans (Groningen 2011) pp. 34-
48. Zie ook de vertaling van Willemina P. van Stockum: ‘Le siècle futur de la psychologie, d’apres de Heijmans’, Archives de psychologie 
(Geneve 1910) Tome IX, 1, pp. 92-199. Verwijzing overgenomen van I. De Wilde, Nieuwe deelgenoten in de wetenschap (Assen 1998) p. 
324. 
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had er weinig vertrouwen in dat mensen zo rationeel kozen als Heymans beweerde en ze achtte 
Heymans’ beweringen alleen van toepassing op de ‘gens cultivés’, mensen die hadden 
gestudeerd.1111  

In de brieven die Van Hamel aan zijn vrouw Clare Maria (Pierre) van Hamel-Stockum 
schreef was hij aanhoudend vol lof over zijn nichtje. Met de vroege introductie van zijn nichtje bij 
de grote professoren en lectoren van zowel de Groningse universiteit als buitenlandse 
universiteiten beoogde de Groningse hoogleraar een glansrijke carrière voor haar. De wereld lag 
voor Willy open en over haar carrière hoefde ze zich, zo leek het, geen zorgen te maken. Ze zou 
later, zo voorspelde van Hamel, net als hij, ook lid worden van de examencommissie MO 
Frans.1112 Maar het noodlot sloeg toe. Van Hamel overleed zeer onverwacht, na een val van de 
trap van de Amsterdamse Schouwburg, kort na zijn emeritaat in 1907. Willy keerde terug naar 
Nederland en het werd stil rond haar. Speelde het slechte huwelijk van haar ouders daarin een 
rol? Of ging zij toen al gebukt onder de later zo frequent optredende overspannenheid? Willy 
werd nooit lid van de examencommissie. Ze verhuisde met haar moeder naar Tuindorp en nam 
een baan als docente Frans aan de nieuw opgerichte HBS op het Afrikaanderplein. Ze werkte nog 
wel aan een thesis, maar de door haar oom beoogde carrière was van de baan.1113 

In 1922, nog voor ze met Anne ging samenwonen, was Willy ziek geworden. Ze had hoge 
koorts en het leek een longontsteking te zijn. Anne, met wie ze die zomer vakantie had gevierd in 
Leusden, bekommerde zich om Willy, die in die periode alleen thuis was. Haar moeder was juist 
naar Nederlands-Indië vertrokken om daar Willy’s zus Maria, die er werkte als arts, te 
bezoeken.1114 Toen Anne vernam dat Willy ziek was stelde ze onmiddellijk familie op de hoogte 
van de toestand. 
 

 
Foto in de tuin aan de Groenezoom in Rotterdam Tuindorp Vreewijk. V.l.n.r: Het Duitse dienstmeisje Paula Volck, Anne Mankes-

Zernike, Willemina van Stockum, voor: Beint Mankes (particuliere collectie). 
 

 
                                                           
1111 Vgl. I. De Wilde, Nieuwe deelgenoten in de wetenschap (Assen 1998) p. 186. Zie ook: W.P. van Stockum,‘Le siècle futur de la 
psychologie, d’apres de Heijmans’ Archives de psychologie (Geneve 1910) Tome IX, 1, pp. 92-199, aldaar p. 198. (Verwijzing overgenomen 
van De Wilde, p. 324).  
1112 Brief A.G. van Hamel aan zijn vrouw C.M. van Hamel – van Stockum, Den Haag, 10 december 1906: ‘Vanmorgen een gezellig lief 
briefje van Wil (…). Ze moet zich nu flink gaan toeleggen op het maken van vertalingen en opstellen. (…) ’t Spijt me anders wel dat ze de 
lessen van L. niet nog wat langer zal kunnen volgen. Hij heeft ook zooveel met haar op en dat zou natuurlijk haar ambitie prikkelen. ’t Is 
jammer dat ze vanmiddag niet een magnifiek examen van een non heeft kunnen bijwonen, dat gedeeltelijk door mij afgenomen is. (…) Later 
als ze zelf lid van de Commissie zal zijn zooals nu freule Rethaan Mauré zal ze ook de nonsens kunnen hooren. Dat is wel de moeite waard.’ 
(particuliere collectie Van Hamel). 
1113 Waar de thesis over ging, binnen welke studierichting zij dit schreef en of de tekst ooit is afgemaakt is onbekend. 
1114 Willy had twee oudere zussen, waarvan Maria (1885), de eerste arts aan het instituut Pasteur te Bandoeng, voormalig Nederlands Indie 
was. Zij was gehuwd met prof. dr. L. Otten. Zie lemma over Casper Marinus van Stockum, in: N. Japikse en H. Brugmans, Persoonlijkheden 
in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938) p. 1418. 
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 Willemina van Stockum (particuliere collectie). 

 
 
Het bericht van Willy’s ziek-zijn sijpelde via het familienetwerk door bij haar in Zwitserland 
wonende tante, de weduwe van A.G. van Stockum, die op haar beurt aan haar zoon schreef dat de 
familie een bericht had gekregen van ‘mevrouw de dominee dat Willy wel longontsteking had na 
influenza maar niet erg, maar 39˚C en dat men maar niet moest overkomen omdat het te 
vermoeiend was, voor haar’.1115 Maar er ging blijkbaar toch iets verontrustends uit van Annes 
brief, want Willy’s moeder besloot onmiddellijk terug te keren naar Tuindorp om haar dochter 
te verzorgen.1116  
 Lang duurde Dina’s verblijf in Tuindorp overigens niet. De zorg voor Willy leek haar in 
goede handen bij ‘de dominee’, die voor haar een zonnige kamer in haar huis had 
vrijgemaakt.1117 Dus toen haar schoonzus liet weten dat haar altijd zo gezonde broer aan 
godsdienstwaanideeën leidde besloot Dina om Willy bij Anne te laten en zelf naar Amersfoort te 
reizen om haar broer te verzorgen. Willy’s ziek-zijn hield in de maanden die volgden aan. In het 
half jaar dat Willy bij Anne verbleef kwamen achtereenvolgens de in Parijs wonende George 
Maurice van Hamel, en een maand later zijn moeder Pierre van Hamel- van Stockum op bezoek 
bij Willy en Anne.1118  
Tante Pierre kwam niet vaak naar Nederland, maar waarschijnlijk wilde ze haar plotseling zo 
ziek geworden broer bezoeken.1119 In een brief aan haar zoon deed ze verslag van de 
omstandigheden waarin ze hun zo veelbelovende Willy in Rotterdam Tuindorp aan had 
getroffen:  
 
 
 

                                                           
1115 Brief Clara Maria van Hamel-van Stockum aan haar zoon George Maurice van Hamel, Chernex, 17 december 1922 (particuliere collectie 
Van Hamel) 
1116 Dit blijkt uit een brief van C.M. van Hamel-van Stockum aan haar zoon George Maurice van Hamel, Chernex, 21 december 1922 
(particuliere collectie Van Hamel). De aan huis gekluisterde Willy richtte zich in die maanden op haar thesis, zo blijkt uit een brief van C.M 
van Hamel-van Stockum aan haar zoon George Maurice van Hamel, Chernex, 9 januari 1923. (particuliere collectie Van Hamel). 
1117 Brief Clara Maria van Hamel-van Stockum aan haar zoon George Maurice van Hamel, Chernex, 1 februari 1923 (particuliere collectie 
Van Hamel). 
1118 Op de website van het verre familielid dr. C.G. Oakley staat vermeld: ‘Clara Maria ("Pierre") (…) was born in 1869, and married prof. 
dr. Antonius Gerardus van Hamel of Utrecht in 1896. They moved to France, and Hilda van Stockum at 15 vacationed with her at her home 
in Neuilly, near Paris. They knew their relative Vincent van Gogh well enough that their children were each given a van Gogh original.’ 
http://www.cgoakley.org/efa/1826DJvS.html [geraadpleegd op 01-11-2013]. 
1119 Dit blijkt uit haar postadres in die periode: Amersfoort, de woonplaats van haar broer (waar ook Dina in die periode verbleef). Brief Clara 
Maria van Hamel-van Stockum aan haar zoon George Maurice van Hamel, Amersfoort, 7 november 1923 (particuliere collectie Van Hamel).  
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Ik ben dus bij Willy geweest, gelukkig kwam ze me halen, want ik vrees dat ik niet zoals 
jij, het dadelijk gevonden zou hebben. Ik vond het gezellig haar terug te zien, maar vind 
wel dat ze een veel magerder kleiner gezicht heeft en vind het ook heel ongezellig dat ze 
samenwoont met Mevr. Mankes. Ik kan me niet goed begrijpen dat ze zich behaaglijk 
voelt met zoo iemand om zich heen, die plat praat, lelijk is en banale dingen zegt. 
Natuurlijk is het minder eenzaam en doordat Mevr. Mankes een interessante man gehad 
heeft komt Will in aanraking met schilders, maar weegt dat op ? Ik voelde me verteederd 
maar wel vervreemd.1120 

  
 
Onder kunstenaars en schrijvers 
Willy’s tante doelde in haar brief op de kunstenaars en schrijvers die Anne tot haar 
kennissenkring rekende. Toch kwamen de oude vrienden, uit de tijd van haar jaren met Jan, nog 
maar zelden in Rotterdam. Met uitzondering van de Lebeaus - e n dan vooral Ditte - zocht Anne 
zelden contact met mensen uit haar verleden met Jan. ‘Was zij zozeer geschokt door de vroege 
dood van haar man; een schok die tot in het diepst van haar wezen is gegaan dat ze iedere 
confrontatie met dat verleden heeft willen en moeten vermijden?’, vroeg zoon Beint zich later af: 
‘Zoals Lot, die door om te zien in een zoutpilaar veranderde en daarmee geen toekomst meer 
had, heeft zij gevoeld dat ze verder moest of ze wilde of niet en dus nooit mocht terugkijken’.1121 
 Met Beint sprak Anne zelden over zijn vader, ‘nooit heeft ze getracht met woorden zijn 
beeld voor mij op te roepen’.1122 Om hen heen hingen Jans schilderijen, dat moest genoeg zijn. 
Een gesprek over hem leek ze niet te kunnen verdragen. Bezoek dat aan hem herinnerde verliep 
moeizaam. Annie Van Beuningen-Eschauzier, die zo betrokken was geweest in de jaren van Jans 
ziekte en overlijden, kwam heel in het begin een keer op bezoek in Rotterdam. Anne deed 
afstandelijk. Het speelgoed dat ‘tantie Annie’ voor Beint had meegebracht weigerde ze aan te 
nemen en moest mee worden teruggenomen. Annie van Beuningen bleef daarna weg.1123 Op een 
zelfde manier probeerde ze ook Hélène Wolff af te schrikken. Maar Hélène, hoezeer er tussen 
haar en Anne ook een zelden uitgesproken animositeit was, bleef trouw langskomen en Anne 
accepteerde dat na een tijdje.1124 Naast Jans vriend, de kunstenaar Antoon Derkzen van Angeren 
– die tot verbazing van Anne haar buurman zou worden in het tuindorp - was zij de enige in het 
leven van Anne en Beint die Jan goed had gekend. Van Hélène hoorde Beint naar eigen zeggen 
uiteindelijk meer over zijn vader dan van zijn moeder.1125  
 Al snel kwamen er in Rotterdam ook nieuwe contacten bij. In de jaren twintig van de 
vorige eeuw vestigden veel schrijvers en kunstenaars zich in Tuindorp, onder wie de 
kunstschilder Albert Neuhuijs, die in 1918 op het Weipad was gaan wonen.1126 De etser Andreas 
Schotel, een bevlogen communist, woonde op de hoek van de Groenezoom en de Dreef en 
beeldend kunstenaar Wout van Heusden woonde, net als Anne en Willy eerder hadden gedaan, 
aan de Lede. Daar runde hij de kunstnijverheidwinkel De Zonnebloem.1127 Zijn zus, een statige 
                                                           
1120 Brief van Clara Maria van Hamel – van Stockum aan haar zoon George Maurice van Hamel, Amersfoort, 7 november 1923 (particuliere 
collectie Van Hamel). Op 9 november antwoordde George Maurice van Hamel aan zijn moeder: ‘Jouw impressie over de ontmoeting met 
Wil is precies zoals de mijne.’  
1121 Beint Mankes, p. 54. 
1122 Ook uit de verklaringen van de kleinkinderen en de later in huis wonende mevrouw Grendel komt naar voren dat zij thuis, omringd met 
zijn schilderijen en tekeningen nooit over Jan Mankes sprak. 
1123 Beint Mankes, pp. 54-55. 
1124 Idem. 
1125 Idem. 
1126 Albertus Johannes Augustus (Albert) Neuhuys was een Nederlands etser, aquarellist, kunstschilder en tekenaar. Vanaf 1918 tot zijn dood 
in 1968 woonde hij in Tuindorp Vreewijk. Zie: Pieter A. Scheen, ‘Neuhuys, Albertus Johannes Augustus ('Albert'), Lexicon Nederlandse 
beeldende kunstenaars, 1750-1950 (1969) dl. 2, pp. 98-99. 
1127 Andreas Schotel (Rotterdam, 1896 - 1984) was een Nederlands graficus. Hij maakte vele etsen van het leven en de werkzaamheden van 
de Noord-Brabantse boeren en landarbeiders. Daarbij documenteerde hij nauwgezet de overgang van traditionele naar gemechaniseerde 
bedrijfsvoering. Zie ook: Thijs Caspers, Kunstenaar onder de boeren, Rotterdammer onder de Brabanders, communist onder de katholieken. 
Andreas Schotel te Esbeek: een eigenwijze en aimabele kunstenaar, Brabants Landschap, 165 (winter 2009), pp. 51-59 en Andreas J.C. 
Ebbinge Wubben Schotel (Rotterdam, 1956). Zie ook: Scheen, ‘Schotel, Andreas’, dl II, p. 318. Wout van Heusden (1896-1982) was schilder 
en graficus, afkomstig uit Rotterdam Zuid. Hij werkte als kunstenaar, maar verdiende zijn brood met een kunstnijverheid winkel aan de 
Groenezoom, welke hij samen met zijn zus bestierde. Zie: Flora Stiemer, Wout van Heusden: graficus en schilder in Rotterdam 1896-1982 
(Rotterdam 1992); Scheen, ‘Heusden, Wouter Bernard ('Wout') van’, dl.1, p. 474. Zie ook: www.woutvanheusden.nl [geraadpleegd op 23-
02-2012]. 
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dame in reformkleding, stond achter de toonbank, terwijl Wout zich in de achtervertrekken aan 
zijn kunst wijdde.1128  Beide mannen waren leerlingen van de als docent aan de Rotterdamsche 
Academie voor Beeldende Kunst werkende graficus Derkzen van Angeren.1129 De graficus was 
met zijn gezin op de hoek van de Groenezoom en de Lange Geer komen wonen.1130 Anne was blij 
dat het contact met deze oude vriend kon worden hersteld. Zij en Wil onderhielden veel contact 
met de buren en die laatste kocht, getuige de inventarislijst die na haar overlijden werd 
opgesteld, ook regelmatig werk van hem.1131  

Nieuw was verder de vriendschap met de tekenleraressen (Char)lotte Boeg en Nans van 
Leeuwen, die als ‘onervaren tekenaresjes’ van 21 jaar, net van de Amsterdamse Academie 
kwamen en benoemd waren om in Rotterdam tekenles te geven.1132 Lotte Boeg was korte tijd 
verloofd met schrijver Jan Eekhout. Toen hij hoorde van Beints tekenaanleg en zijn fascinatie 
voor heraldiek, kreeg Beint een boek cadeau met daarin wapens, vlaggen en zegels van 
Nederland.1133 Anne zal er gezien haar ‘hekel’ aan alles wat met nationalisme en militarisme te 
maken had niet blij mee zijn geweest. Jaren later bleek dezelfde Eekhout een echte nationaal-
socialist die zich bij de NSB aansloot.1134  
 Anne en Willy leken prima te passen tussen het bonte gezelschap en de stoet 
‘verstotenen’ die in hun huis werd opgevangen viel in deze omgeving nauwelijks op. Een tijdlang 
logeerde er bij hen een ongehuwde moeder van ‘de eilanden’, bevolkt door strenge 
rechtzinnigen die dergelijke ‘notoire zondaren’ niet in hun midden dulden, met haar dochter 
Keetje bij hen.1135 Beint zag hoe er een auto voor het huis stopte, waar een vrouw met kind 
uitstapte, geholpen door een meneer. Toen hij later vroeg wie die meneer was, antwoordde zijn 
moeder ontwijkend: ‘de chauffeur’. ‘Nee, die andere meneer’, hield hij vol. ‘Dat was Keetjes 
vader.’ Hij begreep dat hij hier niet verder op door moest gaan.1136 Daarna volgde een uit 
Armenië gevluchte geestelijke, van wie later bleek dat hij gecollecteerd geld voor vervolgde 
christenen, in eigen zak had gestoken en in 1933 kwam een Duitse communistische voorman, 
die na het aan de macht komen van Hitler gevlucht was naar het huis van Anne en Willy.1137 
Maar voor al die gasten hun opwachting maakten, arriveerde in de zomer van 1925 allereerst de 
Groningse dichter Willem Keuning op de Groenezoom.  
 

Toen hij geen kant meer op kon, bood mijn moeder hem gastvrijheid. Ergens in Uithuizen 
of daaromtrent was hij ontslagen als onderwijzer op een christelijke school nadat hij 
naar ik natuurlijk veel later pas begrepen heb, een gevangenisstraf had uitgezeten 
vanwege homoseksuele praktijken met een leerling. Bij zijn orthodoxe geloofsgenoten 
kon hij nergens terecht en ik kan me voorstellen hoe schamper mijn moeder dit gezegd 
zal hebben.1138 

                                                           
1128 Veel informatie over de straten is afkomstig van Piet Varkevisser, Winkels in Tuindorp Vreewijk, via 
http://www.dekunstclub.nl/Rotterdammers/tuindorp/winkels.htm [geraadpleegd op 20-12-2012]. 
1129 Anthonius Philippus (Antoon) Derkzen van Angeren (Delft, 21 april 1878 - Bedford (Canada), 14 juni 1961) was een Nederlands etser, 
graficus en kunstschilder. In 1917 verhuisde hij met zijn gezin naar Rotterdam Tuindorp Vreewijk. Van 1917 tot aan zijn pensioen in 1943 
was hij leraar aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam. Na de oorlog emigreerde hij naar de Verenigde Staten. Jan Wagner, 
Manfred Sellink, Antoon Derkzen van Angeren 1878-1961: de bezielende kracht achter de Rotterdamse grafiek (Baarn 2001) en Scheen, 
‘Derkzen van Angeren, Anthonius Philippus ('Antoon')’, dl I, p. 114. Zie ook: http://kunst.middendelfland.net/derkzenvanangeren/ 
derkzenvanangeren.htm. [geraadpleegd op 12-02-2012]. 
1130 Hij adviseerde Mankes om autonoom kunstenaar te worden en de glasfabriek van Schouten achter zich te laten. 
1131 Willemina van Stockum had naast een olieverfportret van haar vader W.P van Stocum, een tekening gemaakt door Jan Mankes van 
waarschijnlijk ‘mevrouw Mankes. Ook had zij een aquarel van Beint Mankes, twee tekeningen en drie etsen van Derksen van Angeren, een 
plattegrond van Rotterdam en verschillende reproducties van ondermeer Michelangelo. Zie: Invetarisatielijst kunstwerken in bezit van 
Willemina van Stockum, privébezit).  
1132 ‘Herinneringen Nans van Leeuwen, 1982’, Boekenpost no. 53/9, mei/juni 2001 en Saskia de Bodt en Jeroen Kapelle, Prentenboeken, 
Ideologie en Illustratie 1890-1950. Ferdinanda Emilia (Nans) van Leeuwen-van Bierenbosch (1900-1995) gaf tussen 1922-1965 tekenles aan 
de industrieschool voor meisjes in Rotterdam. Zie: Marjan Groot, Vrouwen in de vormgeving in Nederland: 1880-1940, p. 503. 
1133 J. van der Laars, Wapens, vlaggen en zegels van Nederland (zp 1913). 
1134 G.J. van Bork,‘Eekhout, Jan H.’, in: G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse (red.), De Nederlandse en Vlaamse auteurs van middeleeuwen tot 
heden met inbegrip van de Friese auteurs (Weesp 1985) pp. 188-189. 
1135 Beint Mankes, pp. 59- 60. 
1136 Idem. 
1137 Idem. 
1138 Beint Mankes, p. 60. Beint Mankes voegt daar aan toe: ‘Wel bij haar! Ik heb een beeld in mijn herinnering 
van een zeer beminnelijk man, die maar kort geweest is omdat hij spoedig in Eerbeek ook weer door bemiddeling van mijn moeder, bij een 
oude relatie van haar, kamers kon huren.ʾ 
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WWillem Keuning 
De dichter Willem Eduard Keuning, die publiceerde onder de aliassen Willem de Mérode en 
Joost van den Keppel, was toen hij de eerste keer op de Groenezoom verscheen al een bekend 
dichter, die gepubliceerd had in tijdschriften van onder meer ‘Tachtiger’ Willem Kloos, de 
humanist Dirk Coster en de katholiek Gerard Brom.1139 Keunings gedichten waren sterk 
beïnvloed door het werk van Boutens, Kloos, Swarth, Van Deijssel en Van Eeden. Vooral zijn 
religieuze gedichten en zijn liefdesgedichten, die niet zelden een homo-erotische lading hadden, 
waren populair. Maar na 1924 was Keuning vooral berucht geworden vanwege iets anders. Hij 
was verwikkeld geraakt in een zedenschandaal.1140       
 Toen Willem Keuning in Rotterdam arriveerde was hij net een paar maanden ontslagen 
uit de Groningse gevangenis. Hij had daar een straf uitgezeten voor ontucht met een 
zestienjarige jongen. De dichtende hoofdonderwijzer uit Uithuizermeeden was in 1924 opgepakt 
nadat hij eerder een van zijn leerlingen (Jaap K.), het knechtje van de fietsenmaker, had 
meegenomen naar Amsterdam, waar ze na het beluisteren van een opera, Keunings pedosekuele 
vriend Ernst Groenevelt bezochten, om vervolgens te overnachten in het chique hotel American. 
De relatie tussen Willem en de jongen, die volgens Willem eerst platonisch was, kreeg toch een 
seksueel element. Dat laatste bleef niet lang verborgen. Hoe de relatie aan het licht kwam, 
daarover bestaan verschillende versies. Keuning zelf dacht dat ‘één van de jongens’ van Ernst 
Groenevelt tegenover de politie iets over hem had verklaard.1141 Een ander verhaal vertelt hoe 
een in Hilversum gearresteerde man beweerde dat ‘de beroemde dichter van Groningen 
hetzelfde deed met Piet de Fietsenmaker.’1142 Al eerder, in februari 1923 had de jonge schrijver 
Roel Houwink ‘de onuitgebalanceerde erotiek’ in De Merodes dichtbundel Het heilige licht 
gehekeld.1143 Volgens Houwink was de dichtbundel ontsprongen aan een ‘ganschelijk 
ontspoorde seksualiteit’.1144 Met zijn vernietigende artikel richtte Houwink alle ogen op de 
Groningse dichter die niet lang daarna zou worden gearresteerd. 
  Wat uiteindelijk de directe aanleiding is geweest om Keuning op te pakken valt niet meer 
te achterhalen. Maar hoe het ook zij: de politie ging op onderzoek uit en arresteerde Keuning op 
26 februari 1924 ‘op last van een zedenmisdrijf met jongens’. 1145 Hij werd op grond van 
wetsartikel 248bis, waarin seksuele omgang van een meerderjarige en een minderjarige (onder 
de 21 jaar) strafbaar werd gesteld, bestraft voor ontuchtige handelingen met Jaap K. De 
arrondissementsrechtbank in de Oude Boteringestraat 38 te Groningen besloot de dichter acht 
maanden vast te zetten. Daarnaast mocht hij drie jaar lang zijn beroep als onderwijzer niet meer 
uitvoeren.1146  
 Eenmaal op vrije voeten was Keuning een paria geworden in Noord-Nederland. Zijn baan 
raakte hij kwijt en uitzicht op een nieuwe functie was er gezien zijn strafblad niet. Hij schreef 
aan Anne dat hij nu bij zijn broer in Bergum (Friesland) woonde en bijsprong in diens drukkerij, 
maar dat hij daar ongelukkig en eenzaam was.  
 

                                                           
1139 Sporadisch publiceerde hij ook onder de naam Henri Hooglandt (kinderboeken) en Jan Bos (voor boeken in Gronings dialect).  
1140 Hans Werkman, ‘Een bizonder geaardheid’, Trouw, 05-03-2011, via: http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/ 
1856507/2011/03/05/Een-bizondere-geaardheid.dhtml [geraadpleegd op 10-10-2011]. 
1141 Hans Werkman, Bitterzoete overvloed. De wereld van Willem de Merode (Amersfoort 2011) p. 130. De verklaring van Keuning zelf 
komt uit een brief aan Meertens (01-12-1927). Biograaf Hans Werkman publiceerde zijn eerste biografie over Keuning, Het leven van 
Willem de Mérode, in 1971. Een herziene uitgave volgde in 1983 onder de titel De wereld van Willem de Mérode. In 2011 verscheen een 
opnieuw herziene editie getiteld: Bitterzoete overvloed. De wereld van Willem de Merode. 
1142 Idem, p. 133. 
1143 Vgl. Hans Hafkamp, ‘“Ín hechtenis om een jongenszaak”. Achtmaanden gevangenisstraf Willem Keuning, pseudoniem voor Willem de 
Merode’, in: Hekma en Van der Meer (red.), ‘Bewaar me voor de waanzin van het recht’, p. 60. 
1144 Idem. Roelof Martinus Frederik Houwink, pseudoniem H. van Elro (1899 -1987) was een Nederlandse dichter en schrijver die zich onder 
invloed van het werk van Karl Barth midden jaren 1920 bekeerde tot het Christendom en actief werd binnen de Nederlands Hervomde Kerk 
en tal van protestants-christelijke bladen. Bron: H. Jongsma,‘Houwink, Roelof Martinus Frederik (1899-1987)’, Biografisch Woordenboek 
van Nederland, via: http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn4/houwink [geraadpleegd op 13-11-2012]. 
1145 Vgl. Hafkamp,‘“In hechtenis om een jongenszaak”’, p. 64 en p. 137. 
1146 Idem, p. 149. Op huisnr. 38 van de Oude Boteringestraat in Groningen is thans de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap 
(waar dit proefschrift werd geschreven) van de Rijksuniversiteit Groningen gevestigd. 



 

178 
 

Ik schreef hem toen terug: kom maar bij mij logeren. Mijn man (Jan Mankes, de schilder) 
was toen al overleden en ik had een zoontje van een jaar of zes. Ik woonde samen met 
een vriendin, aan de Groene Zoom in Rotterdam.1147 
 

Willem Keuning ging maar al te graag op het aanbod van Anne in. Aan een vriend schreef hij: 
‘Beste Heinrich, nog een woordje uit de eenzaamheid. Eigenlijk alleen om een nieuw adres op te 
geven. Mevrouw Mankes-Zernike komt hier zondag preeken, en dan ga ik met haar naar 
Rotterdam. Mijn adres is dan: p/a Mevr. Dr. A. Mankes-Zernike Groene Zoom 190 Rotterdam.’1148  
 Anne, een kenner en bewonderaar van het werk van Boutens, Kloos en Swarth, was 
onder de indruk van de Mérodes bundel Aanroepingen (1917). In een artikeltje vergeleek ze 
passages uit die bundel met de Wij-gezangen van Tagore, vertaald door Frederik van Eeden.1149 
Na publicatie van dat artikeltje, wilde ze het aan Keuning toesturen. Toen ze dit met haar zus, de 
schrijfster Elisabeth besprak, wist die haar te vertellen dat de dichter was gearresteerd en 
veroordeeld voor ‘ontucht’. Anne voelde, naar eigen zeggen, een ‘diep medelijden’ met hem. Ze 
had hem eenmaal ontmoet en had toen ‘een gunstige indruk’ van hem gekregen.1150 Ze was ervan 
overtuigd dat zijn veroordeling onrecht was en gaf de schuld aan de rechters.1151 Haar artikel 
stuurde ze naar de gevangenis in Groningen, waarna een correspondentie tussen beiden op gang 
kwam. Zijn eenzaamheid, voortkomend uit het totale isolement dat hij moest ondergaan, raakte 
haar. Het leidde ertoe dat ze hem woonruimte aanbood.  
 Anne begon zich in die periode, misschien wel dankzij de toestand van Keuning, te 
verdiepen in het gevangeniswezen. Ze trad toe tot een commissie die gevangenissen bezocht in 
een poging het leefklimaat in de strafinrichtingen te verbeteren en gaf lezingen over het 
onderwerp.1152 Dat mensen als Keuning hun persoonlijkheid kwijt raakten doordat ze in het 
gevang werden gereduceerd tot een nummer vond ze mensonterend.1153 Bij bezoeken die ze 
aflegde kreeg ze steeds vaker het gevoel dat een groot deel van de mensen in de gevangenis geen 
misdaad hadden begaan. In de vrouwengevangenis van Rotterdam trof ze vrouwen die vastzaten 
voor een seksueel vergrijp: prostituees, maar ook zij die hun dochter hadden aangezet tot 
prostitutie of vrouwen die een abortus hadden gepleegd. Moesten die worden gestraft terwijl de 
maatschappij zo slecht voor haar eigen kinderen zorgde?1154 Dergelijk leed kwam volgens haar 
over het algemeen voort uit de slechte maatschappelijke verhoudingen. ‘De straffen die een 
maatschappij oplegt, zijn het gericht over die maatschappij’, schreef ze in 1927 in Klassenstrijd, 
het communistische maandblad van Henriette Roland Holst en Henk Sneevliet.1155 
 
                                                           
1147 Transcriptie (door Hans Werkman) van het gesprek tussen Werkman en mevr. dr. A. Mankes-Zernike, 1 juni 1966, ten behoeve van zijn 
biografie over De Merode. Met dank aan Werkman voor het ter beschikking stellen van een kopie van het uitgewerkte gesprek. Werkman 
schreef mij naar aanleiding van zijn herinnering aan het interview: ‘Een kleine toevoeging. Ze ontving mij mopperend. Ik belde aan, ze deed 
niet open. Daarna hoorde ik iemand met een stok op de vloer stampen. Ik keek door het raam en zag haar zitten en naar mij gebaren dat ik maar 
binnen moest komen door de deur die aanstond. Al gauw trok ik tijdens ons gesprek een bloknoot, maar ze viel naar me uit: waarom schrijft u 
dat allemaal op, dat is toch niet van belang, een mens kan zo niks meer zeggen. – Ik stopte dus mijn pen maar weg en zette mijn geheugen op 
scherp. Een paar dagen later stuurde ze mij Gestalten en stemmingen van De Mérode, met haar ex libris erin. Dus zo kwaad was ze niet.’ 
(Email Hans Werkman aan Froukje Pitstra, 30-03-2010, bijgevoegd scans van transcriptie interview 01-06-1966, brief Mankes-Zernike aan 
Werkman 03-06-1966, idem ansichtkaart 09-06-1966 en een brief van Beint Mankes aan Werkman, 03-07-1974, waarin de eerste verklaarde 
dat er geen brieven van De Merode aan zijn moeder bewaard zijn gebleven). 
1148 Brief 10-07-1925, citaat overgenomen uit Werkman, Bitterzoete overvloed, p. 172. 
1149 Anne hield zich intensief bezig met de vertaling van Tagore door Van Eeden. Het artikeltje dat ze aan Willem Keuning stuurde kon niet 
achterhaald worden. 
1150 Transcriptie gesprek Hans Werkman en A. Mankes-Zernike. Vgl. Werkman, Bitterzoete overvloed, p. 172. 
1151 Mogelijk betreurde ze dit later. Ze leek er in 1966 in ieder geval anders over te denken. In het gesprek met Hans Werkman zei ze: ‘Als 
jonge vrouw geef je meteen de schuld aan de rechters en ben je geneigd de gevangene als onschuldige te zien’. 
1152 Zie bijvoorbeeld over het bezoek van Anne Mankes-Zernike aan een vrouwengevangenis: ‘Een openluchtgevangenis voor vrouwen’, 
Leeuwarder Courant, 04-07-1927. Daarin wordt verwezen naar een bezoek aan de gevangenis in Veenhuizen en de gevangenis in Rotterdam. 
Ook wordt er verwezen naar een publicatie van Mankes-Zernike in Maandblad voor Berechting en Reclasseering (juli 1927). 
1153 Lezing van A. Mankes-Zernike in Delft voor het Instituut voor Arbeidersontwikkeling. 
Bron: Voorwaarts: sociaal-democratisch dagblad, 26-02-1927. 
1154 Waarin een voorbeeld aan Zwitserland kon worden genomen, waarin abortus niet werd gestraft omdat men begreep dat dit slechts op 
dringend verzoek van een vrouw gebeurde. 
1155 A. Mankes, ‘Gevangenis-bezoek’, Klassenstrijd (1927), pp. 307-308. Het maandblad Klassenstrijd verscheen voor het eerst, 
gesubsidieerd door het NAS, in januari 1926. Klassenstrijd bestond tot 1 januari 1929, waarna het werd voortgezet na een fusie met De Vlam, 
als De Nieuwe Weg. In 1935 werd De Nieuwe Weg (tot 1936) voortgezet als De Internationale om vervolgens tot 1940 onder de titel De 
Rode October te verschijnen. Bron: Marten Buschman,‘Kitz. Cornelis, NAS-bestuurder’, Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de 
Arbeidersbeweging (BWSA) 8 (2001) pp. 101-105. 
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Datzelfde blad plaatste het door haar vertaalde gedicht van Ernst Toller: 
  

‘Ontmoeting in de cel’ 
 

En ook het tralievenster komt, waarheen verwezen 
Uw oogen tuurden die zich aan de staven wondden,  
Terwijl uw armen, die geen steunsel vonden Neerbrake;  
en koppen der doorschotene’  
u deden vreezen 
Het tralievenster roept: 
wil, lieve, op mij vertrouwen 
Hoe ik uit wolken u een paradijs ga bouwen1156 

 
En ook uit een citaat gepubliceerd in het artikel ‘Uit de cel’, over de toestanden in de gevangenis 
sprak diezelfde strekking. Daarin stond vermeld dat Mevrouw Mankes-Zernike ‘die als 
bezoekster niet alleen in de cel, maar ook in het hart der gevangenen komt’, een jaar eerder in 
De Stroom had geschreven over dienstmeisjes die onterecht in de gevangenis kwamen, dankzij 
de jaloerse en beledigde mevrouwen waarvoor ze werkten: ‘… Achter elke jonge vrouw, die haar 
twee of drie maanden uitzit, omdat ze in haar dienst iets heeft weg genomen staat de koele 
onpaedagogische, beledigde mevrouw, waarvan zij in zekeren zin het slachtoffer is’.1157 
 Willem Keuning had een paar prettige weken in Rotterdam. ‘Hij kwam. Ik wees hem zijn 
kamer, hij was helemaal vrij.’1158 Terug in Bergum maakte hij plannen om permanent te 
vertrekken uit het noorden. Maar waar moest hij naar toe? Anne bood hem opnieuw 
woonruimte aan. Op 28 september 1925 vertrok Willem definitief uit de Friese gemeente 
Tytsjerksteradiel. De tweede logeerpartij in Rotterdam duurde langer. Ruim zeven weken 
woonde hij bij Anne, Willy en Beint aan de Groenezoom. In zichzelf gekeerd, bracht hij veel tijd 
door op zijn kamer. Hij leek somber, liep ‘met gebogen hoofd, als een treurige man’.1159  
 Tijdens de gezamenlijke maaltijden werd er gesproken over de gemeenschappelijke 
interesses: poëzie, kunst, theologie, cultuur. Hoewel Willem gereformeerd was, zag Anne in hem 
de contouren van een vrijzinnig man. Op zondag zat hij dan ook bij haar in de kerk.1160 Keuning 
had na zijn vrijlating de Gereformeerde Kerk gedwongen achter zich gelaten, al verloor hij zijn 
diepe vertrouwen in een persoonlijke God nooit. Hij toonde in zijn dichtwerk berouw voor wat 
er in Uithuizermeeden was voorgevallen, maar sloot tegelijkertijd zijn liefde voor jongens niet 
uit. De spirituele beleving daarvan verloochende hij niet, ook niet toen de kerkenraad van 
Uithuizermeeden dit van hem eiste.1161 ‘Ik moest bekennen dat een jongen niet van een jongen 
mag houden’, schreef hij later in een openhartige brief aan de schrijfster Wilma Vermaat. ‘En dat 
kon ik niet. En omdat ik dat niet kon, ben ik ook [in de kerk] de verstokte zondaar geworden, die 
roemde in het kwade.’1162 In zijn dichtwerk bleef hij er naar verwijzen, dikwijls de verbinding 
zoekend met zijn geloof. Dat hij daarin een voorbeeld werd voor hen die met dezelfde vragen en 
angsten worstelden, leek hij niet door te hebben. Maar de letterkundige P.J. Meertens schreef na 
een ontmoeting met Keuning hoopvol in zijn dagboek:  
 

                                                           
1156 ‘Ontmoeting in de cel’. Fragment uit: ‘Gedichte der Gefangenen’ van Ernst Toller (Munchen 1912), vertaald door A. Mankes-Zernike, 
gepubliceerd in Klassenstrijd, Deel III, 1928, p. 66. 
1157 Citaat overgenomen uit ‘In de cel’, Nieuwe Tilburgsche Courant, 21-04-1928. 
1158 Transcriptie gesprek Hans Werkman en A. Mankes-Zernike. 
1159 Werkman, Bitterzoete overvloed, p. 173 
1160 Brief Anne Zernike aan Hans Werkman, 03-06-1966 (particuliere collectie). In die brief schrijft Anne Zernike aan Hans Werkman dat het 
haar verbaasd dat Werkman De Mérode orthodox noemt. Zij schatte hem in als een vrijzinnige.  
1161 Werkman, ‘Een bizonder geaardheid’. 
1162 Citaat afkomstig uit: ‘Jongensliederen van een hypochonder, recensie van de herziene De Mérode biografie van Hans Werkman’, 
Volkskrant, 12-03-2011. Werkman schrijft in Bitterzoete overvloed dat de kerkenraad in Uithuizermeeden op 16 april 1925 besloot dat 
Keuning niet meer welkom was, omdat hij niet een schuldbelijdenis voor de kerkenraad wilde afleggen. Zij accepteerden Keunings schrijven, 
waarin hij zijn lidmaatschap van de Gereformeerde Kerken op zei. Dit werd de daarop volgende zondag aan de gemeenteleden bekend 
gemaakt. Ook zusterkerken werden ingelicht. Een kleine week later werd de mededeling op de kansel van Bergum, waar Keuning inmiddels 
bij zijn broer verbleef, voorgelezen. (pp. 165-166). 
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Vanmiddag was Willem de Mérode bij me. Zijn bizondere geaardheid, die in zijn verzen 
zo sterk tot uiting komt, heeft voor mij natuurlijk een grote bekoring, waar dan nog bij 
komt, dat we één zijn in het geloof. (….) Ik vond de moed niet, datgene aan te roeren wat 
ons zozeer verbindt, maar ik weet dat God mij daartoe mettertijd wel de kracht zal 
geven.1163  
 
 

  
Foto Willem Keuning (Bron: http://www.tzum.info/ 

2012/01/essay-doeke-sijens-over-willem-de-Mérode). 
 
248bis 
In haar gesprek met Keunings biograaf Hans Werkman in 1966 beweerde de toen al 
hoogbejaarde Anne in eerste instantie dat ze van de reden van Keunings gevangenisstraf niets 
had willen weten en gesprekken daarover uit de weg was gegaan.1164 Uit de rest van Werkmans 
transcriptie van dat gesprek en ook uit de latere correspondentie komt een ander beeld naar 
voren. Anne was wel degelijk en van meet af aan goed op de hoogte van wat er was voorgevallen 
in Uithuizermeden.           
 De zo argeloos door Anne gemaakte opmerking, opgeschreven door Werkman - ‘Eens 
wilde hij mij bijzonderheden gaan vertellen over Ernst Groenevelt, hij verafschuwde die man’ -, 
bevestigt dat. Zij laat hier blijken heel goed te weten wie Groenevelt was en waarom De Mérode 
een hekel aan hem had gekregen.1165 De opmerking die zij daarna maakt: ‘Ook wilde hij ingaan 
op wat er nu eigenlijk met hem gebeurd was. Maar ik heb dat min of meer afgewimpeld. Ik wilde 
dat niet weten, vond dat erg’, wordt teniet gedaan als ze meteen daarop verklaart dat De Mérode 
over zijn tijd in de Groningse gevangenis verder weinig heeft verteld, maar ‘wel over Okke, daar 
had hij het vaak over’. Zij wist dus wie Okke was en wat die jongen voor Keuning betekende. 

                                                           
1163 Werkman, ‘Een bizonder geaardheid’. 
1164 Transcriptie gesprek Hans Werkman en A. Mankes-Zernike..  
1165 Ernst Groenevelt was een Nederlands letterkundige en journalist (1887 - 1955). Groenevelt werd opgeleid tot notaris en was vanaf 1912 
rentmeester van kasteel Nijenrode te Breukelen. Hij had van daaruit veel contact met een aantal jonge letterkundigen waarmee hij in 1916 het 
letterkundig tijdschrift Het Getij oprichtte, waaraan ook Keuning meewerkte. Keuning had voor zijn arrestatie regelmatig contact met 
Groenevelt. ‘Groenevelt hield in zijn huis niet alleen redactievergaderingen, maar organiseerde ook geregeld feestjes voor pedofielen, 
waarbij het praktiseren bepaald niet geschuwd werd.’ Bron: ‘Jongensliederen van een hypochonder’, Volkskrant, 12-03-2011 
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Okke, een alias voor Ekko Ubbels, was de jongen die in 1915 in zijn klas was gekomen en voor 
wie de hoofdmeester diepe gevoelens was gaan koesteren.1166 Willem de Mérode had door zijn 
arrestatie voorgoed afscheid moeten nemen van de jongen. Met Anne sprak hij over Okke.
 Hoezeer ze op de hoogte was van wat zich in Uithuizermeeden had voorgedaan blijkt 
eens te meer uit een brief die Anne aan Hans Werkman schreef naar aanleiding van een 
biografisch artikel van zijn hand.1167 Ze vond het zo jammer dat Werkman daarin ‘niet vertelt 
wat er met hem [De Mérode -FP] in Uithuizermeden is gebeurd en waarom hij nooit meer 
onderwijzer is geworden. Wie van die gevangenisneming niets afweet en van ’t ontslag uit zijn 
ambt niets afweet, kan er niet veel van begrijpen’, schreef Anne in de brief. Bovendien, zo 
meende ze, was zijn werk na het uitzitten van de opgelegde straf ook wel veranderd. ‘Dat hij zich 
zelf in zijn verzen toen meer heeft verborgen dan vroeger.’ Ze zag geen reden dat te 
verzwijgen.1168 ‘Als u nu later over zijn dichtwerk gaat schrijven, zal dan niet-vermelden van de 
grote ramp in zijn leven zich ook moeten wreken. En: waarom hebt u dit verzwegen?’1169 
Waarom Anne, en met haar Willy, Keuning uitnodigden in Rotterdam wordt in de biografie over 
de dichter niet besproken, maar mogelijk houdt de reden van de veroordeling er nauw verband 
mee. Zowel Anne als Willy hadden als studentes meegemaakt hoe in 1911, toen 
homoseksualiteit al honderd jaar was ‘gedecriminaliseerd’ en een ieder vrij was om in de 
privésfeer die relaties aan te gaan die men wilde, de klok deels werd teruggedraaid dankzij de 
invoering van strafwetsartikel 248bis.1170  
 Dit artikel 248bis was geen verbod op homoseksuele contacten, maar wel op seksuele 
contacten met iemand van hetzelfde geslacht jonger dan eenentwintig jaar. De wet was in eerste 
plaats bedoeld om jongens en meisjes in de leeftijd van zestien tot eenentwintig jaar te 
beschermen tegen ‘homoseksuele verleiding’ en daarmee de verspreiding van homoseksualiteit 
tegen te gaan.1171 Voor heteroseksuelen bleef diezelfde grens op zestien jaar liggen. Hoewel de 
invoering in eerste instantie misschien niet bedreigend leek, had de wet en met name de rigide 
uitvoering ervan grote gevolgen voor persoonlijke levens van veel mensen. Er ontstond in de 
jaren 1920 een ware klopjacht op overtreders en verschillende vrienden, kennissen en 
familieleden werden beschuldigd en zelfs veroordeeld.1172 De zedenpolitie begon met het 
aanleggen van kaartsystemen en fotoalbums van vermoedelijke homoseksuelen. Van enige 
privacy was geen sprake meer. Werkgevers, ouders en verhuurders werden over iemands 
homoseksualiteit geïnformeerd. Geregeld leidde dat tot ontslag, het niet kunnen vinden van een 
baan, opzegging van de huur of verstoorde familierelaties.  
 

                                                           
1166‘In 1934 maakte De Mérode het boek Okke, beginnend met portretten van het 12-jarige joch:‘Hij wist niet wat er wentelde en wrong, Diep 
in mijn ziel, wat onrust hij bezwoor, Zijn lach was argeloos gelijk tevoor, Zijn oogen als zijn zingen stralend jong’ en eindigend met de pijn 
over de verloren geliefde: ‘Gij kunt mij niet meer uit uw leven dringen, Omdat ik heersch in uw herinneringen, Zoals een damp naakt opstijgt 
uit de zee, Om in zijn witte duister u te hullen, En heel uw worstlend wezen te vervullen, Met zijn benauwing en verstikkend wee.’ Bron: 
Olaf Korder (Gerard Kool), Roze gedichten – Oud Roze Auteurs – over de homoseksualiteit van Willem en het boek ‘Okke’,  
10-04-1998, via: www.willemdemérode.nl/het-boek-okke-olaf-korder/ [geraadpleegd op 22-02-2011]. Het artikel van Korder is ook 
verschenen in Andersblad, 1993. 
1167 Brief van Anne Mankes-Zernike aan Hans Werkman, Rotterdam 03-06-1966 (particuliere collectie). 
1168 Idem. 
1169 Idem. Tot eenzelfde conclusie kwam Nop Maas na het lezen van Werkmans eerste biografie over De Mérode. (De wereld van Willem de 
Merode). ‘Gedichten hebben maar een beperkte ‘documentaire waarde’ aldus Maas. Daarin kan volgens hem niet letterlijk worden gelezen 
hoe Keuning zich na zijn gevangenschap opstelde ten opzichte van zijn pedosekuele gevoelens. Zeker niet ‘een zo verkrampte figuur als De 
Mérode, iemand die in een aantal opzichten zo geconditioneerd is door zijn omgeving, iemand die een veroordeling achter de rug heeft, die 
zal er zich wel voor wachten ook nog eens te gaan opschrijven wat hij aan seksuele verlangens in huis heeft en - eventueel – wat hij 
gepraktiseerd heeft ondanks zijn gereformeerd-vrijgemaakte opvattingen.’ Zie: Nop Maas, ‘Literatuur-recensies. Werkman en de seks’, 
Literatuur, 10, 1993, p. 240. In zijn bespreking van de biografie over Willem de Mérode concludeert Nop Maas naar mijn idee ook terecht: 
‘Werkman interpreteert de Mérodes liefdesgedichten voortdurend als spiritueel en niet materieel of sensueel. Hij maakt een strikte scheiding 
tussen liefde en seksualiteit, waarbij de Mérode wel aan het een, maar niet aan het ander onderhevig zou zijn. (…) De scheiding tussen liefde 
en seksualiteit wordt door Werkman in vele varianten aangeduid. Zo spreekt hij over erotiek die geen handtastelijke erotiek is (p. 32) en over 
de hoogste liefde die een zaak van de ziel en niet van het lichaam is (p. 33). Zie: Nop Maas,‘Literatuur-recensies.Werkman en de seks’, p. 
239. 
1170 Theo van der Meer en Gert Hekma, ‘Wat iedereen behoort te weten’. Strafrecht en homoseksualiteit in historisch perspectief, in: Hekma 
en Van der Meer (red.), ‘Bewaar me voor de waanzin van het recht’, p. 1. 
1171 Van der Meer en Hekma, ‘Wat iedereen behoort te weten’, pp. 8-21. 
1172 Hoe daar binnen de Zernike familie op werd gereageerd is niet precies na te gaan, maar het netwerk van de familie en de connecties met 
de ‘Beweging van Tachting’ laat in ieder geval zien dat ze met homo- en biseksuelen in contact stonden. 
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Agenten postten bij urinoirs en voor huizen, wonnen inlichtingen in bij familie of kennissen en 
vielen huiskamerbijeenkomsten binnen, als ze de aanwezigheid van minderjarigen 
vermoedden.1173       

Niet alleen Keuning, maar een groot aantal andere bekende en minder bekende 
Nederlanders werd voor de rechtbank gebracht en veroordeeld. Onder hen vooraanstaande 
schrijvers, dichters en wetenschappers als J.C. Bloem, P.C. Boutens, Ernst Groenevelt, Joh. C.P. 
Alberts en Hans Lodeizen, NRC-journalist Adriaan Luijdjens, psychiater J.Ph. Tuyt, thesaurier-
generaal L.A. Ries, letterkundige Piet Meertens en jurist Edward Brongersma.1174 Ook Willy’s 
neef Anton Gerard (Tonny) van Hamel (1886-1945), sinds 1923 hoogleraar Keltische talen aan 
de universiteit van Utrecht, raakte in opspraak nadat een van zijn minderjarige geliefden hem 
probeerde te chanteren.1175 Zijn vader, Willy’s oudoom Gerard Anton van Hamel, raakte samen 
met Willy’s aangetrouwde oom Sam Aletrino, getrouwd met Emilia Julia van Stockum, betrokken 
bij de affaire rondom de roman de Pijpelijntjes van schrijver Jacob Israel de Haan.1176 Israel de 
Haan had in deze roman, waarin hij een liefdesgeschiedenis tussen twee mannen beschreef, een 
van de personages gemodelleerd naar Aletrino en het werk bovendien aan hem opgedragen.1177  

De aan de Universiteit van Amsterdam verbonden arts en seksuoloog, bij wie onder meer 
Willem Kloos zich in 1885 onder behandeling stelde had in 1901 op een congres onder leiding 
van prof. mr. G.A. van Hamel als eerste in Nederland een rapport over homoseksualiteit 
(uranisme) verdedigd.1178 Een ongekende daad, waarbij hij zich de persoonlijke woede van 
minister-president Abraham Kuyper op de hals had gehaald. Aletrino stond juist op het punt om 
de Nederlandse vertaling van Ursachen und Wesen des Uranismus van de bekende Duitse arts 
en voorvechter van emancipatie van homoseksuelen Magnus Hirschfelds te publiceren en hij 
wilde in het voorwoord de minister-president stevig van repliek dienen. Een precaire zaak 
waarbij hij geen zich schandaal kon veroorloven.1179 De omgeving waarin de affaires rondom 
248bis zich afspeelden was nauwverbonden met de leefwereld van Anne en Willy. Zij zullen 
goed hebben begrepen wat Keuning was overkomen voordat hij naar hun huis was gekomen. 

                                                           
1173 Bron: De brochure bij de tentoonstelling van het Internationaal Homo/Lesbisch informatiecentrum en archief ( IHLIA): ‘Bewaar mij voor 
de waanzin van het recht’ 100 jaar strafrecht en homoseksualiteit in Nederland. Tekst: Hansje Galesloot (Amsterdam 2011). Zie ook: 
Willemien Schenkeveld, ‘Achter de tralies voor de liefde’, Noord-Hollands Dagblad, 08-02-2012. 
1174 ‘Tot 1971 zijn minstens 5000 mannen en 50 vrouwen vanwege artikel 248bis voor de rechtbank verschenen en ongeveer de helft van hen 
is veroordeeld.’ Zie: Van der Meer en Hekma, ‘Wat iedereen behoort te weten’, p. 15. En op p. 3: ‘Mr. G. Helpman had zich in geschrifte 
tegen het artikel gekeerd, maar kreeg al kort na aanvaarding ervan met justitie te maken juist op grond van dit artikel (….). De dichter 
Willem de Merode trok zich na het uitzitten van zijn straf vrijwel terug uit het openbare leven (..). Anna Blaman [ontsnapte aan vervolging] 
werd voor een literaire rechtbank gedaagd om haar werk, P.C. Boutens kreeg geen lintje vanwege vermoedens dat hij de baan bezocht en 
verdacht herenbezoek ontving (…).’ 
1175 Anton Gerard (Tonny) van Hamel werd vernoemd naar zijn oom, de predikant en hoogleraar Frans. De vader van Tonny, Gerard Anton 
van Hamel was diens tweelingbroer. Tonny kreeg een milde veroordeling, maar werd door de Universiteit van Utrecht met verlof gestuurd. 
Het resulteerde in grote onrust onder studenten en collega’s, die dreigden met demonstraties. De senaat besloot daarop het verlof op te 
heffen. Bron: Theo van der Meer (met medewerking van Yair da Costa), ‘Professor Anton Gerard van Hamel. Collegiaal- en 
studentenprotest, anno 1929’ in: Hekma en Van der Meer (red.), ‘Bewaar me voor de waanzin van het recht’, pp. 85-95 
1176 Voor de familiegeschiedenis van de Van Hamels en Van Stockum bestaat een fraai uitgegeven werk van o.a. Sonja van Hamel en Ileen 
Montijn, Chalet Georges-Maurices 1909-2009, het verhaal van een huis en zijn bewoners (Amsterdam 2009). Het chalet werd in 1909 
gebouwd door Arnold (Sam) Aletrino, die er zich in 1909 met zijn vrouw Julliette van Stockum permanent vestigde. De opdracht voor de 
bouw was echter gegeven door Clara Marie Van Hamel–Stockum. Op pagina 11-12 staat een stamboom waaruit de verknopingen tussen de 
Van Hamels en Van Stockums en Aletrino duidelijk wordt. Chalet George Maurice is het familiechalet in Zwitserland, vernoemd naar de 
zoon van Anton Gerard van Hamel en Clara Marie van Hamel, de vader van Björn van Hamel, die zo vriendelijk was een deel van de 
briefwisseling tussen zijn grootmoeder en vader ten behoeve van dit onderzoek te transcriberen. 
1177 De Haan publiceerde zijn homo-erotische en biografisch zeer herkenbare roman Pijpelijntjes in 1904. De ene hoofdpersoon (Joop) was 
gemodelleerd naar hemzelf, de andere (Sam) naar A. Aletrino (roepnaam Sam), met wie De Haan bevriend was. Zie: Wim J. Simons, De 
geschiedenis van een ‘onzedelijk’ boek (Den Haag 1974) pp. 219-243. 
1178 Kloos stelde zich in 1885 onder behandeling bij A. Aletrino, de eerste medicus in Nederland die zich bezig hield met de bestudering van 
homoseksualiteit. ‘Zo had hij zich begin 1885 onderbehandeling geplaatst bij Arnold Aletrino, 'omdat zijn zenuwgestel geschokt was', nadat 
er een einde was gekomen aan zijn vriendschap met de jonge schilder en essayist Jan Veth. Kloos is namelijk de enige in de kring van 
Tachtig die we met enige grond `homoseksueel' zouden kunnen noemen.’ Bron: Hans Hafkamp, ‘Veranderende opvattingen over 
vriendschap en liefde tussen mannen’, in: Peter J.A.Winkels e.a. Ten tijde van de Tachtigers. Rondom De Nieuwe Gids 1880-1895 (’s-
Gravenhage 1985) p.79. 
1179 Aletrino kocht meteen de hele oplage ter vernietiging op. Het schandaal rond Pijpelijntjes kon zijn kwetsbare wetenschappelijke 
pionierswerk op dat moment schaden. In zijn volgende publicatie over homoseksualiteit Over uranisme (Liefde voor hetzelfde geslacht), Een 
gerechtelijk-geneeskundige studie liet Aletrino in 1905 veiligheidshalve verschijnen onder een pseudoniem, Karl Ihlfeldt. In 1911, na de 
invoeging van het beruchte artikel 248 bis in het Wetboek van Strafrecht door de minister van justitie Regout, werkte Aletrino mee aan de 
oprichting van een Nederlandse afdeling van het Duitse Wissenschaftlich-Humanitäres Komitee, en nam zitting in het bestuur. Zie: Gert 
Hekma, Homoseksualiteit, een medische reputatie. De uitdoktering van de homoseksueel in negentiende-eeuws Nederland (Amsterdam 
1987). Zie ook: Marijke Stapert-Egen, Biografie van A. Aletrino, nawoord in Arnold Aletrino, Martha (Den Haag 1982). 
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De bundel Claghen en twee gedichten over Jan 
Aan de Groenezoom  in Rotterdam zat Keuning veel te schrijven op zijn kamer. Mogelijk werkte 
hij er naast aan een sonnettencyclus ook al aan de bundel Claghen, die hij in 1927 aan Anne op 
zou dragen.1180 Kort voor hij naar het huis van Anne en Willy was gekomen had hij ook al een 
gedicht voor Anne geschreven. Over Jan Mankes.1181  
In Rotterdam had De Mérode de rust om nadenken over wat hem in Groningen was overkomen. 
Hij begon te corresponderen met de eveneens van jongensliefde verdachte dichter Boutens.1182 
Keuning beoogde een afspraak met Boutens om de situatie met hem te bespreken. Het contact 
was snel gelegd, mogelijk ook omdat Anne de dichter wel eens had gesproken in de tijd dat zij 
met Jan in Den Haag woonde. Boutens schreef aan Keuning dat Anne mee mocht komen naar 
Den Haag, maar stelde als voorwaarde dat zij van de situatie op de hoogte was. ‘Wel, ik wist alles, 
en mocht dus mee’, verklaarde Anne jaren later aan De Mérodes biograaf Werkman.1183 
 Midden in de winter van 1925 arriveerden Anne en Willem bij Boutens, die in een 
ijskoude huiskamer Keuning de mantel begon uit te vegen. ‘Dat heb je toch niet goed gedaan, zei 
hij, met die jongens, je bent stom geweest, je had beter je verstand moeten gebruiken, enz.’ 
Keuning was met stomheid geslagen. Hij begon over de dichter Kloos. Boutens reageerde 
hautain: ‘Kloos, wie is dat? (…) Nooit van gehoord.’1184 Om de stilte te verbreken begon een 
totaal verkleumde Anne, ze was zo dom geweest haar mantel af te geven, maar over een 
versregel en de betekenis ervan. Boutens liep ondertussen heen en weer door de kamer, uit 
eigen werk voorlezend. Het was een vreemd bezoek. Pas toen ze weer buiten stonden durfde 
Keuning zijn mond weer te openen.  
 

Wat verbeeldt hij zich wel, dat hij mij een standje wil maken over wat ik gedaan heb. Ik 
zat tegenover de slaapkamer en de deur stond open en ik kon precies zijn bed zien en 
boven zijn bed hingen platen van naakte jongens.1185  
 

Daarop liet hij zich ontvallen dat hij de persoon Boutens als dichter hoog achtte, maar als mens 
verachtte.1186 Toch zou Willems fascinatie voor Boutens, voor zowel zijn werk als zijn levensstijl, 
blijven. In 1925 had hij al negen bundels van de dichter in de kast staan en daar zouden nog vele 
bij komen. Er was één titel waar hij zelfs twee exemplaren van kocht: ‘Strophen uit de 
nalatenschap van Andries de Hoghe (1919)’. Dat was een verzameling homo-erotisch getinte 
verzen, waarvan hij een eerste druk bezat, maar waar hij later ook de fraai vormgegeven, maar 
zeer prijzige herdruk van ƒ.12.50 aanschafte.1187  
 Terug in Rotterdam begon vooral Willy zich aan Keuning te ergeren. Hij zocht maar geen 
werk en was ook niet bepaald een gezellige gast. Ook gingen zijn politiek-maatschappelijke 
opvattingen in tegen de opvattingen van de beide vrouwen. Willem was een ‘aanhanger van 

                                                           
1180 Keppel, Joost van den (alias Willem Keuning) Claghen (Amsterdam 1927). 
1181 Het eerste gedicht dat Willem Keuning over Mankes schreef dateert van 23 mei 1925. In 1927, hij woonde toen inmiddels in Eerbeek, 
schreef hij opnieuw een gedicht over de overleden kunstenaar. Beide gedichten zijn in 1989 uitgegeven (foto van handschrift+ transcriptie). 
Zie: Willem de Merode, Jan Mankes. Uitgave ter gelegenheid van de 50ste sterfdag van De Merode en de 100ste geboortedag van Mankes 
(Brummen 1989). Met dank aan Henk van Putten die zo vriendelijk was mij de uitgave te schenken. 
1182 Willem Keuning had al eerder contact met Boutens, blijkens de tekst die Boutens in 1924 in Keunings album amicorum schreef. Zie: 
Gerrit Borgers, Gerrit Kamphuis, Hans Werkman en P.J. Meertens, Willem de Mérode, (Schrijversprentenboek 18 (Amsterdam/Den Haag 
1973), afbeelding 63, p. 22. Pieter Cornelis Boutens woonde samen met Cornelis van Duyvenbode, die naar de buitenwereld toe de status 
van huisknecht had. Toen hij in 1930 werd voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding werd deze door het kabinet Ruys de 
Beerenbrouck III geweigerd, vanwege de geruchten dat hij homoseksueel was. Zie ook: Evert Paul Veltkamp, 'Een decoratie voor Boutens', 
Optima. Cahier voor literatuur en boekwezen, 4/4, winter 1986, pp. 457-465. Zie ook: Van der Meer en Hekma, ‘Wat iedereen behoort te 
weten’.  
1183 Transcriptie gesprek Hans Werkman en A. Mankes-Zernike. 
1184 Werkman, Bitterzoete overvloed, p. 174. 
1185 Transcriptie gesprek Hans Werkman en A. Mankes-Zernike. Zie ook: Werkman, Bitterzoete overvloed, p. 174. Door C.C.V. van Lier-
Smidt Ernsthausen werd later verklaard dat de kamer waar Keuning naar binnenkeek niet door Boutens zelf werd gebruikt maar door Baron 
van Herzeele, die eigengemaakte foto’s van jongensvriendjes uit Parijs rond zijn bed aan de wand had geprikt (noot 89, bij Werkman, 
Bitterzoete overvloed, p. 174). 
1186 Werkman, Bitterzoete overvloed, p. 174. 
1187 Idem. De verzen werden eerst uitgegeven als zijnde de verzen van de vroeg overleden jongeman uit de titel, maar al snel rezen de 
vermoedens dat ze van de hand van Boutens waren. In 1983 bewees hoogleraar Wouter Blok dat Boutens de auteur was van de gedichten. 
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Colijn’ en diens neocalvinistische politiek.1188 Daar kwam nog een heel banale reden bij: hij stonk 
vreselijk uit zijn mond, wat zijn aanwezigheid aan de etenstafel bemoeilijkte.1189 Overdag zat hij 
meestal als in een trance te dichten op zijn kamer. ‘Hij had eens een gedicht gemaakt over 
Jeremia, hij kwam de trap af en las het voor, alsof het van een ander was. Hij zei: “O, had die 
ouwe kerel me te pakken”. Ik wist niet dat dat zo ging bij hem. Bij Hélène Swarth, met wie ik erg 
bevriend ben geweest, zag ik eens een papiertje met alleen rijmwoorden. Dat viel me erg tegen 
toen.’1190  
 
 

 
Willem de Mérode, Jan Mankes, voor mevrouw A. Mankes-Zernike (1925). 
 
 
Dat Willem geen werk zocht was niet waar. Hij nam in Rotterdam contact op met de reclassering, 
voor een baan en definitieve woonruimte.1191 Op het kantoor van de reclassering in Rotterdam 
hoorde hij ongewild een telefoongesprek waarin het woord homoseksueel viel. ‘Tsja’, zei de 
ambtenaar, ‘homoseksuelen zijn altijd wat onbetrouwbaar’.1192  
 Teleurgesteld vertelde hij Anne over zijn ervaringen. Niet blij met de toestand, vooral 
ook omdat Wil zich begon te ergeren, nam Anne contact op met vrienden in Eerbeek. Daar werd 
een geschikte woonruimte gevonden bij juffrouw Doom, waar eerder ‘een schilderes [Hélène 
Wolff], die mijn man verafgoodde’ op kamers was geweest.1193 Eigenlijk vond ze de kamers bij 
juffrouw Doom niet geschikt voor Willem.1194 De boerderij en het huishouden werden slordig 
beheerd en ze kon niet goed koken. Daarom vroeg Willem advies bij de schrijfster Wilma 
Vermaat. Die vond het wel wat voor hem. Een groot pluspunt was dat de boerin niets wist van 
zijn voorgeschiedenis en hij dus zijn privacy terug kreeg. Bovendien had de logeerpartij in 
Rotterdam ook voor hem lang genoeg geduurd.1195 Hij vertrok. Aan een vriend schreef hij 
daarover in 1936: ‘Mevrouw Mankes! Ja natuurlijk heeft ze wel goede dingen. Maar ze is erg 
“flink”. Jij zou ’t er geen week uithouden.’1196  

                                                           
1188 Werkman, Bitterzoete overvloed, pp. 280-281. Zie over Colijn: Herman Langeveld: Hendrikus Colijn 1869-1944. Deel 1: Dit leven van 
krachtig handelen 1869-1933 ( Meppel 1998) en Deel 2: Schipper naast God 1933-1944 (Amersfoort 2004) 
1189 Transcriptie gesprek Hans Werkman en A. Mankes-Zernike. Zie ook: Werkman, Bitterzoete overvloed, p. 174.  
1190 Idem. 
1191 Idem, p. 173. 
1192 Idem. 
1193 Transcriptie gesprek Hans Werkman en A. Mankes-Zernike. 
1194 Zie brief Anne Mankes-Zernike aan Hans Werkman, 03-06-1966 (particulier bezit) en brief aan dhr. Oosterhuis, 22-01-1969 (particulier 
bezit). 
1195 Werkman, Bitterzoete overvloed, p. 90. 
1196 Idem, p. 176. Zie verwijzing naar de brief aan Jan van der Leeuw, 23-07-1936. 
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Eenmaal in Eerbeek, eenzamer dan ooit, schreef hij opnieuw een gedicht over Jan Mankes. In 
datzelfde jaar publiceerde hij zijn aan Anne opgedragen bundel Claghen. Het originele 
handschrift kreeg zij toegestuurd.1197 Het lijken losse gedachten en gezien de opdracht aan Anne 
is het niet verwonderlijk dat deze klachten, of een aanzet daartoe, werden geschreven in de 
weken dat hij in Rotterdam verbleef. Er rijst een diep ongelukkig, boos en eenzaam beeld uit op 
van de dichter. ‘Ongelukkig en boosaardig’ voelde hij alsof ‘het kwaad een chemische verbinding 
was aangegaan met zijn bloed’.1198  

De dichter uitte rechtstreeks aan God hoe boos, gefrustreerd, eenzaam en bang hij was. 
God kon dan wel zeggen dat hij niet meer mocht zondigen, maar waarom hielp hij hem dan niet? 
‘En zondig niet meer, zegt Gij, Heer. Weet Gij niet, dat wij in de zonde baden, en wachten dat Gij 
door den stroom zult waden en brengen ons aan ’t droge reine strand?’1199 Hij was zo eenzaam 
dat het hem beter leek te sterven. ‘Maar hoe droevig is deze plaats en hoe eenzaam, als Gij niet 
komt om met mij de dolingen rond de bloemen te doen? (…) Waarom laat Gij mij niet sterven? 
Wat nut doet dit onbenullige leven?’1200 Al vond hij in zijn dromen ook weer iets om voor te 
leven: ‘Droomend nam ik een der margrieten en trok de blaadjes af. En bij ieder smal snippertje, 
dat er viel, fluisterde mijn ziel voor zich heen: Hij bemint mij! Hij bemint mij!’1201 Dan kwam hij 
tot de conclusie dat slechts de ‘eenzaamheid is goed en kwaad en lijden. Wie niet verdrukt 
wordt, kan niet zalig zijn.’ Voor Willem Keuning betekende dat omgaan met ‘de bittere 
stemming, waarin wij rondloopen, er zorgvuldig voor wakend anderen niet te verraden wat er in 
ons omgaat?’.1202 
 In die bundel, die hij als Joost van den Keppel aan Anne opdroeg, was hij op dichterlijke 
wijze openhartig over wat hem bezighield. Zijn echte zorgen kon hij aan niemand kwijt. Zelfs 
niet aan God. Daarom schreef hij gedichten. Hij schreef te verlangen naar een plek om die 
eenzaamheid voor altijd uit te vechten.1203 Het werd Eerbeek. Het werd een gevecht met zijn 
angsten. ‘Die zonder zonde is…er zijn er velen, en allen houden reeds den eersten steen gereed. 
(…) Maar als ze gooien, God, er zijn zoo velen...’1204  
 Willem en Anne bleven elkaar sporadisch zien en schrijven.1205 Uit een brief uit 1938 
blijkt dat ze elkander op de hoogte hielden over de ontwikkelingen op literair gebied.1206 Hun 
interesse in Rilke bleef onverflauwd. Maar Keuning voelde zich niet goed. ‘De dokter zegt: Maar 
zoo voortgaan, maar dat helpt ook al niet veel.’ Willem Keuning leed, aan lichamelijke kwalen, 
maar vooral aan het leven. ‘Las je die vervelende roman van Houwink’, schreef hij aan Anne over 
het nieuwste boek van de man die Keunings dichtwerk in 1923 had beticht van 
‘onuitgebalanceerde erotiek’ en ontsprongen aan een ‘ganschelijk ontspoorde seksualiteit’, 
                                                           
1197 Keuning publiceerde een aantal van zijn verzen uit klagen (poëtische proza) eerder in het maandblad Opwaartsche Wegen. Op 1 maart 
1923 verscheen het eerste nummer. Het droeg een dubbele ondertitel: ‘Tijdschrift op christelijken grondslag ter beoefening van de 
Nederlandsche letteren. Orgaan van de Bond van Christelijk-Letterkundige Kringen’. De titel werd ontleend aan de gelijknamige dichtbundel 
van Henriette Roland Holst-van der Schalk, verschenen in 1907. Bron: Dineke Colenbrander, Gerrit Kamphuis, Arie Pos, Murk Salverda, 
Anne Schipper, Ton Veen en Hans Werkman (red.), ‘Opwaartsche Wegen’ Schrijversprentenboek 28 (Den Haag 1989) pp. 19-26. 
De bundel Claghen verscheen in 1927. Op de bladzijde voor het schutblad staat, als enige tekst en in rode letters: ‘voor dr. A. Mankes-
Zernike’.  
1198 Joost van den Keppel, Claghen (Amsterdam 1927) p. 11. Ook de eerder genoemde Meertens ontving een exemplaar van Keunings onder 
het pseudoniem Joost van den Keppel uitgegeven bundel ‘Claghen’. Hij werd er naar eigen zeggen door geraakt. Hij leerde er De Mérode 
door begrijpen in diens overtuiging dat een christen het gelovig gedragen lijden nodig heeft. Een dag tevoren - ze hadden elkaar nog maar 
tien dagen geleden voor het eerst ontmoet - had Meertens in een lange brief aan De Mérode 'heel de geschiedenis van m'n leven' geschreven. 
Het was de eerste keer dat hij het verhaal van anders-zijn en eenzaamheid deelde met een gelijkgestemde. De Mérode antwoordde meteen. 
Meertens was er gelukkig mee. ‘De Mérode heeft me teruggeschreven. De Heer zij gedankt, dat ik hiertoe overgegaan ben. Tien jaar en 
langer heb ik in de meest volslagen eenzaamheid geleefd, en waartoe? Nu heb ik de kring, die om mij was getrokken - door eigen hand - 
verbroken.’ (dagboek 12 nov. 1927). Bron: Werkman, ‘Een bizonder geaardheid’. Zie over Meertens ook: Theo van der Meer, ‘Dien Avond-
en-die Rooze. De veroordeling van Piet Meertens in 1941’, in: Hekma en Van der Meer (red.), ‘Bewaar me voor de waanzin van het recht’, 
pp. 123-133. 
1199 Van den Keppel, Claghen, p. 17. 
1200 Idem, p. 20. 
1201 Idem, p. 22. 
1202 Idem, p. 31. 
1203 Idem, p. 31. 
1204 Idem, p. 37. 
1205 Anne ging niet graag naar Eerbeek, naar eigen zeggen omdat de relatie met Keunings hospita Juffrouw Doom niet goed was. Mogelijk 
ook omdat het haar veel deed om in dat beladen dorp te zijn. 
1206 Brief W.E. Keuning aan Anne Mankes Zernike, Eerbeek 22 november 1938 (particulier bezit). In april 1938 publiceerde Anne De 
Merodes gedicht ‘Petrus’ in het Bondsnieuws van de NPB-afdeling aan de Linker Maas. Zie: Stadsarchief Rotterdam, inv. nr. 135; 
Nederlandse Protestanten Bond Rotterdam; 6. Aanhangsel bij de archieven, coll. nr. 256: Bondsnieuws. 
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waarmee hij mogelijk had bijgedragen aan de arrestatie van de dichter.1207 ‘Een man zonder 
karakter? Een driehoek probleem dat binnen het huiswerk wordt opgelost. Helemaal van die 
vieze slappe mensch. Bah!’, mopperde Keuning in zijn brief aan Anne.1208 Kort daarop zocht 
Willem haar nog eens op. Hij zag er vermoeid uit, zo zou ze zich later goed herinneren.1209 Hij 
dacht niet dat hij nog gedichten schrijven zou. ‘Het is ook genoeg geweest.’ Na zijn dood schreef 
Anne dat ze aan hem bewonderde dat hij zich niet sierde met zijn eigen kunst, zelfs niet ‘in het 
verborgene uur tegenover zich zelve’.1210 Misschien dacht ze tijdens het schrijven van die 
woorden aan een van de laatste zinnen in Claghen: ‘Hoe meer wij in U zien, vleklooze Spiegel, 
Hoe meer wij schrikken van ons eigen zijn’. Willem Keuning stierf in Eerbeek op 29 mei 1939. Op 
de Eerbeekse begraafplaats, slechts enkele stenen van de plek waar Jan Mankes lag, kreeg de 
dichter zijn laatste rustplaats.1211 
  Rond de tijd dat Keuning definitief uit Tuindorp Vreewijk vertrok, ging Willy op reis.1212 
Ze vertrok voor een tijd naar haar tante in Parijs om daar, vermoedelijk, aan haar proefschrift te 
werken.1213 Anne en Beint woonden nu al bijna vier jaar samen met Willy, die een groot deel van 
de opvoeding van Beint voor haar rekening nam. ‘Geheelonthouding, vegetarisme, 
antimilitarisme, waren zowel voor mijn moeder, als voor tante Wil haast geloofszaken’, schreef 
Beint later.1214 Vertrouwen in een ‘maakbare’ wereld, kwam volgens hem bij zijn moeder voort 
uit een rationalistische geest. Bij tante Wil kwam die bevlogenheid volgens hem vanuit een 
mystieke kant, die bij mijn moeder totaal ontbrak.1215  
 Maar desondanks blijkt uit de familiebrieven dat de door Beint zo mystiek geachte tante 
Willy zich in Parijs verdiepte in het werk van de schrijver Carco die de 'romancier des apaches' 
werd genoemd, de romancier van de boevenwereld. Ze kocht een luxe editie van zijn eerste 
roman, Jésus la Caille (1914), die speelde onder mannelijke prostituees en misdadigers in 
Montmartre. Een niet te begrijpen keuze, volgens haar tante. ‘Heb je ‘t gelezen? Het lijkt me heel 
goed geschreven, maar ’t is niet zo verkwikkelijk in die apachen-wereld te vertoeven, niet heel 
interessant ook. Ik begrijp me niet goed waarom Wil vindt dat ze zulke interieurs ook moet 
kennen, ze elimineert wel zoveel in haar leven. Enfin, ik wil haar niet critiseren, ik ben overtuigd 
dat als ze zichzelf tegenkwam ze een heel gunstige indruk van die ontmoeting zou houden en 
zeggen zou “Dat is een goed mensch”. Er is iets verdienstelijks in te zijn zooals je zoudt willen 
wezen.’1216 
 
Tussen links en rechts 
‘Moenie’ en ‘tante Wil’, zoals Beint hen noemde, geloofden niet in de voordelen van regulier 
schoolonderwijs. Beint werd thuis onderwezen. ‘Ik heb de beslissing voor dit laatste nooit 
helemaal begrepen en het is me ook later niet duidelijk geworden. Speelde hier de angst mee om 
een kind te laten besmetten door de “boze wereld”? Een angstvallige beschermen tegen 
invloeden van buiten?’1217  
 Beint vermoedde dat zijn moeder hem wel naar school had gestuurd als tante Wil niet zo 
had aangedrongen op thuisonderwijs. Zij zou gefrustreerd zijn geweest in haar baan als docente. 
Op basis van Annes publicaties en lezingen in die periode kan ook iets anders worden vermoed. 
Zij was het die op het in 1925 georganiseerde congres voor dienstweigering hartstochtelijk 
                                                           
1207 Vgl. Hafkamp, ‘“Ín hechtenis om een jongenszaak”, p. 60. Zie ook het begin van de paragraaf over Willem Keuning in dit hoofdstuk.  
1208 Roel Houwink, Een man zonder karakter (Amsterdam 1938). 
1209Anne Mankes Zernike over Willem Keuning in: Willem de Mérode herdacht (Amsterdam 1969) p. 64. In een brief Anne aan Hans 
Werkman verklaarde ze dat ze geen correspondentie tussen De Mérode en zichzelf terug kon vinden. Zij had wel gezocht, maar beschreef 
zichzelf als een ‘nonchalante bewaarster’. Volgens deze brief bezat zij ook het originele handschrift van Claghen; ze gaf aan Werkman aan 
dat ze nog niet wist wat ze er mee ging doen. 
1210 Mankes-Zernike, Willem de Mérode, p. 64. In Eerbeek staat een monumentje (geitje van JM) met daarop een gedicht van Willem de 
Mérode. Op de begraafplaats van Eerbeek liggen Jan Mankes en Anne Mankes-Zernike dichtbij De Mérode begraven.  
1211 Hans Werkman, ‘De Mérode en Mankes’, Literatuur, 6, 1989 pp. 364-365. Of Anne naar de begrafenis kwam is onbekend. 
1212 Willem Keuning vertrok in november 1925 naar Eerbeek. 
1213 Dit vermoeden is gebaseerd op een beschrijving in de brieven van C.M. van Hamel- van Stockum aan haar zoon waarin eerder werd 
gesproken over een thesis. In het voorjaar van 1926, zo blijkt uit die brieven is Willy in Parijs (particuliere collectie Van Hamel). 
1214 Beint Mankes, p. 36. 
1215 Idem.  
1216 Brief Clara Maria van Hamel-van Stockum aan haar zoon George Maurice van Hamel, Parijs 21 april 1926 (particuliere collectie Van 
Hamel). 
1217 Beint Mankes, p. 35. 
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pleitte voor een andere opvoeding van kinderen, buiten het reguliere schoolsysteem om. 
Bovendien werkte zij aan het boekje Opvoedingsproblemen (1925) waarin ze pleitte om een 
kind zo lang mogelijk bij de moeder te houden of anders naar een Montessori of Daltonschool te 
sturen.1218 De meeste ouders gaven de taak van de opvoeding en het onderwijs heel gemakkelijk 
uit handen. Dat was volgens Anne niet onbegrijpelijk, gezien het grote geloof in de school ‘als 
alleenzaligmakend’ instituut. Alleen vorstenkinderen kregen nog thuisonderwijs. Ze weet het er 
aan dat ouders niet goed op de hoogte waren van de regels. Geen moeder wist nog dat zij haar 
eigen kinderen les mocht geven en geen moeder geloofde dat zij het zou kunnen, aldus Anne. De 
school boezemde een soort blinde eerbied in. ‘Buiten de school voor het kind geen heil, meent 
men.’ Ze vond het erg jammer, want de wet schreef voor dat een kind door een onbevoegde 
thuisonderwijs mocht krijgen.1219 Vooral jonge kinderen konden volgens haar beter thuis 
worden onderwezen. Het was gezonder dan in een klas met veertig anderen te zitten en het gaf 
het kind de tijd om eerst wat steviger te worden voor hij of zij met anderen werd 
geconfronteerd. Bovendien leidde klassikaal onderwijs volgens Anne tot vervlakking en 
middelmatigheid. ‘Oorspronkelijke kinderen kan het dat niet geven, wat hun geest behoeft.’  
  In overeenstemming met haar Opvoedingsproblemen kreeg Beint elke ochtend scholing 
van Anne, Wil en ingeschakelde ‘docenten’.1220 Hij leerde vlot schrijven en rekenen. Naast tal van 
andere vakken kreeg hij ook les in beschavingsgeschiedenis, een vak ter vervanging van de 
oorlogsgeschiedenislessen die in het regulier onderwijs werden gegeven. Anne was ervan 
overtuigd dat wie zelf de grootheid van Rembrandt boven die van Tromp en De Ruyter stelde, 
mocht verwachten dat zijn kind ook enthousiaster was over ‘den schildersvorst’ dan over de 
helden van de zee. Elke vorm van nationalistische verheerlijking was in haar ogen schadelijk.1221 
Speelgoed dat gevoelens van strijd opriep, een geweertje of pijl en boog, waren uit den boze en 
(sport)verenigingen met een competitief karakter mochten niet door haar jongetje worden 
bezocht.  
 Er werd één uitzondering gemaakt, hetzij schoorvoetend. Beint mocht de 
postzegelverzameling, een erfenis van vader Jan Mankes, voortzetten. Anne moest niets hebben 
van de stukjes papier, die alle verschillende naties vertegenwoordigden, mopperde er 
regelmatig over, maar verbood Beint nooit de geliefde hobby van zijn vader op te geven. Ze gaf 
hem zelfs toestemming om ontbrekende zegels uit de enveloppen van haar 
verlovingscorrespondentie met Jan te knippen.1222 
 Hoewel Beint zich zowel beschermd als afgeschermd voelde en ‘onttrokken aan de zo 
nodige confrontatie met anderen’, zag hij later ook de positieve kant van zijn opvoeding.1223 
Bovendien had hij veel vrije tijd en waren er volop uitstapjes georganiseerd. In de vakanties 
togen ze meestal naar Leersum. Nog voor de samenwoning een feit was, in de zomer van 1922, 
gingen Anne en Beint voor de eerste maal met Wil mee. Ze had er kamers gehuurd in ‘Huize 
Ginno’. Later huurde Wil er permanent een huisje. 
 

Het was een eenvoudig klein arbeidershuisje. De plee die met een emmer werd 
doorgespoeld, een grote eetkeuken met granieten vloer, de pomp bij het aanrecht. De 
lucht vulde zich met de geur van de petroleumstellen, omdat er geen gas was, de steile 
houten trap naar de zolder waar werd geslapen. Het melancholische geluid, ’s avonds als 
ik in bed lag en de bakker op zijn trompet oefende, het geheimzinnige donkere 
dennenbos achter ons huis.1224  
 

Daar in de natuur van de Utrechtse Heuvelrug was volop tijd om te genieten. Ze maakten lange 
wandelingen, zochten paddenstoelen of bosbessen en de kinderen werden aangespoord tot het 

                                                           
1218 Mankes-Zernike, Opvoedingsproblemen, p. 34 en 42. 
1219 Idem, pp. 40-41. 
1220 Zo leerde Beint naar eigen zeggen (een klein beetje) Engels van Ina Prins-MacDonald. Beint Mankes, p. 95. 
1221 Mankes-Zernike, Opvoedingsproblemen, p. 51. 
1222 Er missen diverse postzegels van de enveloppen. Eenmaal is er duidelijk mis geknipt en ontbreekt ook van de brief zelf een deel ter 
grootte van een postzegel. 
1223 Originele transcriptie herinneringen Beint Mankes (particuliere collectie). Vergelijk Beint Mankes, p. 35. 
1224 Idem, p. 36. 
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schrijven van opstellen over wat ze hadden gezien en meegemaakt. Tante Wil bedacht plannetjes 
om op zondagochtend een polderwandeling te gaan maken, om paaseieren te beschilderen, die 
ze dan later in de tuin verstopten of om een kleurwedstrijd te houden. 
De in 2013 overleden natuurkundige Nicolaas G. van Kampen, het zoontje van Annes zus Lize, 
mocht als jongen regelmatig mee met de vakantie-uitstapjes. Samen met Beint speelde hij in de 
bossen bij het huisje. Hij herinnerde zich dat Beint toen al veel tekende en vaak met zijn 
schetsblok onder een boom zat, terwijl hij in de bomen klauterde. Op een ochtend had ‘tante 
Annie’ gezegd dat ze hun kleding netjes moesten houden. Er zou een dichteres op bezoek komen. 
Opgeschoten jongens als ze waren, verwachtten ze ‘een mooie jonge vrouw met welluidend 
stemgeluid’, aan te treffen in de tuin bij het huis. ‘Wat een teleurstelling: het bleek een vormloze 
oude vrouw te zijn die met een gebarsten stem wat voorlas wat ik mooi moest vinden maar wat 
me natuurlijk niets zei. Dit was Henriette Roland Holst, die mijn tante kende uit haar 
socialistische kringen.’1225 
 Naast hun vakanties met Wil in Leersum gingen Anne en Beint ook elke zomer op 
familiebezoek. Annes moeder huurde in Hulshorst jaarlijks een huis waar ze haar kinderen en 
kleinkinderen ontving. ‘Dat was’, schreef de latere hoogleraar Frits de Jong, de zoon van Nelly 
Zernike, ‘een traditie uit de familie Zernike die door sober leven in stand gehouden kon worden: 
geen snoep, geen uitjes, maar straks de natuur in’.1226  
 Ook in die eerste zomer na het overlijden van haar man had Antje Zernike-Dieperink een 
groot huis gehuurd waar zij, bijgestaan door dochter Elisabeth, haar kinderen en kleinkinderen 
ontving voor een gezonde vakantie. Even geen schoolprestaties en carrières, maar familieleven 
en natuur.1227 Die zomer van 1922 leerde Beint fietsen van oom Frits, de latere 
Nobelprijswinnaar, die zich enkele weken losgemaakt had van zijn onderzoek aan de Groningse 
universiteit waar hij hoogleraar was. Vol overgave holde de professor achter hem aan. Het was 
in diezelfde vakantie dat oom Frits er achter kwam dat Beint, net als zijn vader Jan Mankes, sterk 
bijziend was. Hij kon de tijd op de klok van de kerktoren niet lezen. Die zomer kreeg Beint zijn 
eerste bril.1228 
 
 

 
Grootmoeder Antje Zernike-Dieperink met haar kleinkinderen. De grootste jongen in Beint Mankes. In het matrozenpakje is Nicolaas 

G. van Kampen, achter hem Frits Edz. de Jong. (Foto gemaakt in de jaren 1920, particuliere collectie) 
 

                                                           
1225 Nicolaas G. Van Kampen (II, De Familie Zernike) en Van Kampen, 23-12-2009. 
1226 De Jong Edz., Herinneringen, p. 15. 
1227 Vergeljk de beschrijvingen van de (klein)kinderen Van Kampen (II, De Familie Zernike), De Jong Edz., Herinneringen en Beint Mankes. 
1228 Beint Mankes, p. 45. 
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Maar hoe ongedwongen de vakanties op de Veluwe ook waren, op de achtergrond klonk in de 
jaren 1920 en 1930 vaak letterlijk het geluid van de verdeeldheid.1229 Het waren de doffe, 
onweerachtige dreunen van de artillerieoefeningen op de militaire oefenterreinen van de 
Veluwe die de gemoederen onder de familieleden nogal eens op lieten lopen. Oom Frits riep bij 
het horen van zo’n harde dreun dan ‘binnen’, waarop iedereen met uitzondering van één 
persoon, begon te lachten. Frits grappen over ‘de oorlogsvoorbereidingen’ zoals Anne het 
militaire gedoe onveranderlijk noemde, leken vooral bedoeld om zijn oudste zus op de kast te 
krijgen. Anne barstte daarbij geregeld in woede uit. Het was Frits ten voeten uit en hij bleef het 
doen. Gespeend van alle gemoraliseer of dramatiek wekte hij de indruk ‘niets werkelijk au 
sérieux te nemen; het type mens dat wanneer er een pistool onder zijn neus werd geduwd en 
toegeschreeuwd: “Je geld of je leven” heel kalm zou hebben gereageerd met de vraag: “Sinds 
wanneer tutoyeren wij elkaar beste vrind?”’1230  
 Terwijl de doffe knallen aanhielden kwamen de religieuze en politiek-maatschappelijke 
verschillen tussen de familieleden naar boven. De kinderen werden er voor het eerst met het 
verschil tussen links en rechts geconfronteerd.1231 Waar Frits Zernike zich politiek afzijdig leek 
te houden, was zus Nelly al vanaf haar jeugd betrokken bij het socialisme en het vredeswerk en 
was Anne sinds haar ontmoeting met Jan Mankes en haar ‘bekering’ tot het pacifisme een steeds 
fellere pleitbezorgster geworden van antimilitarisme en algehele ontwapening.1232 Tante Aag, de 
ongehuwde zus van moeder, ook aanwezig op de Hulshorst was daarentegen van mening dat de 
militairen er waren ter bescherming van het volk. Net als de ouders Zernike was ook zij altijd op 
het oud-liberale standpunt blijven staan dat de landsverdediging een noodzakelijk kwaad was.
 Een verwerpelijk standpunt volgens Anne. Onschuldige jongens werden tot 
‘moordmachines’ gemaakt. Als het over de ontwapening ging - en dat ging het regelmatig - dan 
‘kon [het] er behoorlijk fel aan toe gaan tussen de Zernikes’, aldus Frits de Jong.1233 Maar in 
tegenstelling tot zus Nelly, die actief de politiek in zou gaan voor de SDAP en later voor de PVDA, 
leek Annes sympathie in de jaren 1920 steeds meer richting het religieus-anarchisme te 
schuiven. Ze ging zich steeds meer verzetten tegen elke vorm van georganiseerde macht. In dat 
anarchisme zaten ook trekken van de principes van de Vrije of Oud Liberalen, die haar ouders 
aanhingen. Ook Anne verdedigde het individualistische mensbeeld, waarin persoonlijke vrijheid 
en verantwoordelijkheid centraal stonden. Net als de Vrije Liberalen was zij er van overtuigd dat 
een samenleving het beste vanuit de zelfstandige kracht van burgers kon worden opgebouwd. In 
tegenstelling tot het liberale standpunt van haar ouders, die stellig vonden dat volwassen 
mensen voor zichzelf moesten kunnen zorgen, zette zij zich waar nodig echter wel in voor de 
sociale zorg aan mensen die niet voor zichzelf konden opkomen. 
 Haar zus Nelly was ervan overtuigd dat zowel het liberalisme van haar ouders als het op 
individualisme gestoelde religieus-anarchisme van haar oudste zus achterhaald was. Denkend 
vanuit de gemeenschap, dat wil zeggen de sociaal-democratische arbeidersgemeenschap, zou de 
staat of de socialistische partij een veel grotere rol moeten spelen. De als het om het socialisme 
ging felle en geëmotioneerde Nelly, had al jong haar plaats in de partij gevonden, maar haar 
overtuigingen konden op weinig anders dan onbegrip zo niet spot van haar oudste zuster 
rekenen.1234 Anne was volgens haar eigen zoon ‘een individualiste’, ‘ in wezen een anarchiste die 
geen gezag, ook niet vrijwillig gekozen, boven zich duldde’, ‘een persoonlijkheid die dan ook in 
geen enkel hokje paste’, ‘die liever een boete betaalde dan zich op een stemlokaal te melden’, 

                                                           
1229 Idem. 
1230 Idem. 
1231 Originele transcriptie herinneringen Beint Mankes (particuliere collectie).Vgl. Beint Mankes, p. 45. De zin uit de niet gepubliceerde 
transcriptie luidt:‘met het verschil tussen links en rechts werd ik daar voor het eerst geconfronteerd’. In de publicatie staat: ‘Door zo een 
opmerking, die ik thuis natuurlijk nooit gehoord zou hebben, begreep ik dat er wel eens twee en soms misschien nog wel meer kanten aan 
iets konden zitten.’ 
1232 Nelly Zernike was al in 1913 secretaris van de Jongeren Vredesbond. 
1233 De Jong Edz., Herinneringen, p. 31. Frits de Jong Edz. schreef later dat voor hem als kind ‘het anti-oorlogssentiment (…) de 
voornaamste inhoud van het socialisme [was]’, p. 43. Daar was hij mee opgegroeid. 
1234 Zelfs haar zoon Frits de Jong Edz. schreef in zijn memoires dat zijn moeder haar emoties nauwelijks onder controle had, waar het om 
politieke zaken ging. 
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Nelly had juist ‘behoefte in een gemeenschap van geestverwanten te fungeren’.1235 Toch voerden 
de zussen in die vroege jaren 1920 niet alleen strijd met elkaar. Ze hadden ook een gezamenlijke 
vijand: Colijn met zijn vlootwet. 
 
VVoor de vrede, tegen de Vlootwet 
Het was 23 september 1923 toen een menigte met rode vlaggen de straten van Amsterdam 
overspoelde. De sfeer was geladen. Er werd geprotesteerd, geschreeuwd, tegen de ‘waanzin, 
misdaad en domheid’ die de regering had voorgenomen: ‘Een vloot, waar niemand om gevraagd 
heeft. Maar wij willen geen vloot. Wij willen geen bewapening! Heel de wereld krimpt nog van de 
gevolgen van den oorlog en wij zeggen dát nooit meer!’1236  
 Een bonte stoet van boze arbeiders, mannen en vrouwen, getooid met spandoeken en 
rode vlaggen liep luidkeels schreeuwend van het ijsclubterrein via De Pijp richting het 
Museumplein, onderwijl toegesproken door Troelstra en Wibaut. Niet alleen in de stoet liepen 
de gemoederen hoog op. In huize Zernike, een bovenwoning in De Pijp, waar tot voor kort altijd 
de zeer politieke en oud-liberale geest van vader Zernike over het gezin had geheerst, werd nu, 
kort na zijn overlijden, fel gediscussieerd door zijn dochters Nelly en Anne. We zullen de 
precieze woorden nooit weten, maar het laat zich raden hoe de zussen de acties van Troelstra’s 
SDAP en de vakbond NVV die dag hebben bediscussieerd. Ze hadden de maand die eraan vooraf 
ging op eigen wijze en vanuit verschillende organisaties aan acties rondom het tegenhouden van 
de vlootwet gewerkt.1237 Nelly vanuit de SDAP, die, in tegenstelling tot het anti-vlootwetcomité 
waar haar oudste zus bestuursvoorzitter van was, niet wilde samenwerken met organisaties die 
de socialistische principes niet onderschreven. Het anti-vlootwetcomité probeerde juist via een 
brede samenwerking, los van politieke overtuiging, te komen tot een effectief verzet tegen de 
vlootwet. Anne verwierp bovendien de partijverheerlijking van haar zuster. Nu stonden ze op 
het balkon te kijken hoe de stoet onder hen door trok. Nelly’s zoon Frits de Jong stond naast hen 
en noteerde later:  
 

Wij waren in het bovenhuis van mijn grootvader Zernike (Jacob van Campenstraat hoek 
Frans Hals aan de Noordoostzijde). Mijn vader was naar het dichtbijgelegen 
IJsclubterrein gelopen om Troelstra te horen. Later stond de familie op het balkonnetje 
toen de stoet langskwam. Ik voel nog iets van de deinende en zingende en vlaggen 
dragende menigte die aan ons voorbij trok: dat alles had een aantrekkingskracht 
waaraan ik heel lang niet heb kunnen ontkomen. Toch maakte de meeste indruk de auto 
die voor de stoet uitreed. Duizenden papiertjes werden uitgestrooid, de lucht in. Een 
enkel van die kleurige rechthoekjes belandde zelfs op het balkon twee hoog. “Leest Het 
Volk” of iets van die aard moet er op hebben gestaan. Heel vaag herinner ik me dat er 
door de grote mensen om mij heen gewezen werd op mannen in donkere pakken die 
vooraan liepen. Er moet wel iets gezegd zijn van “daar heb je Troelstra, kijk, Oudegeest, 
Vliegen, Wibaut”.1238  

 
In tegenstelling tot haar latere beweringen in haar autobiografie dat zij na het afronden van haar 
proefschrift haar politiek-maatschappelijke ambities had verlaten, werd Anne Zernike na het 
overlijden van haar man juist weer strijdbaar en actief. Ze verzette zich echter niet meer, zoals 

                                                           
1235 Citaten afkomstig uit de originele transcripties van Beint Mankes (particuliere collectie). Ik heb de geciteerde passages niet terug kunnen 
vinden in Beint Mankes. Kunstschilder. Memoires & Dagboeken, bezorgd door J.W. Mankes en Y. Konz (Amsterdam 2013).  
1236 Karin van Leeuwen, ‘De vlootwetakties van 1923’, in: De rode canon, geraadpleegd via: 
http://oud.wbs.nl/embed/rodecanon/4/de_vlootwetactie [geraadpleegd op 23-02-2013]. Zie ook: Henri J.G. Beunders,‘Weg met de vlootwet!'. 
De maritieme bewapeningspolitiek van het kabinet-Ruys de Beerenbrouck en het succesvolle verzet daartegen in 1923, Academische 
Proefschrift, Universiteit van Amsterdam, 08-05-1984. Uitgegeven als H.J.G. Beunders, Weg met de vlootwet!'. De maritieme 
bewapeningspolitiek van het kabinet-Ruys de Beerenbrouck en het succesvolle verzet daartegen in 1923 (Bergen 1984). Zie ook: Bas van 
Dongen, Revolutie of integratie. De Sociaal Democratische Arbeiders Partĳ in Nederland (SDAP) tĳdens de Eerste Wereldoorlog 
(Amsterdam 1992).  
1237 Onder het motto ‘Geen man en geen cent’ hekelden vooral veel anarchisten de tijdelijke steun van de SDAP aan dienstplicht en 
mobilisatie. Ook binnen de partij bleef hierover discussie en in 1921 sprak het congres zich ferm uit voor een terugkeer naar de ‘oude’ koers. 
Zie: Van Leeuwen, De vlootwetaktiesvan 1923. 
1238 De Jong Edz., Herinneringen, pp. 12-13. 
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zij in haar studententijd en haar eerste jaren als predikante had gedaan, tegen de standpunten 
van de rode dominees en de christen-socialisten. Geheel in de geest van de ideeën die zij in haar 
jaren met Mankes had ontwikkeld, was haar strijd verbonden met haar pacifistische idealen. In 
tegenstelling tot haar huwelijksjaren was haar pacifisme niet langer passief. In de vroege jaren 
1920 radicaliseerde haar pacifisme en sloot zij zich steeds vaker aan bij groepen die in actie 
kwamen. Ze werd actief lid van de Vredeskring, die was ontstaan op initiatief van enkele leden 
van het Comité voor gewetensvrijheid. Nadat de in 1917 door hetzelfde comité gevoerde 
‘Adresbeweging voor Gewetensvrijheid inzake den Krijgsdienst’, die door Anne werd gesteund, 
was beëindigd kwam er een oproep om een permanente Vredeskring ter bestrijding van oorlog 
op te richten.1239 Het standpunt van de Vredeskring was ‘algemeen en neutraal, met 
terzijdestelling van bijkomstige doeleinden en belangen’. Dit betekende dat het streven van de 
kring niet internationaal, dus niet socialistisch of communistisch moest worden geduid.  
 In 1922, bij een openbare vergadering van de Vredeskring nam Anne het woord en sprak 
over de taak van de vereniging.1240 Ze vertelde over Parijs, waar ze kort geleden met Willy was 
geweest. Maar het was niet de schoonheid van de lichtstad, waar zij in haar toespraak aan 
refereerde, maar aan de gruwelen van de Grote Oorlog. Die had Parijs geschonden en blijvend 
getekend. Vier jaar na het beëindigen van de oorlog was de strijd er nog steeds zichtbaar. Boven 
de gebouwen had Anne bordjes zien hangen waarop stond te lezen dat een gebouw verwoest 
was door Duitsers. Het raakte haar. Het gebouw was niet zozeer verwoest door Duitsers, maar 
door de oorlogsstrijd, door het militarisme.  
 Ze riep op om achter de oorlog de mens te zoeken. En dan zou duidelijk worden dat de 
grootste haat en de grootste vijandschap niet gevonden worden bij de mannen in de loopgraven, 
maar achter de frontlinie, bij de partijen en de politici. En niet een land, een volk of een partij 
kon worden aangewezen als schuldige, want ‘allen en iedereen is schuld van den oorlog, omdat 
alle de politiek dulden die naar den oorlog leidt’. Het zou gemakkelijk zijn als zij kon aanraden 
bij welke partij mensen zich moesten aansluiten, maar dat kon ze niet. Om de oorlog te 
bestrijden was volgens haar bovendien heel iets anders nodig. Mensen moesten, ieder voor zich, 
‘uit een andere geest gaan leven’.1241 Anne haalde ook de ontwerpwet voor dienstweigeraars 
aan, waarover ze niet tevreden was. Ze voelde erin de geest van blamage, van ‘Och ik voel mezelf 
zoo sterk, die paar dwepers van dienstweigeraars kan ik wel vrij laten’. Ze vond er geen spoor in 
dat de wetgever besefte dat dienstplicht niet meer leefde onder de bevolking. Gelukkig werd de 
dienstweigeraar nu niet meer gezien als misdadiger.1242 Met de Vredeskring bleef ze zich 
inzetten voor de afschaffing van de dienstplicht. 
 Een jaar later werd ze gekozen in het bestuur van het anti-vlootwetcomité, dat zich hevig 
verzette tegen de kabinetsplannen voor uitbreiding van de Nederlandse vloot in het Verre 
Oosten.1243 Er moest snel actie ondernomen worden nu Colijn probeerde om een wetsvoorstel 
voor versterking van de zeemacht en aanleg van steunpunten en versterkingen in Nederlands-
Indië door de Kamer probeerde te krijgen. Door de opkomst van Japan moest er volgens de 
regering meer worden besteed aan de verdediging van Nederlands-Indië. De weigering van 
minister van financiën De Geer om het voorstel te steunen leidde tot diens aftreden. Hij kon zich 
niet vinden in de uitvoering van een vlootwet. Immers, als er niet werd bezuinigd op de marine, 
maar wel op rechtsbedeling, salarissen, openbare werken en op onderwijs, dan was volgens De 
Geer (van de CHU) het einde zoek.1244 Jonkheer De Geer werd opgevolgd door de gedreven 

                                                           
1239 ‘Pamflet Vredeskring van Nederland’, Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad, 16-05-1922.  
1240Verslag van de toespraak van Anne Mankes-Zernike voor de ‘Vredeskring’, Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad, 19-05-
1922. 
1241 Idem. Ook op de vergadering voor modern theologen sprak zij over dit onderwerp, onder de titel ‘Wereld verantwoordelijkheid’. Zie: 
‘Vergadering Modern Theologen’, Algemeen Handelsblad, 25-10-1923. 
1242 Samenwerking van o.a. ‘De Vredeskring, De Alg. Ned. Vrouwen Vredebond, de Buurtvereniging Bloemhof, de Chr. Sociale Partij, de 
Intern. Anti-militaristische Vereeniging, de Democratische Partij, Het Vrije Jeugdverbond, de Jeugdbeweging van het Roode Kruis, de 
Vereeniging van Staatsburgeressen, de Vereeniging van vrouwen voor duurzamen vrede, het Soc. Anarch. Verbond in Nederland, de Bond 
van christen-anarchisten, de Vredeskring, het Religieus Soc. Verbond, de Broederschap in Christus, afd. Heerlen’. Zie: Het Vaderland, 19-
05-1922. 
1243 Het anti-vlootwetcomité bestond uit: mevr. Dr. A. Mankes-Zernike, mevr. Callenbach, de heer J.N. de Jong, mevr. Mulder-van der 
Graaff en dr. Van der Laar Gendringen. Zie: Voorwaarts, sociaal democratisch dagblad, 23-08-1923. 
1244 Folkert Anders, ‘Weg met de Vlootwet!’, via: www.geschiedenis.nl [geraadpleegd op 23-03-2012]. 
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zakenman Colijn, die vastberaden was de wet snel in te voeren. Meteen besloten tal van 
organisaties zich tegen de plannen te verzetten. In juni 1923 was er namens onder meer 
Jeannette v. d. Bergh van Eysinga-Elias, Aletta Jacobs, C.G. Callenbach, E.A. de Jong-Johns en Anne 
Mankes-Zernike een circulaire rondgestuurd waarin werd opgeroepen richtingsverschillen opzij 
te zetten en sympathie te betuigen aan de anti-vlootwet acties. Postadres voor 
adhesiebetuigingen werd de Groenezoom 190.  
 
 
 

 
 

Aankondiging protestvergadering tegen de Vlootwet, Het Volk, 09-10-1923 

 
Rond 1923, Anne Zernike met mevrouw Callenbach, beide bestuursleden van het anti-vlootwetcomite (particuliere collectie) 

 
Het voorlopige bestuur nodigde iedereen uit zijn sympathie met dat voornemen te betuigen en 
op een nader vast te stellen datum en plaats één of twee afgevaardigden te zenden om te komen 
tot de oprichting van een definitief anti-vlootwetcomité dat zou handelen namens een overgroot 
deel van het Nederlandse volk. In die voorzichtige formulering school een probleem. Hoewel het 
comité van plan was zo neutraal mogelijk te zijn en de belangen van alle organisaties die zich 
tegen de vlootwet keerden, ook die van socialisten, communisten en zelfs liberalen te 
behartigen, leek het er op dat verschillende linkse groeperingen eigen comités zouden gaan 
vormen. Op de eerste vergadering verscheen een keur aan organisaties en verenigingen, 
variërend van de Algemene Nederlandse Vrouwen Vredebond, de Broederschap in Christus, de 
Vredeskring, de Internationale Antimilitaristische Vereniging en de Buurtvereniging Bloemhof 
tot de Vrije Jeugdverbond, de Jeugdbeweging van het Rode Kruis, de Vereniging van 
Staatsburgeressen, de Vereniging van Vrouwen voor Duurzame Vrede en het Socialistisch- 
Anarchistisch Verbond in Nederland, de Bond van Anarcho-Anarchisten, de Christelijke Sociale 
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Partij, het Religieus Socialistisch Verbond en de Democratische Partij.1245 Vrijzinnig-democraten 
en anarchisten zagen de militaire begroting vanuit het oogpunt van antimilitaristische 
overtuiging niet zitten. Zelfs liberalen, geschrokken van de kosten van ruim 300 miljoen gulden, 
meldden zich op de vergadering waarin een definitief landelijk comité zou worden benoemd, 
‘bestaande uit mannen en vrouwen’. 1246 Particulieren stuurden adhesiebetuigingen en de 
gepensioneerde overste van de Marine en oud-chef van de torpedodienst te Soerabaya, de heer 
Toorn, kwam op de vergadering verklaren dat de vlootwet ‘absoluut waardeloos’ was. ‘Er wordt 
ten opzichte van het materiaal van onze zeemacht steeds over oud roest gesproken. De vlootwet 
zou aan dit stelsellooze oud-roest slechts stelselmatig oud-roest toevoegen.’1247   
 De voorzitster maakte duidelijk dat bij deze actie politieke verschillen opzij gezet 
moesten worden; dat het grote doel vóór alles moest gaan, men hoefde zijn eigen beginselen niet 
op te offeren, maar vóór alles moest het gemeenschappelijk doel staan. Het comité was in 
beginsel bedoeld om de gevoelens van zoveel mogelijk Nederlanders te vertegenwoordigen en 
wilde in dat opzicht ‘een niet socialistisch anti-vlootwetcomité’ zijn.1248 Al snel bleek in de 
discussie die volgde dat verenigingen als de internationale anti-militaristische vereniging en ook 
socialistische en communistische verenigingen, waar veel meer dan alleen het verwerpen van de 
vlootwet op de agenda stond, maar moeilijk zouden kunnen samenwerken met dit comité dat 
niet van plan was zich tegen de regering, de koningin of welke kerk dan ook te verzetten. Het 
protestlied dat binnen de kortste keren ontstond onderstreepte die stelling nog eens: 
 

Onze actie gaat niet tegen H.M. de Koningin 
Onze actie gaat niet tegen de Regeering 
Onze actie gaat niet tegen de Kerk, 
Wij zijn alleen 
Voor alles wat den Vrede kan bevorderen 
Tegen alles wat den Vrede kan verstoren.1249 

 
Om oponthoud te voorkomen, de tijd drong tenslotte, werd besloten dat gescheiden acties het 
meeste effect zouden hebben.1250 Het comité organiseerde op 10 oktober een grote ‘meeting’ in 
het American Hotel in Amsterdam, waar ook Anne als spreker op de agenda stond.1251 De 
discussies, gevoerd door linkse en rechtse kiezers, verliepen heftig, maar iedereen was het er 
over eens dat de vlootwet moest worden tegengehouden.  
  Ook andere groepen begonnen acties te organiseren. Een revolutionair comité tegen de 
vlootwet, aangevoerd door Bart de Ligt en Albert de Jong, organiseerde betogingen en de anti-
vlootwet beweging binnen de SDAP, waarin Annes zus Nelly en haar zwager actief waren, was 
inmiddels van plan om samen met de vakbeweging NVV een volkspetitionnement tegen de wet 
rond te sturen. Ruim 1.3 miljoen Nederlanders, bijna dertig procent van de volwassen bevolking 
van Nederland zouden het petitionement tekenden.1252 Lang niet iedereen was het eens met de 
SDAP: ‘Zonder van de motieven, waarop onze Regeering de Vlootwet voorstelt, ook maar één 
syllabe te kennen, - roept de SDAP nochtans alle putjesscheppers en keukenmeiden in ’t geweer 
om tegen die wet te teekenen’, schreef de katholiek georiënteerde Meierijsche Courant.1253 
Toen de SDAP op 23 oktober de grote demonstratie organiseerde was de Tweede Kamer al een 
week aan het debatteren over de wet. Het anti-vlootwetcomité maakte inmiddels plannen om, in 
het geval de regering voor de wet zou stemmen, iets wat niet onwaarschijnlijk leek, opnieuw een 

                                                           
1245 ‘Anti-Vlootwet comite’, Voorwaarts. Sociaal Democratisch Dagblad, 23-08-1923.  
1246 Anders, Weg met de Vlootwet!. 
1247 ‘Anti-Vlootwet-comité’, De Indische Courant, 02-10-1923. 
1248 De term niet-socialistisch anti-vlootwetcomité is afkomstig uit een krantenartikel ‘Een nieuw anti- Vlootwet comite’, Het nieuws van den 
dag voor Nederlandsch-Indië, 22-06-1923. 
1249 Beunders, ‘Weg met de vlootwet’, p. 200.  
1250 Algemeen Handelsblad, 23-08-1923. 
1251 Het Volk: dagblad voor de arbeiderspartĳ, 09-10-1923. 
1252 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog - Deel 11a – Nederlands-Indië (2e band), p. 620. 
G. Teitler, Het KNIL en de vlootwetten: toedracht en uitwerking van de defensiegrondslagen van 1927 (Sectie Militaire Geschiedenis 
Landmachtstaf 1981), pp. 42-43. 
1253 Revolutionair Comité tegen de vlootwet. Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad 25-08-1923. 
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grote manifestatie te organiseren, ditmaal vanuit het comité. Zover zou het niet komen, want er 
gebeurde iets opmerkelijks: van de honderd leden, waarvan één zich op de dag van stemming 
ziek meldde, besloten geheel onverwacht tien katholieken tegen te stemmen. Het leidde tot een 
opmerkelijke uitslag. Met vijftig tegen de wet en negenveertig voor werd het wetsvoorstel nipt 
verworpen. ‘Rechts zwijgt stil. Ter linkerzijde uit de zoo lang bewogen opgewondenheid zich in 
den rooden hoek in een wilde uitbarsting van vreugde’, berichtte dagblad Het Volk over de 
stemming in de kamer.1254 
 

 
Anti-vlootwet demonstratie Amsterdam 1923 (Bron: www.geheugenvannederland.nl) 

 
De mislukte vlootwet, door CHU’er Lohman betiteld als ‘een van de aller misselijkste daden ooit 
door het parlement verricht’, leidde tot een kabinetscrisis, maar een week later verklaarde 
premier Ruijs de Beerenbrouck het verwerpen van de vlootwet ‘in de gegeven omstandigheden 
als een feit te aanvaarden’. De versterking van de maritieme defensie moest wachten tot er 
maatregelen tot financieel herstel waren genomen.1255 De missie was geslaagd, de vlootwet zou 
tot 1930 in de ijskast blijven staan, maar voor Anne Zernike betekende de actie het begin van 
een strijdbare periode. Ze stortte zich op de akties rondom de dienstweigering 
 Het eerste Algemeen Congres voor Dienstweigering werd georganiseerd op zaterdag 18 
en zondag 19 april 1925 in Utrecht. Aanleiding was het door de Bond voor Religieuze Anarcho-
Communisten (BRAC) aangezwengelde manifest ‘Mobiliseeren’, waarin de antimilitaristische 
mannen en vrouwen verklaarden dat zij met vreugde zagen dat onder de zoogenaamde 
dienstplichtigen de neiging tot het vormen van ‘vredeslichtingen’ toenam en dat het aantal van 
hen die weigerden soldaat te worden, langzaam, maar zeker groeide.1256 Het manifest werd door 
een paar honderd mensen ondertekend.  
 Op dit tweedaagse congres sprak ook Anne. Dit gebeurde na betogen van professor 
Heering en ds. Hugenholtz. De eerste bekende aan het publiek dat hij zelf lange tijd tegen de 
dienstweigering was geweest, maar dat de Grote Oorlog zijn ogen had geopend.1257 De 
                                                           
1254 Enkele uren na de stemming boodt het kabinet zijn ontslag aan. De kabinetscrisis die volgde duurde bijna tweeëneenhalve maand. Het 
was Colijn, de pusher van de vlootwet, die probeerde de macht naar zich toe te trekken. Ondersteund door de bejaarde voormalig voorman 
van de CHU, Lohman. 
1255 Beunders, ‘Weg met de vlootwet’, p. 200.  
1256 ‘Congres voor dienstweigeraars’, C.I. no 12780 geheim, 11-05-1925, Verslag van het Algemeen Congres voor Dienstweigeraars, 
gehouden in Utrecht op 18 en 19 april 1925 met teksten van redevoeringen, via: Algemeen Rijksarchief, Den Haag Toegangsnummer 
2.09.22 Naam Toegang min. van Justitie geheim chronologisch archief oktober 1918 t/m december 1939 Inventarisnummer 16570 
Omschrijving exhibitum 13-5-1925, nr. 1092 geheim F55, afdeling 2a, via: http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/Rapporten 
CentraleInlichtingendienst1919-1940/data/DetailResultaat?reconstructieid=636&zoekterm=mankes#sthash.edgTFpJl.dpuf [geraadpleegd op 
12-12-2010]. Zie ook: De Handelingen van het Algemeen Congres voor Dienstweigering, gehouden te Utrecht, 18 en 19 april 1925, 
Brochure op te vragen via Peace Palace Library, Den Haag. Zie ook: G. K. van der Horst, ‘Waarom ik als S.D.A.P.er het manifest 
"Mobiliseeren" onderteekende’, Vlugschrift / Komité van Aktie D.W.-manifest "Mobiliseeren", 2, editie 2 (1928). 
1257 Nog steeds verwierp hij de dromerige idealen van de anarchisten, maar hij wees zijn toehoorders op de zedelijke plicht van elk christelijk 
individu: ‘Nooit mag de christen zich tot iets leenen wat hij zeedelijk veroordeelt. De zedelijke plicht gaat voor dien welke door het recht is 
opgelegd, de eeuwige voor het aardse.’ Prof. dr. G.J. Heering, ‘Dienstweigering en gewetensvrijheid’, in: De handelingen van het Algemeen 
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socialistische tweede spreker vertelde over de geruchten dat onder de Amerikaanse soldaten in 
de oorlog bijbels waren verspreid waarin de Bergrede, de passage die de weerloosheid predikte, 
was verwijderd. 1258 Anne sprak vervolgens over de dienstw 
eigering in relatie tot de menselijke moraal.1259       
 In een fel betoog pleitte zij ervoor om jongeren niet op te voeden tot antimilitaristen, tot 
na-apers, maar tot zelf nadenkende burgers. Het vormen van een eigen mening en een 
beslissend karakter was van belang. Ook belangrijk was het om kinderen niet met loden 
soldaatjes te laten spelen en ze ervan te weerhouden om op Koninginnedag met nationalistische 
vlaggetjes te wapperen. Ze had zelf haar eigen zoontje er op aan moeten spreken. Veel 
belangrijker was het volgens haar om de eerzucht van de jongeren niet te prikkelen. En dat 
laatste gebeurde veel te veel op scholen, waar alles draaide om competitie en prestatie. Ook 
sportverenigingen en alle vormen van competitieclubs deden hier aan mee. Wat school er niet 
achter een zin in de krant als ‘Nederland klopt België’. Jonge mensen werden niet gestimuleerd 
om zelf na te denken en te oordelend. Mensen leerden alleen nog maar om elkaar na te apen. Ze 
merkte ook onder catechisanten dat ze totaal niet gewend waren om hun eigen mening te geven. 
Hoe zouden die jongeren straks in staat moeten zijn om op basis van een zelf gevormd oordeel 
dienst te weigeren? Op scholen werd gretig verteld over koningen en keizers en grote oorlogen, 
zonder te reflecteren op de gruwelen en misstanden gepleegd door individuen en regimes. Zelf 
gruwde ze van die praktijken en ze hoopte dan ook ‘haar jongetje’ zo lang mogelijk buiten dit 
systeem te houden.   
 Wat Anne waarschijnlijk niet wist is dat een geheim agent van de Centrale 
Inlichtingendienst (de huidige AIVD) zorgvuldig haar woorden optekende.1260 Vlijtig werden de 
getuigenissen, toespraken en discussies die tijdens het tweedaagse congres plaatsvonden 
genoteerd. Op 11 mei 1925 ontvingen de minister van oorlog, de minister van justitie en de heer 
procureur-generaal bij het gerechtshof te Den Haag geheim rapport no. 12780. Daarin werden 
ze op de hoogte gesteld van de uitspraken van de deelnemers aan het dienstweigercongres. Ook 
was er een uitgebreid verslag van de voordracht van de bij de Inlichtingendienst als radicaal 
pacifiste bekendstaande dr. A. Mankes-Zernike gemaakt. Zonder dat ze het wist zou Anne vanaf 
nu goed in de gaten worden gehouden en werden haar activiteiten gevolgd en vastgelegd.1261 De 
Centrale Inlichtingendienst bespioneerde het congres omdat het was georganiseerd door 
meerdere linksgeoriënteerde en mogelijk staatsgevaarlijke organisaties. De socialistische 
predikant ds. Hugenholtz, de religieus-socialist Lodewijk van Mierop, de anarchistische 
kunstenaar Chris Lebeau en de anarchistische-pacifistische NPB-voorganger en BRAC-
bestuurslid Année Rinzes de Jong werkten gebroederlijk samen in hun strijd tegen de 
dienstplicht. Het manifest Mobiliseeren!  was de grondslag en het uiteindelijke doel van het 
congres: ‘We hopen zooveel mogelijk handteekeningen erop te krijgen’, werd al bij de opening 
van het congres gesteld. 1262  

                                                           
congres voor dienstweigering. Op den grondslag van het manifest ‘Mobilieseeren’ (Blaricum 1925) p. 83. Zie ook: ‘Congres voor 
dienstweigeraars’, C.I no 12780 geheim, 11-05-1925, pp. 12-13. 
1258 ‘Misschien moest de Nederlandse overheid dit ook maar gaan doen’, aldus de predikant, ‘immers de woorden van christus prediken 
dienstweigering aan den geest van het geweld’ en het zou toch wat zijn als de soldaten de woorden uit de Bergrede ineens op het slagveld in 
de praktijk zouden gaan brengen? De handelingen van het Algemeen congres voor dienstweigering. Zie: Rede ds Hugenholtz, ‘Evangelie en 
dienstweigering’, p. 88. Zie ook: ‘Congres voor dienstweigeraars’, C.I. n. 12780 geheim, 11-05-1925, pp. 13-14. 
1259 Idem, pp. 14-15. 
1260 De C.I. werd opgericht in 1919 en verzamelde tijdens het interbellum materiaal over (extreem) linkse en rechtse groepen en personen, en 
volgde hun activiteiten. Met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd het archief van de dienst vernietigd. Dankzij het instituut voor 
Nederlandse geschiedenis, die door het traceren van de verstuurde stukken heeft geprobeerd het verloren gegane archief te reconstrueren, zijn 
ook enkele van de rapporten waarin Anne naar voren komt boven water gekomen. Of zij in het oorspronkelijke archief vaker werd genoemd 
kan niet meer worden nagegaan. Bron: www.historici.nl, Rapporten Centrale Inlichtingendienst 1919-1940 [geraadpleegd op 23-04-2011]. 
Meerdere malen wordt haar naam genoemd in de documentatie rondom de dienstweigermanifesten van 1925, 1926 en 1927. In Rood 
Rotterdam wordt geschreven over de infiltranten en de politiespionnen binnen verschillende linkse groeperingen. Zie: Johannes van de Weert 
(Raket) e.a. Rood Rotterdam in de jaren dertig (Rotterdam 1984) pp. 289-291. 
1261 Anne werd door de Centrale Inlichtingendienst verbonden aan de volgende termen: ‘Voorgangster Protestantse Bond’, ‘Spreker op anti-
militaristisch congres (1925)’,‘Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseeren 1925’, ‘Dienstweigeringscongres (Rotterdam 1926)’, 
‘Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927’, ‘geinteresseerd in Wereldstrijdcongres tegen den Oorlog Amsterdam 1932’, 
‘Radicaal pacifiste’, ‘Genootschap Nederland-Nieuw Rusland’. Bron: www.historici.nl, Rapporten Centrale Inlichtingendienst 1919-1940 
[geraadpleegd op 23-04-2011]. 
1262‘Congres voor dienstweigeraars’, C. I. No. 12780 geheim, 11-05-1925, p. 2. Zie ook: ‘Openingswoord van ds. Pad’, in: De Handelingen 
van het Algemeen congres voor Dienstweigering, p. 6. 
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Affiche en de handelingen van het Algemeen congres voor dienstweigering, 1923 (Bron: www.geheugenvannederland.nl) 1263 
 
Ook in de jaren die volgden bleef Anne actief binnen de organisatie van de 
dienstweigercongressen. In het geheime rapport van april 1926 werd aan het hoofdbureau van 
de politie te Amsterdam gemeld dat op 27 en 28 maart 1926 te Rotterdam een algemeen congres 
voor dienstweigering had plaatsgevonden in de grote zaal van Ons Huis, aan de Gouvernesstraat 
133. Er waren veel toehoorders, bij elke lezing zeker driehonderd, onder wie veel ‘jongens en 
meisjes’. De leiding was in handen van ds. J.B.Th. Hugenholtz, ds. Pieter Eldering, remonstrants 
predikant te Rotterdam, Kees Boeke en echtgenoot Beatrice (Betty) Cadbury, Albert de Jong, 
‘mevrouw Mankes-Zernike’ en enkele anderen.1264 En daar bleef het niet bij. In april 1928 
meldde een agent aan de minister van justitie, de procureur generaal bij de gerechtshoven en 
alle politieverbindingen, de ophanden zijnde ‘Communistische propaganda onder 
intellectuelen’.1265 In Moskou, aldus het rapport, was een speciaal propagandabureau opgericht, 
onder leiding van mevrouw Kameneff, de zuster van niemand minder dan Trotski. Hun doel was 
het masseren van kunstenaars en intellectuelen met linkse sympathieën, zodat zij konden 
worden ingezet bij het rekruteren van de bevolking voor de ‘rode strijd’. De agent van de 
Centrale inlichtingendienst wist te melden dat in Nederland Apie Prins en zijn echtgenote Ina 
Prins-Willeker MacDonald, een oud-studievriendin van Anne, die kort na de scheiding in 1927 in 
Tuindorp werkzaam zou worden als docente aan het Zuider Volkshuis, de actie aan het 
voorbereiden waren.1266  
 Geestdriftig over de Russische Revolutie en wat zich in de jonge Sovjet-staat voltrok, 
richtte Ina Prins samen met haar man het Genootschap Nederland Nieuw-Rusland in 1928 
op.1267 Willy Kruyt, de voormalige voorman van de Bond van Christen-Socialisten, wiens 
overtuigingen zelfs de a-politieke Jan Mankes ooit overhaalde om naar de stembus te gaan, was 
betrokken als technisch adviseur. Gezien zijn recente overstap naar de Communistische Partij 

                                                           
1263 Afbeeldingen via: http://www.geheugenvannederland.nl [geraadpleegd op 10-12-2013]. 
1264 Centrale Inlichtingendienst, Rapport ‘Geheim no 110’, Maandoverzicht no 4 en 5 (15 maart 1925-25 mei 1926), Algemeen Rijksarchief, 
Den Haag Toegangsnummer 2.04.53.21. en via collectie De Meijer, inventarisnummer 15, omschrijving map 15, Maandoverzichten C.I. 
1926/27, pag. 7, via: http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/RapportenCentraleInlichtingendienst1919-1940[geraadpleegd op 10-12-
2010]. 
1265 Idem, geheimrapport 17863. 
1266 Idem. Zie over Ina Willekes Prins Mac Donald ook: Beint Mankes, p. 75 en Margreet Schrevel, ‘Willekes MacDonald, Ina Elisa’, 
Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging (BWSA) 2 (1987) pp. 183-185. Ina was de dochter van François 
Willekes MacDonald, advocaat en procureur, en Pauline Johanna Reijnvaan, acht jaar voorzitster van de plaatselijke afdeling van de 
Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, gemeenteraadslid voor de Vrijheidsbond en columniste van het Haarlemsch Dagblad. Op 2l oktober 
1911 trad zij in het huwelijk met Adriaan Pieter ('Apie') Prins, toen tabaksplanter, later journalist en ten slotte vooral vertaler, met wie zij een 
dochter en een zoon kreeg. Dit huwelijk werd ontbonden op 15 maart 1927. 
1267 Citaat afkomstig uit: Schrevel, ‘Willekes MacDonald, Ina Elisa’, pp. 183-185. 
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was hij iemand waar volgens de Centrale Inlichtingendienst op gelet moest worden. 1268  
Anne en Ina, die in de jaren 1920 onder de arbeiders in het Zuider Volkshuis ging werken, 
hadden raakvlakken. Beiden hadden in Amsterdam gestudeerd, promoveerden in de jaren 1910 
en hadden een interesse, hoewel op eigen wijze, in sociaal-maatschappelijke vraagstukken in 
relatie tot opvoeding van ‘vrije mensen’.1269 In Ina waren, net als bij Anne, ‘alderlei aldliberale, 
Montessoriaenske, modern-ethiske, pacifistyske, litteraire streamingen gearrane […] dy’t har ta 
in nijsgjirrige frau makken’.1270 Net als Anne was ze opgegroeid in een progressief liberaal 
vrijdenkers gezin.1271 En gelijk Anne had ze een grote interesse in het thema opvoeding en zei zij 
ook zij volkomen onafhankelijk te zijn en lid van geen enkele politieke partij.1272  
 Hoe het contact tussen Anne en Ina precies tot stand kwam is niet bekend. Ook anderen 
voor het communisme te interesseren begon Ina aansluiting te zoeken bij vooraanstaande en 
minder bekende kunstenaars en intellectuelen, waarvan zij vermoedde dat zij Russische of ultra 
moderne sympathieën hebben. Kort na haar scheiding van Appie, in 1927, zocht Ina contact met 
de communistische kunstenaar Jef Last.1273 Hij woonde in Tuindorp en was daar betrokken bij 
het onderwijs aan de Volksuniversiteit. Ina, waarschijnlijk op zoek naar een nieuwe 
inkomstenbron, begon er lessen Engels te verzorgen. Wanneer ze les gaf in Rotterdam dan 
bezocht ze haar oude vriendin Anne.  
 Beint, die schreef dat hij al jong geïnteresseerd was in politiek, herinnerde zich hoe het 
socialisme leefde in Tuindorp. ‘…de lange rijen fietsen met op hun vehikel naam en lijstnamen 
van hun favoriete kandidaat, èn door verkiezingsleuzen die op de straten werden gekalkt. In het 
vrij rode Tuindorp was daarbij de naam van de SDAP-voorman Jan ter Laan die er zelf woonde, 
het meest opvallend.’1274 Ina greep haar bezoeken bij Anne en Wil aan om propaganda te maken 
voor het communisme. Zo bracht ze bijvoorbeeld het wekelijkse nieuwsbulletin van het Nieuw 
Rusland Genootschap, dat in Moskou in vier talen werd gedrukt, mee.1275 Het contact tussen 
Anne en Ina Prins bleef niet opopgemerkt. In De Tijd (de volgende dag overgenomen door alle 
grote kranten in Nederland) werd melding gemaakt van de interesse van ‘mevrouw A. Mankes-
Zernicke, bekende radicale –pacifiste’ voor de communistische zaak.1276 Maar Ina en haar 
Genootschap Nieuw Rusland waren uiteindelijk maar kleine spelers op het communistische 
speelveld. Een van Annes andere vriendinnen was dat zeker niet.  
 
                                                           
1268 Zie: C.I. Rapport, ‘Communistische Propaganda onder de intellectueelen’. Datum xx-04-1928 Opmerkingen Zie ook C.I.-nummer 18136, 
Algemeen Rijksarchief, Den Haag Toegangsnummer 2.09.22 Naam Toegang: min. van Justitie geheim chronologisch archief, oktober 1918 
t/m december 1939 Inventarisnummer 16632 Omschrijving exhibitum 7-5-1928, nr. 1327 geheim F221, via: 
http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/RapportenCentraleInlichtingendienst19191940/data/DetailResultaat?reconstructieid=858&zoekt
erm=mankes [geraadpleegd op 12-12-2010] Toen de BCS in 1921 door verdeeldheid ten onderging sloot Kruyt zich aan bij de 
Communistische Partij. Zie ook: Noordegraaf, ‘Kryut, John William’, pp. 111-114. 
1269Anne en Ina hadden waarschijnlijk ook in de Eerbeekse-periode nog contact. In haar autobiografie refereert ze aan een Eerbeekse kennis 
die aldaar een Montessori- school start, iets wat niet zonder de hulp van Ina, die daarvoor de kennis bezat, gebeurd kan zijn. De eerste 
Montessori school in Nederland werd door Prins-McDonals gesticht in 1917, de periode waarin Jan en Anne in Eerbeek woonden. In 1924 
haalde zij het officiële Montessori diploma, in London, bij Maria Montessori. 
1270 L. Hornstra, ‘Ina, it libben fan een frou’, Trotwaer, Frysk Literair Tidskrift, 2, 1973, p. 62. Vertaling van het Friese citaat: ‘Allerlei 
oudliberale, Montessoriaanse, modern-ethische, pacifistische, literaire stromingen samengesmolten, die haar een vrouw maakten waar je 
nieuwschierig naar werd’.  
1271 Na haar terugkeer uit het buitenland ijverde ze vooral voor Montessorionderwijs op openbare scholen. Van verschillende openbare 
Montessorischolen was zij het hoofd.1271 
1272 In het tijdschrift Cultuur, vanaf 1929 Nieuw Rusland genaamd, schreef Ina in de jaren 1920 vooral over onderwijsvernieuwing en 
opvoeding, het thema waar ook Anne in die periode veel over schreef. Vgl. Mankes-Zernike, Opvoedingsproblemen. 
1273 Dit huwelijk werd ontbonden op 15 maart 1927. 
1274 Dit citaat is afkomstig uit de originele transcriptie van de herinneringen van Beint Mankes (particuliere collectie). Het citaat is niet 
gepubliceerd in Beint Mankes, p. 27. Jan ter Laar (1872-1956) was een bekende SDAP-voorman in Zuid-Holland, woonachtig (en populair) 
aan de Linker Maasoever van Rotterdam. ‘In 1913 werd hij lid van de gemeenteraad en behoorde hij tot de achttien SDAP-ers die in de 
Tweede Kamer kwamen. In 1915 werden deze vertegenwoordigende functies nog uitgebreid met het lidmaatschap van Provinciale Staten 
van Zuid-Holland. Afgezien van twee ambtsperioden in de Provinciale Staten en de Tweede Kamer - kort onderbroken door een niet erg 
geslaagd wethouderschap - zou hij de komende 25 jaar deel uitmaken van deze vertegenwoordigende lichamen. Gedurende een aantal jaren 
was hij fractievoorzitter van de SDAP in zowel gemeenteraad als Provinciale Staten. In Rotterdam werd hij wel 'de burgemeester van de 
linker Maasoever' genoemd.’ Bron: Harry Peer, ‘Laan, Jan ter’, Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging 
(BWSA) 4 (1990), pp. 119-121. 
1275 Beint Mankes, pp. 75-76 
1276 ‘Het secretariaat staat in geregeld overleg met de communisten Peter Alma, G. Mannoury. dr. H. 17 Berlage, Menno ter Braak. dr. J. M. 
Romein (…) mevrouw A. Mankes—Zernicke, bekende radicaal-pacifiste (…) dr. Borger, rebellerend predikant te Gouda’. Bron: ‘Het 
communisme in Nederland’, De Tijd godsdienstig-staatkundig dagblad, 26-05-1928. 
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Boven: Ina Prins - Willekes MacDonald, in Californië (particuliere collectie),  
onder: Henriette Roland Holst in haar studeerkamer rond 1920.1277 
 
Henriette Roland Holst 
Minstens eens per week ontving Anne in die periode een brief van Henriette Roland Holst.1278 
Van die briefwisseling is helaas slechts één brief bewaard gebleven. Uit die ene brief blijkt de 
diepte van de vriendschap tussen beiden. Henriette blijkt goed op de hoogte van de privé-
situatie van ‘Lieve Annie’. Ze schrijft ze blij te zijn dat Beint weer is opgeknapt en vraagt hoe het 
met Wil gaat. Met een innige kus is de brief ondertekenend door ’Je Jet’.1279 
 Met het echtpaar Roland Holst ontstond een hechte vriendschap nadat Anne in 1923 
samen met Richard een boek over het leven en werk van Jan Mankes had gemaakt.  Ze hadden 
elkaar ontmoet op een  toonstelling van het werk van Jan Mankes, in 1922 georganiseerd door 
Utrechtse kunsthandel van J.A.A.M. van Es. Anne verzorgde er de opening, waarbij ook Richard, 
een bewonderaar van Mankes’ werk, aanwezig was.1280 Op voorstel van Van Es om een 
herinneringsboek over Jan Mankes en zijn werk uit te geven, besloten Anne en Richard samen 
daaraan te werken. Na de tentoonstelling reisde Richard naar de Groenezoom in Rotterdam om 
de eerste opzet te bespreken. Bij zijn afscheid vroeg hij Anne nadrukkelijk om eens langs te 
komen in Bloemendaal, zodat ze ook zijn vrouw, die binnen niet al te lange tijd terug kwam uit 
Zwitserland, kon ontmoeten. In haar biografie over Henriette Roland Holst schrijft Elsbeth Etty 
dat Richard had geregeld dat zijn uitgeputte vrouw enige tijd in een Zwitsers kuuroord kon 
uitrusten.1281 

                                                           
1277 Foto Ina Prins Willekes-MacDonald is overgenomen van: http://socialhistory.org/bwsa/biografie/willekes-macdonald [geraadpleegd op 
13-06-2013].Foto Henriette Roland Holst is overgenomen van: www.socialisme.nu,via: http://socialisme.nu/blog/nieuws/34297/wie-was-
henriette-roland-holst-1869-1952/ (Renate Klinkenberg) [geraadpleegd op 13-06-2013]. 
1278 Beint Mankes, p.77. 
1279 Brief Henriette Roland Holst aan Anne Zernike (particuliere collectie). 
1280 Zie bijvoorbeeld de brief van Richard Roland Holst aan Jan Mankes, 23 maart 1919 (Bijlage III.23) p. 720. 
1281 Elsbeth Etty, schrijft in Henriette Roland Holst 1869-1952. Liefde is heel het leven niet (Amsterdam 1996) dat Henriette in 1922 last had 
van hartritmestoornissen en oververmoeidheid. Ze verbleef een tijd in een kliniek in Utrecht. (p. 419) In juni 1923 werd zij opgenomen in het 



 

199 
 

Zowel het huwelijk van Henriette en Richard als haar relatie met de Communistische Partij 
Holland stond al enige jaren onder grote spanning.1282  
 Terwijl Richard zich op hun landgoed de Buissche Heide ontpopte als ‘een landjonker’ en 
vurig wenste dat het idealisme van zijn vrouw zou temperen, hield Henriette in de vroege jaren 
1920 verbeten, bijna tegen beter weten in, vast aan haar revolutionaire idealen, zoals die in 
Rusland in de praktijk waren gebracht. Ze werkte dag en nacht en onderwierp zich volledig aan 
het Russische communisme. ‘[…] Rik [klaagde] dat het communisme zich als “een derde” tussen 
hem en zijn vrouw gedrongen had’, aldus biografe Etty.1283 Richard, die meerdere malen een 
opname voor zijn vrouw regelde, hoopte dat rust haar zou doen inzien dat ze de partij moest 
loslaten. ‘Als het haar van die partij zou vervreemden vind ik ’t best’, schreef hij aan zijn neef de 
dichter Adriaan Roland Holst, terwijl zijn vrouw in Zwitserland kuurde. Anne wilde ondertussen 
allerminst de verkeerde indruk wekken door Richard te bezoeken terwijl zijn vrouw afwezig 
was, ze stelde haar bezoek uit.1284  Pas toen Henriette terug was uit Zwitserland ging ze op 
bezoek. Vanaf dat moment reisden zij en Beint met enige regelmaat naar het echtpaar in hun 
villa, waar Jans in Eerbeek gemaakte houtsnede van de zieke kraai, een ereplekje had 
gekregen.1285 Ze lieten haar voelen dat ze meer dan welkom was en vooral vaker langs moest 
komen. Toen Richard haar nadat ze lang was weggebleven eens begroette met een hartelijk ‘Wat 
ben je groot geworden’, begreep ze dat ze te lang was weggebleven.1286 
 In de jaren die volgden ontwikkelde zich vooral tussen Anne en Henriette een warme 
vriendschap. Het contact met Richard, hoewel ze hem altijd graag zag, verschoof naar de 
achtergrond. Het was Henriette die in die jaren regelmatig naar Rotterdam reisde om Anne op te 
zoeken. Ze kwam eten en een enkele keer overnachtte ze er zelfs. Henriette maakte een 
bijzonder lastige periode door in haar leven. Ze twijfelde. In eerste instantie vooral aan de 
Communistische Partij Holland, maar al snel kwam ook het marxisme en het historisch 
materialisme, nu de uitkomst van de Russische revolutie niet bleek te zijn wat ze had gehoopt, 
voor haar op een hellend vlak te staan. Heel voorzichtig liet zij een andere kracht toe in haar 
leven, een religieuze.  
 Tot in de vroege jaren 1920 was ze bereid geweest om haar ‘geestelijke vrijheid op te 
offeren aan een volstrekte discipline en te verdedigen wat in naam van de revolutie werd 
misdreven (…)’. 1287 Daarin had ze haar neiging tot pacifisme lang weten te onderdrukken en 
keer op keer verdedigd dat het doel de middelen heiligde. Zelfs als dat gewetenswroeging of 
wapengeweld betekende.1288 Langzaam raakte ze ervan overtuigd dat nu de eerste fase van 
revolutie die in Rusland had plaatsgevonden, de massa moest worden opgevoed tot innerlijke 
zelfbevrijding.1289 Hoewel haar nieuwste dichtbundel Tussen twee werelden (1923) ook kon 
worden gelezen als een lofzang op het communisme, signaleerde de katholieke criticus 
Knuvelder daarin juist ‘haar geworstel met morele vraagstukken en haar hang naar zuiverheid 
zelfs als een aanwijzing dat er nog maar weinig voor nodig was om Roland Holst tot het 
christelijk geloof te bekeren’.1290 Het socialisme moest voor haar niet louter als de uitkomst van 
de klassenstrijd gedefinieerd worden, maar ook als ethische gezindheid.  
Er moest een communistisch bewustzijn worden gecreëerd want er was volgens haar een gemis 
aan ‘opvoeding en bezieling’.1291  
 

                                                           
Diakonessehuis (p. 420) en in 1927 ging zij in verband met schildklierproblemen op advies van een arts naar het Zwitserse Seelisberg om 
daar een maand te kuren (p. 446). Mogelijk haalt Anne Zernike deze gebeurtenissen in haar autobiografie door elkaar. Zij plaatst het verblijf 
in Zwitserland omstreeks 1923. 
1282 Etty, Henriette Roland Holst, pp. 408-409. 
1283 Idem, p. 421. 
1284 Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 156-157. 
1285 Idem. 
1286 Idem. 
1287 Etty, Henriette Roland Holst, p. 412. 
1288 Vgl. Idem. 
1289 Idem, p. 425. 
1290 Idem, pp. 420-422. Zie ook Gerard Knuvelder,‘Henriette Roland Holst van der Schalk’, in Roeping, jrg 1. (1922-1923), dl II. Zie: brief 
Richard Roland Holst aan Adriaan Roland Holst, 25 juli 1923, in: A. Roland Holst: Briefwisseling met Richard en Henriette Roland Holst 
(Amsterdam 1990) p. 287. 
1291 Etty, Henriette Roland Holst, p. 425.  
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Het leek vooral Henriette zelf te zijn die in die periode in zielennood verkeerde. Met haar 
verklaring dat mensen behoefte hadden aan warmte en idealisme, naar verenigingen met een 
semi-godsdienstig karakter leek ze kenbaar te maken waar ze zelf in haar diepste wezen naar 
verlangde.1292 Nog datzelfde jaar gaf ze een lezing voor het Religieus-Socialistisch Verbond in 
Almelo. Ze vertelde niemand dat ze bij die gelegenheid lid ervan werd. Maar toen haar 
lidmaatschap uitlekte en de socialistische krant De Tribune berichtte dat zij haar socialisme had 
ingeruild voor een godsdienst liet zij meteen weten dat ze in geen God geloofde. Het socialisme 
was voor haar religieus, ‘niet een platte maagkwestie, maar een zaak die de gehele 
persoonlijkheid aangaat’.1293   
  In De Kommunist schreef ze dat voor haar ‘religieus’ en ‘godsdienstig’ absoluut niet 
hetzelfde betekenden. ‘Onder religieus verstaan we het beleven van sociale en kosmischen 
samenhang. “Godsdienstig” is voor ons het uitvloeisel van het geloof in een persoonlijke god.’ Ze 
voegde daar aan toe dat het dialectisch materialisme van utilistische en marxistische filosoof 
Dietzgen wel de godsdienst, maar niet de religie uitsloot.1294 Afstand doen van haar oude idealen, 
daarvoor was het nog te vroeg. Verwoed zocht ze naar een middenweg. Hoe kon ze de steeds 
sterker wordende religieuze gevoelens in overeenstemming te brengen met haar oude idealen? 
 Aan Anne Zernike zal ze in die jaren een goede gesprekspartner hebben gehad. De 
theologe had zich voor haar dissertatie verdiept in het historisch materialisme in relatie tot de 
sociaaldemocratische ethiek en met name geschreven over die zaken waar Henriette nu over 
nadacht. Regelmatig zochten Anne en Beint Henriette op. Vele maanden per jaar verbleef ze, 
vaak in haar eentje, op haar uitgestrekte buiten, ‘daar diep in Brabant, dicht bij de Belgische 
grens, waar […][ze] vele hectaren bos met boerderijtjes in onverdeeld erfelijk bezit had’.1295 Er 
was daar, volgens Beint, ‘geen demonstratie van rijkdom, geslaagd zijn, noch bij de maaltijden, 
noch in hun interieur, noch in de conversatie, maar wel het vanzelfsprekende gemak van 
aristocraten’. Er was geen sprake van een socialistische levensstijl, maar evenmin van 
burgerlijke luxe. 1296 

Anne en Henriette zullen tijdens die ‘vakanties’ ongetwijfeld hebben gediscussieerd over 
Henriettes favoriete filosoof Dietzgen en over wat Anne over hem en Henriette had beweerd in 
haar proefschrift..1297 Daarin had ze fel uitgehaald naar de vrouw die nu zo aardig was om haar 
en haar zoontje uit te nodigen op haar prachtige buitenverblijf. Ze had geschreven dat ze het 
‘onbegrijpelijk’ vond dat een persoon als de dichter Gorter Dietzgens boek had vertaald en dat 
Henriette Roland Holst hem als haar favoriete filosoof beschouwde. ‘Welk een raadsel is de 
mensch’ had ze er zelfs met een uitroepteken aan toegevoegd.1298 

 Voor Anne was het onbegrijpelijk dat de utilistische Dietzgen vrede, als zij niet 
doelmatig was, aan de kant kon zetten als ‘niet goed’ en dat hij het doden ter bevrediging van 
wraakzucht in sommige gevallen als acceptabel kon beschouwen.1299 Dat de morele plicht van 
het individu bij Dietzgen nooit boven diens eigen belang uitsteeg, ging voor haar alle perken te 
buiten, zo liet ze duidelijk blijken in haar proefschrift.1300 Alleen door de materiële macht, die de 
gemeenschap heeft over de enkeling, kwam de mens er volgens Dietzgen toe nog aan iets anders 
te denken dan aan wat nuttig was voor hemzelf. 1301 Zijn filosofie, die volgens Anne het historisch 
materialisme een wijsgerige en ethische grondslag zou hebben gegeven was verwerpelijk voor 

                                                           
1292 Idem. 
1293 Idem, p. 426. 
1294 Idem, noot 8 van hoofdstuk 19, p. 687. Zie: Kommunist, 21-03-1925. 
1295 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 157. Zie over de Buissche Heide: Henriette & Richard Roland Holst. Het boek van de Buissche Heide 
(Zundert 2012) met daarin de bijdrage van Annemieke Rens over Anne Mankes-Zernike. Zie ook de foto’s van het originele boek van de 
Buissche Heide, met daarin de handschrift van Anne Mankes-Zernike en Beint Mankes (1926, 1929, 1933, 1938, 1945-46), via 
www.hetgeheugenvannederland.nl [geraadpleegd op 20-11-2013]. Zie ook: Beint Mankes, pp. 78-79 en 145-146.  
1296 Beint Mankes, p. 79. 
1297 Richard Roland Holst trad rond de periode van het verschijnen van Annes dissertatie (1918) voor de eerste maal in contact met Jan en 
Anne Mankes-Zernike. Ze woonden toen in Eerbeek. Zie hierover hoofdstuk 3. 
1298 Mankes-Zernike, Over historisch materialisme, p. 69. Zie ook hoofdstuk 2. 
1299 Idem. 
1300 Idem, p. 72. 
1301 Idem, p. 73. 
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haar.1302 Dat de leerlooier-filosoof Dietzgen, en met hem voor lange tijd ook Henriette Roland 
Holst, geloofde dat de bewegingskrachten van de sociaaldemocratie konden leiden tot een 
nieuwe religie; welke niet zoals de bestaande religies slechts met het gemoed of met het hart, 
maar tegelijk ook met het hoofd, het orgaan van de wetenschap begrepen konden worden, was 
onbegrijpelijk voor Anne. Het was haar er alles aan gelegen het geloof in de noodzakelijkheid 
van de klassenstrijd te ondermijnen en de geest van Marx, waar die in strijd was met de geest 
van de Christus, uit de socialistische beweging te verdrijven.1303 Dat zou een veel zwaardere taak 
blijken dan het afbreken van de filosofische steunbaren die door de sociaaldemocraten om het 
historisch-materialisme zijn heen waren gebouwd, aldus de slotpassage van haar 
proefschrift.1304 Het was nog slechts een kwestie van enkele jaren voor haar nieuwe vriendin de 
taak van het ondermijnen van de geest van de klassenstrijd, van de ooit zo door haar bejubelde 
Karl Marx op haar schouders zou gaan nemen.  
  
‘De zachte krachten’ 
Toen Henriette op 3 november 1926 haar kompaan, de NAS-vakbondsman Henk Sneevliet 
voorstelde om het afwezige redactielid Postma van hun maandblad Klassenstrijd te vervangen 
door een ‘werkelijk’ redactielid, noemde zij Anne als mogelijke kandidaat.1305 Henriette typeerde 
haar in die brief als ‘’t Beste te omschrijven als een anti-dogmatische, anti-reformistische, half-
religieuze anarchiste, absoluut niet schwärmerisch’’. Ze vond Anne ‘zeer kritisch staande 
tegenover alle “halfzachte” groepen; nuchter en scherpzinnig maar natuurlijk anti-
geweldmensch; plastisch genoeg om nog veel te leeren en vol sympathie voor het 
arbeiderselement (gaat met arbeiders veel om en werkt met hen in een discussieclub)’.1306 Het 
enige grote bezwaar vond Henriette dat Anne ‘politiekindifferent’ was, maar zo voegde zij 
daaraan toe: ‘welke behoorlijke intellectueel in Holland was dat niet?’.1307 Anne was bovendien 
op dat moment al enige tijd medewerkster van Klassenstrijd en kon dus meteen toetreden tot de 
redactie. 

De oprichting van Klassenstrijd viel samen met de periode waarin Henriette Roland 
Holst afstand begon te nemen van de Communistische Partij Holland.1308 Het was een periode 
waarin ze lid werd van het Religieus Socialistisch Verbond en zich meer ging verdiepen in 
religieus-pacifistische figuren als Gandhi en Tolstoj.1309 In Klassenstrijd verschenen artikelen 
waarin stond dat Tolstoj de grondbeginselen van het blad zou onderschrijven. Toen zijn 
honderdste geboortedag naderde sprak een anonieme schrijver in Klassenstrijd de hoop uit op 
versterking van zijn leer: ‘Zijn onverzoenlijke vijandigheid tegen alle onrecht, alle verdrukking 
en uitbuiting, alle hoogmoed en hoogvaardigheid, en zijn onverwoestbaar vertrouwen in de 

                                                           
1302 Jasper Schaaf bespreekt in zijn De dialectisch-materialistische filosofie van Joseph Dietzgen de uiteenzetting van Anne Mankes-Zernike 
over Dietzgen in haar proefschrift (1918). Volgens Schaaf beschouwd Mankes-Zernike Dietzgens ethiek als utilistisch (proefschrift, pp. 59-
75). ‘Zij refereert aan Dietzgen, die stelt dat mensen iets goed noemen omdat het goede het resultaat daarvan is; Dietzgen ‘erkent’ zelfs dat 
het doel de middelen heiligt. Mankes-Zernike meent dat het begrip ‘goed’ hiermee door Dietzgen ondergeschikt wordt gemaakt aan het 
begrip ‘nuttig’ waardoor zijn filosofie als elk utilistisch stelsel, in een ‘heel onbarmhartig licht’ staat (p. 74). Zij bespreekt echter niet, dat het 
Dietzgen in zijn filosofie gaat om een algemene filosofische verklaring van het menselijke kennisproces zoals dit is ingebed in de totale 
samenhang der dingen. Dietzgen zegt zeker niet dat hij alles wat men nuttig acht het goede noemt en zeker niet dat daarmee het goede geheel 
verklaard is, maar wil de basis verklaren van waaruit de ontwikkeling van ethische categorieën kan worden begrepen’. Zie: Jasper Schaaf, De 
dialectisch-materialistische filosofie van Joseph Dietzgen (Kampen 1993). Het boek is online geraadpleegd via: 
http://www.marxists.org/nederlands/schaaf/1993/dietzgen/ [geraadpleegd op 12-06-2013] 
1303 Mankes-Zernike, Over historisch materialisme, p. 150. Zie ook: Henriette Roland Holst - Van der Schalk, De filosofie van Dietzgen en 
haar betekenis voor het proletariaat, (Rotterdam, 1910). Overdruk uit het sociaaldemocratische maandschrift De Nieuwe Tijd. 
Vertaling: Uit het Duits, door Sam de Wolff, transcriptie/HTML: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive, augustus 2006, via 
http://www.marxists.org/nederlands/roland-holst/1910/1910dietzgen.htm [geraadpleegd op 13-06-2013] en Jozeph Dietzgen, Het evangelie 
van de Sociaal-Democratie, zes toespraken voor arbeiders, bewerkt door Jos. Loopuit. (Zp, 1902), Citaat afkomstig uit toespraak 1, via: 
http://www.marxists.org/nederlands/dietzgen/1870/1870evangelie.htm [geraadpleegd op 12-06-2013]. 
1304 Mankes-Zernike, Over historisch materialisme, p. 150. 
1305 ‘Het nieuwe blad klassenstrijd, revolutionair maandblad, was formeel onafhankelijk van de partij en bovendien financieel sterk 
afhankelijk van NAS-steun [nationaal arbeidssecretariaat]. In ruil voor die steun zou het NAS-kader regelmatig sociaaleconomische 
informatie terugkrijgen.’ Zie: N. Markus (red.), 'Waarom schrijf je nooit meer'? Briefwisseling Henriette Roland Holst - Henk Sneevliet, met 
een inleiding van F. Tichelman (Amsterdam 1995) pp. 43-44. 
1306 Idem, brief 109, 3 november 1926, pp. 237-238.  
1307 Idem. 
1308 Klassenstrijd was een particuliere uitgave die met steun van de NAS en de CPH tot stand kwam. 
1309 Etty, Henriette Roland Holst, pp. 506-507 
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verlossende kracht van goeden wil, hulpvaardigheid en liefde’.1310 In het blad leken religieus-
pacifisme en socialisme ineens niet zover verwijderd van elkaar.  

Niet iedereen was daar blij mee. Onder druk van het bestuur van de communistische 
partij zag Henriette zich al snel gedwongen haar lidmaatschap van het Religieus Socialistisch 
Verbond op te zeggen. Het door de partij opgelegde verbod om lid te zijn van het Verbond nam 
niet weg dat haar wereldbeschouwing, die sinds jaar en dag gebaseerd was geweest op Marx, 
Lenin en de Russische revolutie, in religieus-socialistische richting bleef schuiven.1311 Henriette 
probeerde communisme te verbinden met religiositeit, maar het duurde lang voor zij zich echt 
los kon maken van het communisme.  

Volgens biografe Etty voelde ze ‘dat zij geroepen was het communisme van de ondergang 
te redden’.1312 Ze wilde van het communisme een zedelijke beweging maken. Haar 
redacteurschap bij Klassenstrijd viel haar tegen.1313 Ze kreeg niet de ruimte die ze verwacht had 
om het blad te theoretiseren. Het moest in haar visie een blad worden waarin werd opgevoed tot 
revolutionaire bewustwording, de volgende cruciale stap in de revolutie. Het blad moest een 
klankbord en eenheidsfront zijn voor Communistische Partij Holland (CPH), Nationaal Arbeiders 
Secretariaat (NAS) en de linkse minderheidsgroepen in de Sociaal Democratische Arbeiders 
Partij (SDAP) en de vakcentrale NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen). Henriette 
wilde het blad ombuigen tot een orgaan dat verbinding kon leggen tussen alle partijen en 
stromingen, ook de ethisch-religieuze.1314 Volgens Etty was het gevoel dat Henriette onder 
woorden begon te brengen, ‘een innerlijk conflict waarmee talloze revolutionaire intellectuelen 
en kunstenaars in West-Europa worstelden. (…) Het typische negentiende eeuwse, 
rationalistische marxisme voldeed niet, het gaf geen antwoord op vragen die niet op 
mechanische wijze waren op te lossen en het stond met lege handen op het gebied van de 
geesteswetenschappen, de psychologie, de godsdienst, de kunst en de moraal.’1315 

Om dat te bereiken moest Henriette redactiesecretaris zien te worden. Alleen dan zou ze 
zelf de medewerkers en redactieleden, bijvoorbeeld Anne, zelf kunnen aanwijzen en daarmee 
meer invloed hebben op de koers van het blad. Dat was nodig om het blad, dat weinig lezers 
trok, succesvol te maken. Er werd voorgesteld om, zoals bij de Barchem-bladen van de 
Woodbrookers, aan bepaalde groepen delen van het tijdschrift in handen te geven. 1316 Op die 
manier konden dan NAS, CPH, de Linker groepen van de SDAP en NVV, de Bond van Religieuze 
Anarcho-Communisten en misschien ook nog een groep zonder bepaald organisatorisch verband 
samenwerken. Anne zag hier wel wat in, berichtte Henriette aan Sneevliet.1317 Daarnaast zouden 
alle vaste medewerkers van Klassenstrijd op de omslag worden vermeld. Bekende namen 
trokken immers lezers. Dit idee had Henriette voorgekookt met Anne, die al was gestart met het 
samenstellen van een lijstje ‘vasten’. Dat maakt ook meteen duidelijk met wie op gezette tijden 
moet worden vergaderd, waarna een gezellig samenzijn in ‘Engelse trant’ kon plaatsvinden.1318 
‘Er moet een beetje meer muziek in de beweging komen, wat cultuur, warmte en gezelligheid. 
Dat zou de mensen goed doen.’1319  

Alle goede bedoelingen ten spijt gebeurde er weinig. Op 21 juli 1927 volgde een nieuwe 
discussie over de samenstelling van de redactie. Het was volgens Sneevliet toch echt zaak om 
‘mevrouw Mankes’ snel aan te trekken, hoezeer de redactieleden Post en Lodewijk van Mierop 

                                                           
1310 Anoniem stuk over Tolstoi en het moderne socialisme, Klassenstrijd, pp. 226-229. Mogelijk is de anonieme redacteur Henriette zelf. 
Ettty schrijft dat Henriette in dit nummer van Klassestrijd een bijdrage schreef over Tolstoj. Vergelijk Etty, Henriette Roland Holst, p. 506-
507. Haar artikelen en lezingen over Tolstoj leidden tot een biografie over de rus. Zie: H. Roland Holst, Tolstoi, Zijn wezen en zijn werk 
(Rotterdam 1930). 
1311 Markus (red.), 'Waarom schrijf je nooit meer?’, pp. 47-48. 
1312 Etty, Henriette Roland Holst, p. 441. 
1313 Idem, p. 442.  
1314 Idem, p. 443 
1315 Idem, p. 438. 
1316 De Barchembeweging, zoals de vereniging van Woodbrookers in Nederland genoemd werd vanwege het conferentieoord in Barchem, 
gaf het maandblad Barchembladen, orgaan van de Barchembeweging (1925-1935) uit. Verschillende vooruitstrevende religieuze 
groeperingen waren in de redactie vertegenwoordigd. De bijdrage van de verschillende groepen werden in het blad met bepaald aantal 
asterisken aangegeven. Vgl. Lindeboom 1958, pp. 213-224, citaat overgenomen uit Waarom schrijf je nooit meer, noot 3. p. 333. 
1317 Markus (red.), 'Waarom schrijf je nooit meer'?, brief 187, 3 juli 1927. 
1318 ‘Een paar voordrachten, een weinig goede muziek, thee en ‘ kameraadschappelijke gesprekken’. 
1319 Markus (red.), 'Waarom schrijf je nooit meer'?, brief 112, 20 november 1926. 
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ook van mening waren dat dominee De Jong een betere vertegenwoordiger van de BRAC-groep 
[Bond van Religieuze Anarcho-Communisten] zou zijn dan ‘mevrouw Mankes’, die dan misschien 
wel anarchistisch was, maar tot geen enkele groep behoorde.1320 Anne, die zich niet met de BRAC 
of welke andere groep wilde identificeren, weigerde uiteindelijk toe te treden nog voor het 
verzoek haar kant op kwam. ‘Van de Jong nog steeds geen bericht, mevrouw Mankes wil beslist 
niet in de redactie.’1321  

Waarschijnlijk deed de onverwachte nieuwe richting van Klassenstrijd Anne besluiten 
van toetreding tot de redactie af te zien. ‘Het was de bedoeling dat Klassenstrijd, naast scholing 
voor NAS-leden en politieke sympathisanten, de toegang zou helpen verschaffen tot bredere 
links-socialistische en progressieve kringen.’1322 Concreet betekende dat in 1928 een fusie met 
De Vlam, het blad van de SDAP. Dat zal Anne, die buiten elke partijpolitiek wilde blijven niet 
hebben gezind. Ook Henriette Roland Holst nam toen afscheid van het blad.1323 Voor De Nieuwe 
Weg, de naam die Klassenstrijd had gekregen na de fusie met De Vlam schreef ze nog wel, maar 
‘haar naar binnen gerichte religieus-socialisme en haar moralisme’ begonnen uit te lopen op een 
totale afwijzing van geweld.1324 Eind jaren 1920 brak zij definitief met het communisme. Op zoek 
naar de betekenis van het goddelijke in haar leven werd ze christensocialist. Had zij in 1900 vol 
overtuiging de Internationale, het strijdlied van de communisten, vertaald in de woorden: 
 

Ontwaakt, verworpenen der aarde! 
Ontwaakt, verdoemden in hongersfeer,  
Makkers, ten laatste male, tot den strijd ons geschaard, 
en d’ Internationale zal morgen heersen op aard’,  

 
een kleine twintig jaar later waren het ‘de zachte krachten’ die zeker zouden winnen in het 
eind.1325 Na 1928 bad ze in een hervonden geloof niet langer om ‘een nieuwe aarde’ maar om 
‘kracht en licht, dat w’in der gesternten rijzen en dalen ’t geheim ontraadslen van Uw 
aangezicht’.1326   

In de tijd die voor haar lag zou Henriette zich, soms samen met Anne Zernike, onder 
meer gaan inzetten voor het Religieus-Socialistisch Verbond en de Arbeidersgemeenschap der 
Woodbrookers in Bentveld.1327 Ze zou zelfs voorgaan in het nieuwe kerkgebouw voor Vrijzinnige 
Religie in het Rotterdamse Tuindorp Vreewijk.1328 De grond waar het gebouw, dat op voorstel 
van ds. Simon Gorter de naam Het Nieuwe Verbond had gekregen, op moest worden gebouwd 
was inmiddels aangekocht.1329 Midden in Tuindorp moest het verrijzen, een federatief gebouw 
                                                           
1320 Sneevliet dacht verder ook aan Jo Meyer, de weduwnaar van Clara Wichmann, maar hij kon niet inschatten wat hij waard was en of hij 
tegenwoordig nog tot die BRAC-groep behoorde. ‘Was er een bekwaam syndicalist, dan zouden wij die m.i. moeten vragen.’  
Idem, brief 196, Henk Sneevliet aan Henriette Roland Holst, 1 juli 1927. 
1321 Idem, brief 198, 1 augustus 1927. 
1322 Idem, p. 49. Hier zouden ook Jef Last en Bart de Ligt (o.a) aan meewerken. 
1323 Zij richtte zich daarna op bladen als de Bevrijding [van de BRAC-groep], publicaties van het Religieus Socialistisch Verbond, De 
Internationale Anti-Militaristische Vereeniging (IAMV) en, heel verrassend, het blad Tijd en Taak van de ‘Arbeidersgemeenschap der 
Woodbrookers’ te Bentvelt, geleid door ds. Willem Banning. 
1324 Idem, p. 53. Zie ook: K. F. Proost, Henriette Roland Holst in haar strijd om gemeenschap (Arnhem 1937) pp. 210-229. Dat leidde er toe 
dat Henriette in de jaren 1930 begon te pleiten voor een verdieping van ‘het socialisme tot de ethisch-religieuze sfeer waaruit het is 
voortgekomen, aangezien de oorspronkelijke vlammende religieuze kern van een vurig messianisme bedekt en verdoft was geraakt door 
materialistische en utilitaristische gedachtegangen’. Zie: Markus (red.), 'Waarom schrijf je nooit meer'?, noot 149, p. 66.  
1324 De vertaling van De Internationale dateert uit 1900.). Het gedicht ‘De zachte krachten’ is gepubliceerd in: H. Roland Holst, Verzonken 
Grenzen (Rotterdam 1918).  
1325 Idem. 
1326 Passage uit een gedicht van Henriette Roland Holst zoals is opgenomen in J. Postma, Evangelie en humaniteit. Nederlandse 
Protestantenbond Rotterdam, 100 jaar, 1890-1990 (NPB Rotterdam 1990).  
1327‘De Centrale Commissie voor het Religieus- Socialisme, arbeidersgemeenschap der Woodbrookers in Holland, het Religieus-Socialistisch 
Verbond en de Blijde Wereld-groep zijn voornemens, een weekeinde te Amsterdam te houden op 24 en 25 Maart, ter bespreking van het 
probleem, dat het geweld aan socialisten stelt.’ Het programma vermeldt onder andere ‘Tolstoy en het Socialisme’ (H. Roland Holst), 
‘Gandhi en het Socialisme’ (Ch. G. Cramer), een ‘kunstbijeenkomst’ over ‘Het leven van Michelangelo" (met lichtbeelden). (A. Mankes—
Zernicke); lezing ‘Geweld, Socialisme en Religie’ (ds. D. Bakker). De plaats der samenkomsten is het Odd-Fellow Huis, Keizersgracht 428-
430 Amsterdam. Bron: ‘Bijeenkomsten te Amsterdam. Religieus Socialisten’, Algemeen Handelsblad, 14-03-1928. 
1328 Bondsnieuws, maart 1931, Stadsarchief Rotterdam, inv. nr. 135; Nederlandse Protestanten Bond Rotterdam; 6. Aanhangsel bij de 
archieven, coll. nr. 256: Bondsnieuws. 
1329 De naam is afgeleid uit het nieuw-testamentische Evangelie volgens Lucas. Volgens de schrijver van Lucas 22:20 (NBV 2004/2007) 
sprak Jezus tijdens het laatste Pesachmaal, in de aanloop naar zijn kruisiging, tot zijn discipelen:‘... Deze beker, die voor jullie wordt 
uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.’ 
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voor vrijzinnig religieuze religie, een unicum in Nederland, met als vaste voorgangster dr. A. 
Mankes-Zernike. 
 

‘‘Samenwerking onder vrijzinnigen’  
Op 28 december 1927 bedankte Anne Zernike voor het lidmaatschap van het comité van de 
Internationale Vredestentoonstelling, die de ‘Nooit-Meer-Oorlog Federatie’ wilde 
organiseren.1330 Ze had het te druk. Al in mei 1927, drie jaar na het debacle met voorzitter Van 
Roon, had ze besloten zich voor onbepaalde tijd als de voorgangster aan de afdeling op de Linker 
Maasoever te verbinden. Ze wilde zich weer concentreren op de godsdienstoefening, 
catechisaties en het leiding geven aan de zondagsschool. Ze stemde toe om voor onbepaalde tijd 
ook de gehele pastorale arbeid op zich te nemen. Daarnaast verrichtte ze al datgene wat in het 
belang van de afdeling redelijkerwijs van haar mocht worden verwacht. Spoedig zouden haar 
taken worden uitgebreid.  
 De bouw van het nieuwe gebouw voor vrijzinnige religie stond op stapel en Anne was 

aangewezen als vaste voorgangster. Met die keuze leken haar 
activiteiten in relatie tot het antimilitarisme en de vredesbeweging 
en haar vriendschap met Henriette naar de achtergrond te 
verdwijnen. Maar niets was minder waar. Het nieuwe  
gebouw en haar permanente aanstelling, maar nu voor een grotere 
groep mensen zouden haar juist de nodige armslag geven. Weliswaar 
kwam het gebouw niet zonder slag of stoot van de grond. De 
verschillen tussen de vrijzinnige kerken en genootschappen gaven de 
nodige spanningen. ‘Makkelijk ging het niet’, meldde Het Vaderland, 
‘Het Vrijzinnige geld rolt niet zoo vlug tot één kerkgebouw tezamen 
als het Roomsche of het Gereformeerde’.1331 

Tot de Vereeniging voor Vrijzinnige Religie Linker Maasoever 
behoorden naast de NPB-afdelingen van zowel de Linker als de 
Rechter Maasoever, de Remonstrants-Gereformeerde kerk, de 
Doopsgezinde Broederschap, het Religieus Socialistisch Verbond, de 
Lutherse kerk en de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden van 
Rotterdam. Na veel gesteggel en discussie was men hier vastbesloten 
om het allereerste vrijzinnige, federatieve kerkverband van 
Nederland te realiseren. De plannen om de kerk op het 
Einsteinpleintje bij de Hillevliet te bouwen, ketsten af omdat de 
Hervormde Gemeente er net voor de vereniging een stuk grond 
kocht. Achteraf gezien was het perceel ook te groot geweest.  
De opkomst bij de gezamenlijke diensten, die sinds het ontstaan van 

de federatie in september 1924 plaatsvonden was niet gegroeid. Anne had gelijk gekregen in 
haar vermoedens dat de realisering van een groot kerkgebouw overmoedig was. Tot haar 
genoegdoening werd besloten tot een kleiner gebouw, dat verschillende functies kreeg.1332 Dat 
gebouw moest aan de Jagerslaan in het tuindorp komen.1333 
 

                                                           
1330‘Internationale Vredestentoonstelling’, De tribune: soc. dem. weekblad, 10-08-1927. De internationale Vredestentoonstelling werd 
georganiseerd van 15 juli tot 15 augustus 1928 in het gebouw van de P.C. Meuleman stichting, Tolstraat 162 te Amsterdam. Zie: Officiëele 
gids der internationale vredestentoonstelling Amsterdam I.V.T.A. [... ]1928 te Amsterdam georganiseerd door de Nooit-Meer-Oorlog 
Federatie (zj, zp).Tussen 1919 en 1932 zijn er in Nederland 32 uitgesproken antimilitaristische of pacifistische organisaties met zo’n 25.000 
leden. De meeste hiervan en een aantal politieke en humanitaire organisaties verenigen zich in 1924 in de Nooit Meer Oorlog Federatie 
(NOMF). Bron: Henk bij de Weg, ‘De ontwikkeling van het antimilitarisme en pacifisme in Nederland voor de Tweede Wereldoorlog’, 
Geweldloos Aktief, 1,1995, pp. 3-5, via: http://home.kpn.nl/wegweeda/Ontwikkelingpacifisme.htm [geraadpleegd op 13-06-2013]. 
1331‘Kerknieuws. Samenwerking onder vrijzinnigen’, Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad, 16-11-1928.  
1332 Stadsarchief Rotterdam, inv.nr 135: Nederlandse Protestanten Bond Rotterdam; Gedeponeerd archief van de Vere(e)niging voor 
Vrijzinnige Religie Linkemaasoever, Notulen van de Commissie tot stichting van een gebouw voor vrijzinnige religie Linker Maasoever, 
voortgezet als Vereeniging voor Vrijzinnige Religie Linker Maasoever bestanddeel 221: 1923-1931; Notulenboek 2, 11 december 1926. 
1333 Idem, 31 maart 1928. 

‘Kerknieuws. Samenwerking 
onder vrijzinnigen’, Het 
Vaderland, 16-11-1928. 
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Ds. Cornelis Hooykaas legt de eerste steen van Het Nieuwe Verbond (Bron: Stadsarchief Rotterdam 
(Archief Nederlandse Protestantenbond Rotterdam) 
 
Daar werd op 28 maart 1928 de eerste steen gelegd. Op een in het Bondsnieuws afgedrukt kiekje 
is het ds. Cornelis Hooykaas die te midden van reporters en architecten de eerste steen legt, 
terwijl Anne het zicht deels is ontnomen door de voorzitter van de Vrijzinnig Hervormden. Naast 
haar lijkt haar voormalige studiegenoot, de doopsgezinde Simon Gorter enigszins vertwijfeld te 
kijken. Een enthousiaste journalist schreef in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 28 maart 
1929: ‘Een tiental jaren geleden deed het woord federatie zijn intree in kringen der vrijzinnig-
godsdienstigen en sindsdien wordt die klank er telkens weer vernomen’. Gemakkelijk was de 
‘fusie’ niet. De uitgesproken verwachting dat de verschillende vrijzinnige richtingen zouden 
fuseren en opgaan in een federatie, was al verscheidene keren stuk gelopen, omdat de mensen 
een eigen kerkgebouw, met een eigen traditie verkozen boven een federatie. Telkens weer bleek 
dat de ‘lust tot verbroedering met gelijkgezinden’ tamelijk klein was. In plaats van naar elkaars 
overeenkomsten in vrijzinnigheid te zoeken wees men maar al te graag op de bestaande 
verschillen. 
 Sinds 1924, na de uitgevochten vete met de voorzitter, had Anne haar mening over een te 
groot gebouw en de onwenselijkheid ervan niet bijgesteld. Maar toen de optie van een kleiner 
gebouw bespreekbaar werd, ging zij haar best doen om het benodigde bedrag voor de 
nieuwbouw, ruim 80.000 gulden bij elkaar te krijgen. Met de verwezenlijking van het 
belangrijkste doel, ‘Vrijzinnige godsdienstprediking aan de Linker Maasoever, door de 
vrijzinnige kerkgenootschappen te Rotterdam’ was niets mis.1334 Haar NPB- afdeling floreerde 
en had inmiddels 350 leden. Anne startte cursussen over het Oude en Nieuwe Testament, 
gevolgd door een cursus Oud en Nieuw Testamentische Apocriefen. Ze regelde spaarbusjes voor 
het gebouw en de ingestelde ‘propagandacommissie’ organiseerde verschillende lezingencycli, 
die veel belangstelling trokken, ook van mensen die niet tot een van de religieuze 
genootschappen behoorden. Er werd bewust naar thema’s gezocht die grote groepen zouden 
aanspreken. Meestal hadden ze een politieke lading. Anne zelf sprak over 
‘Wereldverantwoordelijkheid’ en ‘Het vraagstuk van oorlog en vrede’. 1335    
 Terwijl het geld langzaam binnenstroomde, raakte Anne geïrriteerd over de 
strubbelingen binnen de bouwcommissie. Eindeloze discussie over waar het gebouw moest 
komen te staan, hoe groot het moest zijn en hoe de vrijzinnige genootschappen die er in werden 
ondergebracht zich tot elkaar verhielden. Ook de vraag of het gebouw wel een kerk moest zijn 
kwam aan de orde. Het kostte haar veel tijd en ze vroeg zich af de nieuwbouw ooit een succes 
zou worden. Toch wist Cornelis Hooykaas haar te overtuigen nog een laatste maal mee te 
denken. De Gebroeders Uijterlinde werden gevraagd om een ontwerp te maken. Hoewel enkele 

                                                           
1334 Idem, 3 mei 1924: zes preekbeurten voor de remonstranten, zes voor de VVH, vier voor de doopsgezinden, zes voor de religieus 
socialisten en indien mogelijk vier door de Vrijzinnig Luthersen. De rest van de preekbeurten zou worden ingevuld door dr. A.Mankes-
Zernike, voorgangster van de NPB-afdeling Linkermaas. 
1335 Idem, 4 oktober 1924. 
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predikanten (waaronder ook Gorter) veel liever een kunstenaar daarvoor hadden gevraagd, ging 
gezien het krappe budget de opdracht toch naar het aannemersbedrijf van de gebroeders. 
 Ze presenteerden een schets van een gebouw met het uiterlijk van een kerk. Niet 
iedereen vond dat ontwerp mooi. Vooral Simon Gorter uitte bezwaren over het voorgestelde 
uiterlijk. Volgens hem was het ontwerp niet van deze tijd. NPB-bestuurslid Oele onderschreef 
dit. Het was volgens hem niet het werk van een kunstenaar, niet bezield genoeg.1336 Wat Anne 
ervan vond is niet bekend, maar gezien haar bezwaren tegen traditionele kerkbouw, kan het 
bijna niet anders dan dat ze de bezwaren van Gorter en Oele deelde. Het kan de reden zijn 
geweest waarom Anne het ontwerp voorlegde aan architect Bremer in Wassenaar. Hij vond dat 
het gebouw, in de stijl van de Amsterdamse school, esthetisch en technisch in orde was.  
 Om tot een compromis te komen met de ‘bezwaarden’, kwam daarop het voorstel om de 
ramen en de meubels door een kunstenaar te laten ontwerpen. Op aanraden van Anne werd de 
artistiek meubelmaker Verbeek gevraagd. Het interieur van het gebouw mocht echter alles 
behalve een preekzaal worden, waarin Gods woord en de predikant centraal stonden. 
‘Binnenhuiskunstenaars’ moesten de opdracht krijgen de inrichting af te stemmen op de 
bezoekers. Zacht geel voor de dakdelen, donkergroen-blauwe zijbekleding voor de spanten en 
rood voor de binnenzijde. Geen kansel, maar een podium als middelpunt van de kerk. Daarop 
moest geluiddempende bekleding liggen. Men opperde verlichting van Gispen. Was dat 
haalbaar? Anne stelde voor om haar buurman, de kunstenaar-graficus Derkzen van Angeren, te 
vragen de ramen te ontwerpen.1337  
 De bouw kwam in een stroomversnelling. ‘Force majeure voorbehouden’ zou het gebouw 
op de eerste september 1929 kunnen worden ingewijd. Van de geschatte kosten, ruim 80.000 
gulden, was maar liefst 60.000 door giften bijeengebracht.1338 De raamcommissie boog zich 
opnieuw over het glas-in-lood ontwerp. De eerste opzet leek veelbelovend. Maar Derkzen van 
Angeren uitte bezwaar tegen de opgedrongen samenwerking met glazenier Knegtmans uit Delft. 
Deze was door de gebroeders Uyterlinde bij de bouw betrokken. Derkzen van Angeren stond 
erop zelf een uitvoerder kiezen en bovendien kwam hij niet uit met de begroting.1339 Alleen het 
voorgevelraam ging al 2000 gulden kosten, de rest van het glas in lood moest dan tegen 
bestekprijs worden uitgevoerd. Eigenlijk was er niet voldoende geld voor behoorlijk glas in de 
zijramen. Wilde de bouwcommissie hiermee doorgaan? 1340 
 De in spoed bijeen gekomen bouwcommissie, waar ook de die dag afwezige Anne 
officieel deel van uitmaakte, keurde de ramen in hun geheel af. Ze waren te donker voor de 
kerkruimte.1341 Niet iedereen was het daarmee eens: aan de zijkant waren de figuren abstract 
gehouden, veel rood, veel blauw en als de zon scheen zou de ruimte worden verlicht. Op het 
podium zou men tegenover een roos staan. Een nieuw bezwaar: ‘Het oud christelijke symbool 
voor de liefde die zichzelf weggeeft, maar ook een oud wereld symbool voor de erotische 
liefde’.1342 Of die betekenis erin moest worden gezien? Het wordt nergens verklaard en ook 
Anne, die uitvoerig met Derkzen van Angeren sprak over de ramen, zweeg daarover. Kunst was 
voor haar, net als geloof, heilig en de schepping van de kunstenaar hoefde niet uitgelegd te 
worden.1343  

                                                           
1336 Idem, 13 september 1928. 
1337 Postma, Evangelie en humaniteit, p. 18. 
1338 Stadsarchief Rotterdam, inv.nr 135: Nederlandse Protestanten Bond Rotterdam; Gedeponeerd archief van de Vere(e)niging voor 
Vrijzinnige Religie Linkemaasoever, Notulen van de Commissie tot stichting van een gebouw voor vrijzinnige religie Linker Maasoever, 
voortgezet als Vereeniging voor Vrijzinnige Religie Linker Maasoever bestanddeel 221: 1923-1931; aldaar 11-27 april 1929. 
1339 Idem, 25 mei 1929. 
1340 Brief Derkzen van Angeren, 5 juli 1929 aan bouwcommissie van het Nieuwe Verbond. Zie: Stadsarchief Rotterdam, inv.nr 135: 
Nederlandse Protestanten Bond Rotterdam; Gedeponeerd archief van de Vere(e)niging voor Vrijzinnige Religie Linkemaasoever, 
bestanddeel 229: Stukken betreffende de bouw van een kerk in opdracht van de Vereeniging voor Vrijzinnige Religie Linker Maasoever te 
Rotterdam 
1341 Stadsarchief Rotterdam, inv.nr 135: Nederlandse Protestanten Bond Rotterdam; Gedeponeerd archief van de Vere(e)niging voor 
Vrijzinnige Religie Linkemaasoever, Notulen van de Commissie tot stichting van een gebouw voor vrijzinnige religie Linker Maasoever, 
voortgezet als Vereeniging voor Vrijzinnige Religie Linker Maasoever bestanddeel 221: 1923-1931; aldaar 11-27 april 1929. 6 augustus 
1929. 
1342 Postma, Evangelie en humaniteit, p.18. 
1343 Vergelijk in dit verband ook haar uitspraak over de heiligheid van kunst in haar artikel ‘De moderne richting. pp. 115-116. 
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Nieuwe bezwaren kwamen naar voren. Er zou geen eenheid tussen de ramen zijn. Derksen van 
Angeren liet weten dat hij niet van plan was te stoppen of zijn plannen te wijzigen. 
De ramen waren niet te donker, de verlichting in de kerk was prima zo. De bouwcommissie 
vroeg een advocaat uit te zoeken of Derkzen van Angeren dit zomaar kon doen. Niemand leek 
zich te herinneren wat er precies met hem was afgesproken en op papier stond niets daarover. 
Terwijl het bestuur zich over de juridische kant van de zaak boog, escaleerde de boel volledig. De 
aannemer liet weten dat hij weigerde de ramen te plaatsen. 
 

 
 'Roos'-raam en zijramen van Het Nieuwe Verbond, Jagerslaan, Rotterdam Tuindorp Vreewijk (Foto’s Martine Pothuis). 
 
In een volgende spoedvergadering kwamen de ramen nogmaals ter sprake. De voorzitter prees 
ze als rij: ‘Zoowel van symboliek als uitvoering’. De vele donkere zijramen echter waren zijns 
inziens onvoldoende voor de belichting der kerk, de toon ervan was bovendien ‘leelijk en 
drukkend’ en er bestond een storend verschil in toon tussen het blauw van het hoofdraam en dat 
van de zijramen. Anne vond de bovenramen persoonlijk te onrustig, de benedenramen vond ze 
wel mooi, maar te donker. Het toonverschil was interessant: troebele beneden en heldere boven 
benadrukten de opgang van het licht. Met Oele pleitte Anne ervoor om de ramen te behouden. Ze 
uitte haar boosheid richting de andere commissieleden, die volgens haar een kunstenaar 
‘verhinderden zijn schepping aan anderen te toonen’. Een geïrriteerde voorzitter vond dat zij 
nogal overdreef; Derkzen van Angeren was geen strobreed in de weg gelegd. Hij meldde daarop 
drie ingekomen brieven van Richard Roland Holst, Just Havelaar en haar remonstrantse collega 
ds P. Eldering, allen ter verdediging van het kunstenaarschap van Derkzen van Angeren.1344 Alle 
drie vrienden van Anne. Richard Roland Holst noemde het nogal kortzichtig om de 
ramenarchitect een glasontwerper op te dringen. Ook het Rotterdams Nieuwsblad had lucht 
gekregen van de kwestie. Wie had er gelekt? Anne? Had zij dit bewust gedaan om haar vriend 
Derkzen van Angeren te helpen?1345 
 In een slotbetoog pleitte Anne ervoor dat als de architecten niet wilden samenwerken, 
dat dan Derkzen van Angeren de leiding moest krijgen. ‘Waar ook het bouwwerk feilen vertoont 
past het een bescheiden mens niet aldus over de ramen te oordelen.’ Zo geschiedde. 
Na een vertraging van maanden werd op 20 oktober 1929 het Nieuwe Verbond ingewijd. 
De opening werd verzorgd door Anne Zernike en Cornelis Hooykaas. Anne kon toen nog niet 
vermoeden dat haar goede vriend nog maar kort zou leven. Enkele jaren later overleed de man 
die ‘meer arbeider dan strijder, meer priester dan profeet’ was geweest. Heel zijn hart had 
gelegen in het stichten van de kerk waar zijn naam nog jaren in genoemd zou worden. 
Het Nieuwe Verbond, het kerkje in Rotterdam Zuid waaraan alle vrijzinnige organisaties in 
Rotterdam deelnamen werd dankzij de verbindende en bezielende kracht van Cornelis 
Hooykaas, de geduldige reflectie van Gorter en de voorgangerskwaliteiten van Anne Mankes-
Zernike, een groot succes. 

                                                           
1344 Zie over ds. P. Eldering: Herman Noordegraaf, P. Eldering (1868-1954. Een radicaal sociale predikant in de Remonstrantse 
Broederschap (Gorichem 2006). Volgens Noordegraaf was Eldering ‘een spraakmakend figuur in de Remonstrantse Broederschap. Hij nam 
volop deel aan de discussies binnen de Broederschap over theologische vraagstukken, intern kerkelijke zaken en over de politieke en 
maatschappelijke opstelling van de Broederschap. Hij was politiek gesproken de linksbuiten van de Broederschap.’  
1345 Stadsarchief Rotterdam, inv.nr 135: Nederlandse Protestanten Bond Rotterdam; Gedeponeerd archief van de Vere(e)niging voor 
Vrijzinnige Religie Linkemaasoever, Notulen van de Commissie tot stichting van een gebouw voor vrijzinnige religie Linker Maasoever, 
voortgezet als Vereeniging voor Vrijzinnige Religie Linker Maasoever bestanddeel 221: 1923-1931; aldaar september 1929. 
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Rechts: Aankondiging inwijding van Het Nieuwe Verbond,  
links: Het Nieuwe Verbond, Rotterdam Tuindorp Vreewijk, Jagerslaan (Stadsarchief Rotterdam) 

 
De leden van de verschillende kerkgenootschappen en organisaties aan de Linker Maasoever in 
Rotterdam haalden opgelucht adem. Ze waren er trots op dat dankzij hun inzet en gulle 
bijdragen het enorme bedrag dat nodig was geweest om dit gebouw, deze samenwerking, tot 
stand te brengen was gerealiseerd.  Het was een unicum in Nederland, ‘een resultaat (...) dat 
nergens anders dan in Rotterdam is bereikt (...)’.1346 Ook op de algemene vergadering van de 
NPB werd in december vol lof gesproken over wat in Rotterdam was [bereikt] tot stand 
gekomen. Het was volgens de voorzitter, professor Eerdmans, de koers die de vrijzinnigen in 
moesten zetten.1347 Er werd uitbundig geapplaudisseerd voor wat er op de Linker Maasoever 
was gerealiseerd en de gelukwensen van de voorzitter volgden. In zijn rede benadrukte hij: 
 

Wij vrijzinnigen kunnen het niet langer verantwoorden […] in afzonderlijke groepjes te 
werken. De in de historie wortelende verschillen tusschen de kerkgenootschappen 
mogen ons in dezen tijd niet meer van elkander verwijderd houden. Als wij willen dat de 
vrijzinnig-godsdienstige gedachten en gevoelens nu en in de toekomst invloed zullen 
doen gelden, moeten de vrijzinnig-godsdienstige groepen ten krachtigste met elkander 
samenwerken.1348 

 
Maar de oproep van Eerdmans, om vooral het Rotterdamse voorbeeld van vrijzinnige 
samenwerking te volgen, zou snel vergeten zijn in de donkere tijd die voor de deur stond.1349 

Vier dagen na de feestelijke opening van Het Nieuwe Verbond begonnen duizenden 
kilometers verderop de aandelenkoersen van de New York Stockexange draststich te dalen. In 
de paniek die ontstond stortte de Amerikaanse beurs volledig in. De 24ste oktober van 1929 zou 
de boeken ingaan als Zwarte Donderdag. Zij luidde niet alleen voor Amerika, maar ook voor de 
rest van de westerse wereld en de stad die zo dreef op haar haven en handel, een periode van 
grote economische malaise in.1350 In Tuindorp Vreewijk werden de gevolgen al snel aan de lijve 
ondervonden. Het duurde dan ook niet lang voordat een groot aantal van de eerder zo gulle 
leden bij Het Nieuwe Verbond moesten aan kloppen voor steun. 
 

 

                                                           
1346 Nieuwe Rotterdamse Courant, 15-06-1933. Zie ook: Stadsarchief Rotterdam, 326 Remonstrants Gereformeerde Gemeente Rotterdam, 
bestanddeel 870: Overlijden van dr. C.E. Hooykaas. 
1347Stadsarchief Rotterdam, inv.nr 135: Nederlandse Protestanten Bond Rotterdam; Gedeponeerd archief van de Vere(e)niging voor 
Vrijzinnige Religie Linkemaasoever, Notulen van de Commissie tot stichting van een gebouw voor vrijzinnige religie Linker Maasoever, 
voortgezet als Vereeniging voor Vrijzinnige Religie Linker Maasoever bestanddeel 221: 1923-1931; aldaar december 1929. 
1348 Bondsnieuws, verslag van de opening, december 1929, Stadsarchief Rotterdam, inv. nr. 135; Nederlandse Protestanten Bond Rotterdam; 
6. Aanhangsel bij de archieven, coll. nr. 256: Bondsnieuws. Zie ook: ‘De toespraken, Kerknieuws. “Het Nieuwe Verbond"’, Nieuwe 
Rotterdamsche Courant, 21-10-1929.  
1349 Hoe anders daar in de jaren 1930 over werd gedacht komt uitvoerig aan de orde in hoofdstuk 6. 
1350 John Kenneth Galbraith enJames Galbraith, De crash van 1929 (Amsterdam 2011). Vertaalde heruitgave van James Galbraith, The Great 
Crash (1954), vertaling A. Westervaarder. 
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HOOFDSTUK VIJF 
 

 
 

 
Crisis, oorlog en bezetting 

Rotterdam Tuindorp Vreewijk (1930-1945) 
 

Mallepraat alom en geraaskal, clichétaal, vaktermen te onpas, beginselbelijding, 
argumentatie van voorkeuren, alles heel beslist, en ook beschaafd gedempt. Waarheden 
als koeien, leugens als olifanten. De scheppingen gerubriceerd in ismen, de scheppers in 
isten. Kunst en kunstenaar gekooid en geketend.1351 

 
 

e Rotterdamse schrijver Bordewijk schreef tijdens het interbellum een verhaal over de 
crisis van de westerse beschaving. Bordewijks Sodom. Moraliteit van deze eeuw verscheen 
in een tijd waarin het besef dat de westerse cultuur in een ernstige crisis verkeerde ‘alom 

manifest’ was.1352 De schrijver wilde niet zozeer de ingrijpende economische crisis ter discussie 
stellen, al schreef hij wel over de neerwaartse ‘conjunctuur’, over afgedwongen fusies en 
‘moeilijke tijden’, maar vooral de diepere, geestelijke crisis aan het licht brengen.1353  
  In Sodom bezoekt de hoofdpersoon John Hova, -Jehova, die samen met Gaby (Gabriel) en 
Miek (Michael) op pad is- een tentoonstelling in de stad Sodom. Wat hij er aantreft maakt hem 
somber. De ‘moderne stad met haar bedrijven, galeries, dancings, bioscopen en sekten’ is 
‘vergeven van leegheid en verval’.1354 Hij ontmoet een actrice en vraagt naar de geestelijke 
waarden in haar leven. Ik heb genoeg aan mijn studio, mijn reclame en mijn make-up. Maar in 
anderen kan ik een tikje godsdienst wel waarderen’, luidt haar antwoord. Daarop geeft hij haar 
mee: ‘Wat de mens verheft boven zijn medeschepselen is de rechte gang en het woord.’1355 Als 
hij even later buiten de stad en in de ommelanden het arbeidersvolk ontmoet staan zij in scherp 
contrast met het tentoonstellingspubliek en de actrice. ‘Het ruwe en onbeschaafde volk taxeert 
Hova als simpel, hulpvaardig en eerlijk.’1356 En ook bij zijn bezoek aan een nieuwe 
geloofsbeweging vindt John Hova mensen die anders in het leven staan.  

In Bordewijks verhaal heet de nieuwe beweging ‘Strijd voor een eeuwige zomer’, en is zij 
ontstaan doordat de leiders van twee bewegingen genaamd ‘mensenliefde’ en ‘wereldvrede’, ‘bij 
zeker toevallig samentreffen genade in elkanders ogen vonden en tot fusie besloten’.1357 In een in 
een park gelegen tempel, die aandoet als een vakantiecentrum, vinden in de weekeinden 
bijeenkomsten plaats. Het park ligt buiten Sodom, is volledig van de verderfelijke buitenwereld 
afgesloten en van alle moderne gemakken voorzien. Of hier de geloofsgemeenschap van de 
Vereniging der Woodbrookers wordt beschreven kan alleen maar worden verondersteld. 
Bordewijks beschrijving roept in ieder geval de associatie op met het parkachtig-terrein van de 
                                                           
1351 F. Bordewijk, ‘Sodom. Moraliteit van deze eeuw’, in: De wingerdrank (Rotterdam 1937). Geciteerd uit: F. Bordewijk, Verzameld werk, 
deel 6 (’s-Gravenhage 1984) pp. 659-700, aldaar p. 684. 
1352 De moraliteit is oorspronkelijk een toneelvorm uit de Rederijkerstijd; bekendste voorbeeld ervan is de Elckerlijc. Het genre wil de 
toeschouwer een les geven met zedelijke strekking in verband met geloof, heilsgeschiedenis en moraal. 
1353 De economische verschijnselen lijken bij Bordewijk vooral symptomen van die grotere crisis. Vgl. Mathijs Sanders, ‘“Beschaafd, dacht 
hij, is synoniem met pathogeen”. Bordewijks modernistische moraliteit’, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 121, 2005, pp 
57-73, aldaar, p. 64. 
1354 Bordewijk, ‘Sodom. Moraliteit van deze eeuw’, p. 672. 
1355 Jeroen Kapteijns, ‘Bezoek aan Sodom. Over een “modern bijbelverhaal” van F. Bordewijk’, Vooys. Tijdschrift voor letteren, 16, 1998, 
pp. 16-26, aldaar p. 20. 
1356 Sanders, ‘“Beschaafd, dacht hij, is synoniem met pathogeen”’, p. 63. 
1357 Kapteijns, ‘Bezoek aan Sodom’, p. 21. 

D 



 

210 
 

vereniging in het Achterhoekse Barchem. De beschrijving van de samenkomsten van 
gemeenschap, het aantreden van de leiders, de lezingen over ‘eer, geweten, geestesgoederen, 
mensenmin, de vivisectie van het hart, inkeer, omkeer, overgang, waarheid, wereldvrede, het 
oog in het oog, de eeuwige zomer in lichaam en ziel, alles binnen het uur’, ademen ‘de geest die 
op Woodbrooke heerste’.1358 En hoewel het Sodom uit het verhaal tussen de Seine en de Theems 
ligt, waarmee Parijs of Londen wordt gesuggereerd, toont Bordewijks woonplaats Rotterdam 
toch ook de nodige overeenkomsten met zijn beschrijving.1359 
 
CCrisis van het gezag 
Het Rotterdam waar Anne Zernike in het interbellum woonde en werkte was een stad die zich 
sterk begon te onderscheiden van welke andere stad in Nederland dan ook.1360 Ooit een 
provinciestad wist ze na de aanleg van de Nieuwe Waterweg in 1872 in de 20ste eeuw uit te 
groeien tot een havenstad van formaat.1361 Er verrezen moderne gebouwen en chique buurten. 
Boulevards, parken en nieuwe wijken zoals het Tuindorp Vreewijk, maar ook musea, een 
gymnasium, grote fabrieken, nieuwe bruggen, scholen en ziekenhuizen werden in rap tempo 
gebouwd. Geen brug leek te ver of te hoog om Rotterdam de reputatie te bezorgen van ‘een 
fraaie, gezonde en cultureel interessante stad’, die vergelijkbaar was met de rol die de stad 
begon te spelen in ‘het economisch wereldverkeer’.1362 Al snel werd ze geroemd als ‘de meest 
Amerikaanse stad op het continent’, de skylines van New York en Chicago werden als 
voorbeelden gezien voor de toekomst.1363  
 De Rotterdamse gemeenteraad had het streven de reputatie te krijgen niet alleen ‘groot 
in het graven van havens, in het voteeren van millioenen voor handen en scheepvaart’ te zijn, 
maar ook dat ze de ‘eerste in ons land [was] om iets te doen ter bevordering en instandhouding 
van de kunst’.1364 Toneel, muziek- en variétéstukken werden overal in de stad opgevoerd, een 
groot aantal bioscopen opende de deuren en nieuwe muziek- en dansvormen, met jazz voorop, 
waaiden over uit Amerika en kregen in Rotterdam stevig voet aan de grond. Er ontstond een in 
Nederland niet geëvenaarde amusementsindustrie.1365 ‘Niets trekt de Rotterdammer meer aan 
dan het nieuwe, op welk gebied ook’, stelde de kunstenaar Herman Bieling in 1931 vast. 
Rotterdam gaf de toon aan als het ging om dans, toneel, muziek en film. Zangers en entertainers 
als Koos Speenhoff, Louis Davids en Johan Buziau waren er mateloos populair en de films die 
draaiden bij Tuschinski werden goed bezocht. Ook grote internationale artiesten schuwden de 
stad niet. Fenomenen als Louis Armstrong, Vera Lynn en Josephine Baker brachten de bezoekers 
van dancing Pschorr in vervoering.1366 Ook Anne dompelde zich met haar afdelingsleden 

                                                           
1358 Idem. Het ‘vakantiepark’ dat Bordewijk beschrijft lijkt bijzonder veel op het in 1924 tot volle wasdom gekomen Vereniging 
Woodbrookers Barchem, gelegen op een landgoed in het in de Gelderse Achterhoek gelegen Barchem. Ze had sterk vrijzinnig-protestantse 
kenmerken en ging de dialoog aan met katholieken, joden en humanisten. De vereniging kwam in 1929 onder leiding van de charismatische 
Willem Banning tot volle bloei. De Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers (door Banning gesticht in 1931) bevond zich even buiten 
Haarlem in Bentveld. De relatie tussen Anne Zernike en de Woodbrookers wordt in de loop van dit hoofdstuk besproken. 
1359 Mathijs Sanders stelt in ‘“Beschaafd, dacht hij, is synoniem met pathogeen”’ (p. 62): ‘Sodom blijkt een conjunctie van de 
oudtestamentische polis en de twee moderne metropolen Parijs en Londen’. Kapteijns stelt echter dat over het zesde verhaal van de bundel 
Wingerdrank ‘het raadselachtige ‘Sodom’; moraliteit van deze eeuw’, in tegenstelling tot sommige andere verhalen (…) niet veel 
geschreven’ is. Een van de weinige auteurs die aandacht besteedde aan dit verhaal was T. Anbeek, in 1993 in Spektator, in een artikel over 
de inwerking van de economische en morele crisis van de jaren 1930 op de Nederlandse literatuur, in welk verband hij ook ‘Sodom’ ter 
sprake brengt. Vgl: Kapteijns, ‘Bezoek aan Sodom’, p. 16. Zie ook: Ton Anbeek, ‘Doemdenken in de jaren dertig. De Crisis in de 
Nederlandse literatuur’, Spektator, 22, 1993, pp. 249-259.  
1360 Het citaat betreft een discussie tussen hoofdpersonage Jacob Katadreuffe en zijn vriendin Lorna te George, die in Rotterdam Tuindorp 
Vreewijk woont. Immers: zij fietst in het verhaal elke dag van de Boogjes (Tuindorp Vreewijk, Linker Maasoever) naar de Boompjes (een 
straat langs De Nieuwe Maas aan de Rechter Maasoever). 
1361 Marlite Halbertsma en Patricia van Ulzen (red.), Interbellum in Rotterdam. Kunst en cultuur (Rotterdam 2001) p. 12. Zie ook: Paul ter 
Laar, Stad van formaat. Geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuw (Zwolle 2000) pp. 93-125: ‘Havenontwikkelingen 
van Rotterdam Transitopolis 1880-1914’ en pp. 127-171: ‘Waar werkten de Rotterdammer tussen 1850-1914’. 
1362 Idem, p. 17. Zie ook: Ter Laar, Stad van formaat, pp. 353-395: ‘Wordt Rotterdam een goed gebouwde aantrekkelijke woon- en 
cultuurstad?’. 
1363 G. van Randen, ‘Rotterdamsche Kroniek’, Groot Rotterdam, 08-11-1929, pp. 662-663. Overgenomen uit: Halbertsma en avan Ulzen 
(red.), Interbellum in Rotterdam, p. 16. 
1364 Ter Laar, Stad van formaat, p. 353.  
1365 Tim de Bruijn, ‘Rotterdam, de teruggeworpen stad, vers Beton’, Rotterdams Tijdschrift, 14-05-2013. 
1366 Idem, vgl. pp. 385-388. Dancing Pschorr aan de Coolsingel werd in het bombardement van mei 1940 verwoest, maar het café restaurant 
staat nog steeds symbool voor het vooroorlogse uitgaansleven in Rotterdam 
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geregeld onder in de culturele overvloed van de havenstad. Er werden tentoonstellingen in het 
Boymans bezocht en regelmatig ging ze naar het toneel in Schouwburg Tivoli.  
  Het was echter niet alleen vooruitgang wat de klok sloeg. Rotterdam was een stad ‘met 
twee snelheden’.1367 Naast innovatie en een vooruitstrevende culturele ontwikkeling bestond er 
ook ten hemel schreiende armoede. De snel in aantal toenemende arbeiders die de bouw van de 
stad letterlijk realiseerden leefden vaak verpauperd. In een zoektocht naar verbetering van hun 
leefomstandigheden waren het deze arbeiders die zich aangetrokken voelden tot de linkse en 
revolutionaire organisaties en groepen, waar ook een groot aantal van de kunstenaars en 
schrijvers die in de stad woonden zich in begaf. Samen hadden ze in de voorafgaande jaren 
Rotterdam tot een rood bolwerk gemaakt. Bij de verkiezingen in juli 1918 behaalde de SDAP 
zelfs 43,3 % van de stemmen in Rotterdam. Het was dan ook niet voor niets in Rotterdam 
geweest waar SDAP-voorman Pieter Jelles Troelstra op 11 november1918 - in de overtuiging dat 
de Rotterdamse arbeiders, gesteund door de burgemeester, in actie wilden komen en dat via de 
Maasstad het revolutionaire vuur uit Rusland en Duitsland naar Nederland over zou slaan - zijn 
revolutionaire rede uit had gesproken. Die succesvolle rede vormde de aanzet tot de 
revolutionaire woorden die hij een dag later in de Tweede Kamer uitsprak.1368  
 Niet alleen aanhangers van de partijpolitiek van de SDAP konden op een grote aanhang 
rekenen in Rotterdam. Ook radicaler links en communistische groepen maakten opgang. De 
keerzijde van de toename van het aantal partijen en groepen aan de linkerkant van het politieke 
spectrum was dat links in de jaren 1920 te versplinterd was geraakt om echt een vuist te kunnen 
maken tegen de macht van het grootkapitaal in de stad. Pas toen aan het begin van de jaren 1930 
de crisis en de angst voor een nieuwe oorlog inzetten, begonnen de verschillen tussen de linkse 
groeperingen weg te vallen. Of je nu heel rood was of minder rood deed er niet meer zoveel toe. 
De SDAP liet het idee van de revolutie zelfs helemaal los en verliet eind jaren 1930 het eens zo 
fel verdedigde antimilitaristische standpunt.1369 Na de revolutie-poging van Troelstra in 1918, 
het mislukken van de revolutie in Duitsland en de kritiek op de uitkomst van de Russische 
revolutie, was het massale geloof in de revolutie in Nederland definitief voorbij. Men richtte zijn 
kritiek nu vooral op de overheid, die niets leek te doen aan de economische crisis.1370 Dat werkte 
spoedig een ‘crisis van het gezag’ in de hand waarbij ook een nieuwe rechtse partij, de Nationaal 
Socialistische Beweging, garen probeerde te spinnen.1371 Er werd geprobeerd om de 
ontevredenheid die al bestond onder de bevolking aan te wakkeren en de schuld van alles te 
schuiven op de regering en het parlementaire, democratische stelsel.1372  

De regering van minister-president Colijn werd bijzonder gehaat, bij zowel links als 
rechts. Colijns starre beslissing om aan de gouden standaard - de koppeling van de waarde van 
de gulden aan het goud - vast te houden maakte dat de Nederlandse economie veel langer in het 
slop bleef dan die van de omringende landen. Met argusogen werd gekeken naar de 
regeringspolitiek van andere Europese landen.1373 De Nederlandse economie bereikte haar 
dieptepunt pas in 1936. Pas nadat de andere landen van het zogenaamde ‘goudblok’, Frankrijk, 
                                                           
1367 Halbertsma en Van Ulzen (red.), Interbellum in Rotterdam, p. 12. 
1368 Pieter Jelles Troelstra hield op 11 november 1918 een rede in het Algemeen Verkooplokaal aan de Goudsesingel in Rotterdam. De 
revolutiepoging die hij een dag later ondernam liep uit op een mislukking. Het gezagsgetrouwe Nederland schaarde zich achter de koningin 
en Troelstra krabbelde terug. Vgl. Ter Laar, Stad van formaat, pp. 318-321. Zie ook: Piet de Rooy, Republiek van rivaliteiten. Nederland 
sinds 1813 (Amsterdam 2002) pp.164-165. 
1369 Frans Becker, Martin Ros, Saskia Stuiveling en Bart Tromp (red.), Van Troelstra tot den Uyl. Het vijftiende jaarboek voor het 
democratisch socialisme (Wiardi Beckman Stichting Amsterdam 1994) pp. 83-84. Zie ook: H. van Wirdum-Banning, Willem Banning 1888-
1971. Leven en werk van een religieus socialist (Amersfoort 1988) p. 108. 
1370 Bas Kromhout,‘1935: Mussert of Moskou? Politieke geschiedenis’ ,via: http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/26285/1935-
mussert-of-moskou.html [geraadpleegd op 15-07-2013]. Zie ook: Saskia R. Jonkergouw, ‘Tuindorp Vreewijk. Op zoek naar de oorsprong 
van een initiatief’, Rotterdams Jaarboekje 1987, pp. 266-267 en Johannes de Weert (Raket) e.a. (red.), Rood Rotterdam in de jaren dertig 
(Rotterdam 1984) p. 137. 
1371 Het aantal werklozen bedroeg in 1930 circa 100.000, zes jaar later, op het hoogtepunt van de crisis, zouden het er 480.000 zijn. De 
daarmee gepaard gaande politieke onvrede leidde echter niet tot grote verschuivingen in het politieke landschap. Zowel extreem-links als 
extreem-rechts bleven marginaal. Bron: Jan Beishuizen en Evert Werkman, De magere jaren: Nederland in de crisistijd, 1929-1939 (Alphen 
aan den Rijn 1980). Zie ook: Bart van der Boom, 'De lokroep van de NSB', Historisch Nieuwsblad, mei 2007, pp. 30-36. 
1372 Ter Laar, Stad van formaat, p. 33, De Rooy, Republiek der rivaliteiten, pp. 184-185 en Bas Kromhout, ‘1935: Mussert of Moskou?’  
1373 Pas na 1936 werd de economische situatie in Nederland wat beter. De regering Colijn was heel laat tot devaluatie van de gulden 
overgegaan, omdat overal ter wereld de oorlogsvoorbereidingen werden begonnen die het bedrijfsleven stimuleerden. Engeland, Duitsland en 
de Scandinavische landen namen al vroeg maatregelen tegen de crisis, die nadelige gevolgen hadden voor de Nederlandse economie. Zie: Ter 
Laar, Stad van formaat, pp. 322-323 en De Rooy, Republiek der rivaliteiten, pp. 185-186. 
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Zwitserland en België hun munt hadden gedevalueerd, besloot Nederland de gouden standaard 
te verlaten. Vanaf dat moment kon weer worden geprobeerd aansluiting te vinden bij de 
internationale conjunctuur, maar het economische herstel kwam niet van de een op de andere 
dag.1374 
 Toen Anne Mankes-Zernike in die jaren 1930 een nieuw lid bij de afdeling verwelkomde, 
deed ze dit aan de hand van de tekst uit Mattheus 16: 26: ‘Want wat baat het een mensch, zoo hij 
de gehele wereld wint, en lijdt schade aan zijn ziel? Of wat zal een mensch geven tot lossing van 
zijn ziel?’1375 Een treffende tekst, die het dilemma van de crisis goed verwoordde. De crisisjaren 
waren een erbarmelijke tijd voor veel van haar leden, zo had de predikante goed begrepen. 
Colijns gouden standaardpolitiek had geleid tot grote woede onder de arbeidende bevolking. 
‘Zijn harde, ongevoelige boerenkop met het “en bros” geknipte haar joeg je dadelijk de pers in, 
als je hem in de krant ontdekte’, schreef de in het Tuindorp wonende ‘schrijvende huisschilder’ 
Bertus Meijer later over Colijn.1376 ‘Voor hem waren de werklozen nauwelijks mensen. In elk 
geval brachten ze de Hollandse gulden in gevaar.’1377 De minister-president had in die jaren een 
aantal zeer onpopulaire en dehumaniserende maatregelen doorgevoerd. Naast onder meer de 
eis dat elke werkloze zich elke dag, soms zelfs tweemaal, bij een stempellokaal meldde en 
zichzelf beschikbaar hield voor zware werkverschaffingsprojecten, was er ook een leger van 
steunambtenaren aangesteld. Deze controleurs mochten op alle mogelijke momenten van de dag 
bij een steuntrekker binnenvallen om te controleren of er wel naar werk werd gezocht, of er 
stiekem werd bijverdiend, of het vloerkleed er niet te nieuw uitzag, of de schoenen wel echt 
tweedehands en van de markt waren en of er vlees in de soep zat.1378    
 Onder Annes afdelingsleden greep de werkloosheid en de armoede om zich heen. In 
1936 stonden de vele werklozen uit de wijk dagelijks in lange rijen bij de stempellokalen. ‘Na 
elke dag je handtekening op de steunlijst geplaatst te hebben kreeg je aan het eind van de week, 
als je tenminste net als ik twee kinderen had, 15 gulden in allebei je jatten.’1379 Van visafval 
werden kroketten voor de armen gemaakt, er werd werklozenboter beschikbaar gesteld tegen 
gereduceerd tarief en kaas die niet meer kon worden verhandeld werd verkocht aan de 
werklozen.  ‘Gratis van overheidswege verstrekt eten in blik, schoenen-met-een gaatje, gratis 
schoolkleding en koloniehuizen voor de kinderen moesten de gezinnen van werklozen voor 
totale verpaupering behoeden.’1380 Tweemaal per week konden de bewoners via de kerk soep 
krijgen en iedere dag een heel brood van bakker Trio. Ook dat laatste werd door de kerk 
betaald.1381 Maar met het toenemende aantal werklozen nam ook de toeloop op de gratis 
producten toe. Er ontstonden tekorten en er braken, vaak onder leiding van de links-
georienteerden, voedselrellen uit, die door de oproerpolitie met veel geweld werden 
neergeslagen. 
 

                                                           
1374 Ter Laar, Stad van formaat, pp. 322-323.  
1375Zie de door de Anne Zernike handgeschreven tekst in de welkomstbundel (Rust mijn ziel van Tony de Ridder) van Bep Muyzer 
(particuliere collectie). In die tekst verwees Anne naar Matth. 16: 26. ‘Want wat baat het een mensch, zoo hij de gehele wereld wint, en lijdt 
schade aan zijn ziel? Of wat zal een mensch geven tot lossing van zijn ziel?’  
1376 Bertus Meijer, Van onder op!, p. 15. 
1377 Idem. 
1378 Idem, p. 16. Zie ook: De Rooy, Republiek der rivaliteiten, pp. 189-190 en Ter Laar, Stad van formaat, pp. 327-328. 
1379 Meijer, Van onder op!, p. 15. 
1380 ‘“Alsof je 'n emmer leeggooit”. Tachtig jaar vrouwenleven van alledag’, Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging en het 
Informatie en Documentatie Centrum van de Nederlandse Vrouwenraad en Tentoonstelling, affiche 1929-1940, huis 4, via: 
http://geheugenvannederland.nl/?/nl/items/IIAV01: 
104002254/&p=2&i=19&t=799&st=crisis&sc=%28crisis%29/ [geraadpleegd op 23-02-2013]. 
1381 ‘Herinnering van H. Lubbers (81 jr)’, via: Oud Rotterdammer.nl [geraadpleegd op 21-06-2012]. 
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Links: foto uit de crisisjaren, door A. Hakeboom (collectie Spaarnestad Fotoarchief).  
Rechts: Spotprent door P. van der Ham: ‘Vijftig miljoen bezuinigen. De Nederlansche Leeuw. Er moet zeker heel wat af’, 1935 
(collectie Rijksmuseum). 
 
Het Tuindorp kreeg in die jaren de reputatie een socialistisch bolwerk van een mengelmoes van 
arbeiders, kunstenaars en intellectuelen te zijn, al ebden ook hier de vele en ooit zo grote 
verschillen tussen socialisten, communisten en anarchisten langzaam weg. Er werd steun bij 
elkaar gezocht nu de overheid het af liet weten en menigeen steeds verder wegzakte in de 
ellende. ‘Over hun tuintjes heen, bij de lezingen of tentoonstellingen in het Zuider Volkshuis of 
op het sportveld sloten ze [de Tuindorpbewoners- FP] vriendschap. De SDAP, het Instituut voor 
Arbeidersontwikkeling en de AJC kwamen er tot grote bloei’, memoreerde de communistisch 
georiënteerde schrijver Jef Last daarover later.1382  
                    Jef was actief in Tuindorp. Hij verzorgde lessen voor het door Ida van Dugteren 
opgerichte Comité tot Ontwikkeling en Ontspanning van Werklozen. Van Dugteren was enkele 
jaren werkzaam geweest voor de Amsterdamse wethouder Wibaut en betrokken bij het ontstaan 
van de Volksuniversiteit. Haar nieuwe comité ontwikkelde in samenwerking met onder meer het 
Instituut voor Arbeidersontwikkeling, Ons Huis, het Zuider Volkshuis, organisaties die zich elk 
op eigen wijze richtten op het ‘verheffen van de arbeidersklasse’ in de crisisjaren een 
programma dat de arbeiders in de wijk wilde enthousiasmeren voor filmvoorstellingen, 
taallessen en cursussen algemene ontwikkeling en verzorging.1383  
De Volksuniversiteit bestond sinds 1917 in Rotterdam, maar was in 1921 een samenwerking 
aangegaan met het Zuider Volkshuis en ‘Ons Huis’.1384  
                                                           
1382 Jef Last, ‘Een dorp als belofte’, in: Tuindorp Vreewijk in het goud (Rotterdam 1966) p. 20. In deze feestelijke uitgave staan ondermeer 
bijdragen van Zuider Volkshuis-directrice Lucretia Havelaar en Anne Mankes-Zernike. 
1383 De Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen heeft vanaf de oprichting in 1784 de verbetering van het onderwijs als kernactiviteit 
beschouwd. Volksontwikkeling was de opdracht: kennis als weg naar persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Zie: L.C.I. Bigot, ‘Het 
Nut en het onderwijs’, in: Gedenkboek Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, 1784-1934 (Amsterdam 1934). ‘Ons Huis’ bestond sinds 1897 
(het eerste huis stond in de Jordaan) en was gericht op verheffing van het volk en versterking van de onderlinge dialoog tussen de 
verschillende klassen. Het was het begin van de volkshuizen in Nederland. Zie: H. Nijenhuis, Werk in de schaduw. Club- en buurthuizen in 
Nederland 1892-1970 (Amsterdam 1987) en M. Sorée en Marijke Snepvangers, Ons Huis, 100 jaar buurthuiswerk in Amsterdam 
(Amsterdam 1992). Lag de nadruk bij ‘Ons Huis’ op de ontmoeting en het elkaar leren kennen van de gegoeden en het volk, bij de in 1913 
opgerichte Volksuniversiteit lag de nadruk op kennis. ‘Het doel der Volksuniversiteit is voor de Amsterdamsche burgerij van alle klassen de 
gelegenheid tot meer algemene ontwikkeling en hogere beschaving te openen, door cursussen op velerlei gebied te doen houden, waarbij 
schoolsheid en dwang geheel zijn buitengesloten.’ Zie: Hansje Galesloot (red.), Leren omdat het leuk is: honderd jaar volksuniversiteiten, 
1913-2013 (Amsterdam 2013). De oprichting van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling kwam voort uit het streven om het 
ontwikkelingswerk binnen de sociaaldemocratische beweging centraal te organiseren en te professionaliseren. Het Instituut kreeg als taak om 
het kader te scholen, ‘gewone’ leden hoogwaardige ontspanning te brengen en nieuwe mensen bij de beweging te betrekken. Zie: H.C.M. 
Michielse, Socialistiese vorming. Het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (1924- 1940) en het vormings- en scholingswerk van de 
Nederlandse sociaal-demokratie sinds 1900 (Nijmegen 1980). 
1384 Voor een uiteenzetting over de samenwerking tussen het Zuider Volkshuis, ‘Ons Huis’ en de Volksuniversiteit in Rotterdam zie het 
verslag van de conferentie ‘Volkshuiswerk’, Rotterdamsch nieuwsblad, 20-05-1921. De uitkomst van de tweedaagse conferentie was 
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Vanaf de jaren 1920 werden in Tuindorp Vreewijk cursussen verzorgd door zowel de 
Volksuniversiteit als ‘Ons Huis’, bestemd voor arbeiders. In de jaren 1930 werd het programma, 
in het Zuider Volkshuis met het oog op de vele werkelozen, onder leiding van het comité van Ida 
van Dugteren geïntensiveerd.1385 Met een filosofie voortgekomen uit de uitgangspunten van de 
Maatschappij tot het Nut van ’t Algemeen had zij in het begin van de twintigste eeuw een nieuwe 
kijk op armenzorg ontwikkeld, waarin individualisatie en zelfontwikkeling hoog in het vaandel 
stonden. Iedereen, ongeacht afkomst, klasse, politieke of religieuze achtergrond, moest de 
gelegenheid krijgen ‘tot meer algemene ontwikkeling en hogere beschaving te openen, door 
cursussen op velerlei gebied te doen houden, waarbij schoolsheid en dwang geheel zijn 
buitengesloten'.1386 Nu, te midden van de crisis, leek de tijd rijp om dit streven naar een hoger 
plan te tillen en tot uitvoer te brengen.  
              Anne Zernike moet zich goed hebben kunnen vinden in dit streven. Ze was opgegroeid in 
de links-liberale kringen waarin ’t Nut  een belangrijke rol speelde.1387 De zondagsschool van de 
Amsterdamse afdeling van de NPB die zij als kind bezocht was gehuisvest in het gebouw van ’t 
Nut. Bovendien was zij sterk beïnvloed door het gedachtegoed, dat het een harmonische 
samenleving zou bevorderen als ieder individu tot ontplooiing kon komen. Haar bezorgdheid 
over de economische en geestelijke armoede waarin veel van de gezinnen verkeerden maakten 
bovendien dat zij een voorstander was van de cursussen die werden georganiseerd. Zelf zat zij 
‘vol sympathie voor het arbeiderselement’, ging zij veel met hen om en werkte ze met hen in 
discussieclubs, zoals Henriette Roland Holst haar later omschreef.1388  
 Dat de liberale wortels van het cursuswerk onder leiding van haar vrienden, 
cursusleiders als Ida Prins, Henriette Roland Holst en Jef Last, al snel transformeerde in 
socialistische richting, bleef voor de buitenwereld een beetje in het verborgene, maar zullen 
voor Anne Zernike ongetwijfeld de reden zijn geweest zichzelf er niet al te veel mee te 
bemoeien.1389 In de jaren 1930 werd in de programma’s die werden aangeboden uitgebreid 
aandacht besteed aan het onder de arbeiders nog steeds erg populaire socialistisch-
communistisch gedachtegoed. In de volksmond kreeg het Volkshuis al snel de bijnaam ‘rood 
nest’, maar omdat ze een gesubsidieerde instelling was mocht de linkse geaardheid zich niet al te 
zeer in extreme vormen openbaren.1390 Anne, die zich niet wilde verbinden aan het socialisme, 
bleef aan de zijlijn betrokken en ontving haar vriendinnen voor lunch of overnachting als zij in 
Tuindorp een cursus verzorgden.1391 
Waarschijnlijk geïnspireerd door deze vorm van scholing en ontspanning, begon ook Anne 
Zernike in de jaren 1930 na te denken over de bijeenkomstvormen in haar eigen afdeling. Ze 
zette  een bescheiden koerswijziging door in haar activiteiten voor de afdeling en het Nieuwe 
Verbond. In het cursuswerk van het Volkshuis was weinig aandacht voor kerk en religie. Daar 
lag voor Anne een mogelijkheid om de arbeiders uit de wijk vanuit de NPB-afdeling een 
                                                           
samenwerking in federatief verband ter stimulering van het onderwijs aan arbeiders. De conferentie werd afgesloten met een gezamenlijk 
bezoek aan Tuindorp Vreewijk. Zie over de uitvoerige serie leergangen in het Zuider Volkshuis in Tuindorp Vreewijk ook: 
‘Volksuniversiteit’, 
Rotterdamsch nieuwsblad, 26-08-1924. Vgl. ook: Ter Laar, Stad van formaat, p. 385. 
1385 Zie ook: E.F. Bonjer, ‘In memoriam Ida Maria van Dugteren 14 januari 1892-7 augustus 1961’, Rotterdams Jaarboekje, 1962, pp 241-
243.  
1386 ‘Geschiedenis Historische schets’, via: www.devolksuniversiteit.nl [geraadpleegd op 13-04-2013]. Zie ook: Galesloot (red.), Leren 
omdat het leuk is. 
1387 Over de dwarsverbanden tussen ’t Nut en de liberalen zie: W.W Mijnhardt en A.J. Wichers, Om het algemeen volksgeluk. Twee eeuwen 
particulier initiatief 1784-1984. Gedenkboek ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 
(Edam 1984) pp. 83-84. Zie ook de passages over ’t Nut en de liberale partij in: Piet van Cruyningen, Boeren aan de macht?: 
boerenemancipatie en machtsverhoudingen op het Gelderse platteland, 1880-1930 (Hilversun 2010) pp. 166-167. 
1388 Markus (red.), 'Waarom schrijf je nooit meer'?, brief 109, 3 november 1926, pp. 237-238.   
1389 Jef Last woonde na 1928 (met tussenpozen in het buitenland en Amsterdam) verschillende malen in Rotterdam Tuindorp Vreewijk. Ook 
zijn vrouw Ida was actief in het Zuider Volkshuis. Jef en Ida kenden elkaar uit de kring rondom het Zuider Volkshuis. Zie: Last, ‘Een dorp 
als belofte’, p. 20. 
1390 Zie: Joyce Turek, Historische wandeling Tuindorp Vreewijk (Vereniging Ondernemend Vreewijk Rotterdam 2008) p. 24. Zie ook: Beint 
Mankes, pp. 74-80.  
1391 De linkse sympathie in het Tuindorp ontging overigens niet iedereen: ‘Actie van een volkshuis met gemeentesubsidie’ kopte De 
Standaard, het antirevolutionair dagblad en in zijn kielzog ook Volk en Vaderland, de krant van de NSB. Het Zuider Volkshuis was 
gesignaleerd als ‘een haard van communistische agitatie’ waarbij ‘het koketteren met “de broeders in Marx” de laatste tijd bij de “neutrale” 
volkshuisdirectie nog al eens placht voor te komen’. Sovjet propaganda. Zie: ‘Actie van een Volkshuis met gemeentesubsidie’, Volk en 
vaderland: weekblad der Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland, 26-01-1935, artikel is in zijn geheel door Volk en Vaderland 
overgenomen uit De Rotterdammer, anti revolutionair dagblad van 11-01-1935. 
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programma te bieden. Uit een herinnering van cultuurfilosoof Feitse Boerwinkel blijkt hoezeer 
de arbeiders en werkelozen die verbonden raakten met het socialisme los kwamen van de 
kerken, die voor hen op gelijke voet waren komen te staan met de politiek van Colijn. 
Boerwinkel kreeg te midden van de crisis, door de daar nog steeds de scepter zwaaiende 
mejuffrouw Havelaar, een baan aangeboden in het Zuider Volkshuis in het Tuindorp. Nog voor 
hij aan zijn werkzaamheden begon kwam Havelaar met een advies naar hem toe:  

 
‘Ik zou u wel willen aanraden bij onze mensen het woord God niet te gebruiken, want 
dan denken ze aan Colijn.’ Ik begreep wat ze bedoelde: God, dat woord was voor deze 
socialistische Volkshuismensen muurvast verbonden met christelijke politiek en wat die 
voor hen betekende dat had Colijn ze geleerd. ‘Waar U wel over kunt spreken’, zo 
vervolgde Juffr. Havelaar, ‘dat is over de Christus- geest’.1392 

 
Anne zette binnen de eigen afdeling een koers in die qua vorm leek op dat wat er in het Zuider 
Volkshuis gebeurde, maar richtte het programma dat zij ontwikkelde meer op het geestelijke, 
religieuze leven dan op de politiek-maatschappelijke trends die in het Volkshuis aan De Brink 
centraal stonden. In goed overleg besloot het bestuur van de afdeling om minder lezingen en 
toespraken te organiseren en meer de interactie met zowel leden als niet-leden te zoeken. Er 
werden pogingen ondernomen om geïnteresseerden op een andere, Zuider Volkshuis- en 
Volksuniversiteit-achtige, manier kennis te laten maken met dat wat de vrijzinnige groepen die 
samen huisden in het Nieuwe Verbond te bieden hadden. Daartoe werd eerst aan de vorm 
gewerkt. Alleen tijdens de zondagsvieringen stonden de stoelen nog in de klassieke opstelling 
voor het spreekgestoelte op het podium opgesteld. Bij de andere activiteiten stonden de stoelen 
in halve cirkels. Een poging om gesprekken op gang te brengen en een open atmosfeer te creëren 
waarin iedereen zijn of haar zegje kon doen. Overal werden bloemen neergezet om de ruimte 
een goede sfeer te geven en in samenwerking met het leesmuseum van Rotterdam werd een 
boekentafel in de kerk geplaatst waar leden van konden lenen.1393  
 Ook aan de inhoud werd geschaafd. In navolging van het succesvolle Zuider Volkshuis 
werden er nu ook in het Nieuwe Verbond meer discussieavonden, voordrachten, muziek en 
toneel georganiseerd. Regelmatig liet Anne een voordrachtskunstenaar, danser of musicus naar 
de kerk komen.1394 Ze verzorgde bijeenkomsten waarin ze aan de hand van lichtbeelden vertelde 
over Vincent van Gogh en over maatschappelijke en politieke thema’s als oorlog, vrede en 
antimilitarisme. Maar naast al het culturele aanbod ontwikkelde ze ook een stevig theologisch 
programma. Ze gaf cursussen over het ontstaan van de Bijbel, het Nieuwe en Oude Testament, 
maar ook over de oosterse religies. Er werden leesclubs, voor alle leeftijden en voor iedereen, 
georganiseerd om actuele thema’s aan te snijden, uit te diepen en te bediscussiëren.1395 De 
herenclub las Eens komt de tijd van Romain Rolland, een andere groep richtte zich op Het 
gelukkige jaar van Doede Thieszes Jaarsma. Het sloot goed aan bij dat wat Anne al eerder in 
werking had gezet. Het (jeugd)toneel en de uitstapjes die zij maakte met de gemeenteleden 

                                                           
1392 Feitse Boerwinkel, ‘Juffrouw Havelaar. Het Zuider Volkshuis in Rotterdam’, in: Maarten van der Linde, Feitse Boerwinkel. Inclusief 
denker. Met drie autobiografische schetsen van F. Boerwinkel (Amersfoort 2006) pp. 92-95. Zie over Boerwinkel ook: Jan de Bas, 
‘Boerwinkel, Feitse (1906-1987)’, Biografisch Woordenboek van Nederland, via: 
http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn6/boerwinkel [geraadpleegd op 10-02-2012].  
1393 ‘Een leesmuseum of leeskabinet is een instelling in een grote stad waar men tegen betaling van een vaak vrij hoge contributie de 
gelegenheid heeft om boeken, tijdschriften en kranten te lezen. Een leesmuseum bood veel meer faciliteiten dan een leesgezelschap: een 
leeszaal met ruime openingstijden en een behoorlijke collectie van de nieuwste tijdschriften en brochures waaruit de lezer zelf een keuze kon 
maken. (…) Het in 1859 opgerichte Rotterdamsch Leeskabinet bestaat nog steeds, tegenwoordig als onderdeel van de 
Universiteitsbibliotheek.’ Bron: G.J. van Bork, D. Delabastita, H. van Gorp, P.J. Verkruijsse en G.J. Vis (red.), Algemeen letterkundig 
lexicon (2012), via: http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/colofon.php [geraadpleegd op 02-09-2013]. Zie ook: L. Duyvendak & P. 
Pesch (red.), Grenzeloos lezen; 150 jaar Rotterdamsch Leeskabinet (Rotterdam 2009). 
1394 Kommer Kleijn, een bekende Nederlandse acteur, dramaturg en hoorspelregisseur, kwam een optreden verzorgen, gevolgd door een 
klassiek concert van een koor met solist. 
1395 Hiervoor werd de bibliotheek van de afdeling fors uitgebreid. Het Bondsnieuws uit de jaren dertig drukte de nieuwste titels af: Werken 
van ds. Bakels, Ralph Waldo Emerson, Ibsen, Dante, Miedema over Dürer, Delhez, De kunst van het ziek zijn, de methode van Maria 
Montessori, Ina Boudier Bakker en Top Naeff, Clara Meijer, Romain Rolland (door de nieuw opgerichte leesclub besproken) en 
Shakespeare, maar ook een abonnement op Teekenen des Tijds kon er worden gevonden en Tolstojs werk, dat zoveel had betekend voor 
Anne en het door P.C. Boutens vertaalde werk van Oscar Wilde, Individualisme en socialisme (zie ook hoofdstuk 3, over de tijd dat Anne en 
Jan in Den Haag woonden en daar waarschijnlijk kennismaakten met Boutens). 
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bleven een groot succes en kregen een prominentere plaats in haar werk voor de afdeling. Met 
haar leden bezocht ze verschillende musea, lezingen van onder andere Willem Banning, 
concerten en toneeluitvoeringen en er stond zelfs een bezoekje aan het strand op het 
programma.1396 Met de jeugdclub studeerde zij ‘Martijn de schoenlapper’ van Tolstoj in en 
samen bezochten ze een van de lekentonelen geschreven door Henriette Roland Holst. Het stuk 
was in première gegaan bij de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers in Bentveld maar 
kwam op tournee in Rotterdam. Tante Jet was inmiddels voor de Tuindorpers meer dan een 
beroemdheid uit de kranten. Menigeen zag haar in haar zo kenmerkende ‘versleten kleding’ 
richting het huis van Anne Zernike lopen en zo nu en dan kwam zij, naast haar optredens in het 
Zuider Volkshuis, ook spreken in Het Nieuwe Verbond.1397 
 Ter ondersteuning van hen die het zwaarst werden getroffen richtte het NPB bestuur een 
noodfonds op. Er werden kleren verzameld en voedsel verstrekt. In het krantje van de NPB 
afdeling, het Bondsnieuws, riep Anne op om meer met elkaar te delen. Al jaren schonken enkele 
welgestelde vrouwen hun kleding aan minder rijke gezinnen. Dit kon toch navolging krijgen?1398 
Er waren voldoende gezinnen die het konden gebruiken.1399 De situatie bij de families waar ze 
over de vloer kwam werd met de dag schrijnender. Veel kostverdieners verloren hun werk. 
Anne deed haar best om baantjes te regelen voor met name de vrouwen en dochters in de 
gezinnen.1400 Steeds meer mensen raakten aan de bedelstaf en het wemelde in de straten van het 
Tuindorp van de mensen die voor een fooi diensten aanboden of spulletjes verkochten. Het 
Nieuwe Verbond deed alles om de wijkbewoners - ook zij die niet kerkten - bij te staan en Anne 
bemiddelde soms persoonlijk voor werk, maar was het genoeg?  
 In 2009 vertelde de toen 98-jarige mevrouw Muijzer uit Rotterdam dat zij, toen zij in de 
jaren 1930 haar vader verloor, bezoek kreeg van ‘mevrouw Mankes, de predikante van het 
kerkje in het Tuindorp’. Deze mevrouw bood niet alleen een luisterend oor, ze had begrip voor 
het verdriet van moeder en dochter, ‘ze begreep ons, ze was ook iemand verloren’, en zette hen 
aan dat verdriet te omarmen en door te zetten. Voor de moeder zocht zij een betrekking in de 
huishouding, de dochter stimuleerde ze tot het oppakken van een opleiding. Mevrouw Muijzer 
vond daarna al snel een baan in de reclamewereld , waarmee moeder en dochter geheel 
onafhankelijk waren van hulp. Zowel haar vader, haar moeder, als zijzelf waren ten tijde van dit 
alles geen lid van de NPB en ook kerkten zij niet in het Nieuwe Verbond. ‘Mevrouw Mankes deed 
het omdat ze zich ons lot aantrok en dat maakte diepe indruk.’1401 Er waren grotere 
veranderingen nodig. Veranderingen die Anne niet vond in het socialisme van de SDAP of het 
communisme zoals aangehangen door sommige van haar vrienden en wijkgenoten. Maar hoe 
dan wel? Nog steeds geloofde ze heilig in wat zij in haar proefschrift had verdedigd: het 
geweldloze en partijloze ethische socialisme. Bij de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers 
was een man opgestaan die tot hetzelfde inzicht was gekomen. Dat was de charismatische ex-
onderwijzer en predikant Willem Banning.1402 
 
 
 
 
 

                                                           
1396 Andere uitstapjes gingen naar het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht, naar het Zeister Bos en een Openluchtsamenkomst in het 
Sterrebosch van Schiedam. Bron: Bondsnieuws, jaren 1930 (alle jaren en afleveringen), Stadsarchief Rotterdam, inv. nr. 135; Nederlandse 
Protestanten Bond Rotterdam; 6. Aanhangsel bij de archieven, coll. nr. 256: Bondsnieuws. 
1397 Op 12 maart 1930 sprak Henriette Roland Holst in Het Nieuwe Verbond. Bron: Bondsnieuws maart 1931. Spreeksters als Ida Prins en 
Henriette Roland Holst lunchten op cursusdagen bij Anne thuis. Henriette Roland Holst bleef, als dat zo uitkwam ook overnachten. Zie: 
Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 157. Zie ook: Beint Mankes, pp. 74-80. 
1398 Bondsnieuws, mei 1930, Stadsarchief Rotterdam, inv. nr. 135; Nederlandse Protestanten Bond Rotterdam; 6. Aanhangsel bij de 
archieven, coll. nr. 256: Bondsnieuws. 
1399 Idem, november en december 1930. 
1400 Herinneringen mevrouw Muijzer, interview 13-11-2009.  
1401 In 1938 kwam  mevrouw Muijzer onder het gehoor van Anne Mankes-Zernike. Ze bleef NPB lid tot het einde van haar leven. Mevrouw 
Muijzer stierf op 1 september 2013 in Rotterdam, op 101-jarige leeftijd.  
1402 Bondsnieuws, april 1933, Stadsarchief Rotterdam, inv. nr. 135; Nederlandse Protestanten Bond Rotterdam; 6. Aanhangsel bij de 
archieven, coll. nr. 256: Bondsnieuws. Oproep aan leden om mee te gaan naar een lezing van Banning in het centrum van Rotterdam.  
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BBanning, de Barchembeweging en Bentveld 
Kort na het overlijden van Jan Mankes was Anne lid geworden van de Vereniging der 
Woodbrookers Barchem.1403 Op een landgoed in het in de Gelderse Achterhoek gelegen Barchem 
hadden enkele Leidse theologiestudenten, aangemoedigd door de hoogleraar P.D. Chantepie de 
la Saussaye en geïnspireerd door hun bezoek aan een quakergemeenschap in het Engelse 
Woodbrooke, in 1912 een centrum gesticht om ‘in de geest die op Woodbrooke heerst, 
versterking en verrijking van het godsdienstig leven te brengen’.1404 Het streven van de 
vereniging om mensen met verschillende levensbeschouwingen bijeen te brengen en via 
ontmoeting en gesprek tot persoonlijke verdieping te komen werd gezien als een unicum in 
Nederland. In Barchem probeerde men, in tegenstelling tot de praktijk van alledag, ruimte te 
laten voor een persoonlijke geloofsbeleving, die los stond van de officiële kerkelijke 
leerstellingen.1405 Het gezamenlijke beleven stond centraal, dogmatische of kerkelijke 
gezindheid was er secundair.1406 Juist dat aspect, de persoonlijke geloofsbeleving, buiten welk 
kerkelijk verband dan ook, was wat Anne aansprak in de Woodbrookers.1407  
 De ‘geest die in Barchem heerste’ kenmerkte zich, net als Anne Zernike, door 
theologische en politiek-maatschappelijke openheid. Er was ruimte voor linkse en rechtse 
ideeën. De Woodbrookers wilden vooral niet dogmatisch zijn en een bijdrage leveren aan het 
Nederlandse geestelijke en kerkelijke leven door verder te gaan met wat ze in Woodbrooke 
hadden gevonden: mystieke geloofsbeleving, gekenmerkt door een oprecht verlangen naar God, 
die irreële kerkelijke grenzen en dogmatische verstarring kon doorbreken.1408 Het was vooral 
die dogmatische verstarring die Anne ook binnen de vrijzinnigheid zei te vrezen. Menigeen, ook 
vrijzinnigen, hielden vast aan de ideeen en de beelden die hen vertrouwd waren, waardoor 
vernieuwing en een open vizier onmogelijk waren. Het benauwde haar. De theologische 
wetenschap was volgens Anne ook voor de meeste vrijzinnigen inmiddels al ‘met zo veel affecten 
beladen’, dat zelfs zij die meenden zo modern te zijn, niet onbevooroordeeld konden kennis 
nemen van meningen die met de eigen geijkte opvattingen in strijd waren.1409  

In haar eigen jeugd werd zij beïnvloed door zowel de politiek-liberale idealen van haar 
ouders als de vrijzinnigheid van de Vrije Gemeente, maar door haar ervaringen in Friesland, 
waar ze voor het eerst werd geconfronteerd met de armoede van de arbeiders - die Domela 
Nieuwenhuis als ware hij de verlosser aanhingen - en met het sociaal-theologische gedachtegoed 
van de rode dominees die ‘naast het kruis de rode vaan’ droegen, waren haar de ogen geopend. 
Hoewel ze zich eerst nog had verzet tegen de idealistische dominees in het noorden, was ze 
onder invloed van de bevlogen pacifistische en religieus-anarchistische idealen van Jan Mankes 
                                                           
1403Vermoedelijk ging zij met Annie van Beuningen-Eschauzier mee, die al langer lid was en diverse weekenden begeleidde. 
1404 In 1908 stichtten enkele Leidse studenten de ‘Vereeniging van Oud-Woodbrookers Holland’. Aanvankelijk was dit bedoeld als een 
reünisten-gezelschap dat bestond uit die theologiestudenten die aangespoord door de Leidse hoogleraar P.D. Chantepie de la Saussaye 
summerterms op het nabij Birmingham (GB) gelegen leerinstituut van de Quakers, Woodbrooke genaamd, hadden gevolgd. Als voorzitter 
werd K.H. Roessingh benoemd. Toen de groep zich uitbreidde met mensen die niet in Woodbrooke waren geweest en een eerste eigen 
zomercursus succesvol bleek te zijn, stichtten zij de Woodbrookers-beweging, die bekendheid kreeg onder de naam Barchem-beweging, 
vernoemd naar het terrein in Barchem waar zij hun onderkomen realiseerden. Het terrein, een landgoed van 17 hectare aan de Kalenberg in 
Barchem werd geschonken door baronesse Van Heeckeren van Kel, de eigenaresse van het Kasteel van Ruurlo. Boven op de Kalenberg 
bouwde ze een replica van Lecture Hall in Woodbrooke en in 1924 werden aan de overkant van de Kalenberg het Woodbrookershuis 
(conferentieoord) en slaapaccomodaties gerealiseerd. Bron: J.P Heering, ‘Het vrijzinnig protestantisme op de drempel van een nieuwe tijd 
(1900-1925)’, in: Klein Wassink en Van Leeuwen (red.), Tussen geest en tijdgeest, pp. 110-112.  
1405 Bron: http://www.woodbrookers.nl/vereniging%20historie.htm [geraadpleegd op 12-03-2011].  
1406 Heering, ‘Het vrijzinnig protestantisme’, p. 113. 
1407 Initiatieven als dat van de Woodbrookers versterken nieuwe opvattingen over ‘de verzuiling’, die toch minder absoluut blijkt dat vaak is 
gesuggereerd. Vergelijk bijvoorbeeld: ‘Volgens het gangbare verhaal was de Nederlandse samenleving sinds het einde van de 19de eeuw tot 
in de jaren zestig grofweg in vier zuilen op te delen: een katholieke, een protestantse, een socialistische en een algemene zuil, die soms als 
liberale zuil werd aangeduid. Elke zuil was in feite een samenstelsel van kerk, politieke partij, vakbond, krant en vele andere verenigingen 
van dezelfde levensbeschouwelijke couleur. (…) Nederland was echter helemaal niet netjes in vier zuilen in te delen. De ‘zuilen’ waren 
allerminst praktisch hetzelfde: de verschillende organisatorische netwerken leken niet op elkaar en de protestanten waren onderling zo sterk 
verdeeld dat je niet eens kunt spreken van een protestantse zuil. Liberalen en sociaaldemocraten (die vaak ook katholiek of protestants 
waren) verzetten zich zelfs actief tegen het bestaan van hechte netwerken op basis van levensbeschouwing. Verder vallen allerlei groepen 
helemaal buiten dit plaatje, zoals joodse, communistische en interkerkelijke organisaties.’(…) Hiermee is niet beweerd dat hecht 
georganiseerde netwerken op basis van levensbeschouwing in de 20ste eeuw in Nederland geen rol hebben gespeeld. Dat deden ze wel, maar 
ze waren niet zo oppermachtig als algemeen wordt aangenomen.’ Peter van Dam, ‘Verzuiling is een mythe’, via: Kennislink.nl 
[geraadpleegd op 12-10-2012]. Zie ook: Peter van Dam, Staat van verzuiling. Over een Nederlandse mythe (Amsterdam 2011). 
1408 H. Zunneberg, ‘Banning, Willem (1888-1971)’, Biografisch Woordenboek van Nederland, via: 
http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn3/banning [geraadpleegd op 10-02-2012]. 
1409 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 147. 
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een predikante en theologe geworden die steeds beter in staat bleek om over de eigen muurtjes 
te kijken. Dat maakte dat ze in de loop van de jaren aan alle zijden van het religieuze en politiek-
maatschappelijke spectrum zowel vrienden als vijanden maakte.  
 Er waren zelfs gemeentes die haar op een zwarte lijst hadden staan, aldus collega en 
vriend ds. Simon Gorter, omdat zij altijd eerlijk zei wat ze dacht en zich niet verschool achter een 
groep of stroming. Maar niet zelden nodigden ze haar dan na een tijdje toch weer uit, juist omdat 
zij zo goed en warm kon spreken. Was zij voor sommigen een moeilijk te vatten persoon en werd 
ze met argusogen gevolgd, veel van haar toehoorders waren onder de indruk van wat ze 
vertelde. Zij die ook vrijheid in geloof en gedachten nastreefden konden het over het algemeen 
goed met haar vinden.1410 Voor Anne zelf was het loslaten van het oude vertrouwde en het 
persoonlijk durven ontdekken van alternatieve opvattingen en interpretaties, omdat juist daar 
de geloofsbeleving en verbeelding werd gestimuleerd en dus juist daar zin - en betekenis 
gevonden konden worden, vanzelfsprekend. Dat was de weg die ze voortdurend zocht.1411  
 In dat opzicht pasten de Woodbrookers goed bij haar, al wilde ze ook in deze nieuwe 
vereniging niet helemaal opgaan. Ze koos opnieuw voor een rol aan de zijlijn. Zo nu en dan 
verzorgde ze een lezing in het kapelletje dat op de ‘berg’ in het bos bij het grote huis was 
gebouwd. Meestal sprak ze over een thema gerelateerd aan kunst, bijvoorbeeld over ‘Het toneel 
als levensuiting’.1412 Haar bemoeienissen met de Woodbrookers werden iets meer toen de 
vereniging eind jaren 1920 een nieuwe leider kreeg. In de ideeën van de geestelijk radicale 
Nederlandse Hervormde predikant Willem Banning was zij zeer geïnteresseerd. Hoewel Banning 
lid was van de SDAP schuwde hij net als Anne, elke vorm van sektarisme en verabsolutering van 
eigen standpunt.1413 ‘Het socialisme was in de ogen van Banning en de zijnen een zedelijk ideaal, 
gevoed vanuit de religieuze behoefte om God te dienen.’1414 Dat klonk als muziek in haar oren. 
Met Bannings komst naar Barchem, die zou leiden tot de bloei van deze gemeenschap, 
verstevigde Anne haar band met de vereniging. 
 Sinds zij zich begin jaren 1920 aanmeldde bij de Woodbrookers, had de beweging een 
‘ware karakterwijziging’ ondergaan.1415 Waar in de beginjaren het rechts-modernisme van 
theologen als Roessingh bepalend waren geweest werd kort na de Eerste Wereldoorlog het 
links-modernisme ‘breder en machtiger’ en kwam er, ten koste van de religieuze kleur van de 
beweging, meer ruimte voor debat over maatschappelijke en culturele vraagstukken.1416 
Roessingh besloot zich terug te trekken omdat hij zich niet langer kon vinden in de koers van de 
vereniging, nu die het religieuze niet meer centraal had staan.1417 Willem Banning maakte juist in 
die jaren opgang binnen de beweging. Eerst nog onder leiding van H.T. de Graaf, werd hij actief 
binnen een nieuwe groep die zich richtte op de arbeidersgemeenschap.1418Al snel werd Banning 
de onbetwiste leider van deze subgroep, die bekend werd onder de naam Arbeidersbeweging 
der Woodbrookers. Onder zijn leiding sloeg het religieus-socialisme, dat tot dan toe nauw 
verbonden was geweest met de rode dominees en de Blijde Wereld, een nieuwe weg in. ‘Banning 
kwam tot een nieuwe en vruchtbare doordenking van de verhouding tussen religie en 
socialisme. Een verhouding die hij bepaald zag door de ethiek.’1419  

                                                           
1410 Gorter, ‘Een afscheid’. 
1411 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 147. 
1412 Anne Mankes-Zernike, ‘Het toneel als levensuiting’, Omhoog. Orgaan der Vereeniging Woodbrookers in Holland, Nieuwe reeks, 7, 
1925, pp. 306 -314, eerder uitgesproken als lezing in Bachem op 29 juli 1925. 
1413 Zunneberg, 'Banning, Willem (1888-1971)'.  
1414 Hartmans, ‘Banning, Willem’, pp. 16-23. 
1415 Heering, ‘Het vrijzinnig protestantisme’, p. 125. 
1416 Idem. 
1417 ‘Karel Hendrik Roessingh, in 1886 in de stad Groningen geboren, studeerde vanaf 1905 in Leiden theologie en promoveerde in 1914. Na 
een kort predikantschap werd hij in 1915 privaat-docent in Leiden en een jaar later hoogleraar (als opvolger van zijn promotor P.D. 
Chantepie de la Saussaye). Reeds in 1915 overleed Roessingh op negenendertigjarige leeftijd.’ Zie: Koenraad Jan Holtzapffel, Een 
vrijzinnige kijk op de laatste dingen. Over het eschatologisch element in de vrijzinnig protestantse theologie van de twintigste eeuw, in het 
bijzonder bij de remonstranten K.H. Roessingh, H.J. Heering en G.J. Heering, Academisch Proefschrift, Universiteit Leiden, 2009, p. 35. 
1418 ‘Hendrik Tjakko de Graaf (1875-1930) was een leerling van de filosoof G. Heymans (1857-1930) en predikant in Veenhuizen en Sneek 
Met Roessingh en G.J. Heering vormde De Graaf ‘een soort vrijzinnig driemanschap’. Van dit driemanschap zouden zowel Roessingh (1925) 
als De Graaf (die na Roessinghs dood diens leerstoel in Leiden bekleedde) jong overlijden (1930). Holtzapffel, Een vrijzinnige kijk op de 
laatste dingen, pp. 151-152. 
1419 Heering, ‘Het vrijzinnig protestantisme’, p. 127. 
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De in het Friese Makkum geboren Banning groeide op in een vissersgezin en werd 
schoolmeester. Hij raakte zo geïnspireerd door de bevlogenheid van de vooral in Friesland 
actieve rode dominees van De Blijde Wereld, dat hij besloot om in hun voetsporen de 
theologiestudie in Leiden (1912-1917) te volgen.1420 Nog voor hij het kerkelijk examen voor de 
Nederlandse Hervormde Kerk aflegde besloot hij, na met zijn vrouw de werken van Marx 
bestudeerd te hebben, om net als de andere rode dominees lid te worden van de SDAP.1421  
 Deze dominees waren dezelfde christen-socialistische predikanten waartegen Anne zich 
in haar jaren als beginnend predikante in Bovenknijpe had verzet.1422 Pas nadat zij zelf had 
gezien hoe schrijnend de armoede onder grote delen van de bevolking was, was zij tot het 
inzicht gekomen dat in de ideeën van deze dominees meer school dan ze in eerste instantie had 
willen toegeven. Zich bij hen aansluiten deed ze overigens niet, daarvoor waren ze haar te nauw 
verbonden met de SDAP. Daar lag ook de spanning tussen haar en Banning. Hij zag in de 
socialistische partijpolitiek een mogelijkheid te komen tot een nieuwe menselijke samenleving, 
die oorlog en de ellende onder de arbeiders uit zou bannen, Anne wilde dat juist bereiken buiten 
de politiek om. Op dat vlak zouden ze nooit nader tot elkaar komen. De ethisch-socialistische 
inslag die hij omarmde sprak haar echter voldoende aan om contact te onderhouden. Bannings 
ambitieuze plan om de maatschappelijke betrokkenheid van de christen-socialistische dominees 
te combineren met de naar binnen gerichte religieuze bewogenheid van de Quakers, liet 
bovendien een nieuwe wind waaien binnen de vereniging in Barchem.1423 Nadat hij in 1929 
directeur werd van de vereniging in Barchem, twijfelde hij geen moment en lijfde hij De Blijde 
Wereld, het lijfblad van de rode dominees, in bij de Woodbrookers.1424 Daarmee gingen de rode 
dominees op in de Woodbrookers en De Blijde Wereld ging vanaf toen ter perse als Tijd en Taak.  
 Banning richtte zich op de realisatie van een centrum voor arbeiders.1425 Hij benadrukte 
het linkse element in zowel de theologie als de maatschappij - zijn sociale belangstelling 
kenmerkte zich volgens de vrijzinnige kerkhistoricus Lindeboom ook in minder aandacht voor 
strikt theologische onderwerpen - en stichtte in 1931 in Bentveld, met financiële steun van 
Henriette Roland Holst en Emilie Knappert, het eerste religieus socialistisch centrum voor 
arbeiders -de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers – op. 1426 Anne begon regelmatig af te 

                                                           
1420 Willem Banning studeerde theologie in Leiden. Zijn kerkelijk examen (Ned. Herv. Kerk) legde hij af in 1916. Doctoraalexamen deed hij 
echter pas in 1928. In 1931 promoveerde Banning bij de hoogleraar G.J. Heering op een proefschrift over Jean Jaurès. In 1915 trad Banning 
toe tot de SDAP. In 1931 werd hij gekozen tot lid van het partijbestuur, in 1935 tot het dagelijks bestuur. In 1938 weigerde hij echter 
herverkiezing nadat de SDAP tussen 1934 en 1937 tegen haar antimilitaristische principes in er toch toe was gekomen om de 
defensiebegroting te steunen. 
1421 Zijn politieke loopbaan past in zijn streven om actief naar een oplossing te zoeken voor de armoede onder de arbeiders. In het jaar dat hij 
predikant werd bij de Nederlandse Hervormde Kerk werd hij ook actief lid binnen de Vereeniging der Woodbrookers, waar zijn Leidse 
hoogleraar, K.H. Roessingh, een van de oprichters van was. De gerichtheid op ontmoeting van mensen uit verschillende kerken en van 
diverse overtuigingen en de mystieke inslag van deze beweging trokken hem aan. Zie: Zunneberg, 'Banning, Willem (1888-1971)'.  
1422 Zie hoofdstuk 2. 
1423 Zie: Wegwijs door vrijzinnig prot. Rotterdam (1932), Stadsarchief Rotterdam, Archief Nederlandse Protestantenbond, Afdeling 
Rotterdam, inventaris 135, nr. 258.  
1424 De Vereniging Arbeidersgemeenschap (AG) der Woodbrookers werd opgericht in 1919 als werkverband van de in 1908 opgerichte 
Vereeniging Woodbrookers in Holland; in 1931 werd het conferentiecentrum in Bentveld in gebruik genomen. Daar werden gedurende vele 
decennia tal van cursussen georganiseerd; in 1937 volgde het conferentiecentrum in Kortehemmen; het blad Tijd en Taak, een voortzetting 
van De Blijde Wereld, werd het orgaan van de AG; in 1995 besloot de AG zichzelf op te heffen en op te gaan in de nieuwe vereniging ‘De 
Rode Hoed’, die haar activiteiten concentreerde in het gelijknamige gebouw aan de Amsterdamse Keizersgracht. Bron: Zunneberg, 'Banning, 
Willem (1888-1971)'. Op de ledenlijst van de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers te Bentveld staat tussen 1929-34 als lid vermeld dr. 
A Mankes-Zernike Groenezoom 190 Rotterdam (Later Weimansweg). Ledenlijst AG Woodbrookers Bentveld, IISG archief AG 
Woodbrookers Bentveld, inventarisnr. 242. 
1425 Ledenlijst AG Woodbrookers Bentveld, IISG archief AG Woodbrookers Bentveld, inventarisnr. 242. 
1426 J. Lindeboom, De geschiedenis van de Barchem-beweging MCMVIII-MCMLVIII (Barchem 1958) pp. 105-106. Banning zocht naar 
samenwerking met het Religieus Socialistisch Verbond (RSV). Over die samenwerking met het Religieus Socialistisch Verbond: In het begin 
hield de AG samenwerking met het RSV af, omdat men dacht dat het RSV het vertrouwen van de moderne arbeidersbeweging niet zou 
kunnen winnen. De internationale conferentie te Barchem in juli 1924, maar vooral het Eerste Religieus-Socialistisch Congres in oktober 
1927 te Amsterdam bracht beide groeperingen dichter bij elkaar. De Centrale Commissie voor het Religieus-Socialisme ontstond, waarin de 
AG en het RSV waren vertegenwoordigd. De Centrale Commissie organiseerde het Derde Religieus-Socialistisch Congres in november 
1931, maar de samenwerking beperkte zich vooralsnog tot het overleg in deze Commissie. Na enkele jaren van onoverkomelijke 
tegenstellingen ontstond eind jaren 1920 de Federatie van Religieus-Socialistische Gemeenschappen, gevormd door de plaatselijke 
Religieus-Socialistische Gemeenschappen en de AG. De Centrale Commissie bereidde een congres voor dat op 6 en 7 april 1935 te Bentveld 
en Haarlem werd gehouden en waar de Federatie formeel werd opgericht. Bron: Bouwe Hijma en Adriaan van Biemen, Geschiedenis van de 
Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers, inleiding bij Archief Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers (Bentveld) 1919-1998, 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), Amsterdam. Enkele jaren later stichtte Banning een tweede centrum in 
Kortehemmen, Friesland. 
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reizen naar de Arbeidersgemeenschap.1427 Bentveld werd de locatie en Tijd en Taak het platform 
waarop de geestelijke en politieke worsteling plaatsvond die binnen de socialistische beweging 
en binnen de kerken te weinig ruimte kreeg.1428   
  Krantenberichten uit de jaren 1930 en 1940 geven weer hoe frequent Anne in Haarlem 
en omstreken te vinden was.1429 Zeer regelmatig ging zij voor in Haarlem-Noord, waar de 
Vrijzinnig Hervormden en de Nederlandse Protestantenbond een kerkgebouw deelden. Het was 
die Vrijzinnig Hervormde gemeente die Banning in 1940, toen de Woodbrookers door de 
bezetter werden verboden, een werkplek zou bieden.1430 Anne begeleidde in Bentveld soms een 
cursus of gaf er een lezing of bezocht een van de religieus-socialistische congressen die er 
werden georganiseerd.1431 Bovendien gaf het haar gelegenheid haar vriendinnen Henriette 
Roland Holst en Emilie Knappert te ontmoeten.1432 
 Hoewel ze Bentveld regelmatig bezocht wilde Anne Zernike zichzelf niet een religieus-
socialiste noemen. Ze kon nooit geheel instemmen met de ideeën die er werden verkondigd en 
die niet-zelden waren gelieerd aan het gedachtegoed van de SDAP, waar Banning actief lid van 
was. Maar in Bentveld werden goede dingen gedaan voor de lijdende bevolking, dat kon ook 
Anne niet ontkennen. Zowel Banning als Henriette Roland Holst hadden in Barchem en Bentveld 
de revolutionaire idealen achter zich gelaten en waren het socialisme als een ethische stroming 
gaan zien, waar revolutionaire strijd niet bij paste. Ze zagen het socialisme niet langer als de 
onvermijdelijke uitkomst van een mechanisch, historisch proces en braken met de klassenstrijd 
als belangrijkste middel om tot verandering en revolutie te komen. ‘Voor Banning was het 
socialisme een zuiver-ethische kwestie, een in alle opzichten betere, mooiere, beschaafdere en 
rechtvaardiger samenleving, die er niet vanzelf zou komen, maar alleen als veel mensen zichzelf 
zouden willen veranderen. Niet alleen arbeiders, maar iedereen zou beter af zijn in de nieuwe 
maatschappij, op het immateriële vlak althans.’1433 Het inzicht waartoe Willem Banning en 
Henriette Roland Holst waren gekomen vergeleek ze met de weg van de grote Tolstoj. Ze schreef 
daarover in het Bondsnieuws: 
 

Leo Tolstoi, was reeds meer dan vijftig jaar oud, toen zijn innerlijke leven nog een nieuwen 
vorm kreeg en hij de Tolstoi werd dien wij kennen, de grote prinicipieele bestrijder van 
oorlog, de profeet van een nieuw leven in broederschap. En Henriette Roland Holst was de 
grens van den ouderdom reeds genaderd toen ze in haar bundel Vernieuwingen zich 
heenwendde naar veel, dat ze vroeger geloochend had. En ook in onze eigen omgeving 
kennen we de menschen, die eerst tot geestelijken bloei zijn gekomen, toen ze niet meer jong 
waren. Lente kan het worden, ook in den herfst van het leven.1434 

                                                           
1427 Emilie Knappert was één van de geldschieters van de AG der Woodbrookers. De AG leefde van giften van zeer bemiddelde particulieren, 
zoals Emilie C. Knappert en Henriette Roland Holst-Van der Schalk. H. van Wirdum-Banning, Willem Banning 1888-197. Leven en werken 
van een religieus socialist (Amersfoort 1988) pp. 86-112. 
1428 H.J. Wilzen en A. van Biemen, Samen op weg (Amsterdam 1953) p. 95. 
1429 Krantenberichten uit Haarlem en omstreken, tweede helft jaren 1930 t/m de eerste oorlogsjaren. 
1430 In 1941 werd Haarlem-Noord de standplaats van Banning, die doordat de AG werd verboden op zoek moest naar een nieuwe baan. Anne 
Zernike ging ook regelmatig voor in Haarlem-Noord en, net als Banning, in Heemstede. Daarnaast preekte ze veel in Beverwijk, IJmuiden, 
Bloemendaal en Santpoort, wat aangeeft dat ze regelmatig in de buurt van de AG te vinden was. Na Bannings vrijlating uit St. Michelsgestel 
mocht hij zich niet meer vertonen in de provincies Utrecht en Noord Holland. Hij week uit naar Zuid Holland, waar hij ook voor ging in het 
Nieuwe Verbond in Rotterdam-Zuid. Hij sprak er zo nu en dan ook bij de arbeidersbijeenkomsten van het Zuider Volkshuis. Zie over het 
Zuider Volkshuis ook: Feitse Boerwinkel,‘Juffrouw Havelaar’, pp. 85-95. 
1431 Een vaak gememoreerd hoogtepunt was het op 7 en 8 november 1931 te Bentveld en Haarlem gehouden Derde Religieus-Socialistisch 
Congres in Nederland, waar o.a. het lekenspel `De Moeder' van Henriette Roland Holst werd opgevoerd. Anne was er, vergezeld door 
Richard en Henriette Roland Holst, bij aanwezig. Zie: Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 159.  
1432 Knappert was Annes vroegere zondagsschooljuf van de NPB afdeling in Amsterdam A. Mankes-Zernicke [sic], ‘Emilie Knappert’, 
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 13-01-1948. In een artikel in Het Volk van 19 januari 1934 wordt het cursusprogramma van de 
arbeidersgemeenschap der Woodbrookers gepresenteerd. Daarop staan voor 20—21 januari mevr. Mankes— Zernike en mevr. H. Roland 
Holst vermeld als spreeksters bij de cursus over Oost en West, leider W. Middendorp; daarnaast zijn er in dat cursusblok bijeenkomsten over 
‘Het Plan van den Arbeid van Hendrik de Man’, over ‘Klassenstrijd’, ‘De crisis van het Humanisme’, ‘De maatschappelijke consequentie 
van onze levensbeschouwing’ en over ‘Hergroepeering’. De cursusleiding wilde aan een ieder die over deelname nadacht duidelijk stellen: 
‘Van de bezoekers onzer cursussen vragen, wij 'geenerlei belijdenis, noch in politiek, noch in religieus opzicht (…)’. 
1433 Wera de Lange, ‘De bloem van het religieuze socialisme is bijna uitgebloeid’, Trouw, 25-01-95. Daarom moest de SDAP van een 
arbeiderspartij met een marxistisch getint programma een brede volkspartij worden met een op ethische stellingen gefundeerd programma.. 
1434 Bondsnieuws mei 1931, ‘Lente overpeinzing’, Stadsarchief Rotterdam, inv. nr. 135; Nederlandse Protestanten Bond Rotterdam; 6. 
Aanhangsel bij de archieven, coll. nr. 256: Bondsnieuws. 
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Dubbelportret Hendrik De Man en Emilie C. Knappert, Barchem Groep 20-21 januari 1933 (Bron: IISG Amsterdam).1435 

 
Voor Anne was het lente nu grote namen als Roland Holst en Banning durfden te breken met de 
belangrijkste leerstukken van het marxisme. Tot haar vreugde volgden zij daarin de ideeën van 
de Belgische theoreticus en hoogleraar sociale psychologie Hendrik de Man, die tot een nieuw 
type socialisten behoorde.1436 In zijn in 1926 verschenen werk Zur Psychologie des Sozialismus 
had hij duidelijk gemaakt dat hij een socialist was die het marxisme afwees.1437 De economische 
uitleg die Marx had gegeven van het socialisme maakte bij De Man plaats voor een 
sociaalpsychologische. In Bentveld kregen zijn theorieën ruim aandacht en ook kwam hij zelf 
langs om erover te spreken. Zo organiseerde de arbeidersgemeenschap een cursusweekend met 
Henriette Roland Holst en Hendrik de Man over ‘De toekomst van het democratisch socialisme in 
West-Europa’.1438 Een dertigtal religieus socialisten kwamen bijeen om te luisteren naar lezingen 
en zich te verdiepen in zijn boek Opbouwend Socialisme.1439 In een daarop volgend 
cursusweekend was er wederom volop aandacht voor De Man. 

                                                           
1435 Afbeelding via:  http://www.geheugenvannederland.nl/?/indonesie_onafhankelijk_-_fotos_1947-
1953/items/IISG01:ADV10829435/&p=1&i=9&t=14&st=Knappert%2C%20...&sc=(subject%20all%20(Knappert% 20%20AND%20...))/ 
[geraadpleegd op 20-11-2013]. 
1436 Hendrik de Man (1885-1953) kwam uit een welgesteld liberaal burgergezin, maar werd op jonge leeftijd een vurig aanhanger van het 
marxisme. Hij studeerde economie, psychologie, wijsbegeerte en geschiedenis te Leipzig. Tussen de twee wereldoorlogen werd hij één van 
de voornaamste denkers en schrijvers op het gebied van de sociale psychologie in België en in Europa. Hij was secretaris van de 
Internationale der Socialistische Jonge Wachten, oorlogsvrijwilliger tussen 1914 en 1918, stichter van de Centrale voor Arbeidersopvoeding 
en van de Arbeidershogeschool, hoogleraar te Frankfurt am Main en te Brussel in de sociale psychologie. Hij raakte bekend met zijn sociaal-
theoretische werken La joie au travail (Arbeidsvreugde), Zur Psychologie des Sozialismus (of Au delà du marxisme) en L’idée socialiste. 
Het marxisme wilde hij te boven gaan met een humaan en ethisch socialisme. De economische crisis wilde hij bezweren met het bekende 
Plan van de Arbeid. Bron: Biografie. Over Hendrik de Man, via: http://hendrikdeman.skynetblogs.be/over-hendrik-de-man/ [geraadpleegd op 
23-02-2012]. Zie ook: P. Dodge, A Documentary Study of Hendrik de Man, socialist critic of Marxism (Princeton 1979). Zie over Henriette 
Roland Holst en Hendrik de Man; Etty, Henriette Roland Holst, p. 438. 
1437 Al in 1938 concludeerde Hilda Verwey-Jonker dat het de ideeën van De Man waren die in Nederland de marxistische zekerheid 
verjoegen. De reden voor het slagen van De Man was volgens Verwey-Jonker te danken aan zijn ‘wereldse’ benadering, dit terwijl de 
religieussocialisten volgens haar vooral een theologische maatschappij opvatting voorstonden die niet gebaseerd was op een economische 
ontleding van de maatschappij. Of dit geheel terecht was? Banning wilde juist aan Marx vasthouden de wil om het economische leven te 
begrijpen en te beheersen op een manier dat ze dienstbaar kon worden gemaakt voor de geestelijke bestemming van de mens. De 
verwachting dat de maatschappelijke ontwikkelingen per se tot socialisme moest leiden leek Banning echter ‘een niet ongevaarlijke illusie’ 
Zie: Wilzen en Van Biemen, Samen op weg, pp. 111-113. (Het genoemde citaat uitgesproken op 22 september 1934) en Hilda Verwey-
Jonker,‘Vijfentwintig jaar socialistische theorie’, in: Ir. J.W. Albarda. Een kwarteeuw parlementaire werkzaamheid. (Amsterdam 1938) pp. 
330-348.  
1438 ‘Een weekeinde met Hendrik de Man en mevr. H. Roland Holst’, Het Volk: dagblad voor de arbeiderspartĳ,  
14-01-1933. 
1439 ‘De grondslagen van het socialisme’, Het Volk: dagblad voor de arbeiderspartĳ, 31-08-1931. 'In het bijzonder werden besproken de 
beide eerste hoofd stukken ‘De Grondslag van het Socialisme' en ‘Socialisme en Cultuur’. 
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Terwijl Anne en Henriette Roland Holst les gaven over ‘Oost en West’, sprak Banning over zijn 
theorieën.1440 Het nieuwe socialisme kreeg een ethische inhoud en Anne was in haar nopjes. Ze 
bezocht De Mans lezingen, las al zijn boeken en schreef hem:  
 

Waarde heer De Man,  
 
Ik had het genoegen u een Stroom te sturen waarin eindelijk mijn indruk over uw lezing 
staat. Ik ben met veel belangstelling bezig aan uw Arbeitsfreude. In uw psychologie des 
socialismus hebt u ’t even over de psychologische beteekenis van het ideaal in t sociale: 
gemeenschappelijkheid van arbeidsmiddelen. Wat zou ik over ʾt ideaal van ’t socialisme 
graag nog meer van u hooren. Misschien hebt u er nog wel uitvoeriger over geschreven. 
Ik heb uw vragen over arbeidsfreude enkelen arbeiders gegeven, die ze graag willen 
beantwoorden. Ik ben er wel benieuwd naar!1441 

 
De omslag in het denken van Willem Banning en Henriette Roland Holst en de ideeën van De 
Man stemden Anne hoopvol. De nieuwe koers sloot aan bij wat zij eerder in haar proefschrift en 
in de bundel Religieuze Vraagstukken, had betoogd. De ‘godsdienstig voelenden’, waarmee ze de 
religieus socialisten bedoelde, konden niet zonder meer instemmen met de theorie van Marx en 
met het historisch materialisme dat een wetenschappelijke fundering wilde zijn voor het 
marxisme, had zij daarin geschreven. De gelovige stond immers de broederliefde voor, niet de 
klassenstrijd. Dat kon niet worden verloochend. In de praktijk was geen godsdienstig mens 
consequent marxist.1442 Ook Willem Banning en Henriette Roland Holst niet, zo bleek nu wel. 
  
Kerk, vrede en een golf van bitterheid. 
Annes partijloosheid en haar weigering zich aan te sluiten bij de religieus-socialisten maakte dat 
Anne zich niet alleen maar orienteerde op Banning en de zijnen. In het kerkgebouw Het Nieuwe 
Verbond werden in de jaren 1930 ook bijeenkomsten georganiseerd door ‘Kerk en Vrede’, een 
bredere vereniging waarin zowel christensocialisten, als hen die niet socialistisch waren maar 
wel pacifistische opvattingen hadden zich bundelden. Het uitgangspunt van alle leden was dat 
christendom en oorlog onverzoenlijk zijn. Tijdens de bijeenkomsten van deze niet-
partijgebonden vereniging voerde ook Anne soms het woord.   
 Voorman en medeoprichter was prof. G.J. Heering (1879-1955), hoogleraar vanwege het 
seminarium der Remonstrantse Broederschap. Samen met Heering en de medeoprichter van 
‘Kerk en Vrede’, de predikant J.B.Th. Hugenholtz, was Anne spreker geweest op het eerste 
dienstweigercongres in de jaren 1920.1443 In 1924 hadden Heering en Hugenholtz samen de ‘De 
Groep van godsdienstige voorgangers tegen oorlog en oorlogstoerusting’ opgericht die, om ook 
niet-predikanten de mogelijkheid te geven lid te worden, werd omgedoopt tot ‘Kerk en 
Vrede’.1444 In de jaren 1930 nam de nieuwe groep al snel stelling tegen het opkomende 
nationaal-socialisme. Hugenholtz, die als secretaris optrad, doorzag vanaf het begin het gevaar 
van het Hitlerregime en verzette zich er heftig tegen, zonder afbreuk te doen aan zijn christen-
                                                           
1440 ‘Programma van de Woodbrookers Serie weekeind-cursussen’, Het Volk: dagblad voor de arbeiderspartĳ, 19-01-1934. 
1441 Briefkaart Anne Mankes aan Hendrik de Man, te Flins-Waldhaus, Schweiz. Datum 14-11-1929 Bron: IISG, Archief H. de Man, 
inventaris 201 ‘Der kampf um die Arbeitsfreude’, briefwisseling. In het personenregister wordt dr. A. Mankes-Zernike genoemd. De lezing 
waar Anne naar verwijst vond plaats op 10 oktober 1927 in Rotterdam. De Man sprak daar over ‘Klassenstrijd en socialisme’. Zie: ‘Hendrik 
de Man gaat lezingen houden. Te Amsterdam en elders’, Het Volk: dagblad voor de arbeiderspartĳ, 04-10-1927. De editie van De Stroom 
waarin Zernike de lezing bespreekt was helaas niet te achterhalen.  
1442 Mankes-Zernike,‘De moderne richting’, pp. 112-113. 
1443 Zie hoofdstuk 4. Zie voor documenten over J. B. Th. Hugenholtz pacifistische strijd zijn dossier bij de Centrale Inlichtingendienst, via: 
http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/RapportenCentraleInlichtingendienst1919-1940/ 
data/IndexResultaten/IndexPersoon?reconstructieid=161&persoon=ja [geraadpleegd op 20-11-2012]. Zie ook: Paul Denekamp en Herman 
Noordegraaf, ‘De geschiedenis van ‘rooie dominees’ in Nederland’, via: http://www.onvoltooidverleden.nl/index.php?id=97 [geraadpleegd 
op 24-07-2013]. 
1444 ‘Christen-pacifistische vereniging “Kerk en Vrede” werd op 8 oktober 1924 opgericht. (…) De achtergrond van de oprichting was de 
Eerste Wereldoorlog, die met zijn verschrikkingen de ogen had geopend voor die strekkingen uit bijbel en christelijke traditie waarin op 
grond van het liefdesbeginsel oorlog en geweld verworpen werden’. Bron: Herman Noordegraaf, ‘Kerk en Vrede’ in: G. Harinck e.a. (red.), 
Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005), via: http://www.protestant.nu/Encyclopedie/tabid/359/Page/kerk%20en%20vrede/Default.aspx 
[geraadpleegd op 12-10-214]. Zie ook: Henk van den Berg en Ton Coppes, Dominees in het geweer. Het christen-antimilitarisme van Kerk 
en Vrede 1924-1950 (Nijmegen 1982); P. van Dijk e.a. (red.), Gidsen en getuigen op de pelgrimage naar vrede (Gorinchem 1999). 
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antimilitaristische overtuiging. Vanuit de organisatie werd hulp geboden aan vervolgde Duitse 
christen-antimilitaristen, aan joodse en andere vluchtelingen uit het Derde Rijk en hulp en 
contact onderhouden met predikanten die bij de Duitse kerkstrijd betrokken waren.1445 Dat 
Anne zich aangesproken moet hebben gevoeld tot de vereniging blijkt wel uit de protesten van 
‘Kerk en Vrede’ tegen de mobilisatie van soldaten en tegen vervolging van dienstweigeraars.1446 
Ze nodigde de groep uit in Het Nieuwe Verbond en trad daar zelf op als spreker.1447  
 Dat zij het met Heering lang niet altijd eens, nam niet weg dat zij hem waardeerde. 
Heering was een rechtsmodernist en verdedigde in zijn tweedelige hoofdwerk Geloof en 
openbaring (1935-37) een de klassieke christelijke geloofsvoorstelling. Hij neigde naar christo-
centrisme, iets waar Anne bijzonder weinig van moest hebben.1448 Zijn rechtsmodernisme 
kenmerkte zich door ‘het besef van zonde en genade en vervolgens van openbaring en geloof, 
met daarbij het centraal stellen van de Christusfiguur en het eschatologisch perspectief’.1449 Met 
name met Heerings opvatting dat het vrijzinnig protestantisme was geboren uit de dringende 
behoefte van de moderne mens om de godsdienst aan te passen aan de moderne geest en een 
moderne wereldbeschouwing, kon zij slecht uit de voeten1450 Voor Heering was de bron van de 
kennis in de eerste plaats de openbaring. Hij plaatste kanttekeningen bij de absolute status die 
de autonome rede binnen de vrijzinnigheid leek te hebben gekregen.1451 Het was God die zich 
openbaarde in Christus, in de schrift, door de werking van de geest. De mens had wel een 
spirituele dimensie, maar die was van secundair belang. Aan de menselijke ontvankelijkheid 
ging de openbaring vooraf.1452 
 Anne vond dat een miskenning van het religieuze karakter van de mens en het 
godsdienstige karakter van de moderne richting. Volgens haar had de moderne richting de 
wetenschap en de religie van elkaar bevrijd. En dat had ze niet gedaan uit liefde voor de 
wetenschap, maar uit liefde voor de religie, ‘die slechts ten koste van haar zuiverheid met de 
wetenschap verbonden kon zijn’. Het waren volgens haar juist de modern godsdienstigen die, in 
een tijd waarin de wetenschap tot andere conclusies kwam wat betreft oude tradities, niet tegen 
beter weten in bleven vasthouden aan traditie. Religie kon de ontwikkelingen in de wetenschap 
rustig gade slaan, wetende dat ze er niets van te vrezen of te hopen had. Uiteindelijk was religie 
een (persoonlijke) gemoedstoestand, volgens Anne.1453 
 Op die manier positioneerde zij zichzelf als een leerling van Van den Bergh van Eysinga 
waar het haar Christusbeschouwing betrof, maar ook als een aanhanger van de ethische richting, 
waartoe haar mentor Izaak J. le Cosquino de Bussy had behoord. De grond van het geloof kon 
niet gevonden worden in theologie, wijsbegeerte of wetenschap, maar in de eigen zedelijke 
ervaring. Niet schrift of kerkelijk gebod waren leidend, maar ‘het gebod van de plicht’ ofwel ‘het 
recht van het zedelijke goede’ was voor de ethisch modernen de stem van een hogere wereld. 
Het ‘du sollst’ van Immanuel Kant werd als het ware de Godstem die gevolgd moest worden.1454   
Toch betekende het verschil in opvatting tussen Anne en Heering niet dat zij niet wilde spreken 
voor ‘Kerk en Vrede’. Zij streefden in essentie immers hetzelfde doel na: de vrede. In de kerk van 
                                                           
1445 Zie: Herman Noordegraaf, ‘Hugenholtz, Johannes Bernardus Theodorus (1888-1973)’, Biografisch Woordenboek van Nederland, via: 
http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn4/hugenholtz [geraadpleegd op 10-02-2012]. 
1446 ‘Kerk en Vrede’ werd de grootste christen-antimilitaristische vereniging in het interbellum. Op haar hoogtepunt in 1933 telde zij ruim 
9000 leden, onder wie zo'n 380 predikanten; onder invloed van de toenemende oorlogsdreiging liep het ledenaantal daarna terug. ‘Kerk en 
Vrede’ ging uit van de principiële onverenigbaarheid van oorlog en oorlogsvoorbereiding enerzijds en het christelijk geloof anderzijds. Zij 
wilde van dit beginsel getuigen en het ingang doen vinden binnen de kerken.’ Bron: Herman Noordegraaf, 'Hugenholtz, Johannes Bernardus 
Theodorus (1888-1973)'. 
1447 Het eerste jaar 1925 had het blad van ‘Kerk en Vrede’ 500 abonnees. In 1932 waren het er 10.000. Vgl. J.J. Buskes, Hoera voor het 
Leven (Amsterdam 1959) p. 159. ‘In de jaren dertig toen de dreiging van het nationaalsocialistische Duitsland steeds duidelijker werd - 
hoewel heel wat niet- pacifisten er tot 10 mei 1940 blind voor bleven - slonk die aanhang.’ Zie ook: J.K. Heldring, ‘Een dezer dagen. Kerk en 
Vrede’, NRC Handelsblad, columns, 18-06-1999, via: http://retro.nrc.nl/W2/Columns/Heldring/990618.html [geraadpleegd op 17-03-2013]. 
1448 Klooster, Het vrijzinnig protestantisme, p. 64. 
1449 H. Rombach,‘Heering, Gerrit Jan (1879-1955)’, Biografisch Woordenboek van Nederland, via: 
http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn2/heering [geraadpleegd op 12-02-2012]. 
1450 Mankes-Zernike, ‘De moderne richting’, pp. 97-98.  
1451 Vgl. Eward Postma, Dilettant, pelgrim, nar: de positie van C.W. Mönnich in cultuur en theologie (Delft 2008) p. 56 en A.J. Rasker, De 
Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795. Geschiedenis, theologische ontwikkelingen en de verhouding tot haar zusterkerken in de 
negentiende en twintigste eeuw (Kampen 1986) p. 228. 
1452 Idem. 
1453 Mankes-Zernike, ‘De moderne richting’, pp. 97-98.  
1454 Klooster, Het vrijzinnig protestantisme, pp. 47-48. 
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Tuindorp Vreewijk sprak ze de toehoorders toe over het dreigende oorlogsgevaar en de 
verplichting die ze voelde om daarover haar stem te laten horen. Ze sprak over oorlog in relatie 
tot de menselijke natuur en betoogde dat de mens van nature niet op oorlog en strijd belust was. 
‘(…) het wordt ons opgedrongen onder de leuze van het zogenaamde nationaliteitsgevoel. 
Daarom heeft de kerk een roeping het volk tot andere gedachten te brengen en op te komen 
tegen bloedvergieten.’1455  
 Hoe kon men in Nederland toch zo mee gaan in die oorlogsdrift en kinderen opvoeden 
met de idee dat militarisme normaal was? Ze wond zich bijvoorbeeld vreselijk op over de in 
Nederland georganiseerde internationale jamboree.1456 Vanuit het met militaire precisie 
opgebouwde kamp werden padvinders die vanuit heel Europa naar Nederland waren gekomen, 
meegenomen op een uitstapje naar de marine in Den Helder. Daar konden ze kennismaken met 
de prachtige Nederlandse zeevloot en mochten ze een heus oorlogsschip van binnen bekijken. 
Anne was geëxplodeerd toen ze dat hoorde. ‘(…) Ik kon de golf van bitterheid, die in me opsteeg, 
om den verwarden geestelijken achtergrond van heel deze pompeuze samenkomst, niet zoo 
spoedig tot gelatenheid doen verebben.’1457 Hoe kwamen de jamboreeleiding en de Nederlandse 
strijdkrachten er bij om nu, nu in Europa een nieuwe oorlog dreigde, kinderen bloot te stellen 
aan oorlogsmaterieel?1458 Hadden ze dan voor niets hun stem laten horen tijdens al die 
antimilitaristische conferenties, tijdens de vele anti-vlootwetprotesten? Veranderde er dan 
niets?  
 Ook in de jaren 1930 hield de vraag of de Nederlandse strijdkrachten beter bewapend 
zouden moeten worden de politiek-maatschappelijke gemoederen weer volop bezig. Anne kwam 
opnieuw in verzet tegen de komst van een wet die de vloot wilde versterken. Ze mobiliseerde 
haar eigen afdeling, die met de jaarvergadering van de landelijke NPB in zicht, besloot een motie 
in stelling te brengen tegen de vlootwet en voor antimilitarisme. ‘Het bleek wel dat zoowat allen 
antimilitarist waren. (…) 100 zulke mannetjes in de Tweede Kamer en de vlootwet zou zeker 
naar den kelder gaan’, schreef de notulist van de vergadering, waarop de afdeling zich krachtig 
uitsprak tegen het ‘vlootplan Deckers’.1459 Dat was in eerste instantie bedoeld om het op stapel 
staande vredescongres, op 28 Maart 1930 in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen -een 
opmaat naar de belangrijke Geneefsche ontwapeningsconferentie- ruggensteun te bieden. Er 
werd een tekst opgesteld waarin de afdeling Rotterdam Linkermaas de afkeuring over het 
vlootplan uitsprak, waarbij ze ‘in de eerste plaats geleid werd door zedelijke en godsdienstige 
beweegredenen’.  
De motie werd aangeboden aan de Staten-Generaal en pers en verstuurd aan zo’n 500 
vrijzinnige afdelingen en kerkgenootschappen met een oproep ‘om in gelijkheid van geest te 
handelen’.1460 
 Op initiatief van Annes afdeling werd de motie ook in stemming gebracht tijdens de 
jaarvergadering van de NPB. Maar het hoofdbestuur stelde een gewijzigde tekst voor waarin de 
jaarvergadering van de NPB ‘zich doordrongen wist van het grote belang dat de aanstaande 
conferentie voor de internationale ontwapening had voor de verschillende landen’. Ze wenste 
daarom uiting te geven aan haar vurige wens, dat alles gedaan werd om de conferentie te doen 
slagen en sprak de hoop uit dat de vertegenwoordigers van de landen zich beseften dat 
miljoenen uitzagen naar een uitkomst die een duurzame vrede verzekerde.1461  
 Maar de inkt was nog niet droog of Anne verklaarde ten overstaan van de vergadering 
dat zij hiermee niet akkoord kon gaan. Het door het hoofdbestuur verwoorde standpunt week te 
veel af van datgene wat zij met haar afdeling had opgesteld. De tekst van het hoofdbestuur was 
                                                           
1455 ‘Kerk en Vrede’, Rotterdamsch Nieuwschblad, 23-03-1936. ‘In 1928 richtte Kerk en Vrede zich tot de samenleving met een later wereld 
beroemd geworden boek: De zondeval van het christendom van haar voorzitter Prof. Dr. Gerrit Jan Heering, die van 1919 tot 1949 
hoogleraar was aan het Remonstrants Seminarium in Leiden. Het aantal leden steeg van 1924 tot 1934 van 1500 tot 9100 leden’. 
1456 A. Mankes-Zernike, ‘Het leger en het reisbureau’, Opbouw: Orgaan voor religieus humanisme, 4/41, 1937, p. 14. 
1457 A. Mankes-Zernike, ‘Een staartje van de jamboree’, Opouw: Orgaan voor religieus humanisme, 4/36, 1937, p. 14. 
1458 De Banier. Staatkundig gereformeerd dagblad, 01-08-1932. Zie ook: Els Blok, Uit de schaduw van de mannen. Vrouwenverzet 1930-
1940 (Amsterdam 1985) p. 229. 
1459 ‘Notulen J.H. Manders, Vlootplan vergadering NPB - afdeling Linker Maasoever, 18 september 1930’, Stadsarchief Rotterdam, 
Nederlandse Protestantenbond, toegangsnr. 135, 33. 
1460 ‘Motie tegen de vlootwet. Land- en Zeemacht’, Het Vaderland, 01-10-1930. 
1461 ‘Ned. Protestantenbond. Middagvergadering (Vervolg.) Motie ontwapeningsconferentie’, Het Vaderland, 23-10-1931. 
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geen godsdienstige vereniging waardig. Ze kon net zo goed van een roeivereniging zijn, aldus 
Anne. Ze zei dat ze de vurige wens wilde toevoegen ‘dat de gevolmachtigden der volken, radicaal 
zullen breken met het geloof, dat in wapengeweld onze zekerheid is gelegen en moedig zullen 
beslissen tot het vraagstuk van de ontwapening, dat alleen ons den vrede verzekert’.1462 Ook 
voegde ze er aan toe dat zij inmiddels geen enkel vertrouwen meer had in de 
ontwapeningsconferentie. Op 28 maart 1932 nam ze haar afdelingsleden mee naar een groot 
vredesconcert in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. Bedoeld ‘als ernstig protest 
tegen de geringe vooruitgang in Genève’.1463 
 
‘‘Domheid van de mensch of zijn wreedheid’ 
Inmiddels was Anne wel begonnen aan de voorbereidingen voor ‘het wereldcongres tegen de 
oorlog’ dat voor 16 en 17 juli 1932 gepland stond. Er verschenen oproepen in de kranten aan 
alle organisaties en personen om mee te doen met deze grote conferentie in Genève, waar in juli 
1932, op initiatief van de Volkenbond, de allereerste ontwapeningsconferentie van de 
wereldleiders zou starten. Het organisatiecomité wilde de aanwezige afgevaardigden op het 
ontwapeningscongres overtuigen van het antimilitaristische standpunt. Het beriep zich op het 
aangrijpende manifest van Romain Rolland en Henri Barbusse die daarin wezen ‘op het groote 
gevaar van een wereldoorlog, dat de menschheid opnieuw bedreigt’.1464 Met klem betoogden ze 
hoeveel gevaar er stak in de voortdurende stijging van de oorlogsbegrotingen, in de 
opeenstapeling van de bewapeningen.1465  

Van de geplande ontwapeningsconferentie in Genève hoefde men niet veel te 
verwachten. Dat congres zou veel meer gaan over doeltreffende bewapening dan over 
ontwapening. Ook de Nederlandse regering was van plan om opnieuw tien miljoen gulden uit te 
trekken voor een derde kruiser en nam daarmee deel aan de wapenwedloop, die ondanks alle 
conferenties en protest voort bleef gaan. Het comité van het wereldcongres tegen de oorlog riep 
daarom opnieuw op om de krachten te bundelen en in actie te komen tegen de ‘dreigende 
slachting’.1466 De oproep werd ondertekend door Anne en haar vriendinnen Ina Prins en 
Henriette Roland Holst, maar ook door de jonge Jacques Presser, Jan Romein en H.P. Berlage.1467  
 Op 16 en 17 juli 1932 werden in het hele land conferenties georganiseerd waar de 
verkiezingen van delegaties voor het congres in Genève plaatsvonden. Enkele dagen later werd, 
onder druk van de Volkenbond, het congres verboden. ‘De imperialistische machten willen in 
Genève niet gestoord worden bij hun “ontwapeningswerk”. Het strijdcongres zal plaats hebben, 
ondanks alles!’, kopte sociaal-democratisch weekblad De Tribune. Dat gebeurde ook, in 
Amsterdam. Maar toen de communisten het congres naar zich toe trokken en er voornamelijk 
delegaties uit Rusland acte de présence gaven, was dat deel van de antimilitaristen en pacifisten 
waartoe ook Anne Zernike zich rekende, al afgehaakt.1468 Het wereldcongres tegen de oorlog was 
mislukt, terwijl in Geneve de messen werden geslepen. 
 
 

                                                           
1462 Idem. 
1463 Bondsnieuws maart/april 1932. Stadsarchief Rotterdam, inv. nr. 135; Nederlandse Protestanten Bond Rotterdam; 6. Aanhangsel bij de 
archieven, coll. nr. 256: Bondsnieuws. De bijeenkomst werd georganiseerd door o.a. de Algemene Nederlandse Vredesbond, de 
Gereformeerde Vereniging voor Daadwerkelijke Vredesaktie, de Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid, Kerk en Vrede, R.K 
Vredesbond in Nederland, R.K Jongeren Vredesbond, School en Vrede, Vereeniging voor Volkenbond en Vrede, Vredeskring van Nederland 
en de Vredesscouts. 
1464 Uiteindelijk ging het congres in Geneve niet door, omdat het verboden werd. Het congres kreeg doorgang in Amsterdam, maar het werd 
tegen de oorspronkelijke bedoelingen in, vooral door de communisten naar zich toe getrokken. Zie:‘Manifesto of the World Congress 
Against War at Amsterdam, August 27-29, 1932’ in: The World Congress Against War, pp.16-24; eerder gepubliceerd als ‘Le Manifeste du 
congrès d’Amsterdam’, Monde, 223 (September 1932) pp. 4-5; ook gepubliceerd in: Wladimir Martel, Vers la guerre ou la révolution 
(Alençon 1933) pp. 18-21. Zie ook: ‘Intellectual Antifascism and the Amsterdam-Pleyel Movement’, in: David James Fisher, Romain 
Rolland and the Politics of Intellectual Engagement (Berkeley, Los Angeles, Oxford 1988) pp. 147-177. 
1465 ‘Voor het wereldcongres tegen den oorlog. Een oproep van het Comité tot voorbereiding. Voor de conferentie van 16 en 17 juli!, De 
Tribune, 11-07-1932. 
1466 Citaat afkomstig uit: ‘Voor het wereldcongres tegen den oorlog. Een oproep van het Comité tot voorbereiding. Voor de conferentie van 
16 en 17 juli!’, De Tribune, 11-07-1932. 
1467 Idem. 
1468 ‘Het Anti-oorlogscongres te Geneve verboden’, De Tribune, 19-07-1932. 
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Hoewel vooruitgangsdenkers ervan overtuigd waren dat bewapening sinds jaar en dag de 
voornaamste oorzaak van het uitbreken van oorlogen vormde en de verwachtingen vòòr de 
aanvang van de ontwapeningsconferentie bij menigeen hooggespannen waren, verwachtte Anne 
Zernike bijzonder weinig van de bijeenkomst van de wereldleiders. Misschien verraadde de 
officiële naam van het congres ‘the Conference for the Reduction and Limitation of Armaments’ 
haar al dat het de wereldleiders niet te doen was om ontwapening, maar slechts om reductie of 
gelimiteerd wapenbezit.1469 Op de eerste dag werden aan de delegaties duizenden petities 
aangeboden, afkomstig uit alle delen van de wereld met de dringende oproep er alles aan te 
doen om van de conferentie een succes te maken, maar al snel bleek dat wat een keerpunt in de 
wereldgeschiedenis had moeten worden begon uit te draaien op een fiasco en zelfs een 
wapenwedloop.1470 Toen Hitler in 1933 aan de macht kwam en het verdrag van Versailles, 
waarin besloten lag dat Duitsland als ‘schuldige’ aan de Eerste Wereldoorlog zich niet langer 
mocht bewapenen, terugdraaide en de dienstplicht opnieuw invoerde, werd de roep om 
veiligheidsgaranties binnen Europa sterker. 
 Een maand nadat Hitler in januari 1933 rijkskanselier werd, vloog de vlam in de pan.1471 
Op de avond van 27 februari 1933 stond de Rijksdag in Berlijn in brand. De Nederlander 
Marinus van der Lubbe, een anarchist uit Leiden, werd vlakbij het brandende gebouw 
gearresteerd. Hij zou bij een communistisch complot betrokken zijn. Voor Hitler was de 
Rijksdagbrand een ideale aanleiding om communistische, socialistische en andere politieke 
tegenstanders uit te schakelen. Het lukte hem om de andere partijen mee te krijgen in een 
besluit om hem per decreet te laten regeren. In juni van datzelfde jaar mocht alleen zijn eigen 
NSDAP nog blijven bestaan. Een dictatuur was geboren. In oktober 1933 trok Hitler Duitsland 
terug uit de Volkenbond en het congres van Genève, waarmee niet alleen de ontwapening van 
Europa was mislukt, maar de verhoudingen meer dan ooit op scherp kwamen te staan. Hitler 
begon aan een grootscheepse herbewapening, voerde in 1935 de dienstplicht in, voegde het 
Saarland, dat sinds het verdrag van Versailles onder bewind van de Volkenbond stond, opnieuw 
toe aan Duitsland en nam nog geen jaar later met veel militair vertoon het door Frankrijk 
bestuurde Rijnland in. De wereld keek toe, protesteerde, maar greep niet in.1472 

Anne volgde de ontwikkelingen in Duitsland op de voet. ‘Wie den schok, dien zijn 
vertrouwen in den mensch door den grooten oorlog had gekregen misschien eenigszins te boven 
was gekomen, is door de laatste gebeurtenis in Duitschland weer opnieuw en pijnlijk herinnerd 
geworden aan de zondigheid der menschelijke natuur. Wij weten niet wat we meer moeten 
betreuren, de domheid van de mensch of zijn wreedheid, maar waar die twee samenwerken 
ontstaat een hel op aarde, dat hebben wij gezien. Menigeen zal zich de afgeloopen weken hebben 
geschaamd mensch te zijn….’1473  

                                                           
1469 ‘The World Disarmament Conference [formally known as the Conference for the Reduction and Limitation of Armaments] convened in 
Geneva on 01 February 1932. Disarmament had been a lively topic in diplomacy since the World War, and while statesmen tended to view it 
cynically, the Depression had made armaments more of a burden for all nations (ironically, the race to rearm in the late thirties would be 
credited by some observers with breaking the Depression). There was hope, if not conviction, that an acceptable disarmament formula might 
be found. Hoover was a strong supporter of disarmament, principally for economic reasons. He hoped that even the nervous French could be 
coaxed into an agreement that would allow reduction of armaments by one-third.’ Bron:‘Geneva Conference 1932-1934, via: 
http://www.globalsecurity.org/military/world/naval-arms-control-1932 [geraadpleegd op 12-12-2013]. 
1470Nog voor het begin van de Ontwapeningsconferentie stelde de Nederlandsche Dagbladpers een aan het adres van de conferentie gerichte 
petitie op, waarin de mogendheden werden opgeroepen er alles aan te doen om van de conferentie een succes te maken. Deze petitie zou door 
twee en een half miljoen Nederlanders worden ondertekend. Zie: E. van Raalte,‘Ontwapening is geboden'. Beteekenis en taak der 
Ontwapeningsconferentie (Assen 1932) pp. 5-8 en pp. 16-18; C. Bakker-van Bosse, 'Volkenbondsmalaise', Groene Amsterdammer, 26-09-
1931; Idem, 'In het zicht der Ontwapeningsconferentie', De Volkenbond, 6, 1931, pp. 149-155; J. de Louter, 'Twee beginselen van den 
Volkenbond 11', De Volkenbond, 5, 1929, pp. 61-65. 
1471 R.C. van Diepen, Voor Volkenbond en vrede. Nederland en het streven naar een nieuwe wereldorde 1919-1946, Academisch 
Proefschrift, Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam, 1999, pp. 129-135, via: http://dare.uva.nl/document/470719 
[geraadpleegd op 21-08-2013]. 
1472 Ian Kershaw, Hitler: A Biography (New York 2008) pp. 260-320: ‘Securing Total Power’ en ‘Working Towards the Führer’. Vgl. ook: 
‘De herbewapening en bezetting van het Rijnland. Derde Rijk tot 1939’ via: 
http://www.duitslandweb.nl/naslagwerk/Geschiedenis/Derde+Rijk+tot+1939/Bezetting+Rijnland.html [geraadpleegd op 19-08-2013]. 
Duitslandweb is een initiatief van het Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam (DIA) een onafhankelijke, wetenschappelijke 
instelling gericht op politiek, economie en geschiedenis van Duitsland vanuit Nederlands perspectief. Het DIA voert de redactie van 
Duitslandweb. 
1473 A. Mankes-Zernike,‘Vernieuwing’, De Stroom. Weekblad voor religieus humanisme, 15-04-1933. 
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Communisten en joden begonnen uit Duitsland te vertrekken. Veel Nederlandse anarchisten 
namen na 1933 gevluchte Duitse communisten in huis.1474 Ook Anne en Willy boden tijdelijk 
onderdak aan enkele politieke vluchtelingen, onder wie een Duitse communistische voorman, 
die waarschijnlijk via de connecties van Henriette Roland Holst of Ina Prins in Rotterdam-Zuid 
belandden.1475 Dat ze ook wel eens wat te veel meegingen in de hulp aan vluchtelingen en in het 
ootje werden genomen, bleek toen de uit Duitsland gevluchte ‘nep prins’ Harry Domela bij haar 
op de stoep stond. Domela had zich in de jaren 1920 in Pruisen uitgegeven als Prinz Wilhelm von 
Preussen. Na zijn ontmaskering belandde hij in de gevangenis, waar hij zijn memoires, die ook 
werden verfilmd, schreef. Toen Hitler aan de macht kwam deed de inmiddels vrijgekomen 
gewezen ‘prins’ er maar beter aan zo vlug mogelijk te verdwijnen. Hij had in zijn prinsenbestaan 
te veel hoge nazi's gecompromitteerd. Hij belandde in Rotterdam-Zuid, omdat hij de linkse 
schrijvers Jef Last en Freek van Leeuwen goed kende. Via het schrijverscollectief Links Richten 
vond hij onderdak bij Bertus Meijer en probeerde hij iets bij te verdienen door de verkoop van 
zijn autobiografie.1476 Van Jef Last en Van Leeuwen kreeg de nep prins een lijst van mogelijk 
geïnteresseerden. Een van hen was de predikante van de Linker Maasoever, een bekende van de 
heren en bovendien linksgeoriënteerd. Ze kocht het boek van de arme Domela, maar liet het, 
toen ze begreep met wat voor een oplichter ze te maken had, terugbezorgen bij het huis van 
Bertus Meijer. Het geld mocht Domela houden.1477 
  
‘Dit uitelkaar gaan’: de scheiding van Willy 
Te midden van de economische crisis en de ontwikkelingen op het Europese en wereldtoneel 
waar ze zich veelvuldig mee bezighield, begon ook Annes privéleven de nodige aandacht van 
haar te eisen. Begin januari 1932 overleed onverwacht, na een kort ziekbed, haar moeder. Het 
maakte een diep verborgen verdriet in haar los.1478 Later schreef ze daarover dat toen eigenlijk 
voor het eerst sinds het overlijden van Jan, elf jaar daarvoor, een verlies haar tot in haar diepste 
wezen raakte.1479 Door te schrijven dat ‘een goede moeder […] altijd te vroeg [sterft]’ en dat 
‘Haar dood […] een leed betekende waarvan men zich nooit helemaal herstelt’, was het alsof ze 
het grote verlies van haar moeder probeerde te veralgemeniseren, maar tegelijkertijd voelde ze 
dat ze zich over wilde geven aan de rouw, terwijl de plicht riep en ze eigenlijk ‘voort moest’ met 
‘preken, catechisatie, cursussen geven, huisbezoeken afleggen’.1480 In het Bondsnieuws schreef 
ze in het voorjaar van 1932 opnieuw over de Bijbelse Naomi, waarmee ze zich al eerder had 
vereenzelvigd. De vrouw die zich bij haar aankomst in Bethlehem liever Mara, wat bittere 
betekent, liet noemen. Het was alsof ze zich tussen de regels door verbond met de 
oudtestamentische vrouw die, net als Anne, zo jong haar man had verloren en zich daarom niet 
langer Naomi (‘Mijn liefelijkheid’) liet noemen. Met het verlies van haar moeder leek haar jeugd 
verdwenen. Dacht ze aan Amsterdam toen ze schreef over het moment dat Naomi met Ruth het 
Bethlehem van haar jeugd binnen ging? Ze schreef:  
 

Dramatisch oogenblik bij uitnemendheid, waarin de verandering, die het leven aan ons 
heeft voltrokken, als het ware tastbaar worden. Een ondeelbaar moment voelen we 
onszelve zóó als we vroeger waren, omgeven door onze vrienden en verwanten, die ons 
lief waren en nabij, om onmiddellijk te weten: dat behoort tot het verleden voorgoed, wij 
zelve zijn verouderd, velen van onze vrienden zijn vertrokken en dood. Nooit wordt de 
grondstemming van ons leven meer duidelijk dan in dit oogenblik, waarin de mensch 
niet veinst, maar openbaart wat er ligt op den bodem van zijn hart.1481 

 
                                                           
1474 De Weert (Raket) e.a (red.), Rood Rotterdam, p. 165. 
1475 Volgens de herinneringen van Beint Mankes boden ze ook onderdak aan een uit Armenië gevluchte geestelijke. Zie: Beint Mankes, p. 60. 
1476 Martin Mooij, ‘Nawoord bij de heruitgave van links richten’, in: Links Richten, volledige reprint 1932-1933 (Amsterdam 1973) pp. 302-
303 en Harry Domela, Van paria tot prins van Pruisen, gedenkschriften van Harry Domela (Baarn 1928). 
1477 Bertus Meijer, Van onder op!, p. 48.  
1478 Zie de rouwadvertentie voor Antje Zernike-Dieperink, Algemeen Handelsblad, 13-01-1932. 
1479 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 200. 
1480 Idem. 
1481 Bondsnieuws, maart 1932, Stadsarchief Rotterdam, inv. nr. 135; Nederlandse Protestanten Bond Rotterdam; 6. Aanhangsel bij de 
archieven, coll. nr. 256: Bondsnieuws. De bijbeltekst komt uit Ruth 1: 20. 
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Anne ervoer dat een voor anderen verborgen bitterheid, rouw en gemis maar moeizaam 
opgemerkt werd. Daar had ze zelf deel aan, maar dat betekende niet dat ze niet gezien wilde 
worden. ‘Noemt mij Mara de Bittere, want de Heer heeft mij bitter leed aangedaan. En wilt nu in 
dit woord niet een klacht horen. Het komt voort uit een behoefte aan waarheid en zuiverheid’, 
schreef Anne aan haar afdelingsleden.1482       
 Ze leek in een periode van aanhoudend verlies behoefte te hebben aan de erkenning van 
dat wat zij verloren had en aan het verliezen was. Haar jaren 1930 zouden zich kenmerken als 
jaren van verlies. Terwijl Europa langzaam richting een nieuwe oorlog schoof, antimilitaristische 
waarden het leken af te leggen en veel oude waarden niet meer zeker leken, hielden ook de 
drama’s in Annes persoonlijke leven aan. Na haar moeder verloor ze haar goede vriend en 
collega Cornelis Hooykaas, de man die haar naar Rotterdam had gehaald, met wie ze Het Nieuwe 
Verbond had gesticht en met wie ze haar liefde voor de kunst deelde. Het raakte haar diep en 
opnieuw overviel haar het gevoel dat niemand haar verdriet en worsteling opmerkte. Misschien 
stopte ze het zelf te goed weg. ‘Wij verbergen te vaak ons leed’, schreef ze in het Bondsnieuws, 
‘meenende dat wij het makkelijker kunnen dragen als niemand er van weet. In werkelijkheid ligt 
er een grote troost in de eerbiedige erkenning, ook door anderen, van wat wij aan smart hebben 
ondervonden.’1483  

Ook thuis vond zij in die periode geen luisterend oor. De spanningen tussen haar en Willy 
waren gedurende de jaren opgelopen en een scheiding hing al enige tijd in de lucht. In 1932 nam 
Anne het drastische besluit weg te gaan uit het huis aan de Groenezoom - ze verliet Willy. ‘Dit uit 
elkaar gaan was een verstandig besluit’, schreef Beint Mankes later, ‘wat voor de volle honderd 
procent door mijn moeder genomen is en haar grote moeite gekost moet hebben, maar dat, toen 
ze het eenmaal genomen had, consequent door haar is uitgevoerd’.1484 Willy was volgens hem 
vervreemd van de realiteit.  

Ze was geobsedeerd geraakt door de heilzame krachten van de natuurgenezing en 
probeerde haar nieuwste methodes uit op Beint.1485 Naast karige, strikt vegetarische maaltijden 
en het verbod op alcohol en tabak en het houden van gezonde vakanties in de natuur van 
Leersum, maar ook in de Zwitserse Alpen, werd Beint thuis regelmatig blootgesteld aan ijskoude 
zitbaden. Het was een vorm van hydrotherapie ontwikkeld door de voormalige priester 
Kneipp.1486 Als jongen was die laatste genezen van tbc dankzij het nemen van ijskoude baden in 
de Donau en nu predikte hij het kuren met natuurlijke middelen, waaronder baden in 
afwisselend warm en koud water en toegediend volgens welomlijnde principes, maar ook het 
zich blootstellen aan zonlicht en gezonde lucht. In Beints herinnering boezemden vooral die 
baden in de avonduren hem angst in. Daarna moest hij tante Wil een nachtzoen geven, voor hij 
ging slapen. Met angst en beven betrad hij dan de studeerkamer, waar hij in zijn herinnering dan 
meestal een lange preek kreeg over hoe ‘onverbeterlijk’ hij wel niet was. ‘“Niet omdat ik dat 
prettig vind, integendeel het zou veel gemakkelijker voor me zijn jou maar in je sop te laten 
gaarkoken, maar omdat jij een goed mens wordt, moet je…”, en dan kwam een hele lijst van wat 
ik allemaal verkeerd gedaan had en hoe verdrietig zij daar wel over was.’1487 

Toen ze ook een vriendje van Beint de ijskoude baden wilde toedienen, om zijn astma te 
genezen, was de maat voor Anne vol. Willy en zij waren meer en meer van elkaar aan het 
vervreemden. Wat te denken van Willy’s gekleurde reformkleding die zij telkens nieuw 
aanschafte om ze na een paar keer dragen zwart te laten verven bij ‘De regenboog’ in Tilburg. De 
vele dozen op zolder waren daarvan stille getuigen. En dan haar steeds frequentere studieverlof. 
Was dat echt studieverlof of meldde zij zich steeds vaker ziek? Hoewel ook Beint het niet zeker 
wist, vermoedde hij dat dit ‘verlof’ haar op advies van een zenuwarts werd verleend. Ook de 
platonische liefde voor de naburige kunstenaar Derksen van Angeren zorgde voor de nodige 

                                                           
1482 Idem. 
1483 A. Mankes-Zernike, ‘De gang van het leven’, Bondsnieuws, september 1932, Stadsarchief Rotterdam, inv. nr. 135; Nederlandse 
Protestanten Bond Rotterdam; 6. Aanhangsel bij de archieven, coll. nr. 256: Bondsnieuws. 
1484 Beint Mankes, p. 80. 
1485 Later zou Willy van Stockum verschillende brochures over natuurgeneeskunst publiceren onder de vlag van een reformatiebeweging 
binnen de Zevende Dagadventisten. 
1486 Bron: http://www.kneipp.nl/over-kneipp/historie.html [geraadpleegd op 12-12-2012]. 
1487 Beint Mankes, p. 53. 
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ergernissen. Ze begon zich arm te kopen aan zijn etsen en tekeningen, omdat ze er zogezegd van 
in een religieuze extase raakte. Een ieder die daar iets van durfde te zeggen kreeg de wind van 
voren.1488 

Willy’s steeds extremer wordende interesses en uitingen begonnen Anne langzaam op te 
breken. Haar opvoedingsaanwijzingen richting Beint, hielden maar niet op. ‘“Beint doorlopen, 
Beint niet naar de grond kijken, Beint rug rechtop, Beint diep ademhalen (…)”. Dat mijn moeder 
een keer tot mijn enorme opluchting zei dat ik dit niet helemaal kon helpen, omdat ik nog een 
kind was, herinner ik me nu nog!’1489 Het leverde de nodige strijd op, waarna Willy steevast 
‘verbaasd’ en ‘verdrietig’ was, ‘omdat ze alles toch alleen maar in het belang van de ander 
deed’.1490 
   Beint begon zich ondertussen voorzichtig af te zetten tegen zijn vrijzinnige moeder. Hij 
ontwikkelde een interesse voor het orthodoxe protestantisme. In tegenstelling tot wat hij 
misschien gehoopt had keurde zijn moeder zijn keuze niet af. Het leverde lange discussies op, 
maar Anne moedigde zijn nieuwsgierigheid aan door hem een kerkbode te geven waarin de 
kerkdiensten van de verschillende richtingen werden geadverteerd. Ze vergezelde hem naar een 
dienst van ds. Berkelbach van der Sprenkel, een collega die ze ooit had ontmoet op een convent 
en die ze ondanks zijn orthodoxie graag mocht. Het bezoek aan de Rotterdamse Noorderkerk 
werd een hele ervaring. Letterlijk en figuurlijk op afstand van zijn moeder, die in het 
vrouwengedeelte moest plaatsnemen, onderging Beint zijn eerste Nederlandse-Hervormde 
kerkdienst. Van Willy, die zelf geheel onkerkelijk beweerde te zijn, kreeg Beint niets dan spot en 
tegenwerking. De enige dienst die zij zo nu en dan eens bezocht, was in het Nieuwe Verbond, als 
Anne daar voorging. Een atheïst was ze niet, zo zou ook snel genoeg blijken, wel weigerde ze zich 
in die jaren ergens aan te binden. Misschien was het belachelijk maken van Beints ‘kerkelijke 
zoektocht’ de druppel die voor Anne de emmer deed overlopen. Het ging immers in tegen al haar 
vrijzinnige principes. Ieder mens, hoe jong of oud, mocht zijn eigen waarheid vinden, zijn eigen 
God. Daarvoor hoefde je geen verantwoording af te leggen en zeker niet te worden bespot. 
  In 1933 besloot Anne dat ze bij Willy weg wilde. Ze vroeg een nieuw huis aan en kreeg al 
snel een woning toegewezen aan de Weimansweg, op luttele meters afstand van het kerkgebouw 
aan de Jagerslaan. Willy bleef nog even in het dubbele huis wonen, maar vertrok al snel 
voorgoed naar Leersum, waar zij haar antimilitaristische overtuiging en reformhouding 
voortzette bij de reformatiebeweging van de Zevende Dagadventisten.1491 Een beweging 
waarover Anne later zou schrijven: ‘Zonder gevaar zijn deze secten stellig niet. Zij sluiten de 
ogen van velen voor wat werkelijk verbetering zou kunnen brengen in de ontwrichte toestand 
van de wereld, door hen te verblinden met fantastische voorspellingen van een hemels rijk, dat 
nabij is.’1492 Had ze daarbij Willy voor ogen? Of Anne en Willy ooit nog contact hadden is niet 
bekend. Beint zocht haar kort na het overlijden van Anne in 1972 op en bleef dat doen tot het 
overlijden van ‘tante Wil’ in 1978. Naast enkele familieleden en een ‘handjevol’ leden van haar 
kerkgroep was hij een van de weinigen aanwezig bij haar begrafenis op het kerkhof van 
Leersum, het dorp waar hij zoveel vakanties met zijn moeder en Willy had doorgebracht.1493 

                                                           
1488 Volgens Beint Mankes brachten de werken van Derksen van Angeren zijn Tante Wil in een religieuze extase. Hij beschrijft ook hoe de 
kunstenaar regelmatig door de dames uitgenodigd werd om te komen eten. Samen namen ze een abonnement op de Nieuwe Rotterdamsche 
Courant. Na enige tijd boden ze hem een lege kamer aan, om zijn drukpers te plaatsen die hij in zijn eigen woning niet kwijt kon. Zie: Beint 
Mankes, p. 55. 
1489 Beint Mankes, p. 38. 
1490 Idem. 
1491 Het betreft hier de reformatiebeweging van de Zevende Dagadventisten. Een minderheidsbeweging die zich afscheidde in verzet tegen de 
oproep van de reguliere Zevende Dagadventisten om wel te gaan vechten in de oorlog, ook op de sabbat. Willy verhuisde na de scheiding 
van Anne Zernike permanent naar Leersum. Hoe en waarom zij lid werd is niet bekend. Binnen dit genootschap publiceerde zij veel boekjes 
en brochures over natuurvoeding en een gezonde levenswijze. Hoewel de zevende dagadventisten erg behulpzaam waren in het 
beantwoorden van mijn vragen en mij wezen op de afgescheiden groep waar Willy deel van uitmaakte, was deze laatste groep dat niet. Mijn 
vragen werden helaas niet beantwoord.  
1492A. Mankes-Zernike ‘Het Adventisme. Oude dwalingen winnen nieuwe aanhangers’, De Groene Amsterdammer, 12-06-1948. 
1493 De lijst met handtekeningen van aanwezigen bij de uitvaart van Willemina P. van Stockum is in particulier bezit. Beint Mankes schreef 
over ‘Tante Wil’: ‘Voordat we naar Amsterdam gingen, hebben we eerst ‘tante Wil’ begraven, de vriendin en voor negen jaar de huisgenote 
van wijlen mijn moeder die zaterdag 6 mei op 91-jarige leeftijd gestorven is, (…). Op een nieuw, althans voor mij nieuw, kerkhof in 
Leersum, de plaats waaraan voor mij zoveel jeugdherinneringen verbonden zijn, werd ze ter aarde besteld waarbij een handjevol wat ernstige 
mensen aanwezig was, merendeels vertegenwoordigers van de godsdienstige sekte waartoe ze de laatste tien jaren of daaromtrent van haar 
leven, behoorde. Iemand uit een Intellectueel milieu, jarenlang lerares Frans, die al zeer lang zozeer in een andere wereld leefde dat van haar 
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De periode na de scheiding werd niet alleen emotioneel, maar ook financieel een moeilijke tijd 
voor moeder en zoon. Het opnieuw beginnen in een economisch slechte tijd betekende 
betekende dat zij een forse stap terug moesten zetten. Door de aanhoudende malaise waren de 
leden van de geloofsgemeenschap niet meer in staat het traktement van de voorgangster te 
bekostigen. Anne had weinig keuze en stemde in met een salarisreductie van ruim twintig 
procent, op haar toch al zeer karige loon van tweehonderd gulden per maand. Mede dankzij met 
het inkomen dat Willy als docente Frans verdiende aan de HBS was er volgens Beint altijd een 
‘redelijke financiële basis’ geweest, maar die was weggevallen toen Anne en Willy uit elkaar 
gingen.1494 Daarover klagen deed Anne niet. Dat lag volgens hem niet in haar aard.1495 Wel deed 
ze pogingen om een aanvulling te krijgen vanuit het hoofdbestuur van de NPB. Met een redelijk 
succes, al bleef het krap. Ook Beint realiseerde zich dat. Hij begon aan de Haagse kunstacademie 
aan een beroepsopleiding, in eerste instantie tot tekenleraar.1496 Binnen een paar jaar zou hij 
geld gaan verdienen en zijn moeder financieel bij kunnen staan.  
                  Terwijl ze haar weinig succesvolle werk voor de vredesbeweging voortzette en de 
dreiging in Europa steeds sterker voelbaar werd, begon Anne zich eind jaren 1930 terug te 
trekken in haar studeerkamer. Ze richtte zich op het schrijven van boeken en artikelen, wijdde 
zich weer meer aan de theologie en aan de positie van de vrouw in het ambt. Inmiddels was ze 
vijfentwintig jaar predikante. Een mijlpaal waar op haar verzoek niet bij stil werd gestaan 
binnen de NPB-afdeling. Maar terwijl de eigenlijke datum van haar jubileum, 5 november 1936, 
inderdaad geruisloos voorbij ging, werd in Bovenknijpe wel het een en ander voorbereid.1497 
Toen ze daar twee weken later preekte was er ‘een sobere groen versiering’ rondom de 
preekstoel aangebracht en sprak de plaatselijke predikant, ds. Nolthenius, Anne in een geheel 
gevuld kerkje lovend toe. Hij herinnerde de toehoorders er aan dat dr. Mankes op 5 november 
1911 haar intrede had gedaan bij de doopsgezinde gemeente en benoemde dat de band tussen 
de gemeente en ‘ds. Zernike’, zoals zij in Friesland nog altijd werd genoemd, ondanks haar 
vertrek in 1915 altijd sterk was gebleven. Hij dankte haar namens de kerkenraad voor de wijze 
waarop zij de gemeente van Bovenknijpe had geleid en bij tijd en wijle nog steeds leidde. Anne 
was aangenaam verrast door de hartelijke ontvangst. Zij bedankte de gemeente voor de moed 
die zij in 1911 hadden gehad om een jonge, onervaren vrouw als predikante te beroepen. ‘Nu — 
na een kwart eeuw zijn er 24 vrouwelijke predikanten’, aldus Anne, ‘maar de gemeente van 
Bovenknijpe heeft echter de eer het initiatief te hebben genomen’.1498  
 In het noemen van het na vijfentwintig jaar nog steeds geringe aantal vrouwelijke 
predikanten lag veel betekenis. Ze was inmiddels behoorlijk actief geworden in de Kring van 
Vrouwelijke Predikanten, een in 1923 opgerichte vereniging van vrouwelijke predikanten, 
hulppredikanten en theologiestudentes, die tot doel had de gang van zaken rondom het 
predikantschap van vrouwen binnen de verschillende kerkgenootschappen en verbanden te 
bespreken en waar mogelijk te bevorderen.1499 
 In het oprichtingsbericht hadden de kringleden laten weten: 
 
 
 
 

                                                           
oorspronkelijke relaties voor zover niet gestorven, niemand aanwezig was. Herinneringen aan haar ophalen is onmogelijk omdat het er te 
veel zijn.’ Zie: Beint Mankes, pp. 378-379 
1494 Beint Mankes, p. 80.  
1495 Idem. 
1496 Idem, pp. 84-85. 
1497 ‘Mevr. dr. A. Mankes-Zernike’, Nieuwsblad van Friesland: Hepkema’s courant, 04-11-1936. 
1498 ‘Doopsgezinde Sociëteit. Zilveren ambtsjubileum dr. Mankes-Zernike’, Nieuwsblad van het Noorden, 17-11-1936. 
1499 Mijn dank gaat uit naar de archivaris G.W. Heemstede van het PKN-dienstencentrum, voor het traceren van het archief van de Kring van 
vrouwelijke predikanten, voorts naar kringlid, predikante en theologe, dr. M.C. Jongeling (1918-2013) voor het zo zorgvuldig archiveren van 
de materialen van deze kring en naar het echtpaar D. en A. van Vliet uit Ridderkerk voor hun ‘gouden tip’ over de documentaire gemaakt 
over de reünie van de eerste studentenvereniging voor studentes theologie in Leiden (‘Kaap de Goede Hoop’) en naar Bara van Pelt (IKON) 
voor het aan mij schenken van het ‘koffertje’ met daarin de materialen die zij verzamelde in voorbereiding op deze documentaire, die zij 
samen met Lioni Schrederhof maakte. Informatie over de documentaire via: http://www.ikon.nl/videocatalogus/godsdienst-
documentaire.html [geraadpleegd op 12-09-2014]. 
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De tijd is voorbij waarin men gelijkstelling van man en vrouw ook in het openbare leven 
wilde grondvesten op een veronderstelde gelijkheid van gaven en karakter. Ook als 
predikante kan de vrouw de man niet vervangen en de man de vrouw niet; beiden 
hebben op gebied van godsdienstprediking en onderwijs als op dat van het herderlijke 
werk hun eigenaardige hoedanigheden.1500  

 
Onder haar leden bevonden zich naast Anne ook andere theologes en predikantes van het eerste 
uur, onder wie Nicolette Bruining en Constance Gerlings.1501 Als kringlid wierp Anne zich op als 
secretaresse. Ze hield bij welke predikantes een aanstelling hadden, hoe het financiële en 
juridische gedeelte was geregeld en hoe het klimaat binnen de verschillende seminaries en 
kerkgenootschappen was voor vrouwelijke predikanten. Vooral de rechtspositie van 
predikantes hield Anne behoorlijk bezig. Binnen en buiten de kring zette zij zich in die jaren in 
voor de verbetering ervan, wat volgens haar de interesse voor het ambt zou vergroten.1502  
  In het bij het ambtsjubileum van Anne gepubliceerde artikel in de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant, berichtte de redacteur uitgebreid over het aantal vrouwen dat ‘sinds de 
ambtsaanvaarding van mejuffrouw Zernike’ een predikantspositie had verworven. De redacteur 
merkte op dat ‘de vrouw in theologie en kerk burgerrecht heeft verkregen’ en dat Nederland 
inmiddels omstreeks veertig vrouwelijke theologen kende, maar dat de Nederlandse Hervormde 
Kerk de officiële bediening des Woords niet over wilde laten aan een vrouw.1503 ‘Hoevele en hoe 
krachtige pogingen men van vrijzinnige zijde tot openstelling van den kansel voor de vrouw ook 
heeft ondernomen’, het verzet binnen dit kerkgenootschap was sterk. Vrouwen mochten wel 
hulppredikster zijn, maar moesten zich ‘met het voorlezersbankje onder den kansel als 
“spreekplaats” tevreden stellen’.1504 Helaas valt niet na te gaan van wie de redacteur de in het 
artikeltje verstrekte informatie heeft gekregen. De gedetailleerdheid van het stuk doet 
vermoeden dat hij contact heeft gezocht met Anne, die in de zichzelf toegeëigende rol van 
‘secretaresse’ van de kring, in de jaren 1920 en 1930 goed op de hoogte was van de positie van 
de vrouw in het ambt.1505 

De Kring-verslagen illustreren dat de integratie van vrouwen in de beroepsgroep die 
eeuwenlang door mannen gemonopoliseerd was, buitengewoon moeizaam verliep.1506 
Rolmodellen waren er niet en de salariëring bleef achter bij die van mannelijke predikanten. 
Bovendien stonden vrouwelijke predikanten er in de pastorie alleen voor. Zij konden niet 
steunen op een echtgenoot, omdat vrouwen nu eenmaal niet geacht werden het huwelijk te 
combineren met het uitoefenen van een beroep.1507  
 
 
 

                                                           
1500 Zie archief van de Kring van Vrouwelijke Predikanten, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (VU 
Amsterdam). Aldaar: tekst van het oprichtingsbericht in de Nieuwe Rotterdamsche Courant (1923). 
1501 Aanwezigheidslijst bij de vierde kring vergadering op 15 april 1926 vermeldt o.a.: Constance Gerlings (1875-1942, NH), Jantina 
Haumersen (1881-1967, Luth.), Nicolette Bruining (1886-1963, NH), F.W. (Riek) Rappold (1890-1975. Rem). A.G. (Bea) Gunther (1893-
1979, Rem), Agniet Frevel (Rem), E.B.A.(Emilie) Poortman (1900-2004), Van Royen, A. Mankes-Zernike (DG/NPB), M.T. (Metje) 
Gerritsma ( 1893-1950, DG), Johanna Maria Eelman (1892-1978, DG), Coba Boerlage (1892-1971 DG/NPB), S.E. Doyer (1898-1974, DG) 
A.J. (Ans) van der Ban (1898-1973, DG), L.C. Dufour (1903-1988, Luth.), M. (Mies) Herfst 1907-2004), Aafke Leistra (1902-1967, DG). 
De bijeenkomsten van de kring vonden plaats in het gebouw van ‘De Vonk’, een maatschappelijke organisatie opgericht en geleid door 
Emilie Knappert. Zij was onder meer een van de NPB-zondagsschool juffen van Anne Zernike geweest en ook één van de geldschieters van 
de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers in Bentveld (onder leiding van Willem Banning).  
1502 ‘Verbetering rechtspositie voorgangers’, Het Vaderland, 22-10-1931 en ‘Ned. Protestantenbond. Rechtspositie der voorgangers’, 
Nieuwsblad van het Noorden, 29-10-1932. 
1503 ‘Van wie tot de Ned. Hervormden 11, tot de Evangelisch Luthersen 2, tot de Doopsgezinden 13 en tot de Remonstranten 13 behooren. 
Van die veertig bedienden slechts 22 een kerkelijk ambt als predikant, (te weten 2 bij de Ev. Lutherschen. 9 bij de Doopsgezinden, die 
bovendien nu 2 emeritae telden en 9, van wie één hulppredikster, bij de Remonstrantsche kerk. Voorts zijn 5 in particulieren dienst als 
predikante of voorgangster werkzaam, van wie 2 tot de Hervormden behooren. Tenslotte telt de Hervormde kerk nog 2 hulpprediksters’, 
aldus de tekst in de krant. 
1504 Idem. 
1505 Dat het artikeltje is geschreven naar aanleiding van het ambtsjubileum sterkt het vermoeden dat de redacteur contact heeft gezocht met 
Anne Mankes-Zernike. 
1506 Zie ook hoofdstuk 6. 
1507 Zie: De Baar en Pitstra, ‘Van “een artikel van weelde” tot beroep’, p. 33. 
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Voor Anne was het onbegrijpelijk dat mannen en vrouwen aanhoudend op grond van hun sekse 
werden beoordeeld en beloond. Toen ze in 1911 in het ambt trad was haar ‘natuurlijk voorspeld 
dat een vrouw zich zou moeten forceeren, om dit echt-mannelijke werk te verrichten, maar mijn 
ervaringen zijn anders geweest’. In een autobiografisch artikeltje getiteld ‘De vrouw in het 
wondere ambt’ dat in 1938 in De Groene werd gepubliceerd schreef Anne opnieuw dat iedereen 
het predikantswerk op zijn of haar eigen wijze deed, los van man of vrouw zijn, want ‘er is niets, 
waar we zoo onze persoonlijkheid in geven als in dit werk’.1508 De titel van dat artikeltje lijkt 
bijna niet van Anne afkomstig te kunnen zijn. Had De Groene zich vergist tijdens de opmaak van 
het stuk en per ongeluk ‘De vrouw’ geschreven [cursivering FP]? De autobiografie die Anne op 
basis van dit eerste autobiografische schrijven uiteindelijk publiceerde heette niet voor niets 
Een vrouw in het wondere ambt [onderstreping FP]. ‘De vrouw’ bestond voor haar immers niet. 
Van die overtuiging had ze al in 1913 getuigd, toen ze in De Vrouw, de vrouwenbeweging en het 
vrouwenvraagstuk een vlammend stuk had geschreven.1509  

Sinds 1910, toen zij de eerste versie van het latere artikel schreef, had zij haar mening 
daarover niet bijgesteld.1510 In haar recensie van een boek van Jo Van Ammers-Küller in 1933 
kwam die mening opnieuw naar voren. Daarin schreef ze dat vrouwen eindeloos verschillend 
van elkaar waren en daarom onmogelijk konden worden beoordeeld op hun ‘vrouw-zijn’. ‘De 
vrouw’ bestond voor haar niet, er waren enkel ‘ontelbare enkelvouden’.1511 Ook bij een 
vergadering van de Kring in 1937, waar Anne een lezing verzorgde stelde ze dat nog een keer 
heel duidelijk. In haar uiteenzetting getiteld ‘Is het predikantschap geschikt voor de vrouw?’, 
wierp Anne op dat er beter een andere vraag kon worden gesteld, namelijk: ‘(…) is het voor mij 
geschikt?’ Want wie is toch ‘de vrouw’?, vroeg ze zich af. Bovendien stelde ze nog eens duidelijk 
dat zij er van overtuigd was dat ‘er […] geen werk [is] dat een vrouw per se niet kan. Het zou dus 
heel vreemd zijn (…) om het ambt voor vrouwen een andere vorm te geven.’1512 Wel begon ze zo 
langzamerhand te vrezen dat er door de aanwezige angst voor vrouwelijke predikanten geen 
plaats was binnen de religieuze gemeenschappen in Nederland. Misschien moest de 
theologiestudie zelfs maar helemaal niet meer worden aangemoedigd onder meisjes. Want wat 
gebeurde er met hen in barre tijden, als ze eenmaal afgestudeerd geen betrekking zouden 
krijgen en dus hun eigen brood niet zouden kunnen verdienen?1513 Ze ondervond nu zelf ook aan 
den lijve hoe moeilijk het was om rond te komen van het karige salaris.  
 Met het artikeltje in De Groene schreef Anne na een kwart eeuw predikantschap een 
eerste aanzet tot een terugblik op haar carrière in het predikambt. ‘De vrouw in het wondere 
ambt’ was een eerste schets van een langere autobiografische terugblik op haar werkzame leven, 
maar vooral een betoog over de positie van vrouwelijke predikanten in Nederland. Het zou nog 
een kleine twintig jaar duren voordat een boek, met een titel die op een cruciaal punt afweek van 
de titel van haar artikel in De Groene, zou worden gepubliceerd.1514   
  
 
 
 
 
 

                                                           
1508 A. Mankes-Zernike, ‘De vrouw in het wondere ambt. Ervaringen van een predikante’, De Groene, 12-11-1938, p.15. 
1509 Zie inleiding en hoofdstuk 2. Zie ook: Zernike, ‘De studie der vrouw in de theologie’, pp. 719-724. 
1510 Onderaan haar bijdrage aan De Vrouw, de vrouwenbeweging en het vrouwenvraagstuk staat een verwijzing naar een eerder, niet 
gepubliceerd stuk, dat zij, nog als studente, in 1910 schreef (p. 724). Ook in latere discussies over vrouwen en predikambt uitte zij deze 
mening. Zie daarover hoofdstuk 2 en 6. 
1511 ‘Recensie van Jo van Ammers-Küller, Twaalf interessante vrouwen (Amsterdam 1933)’, De Stroom, 12, 11-11-1933. Zie over Van 
Ammers-Küller: P.E. van der Heijden-Rogier, ‘Küller, Johanna (1884-1966)’, Biografisch Woordenboek van Nederland, via: 
http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn3/kuller#sthash.gQgo1dbI.dpuf [geraadpleegd op 17-11-2012]. 
1512 Marieke Osterman, ‘Vrouwelijke predikanten als buitenstaanders (1923-1958): Een onderzoek aan de hand van het gevestigden-
buitenstaandersmodel en gebaseerd op het notulenboek van de “Kring van vrouwelijke predikanten in Nederland”’, in: Freda Dröes. Anne-
Marie Korte, Marian Papavoine en Jonneke Bekkenkamp (red.), Proeven van vrouwenstudies theologie, III (Zoetermeer 1993) pp. 167-206, 
aldaar p. 184. 
1513 ‘De animo voor het predikantschap’, Leeuwarder Nieuwsblad: goedkoop advertentieblad, 31-10-1935. 
1514 Mankes-Zernike, ‘De vrouw in het wondere ambt’, p. 15. 
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HHet vertrek van Beint 
Terwijl de jaren 1930 verstreken ging Beint steeds meer zijn eigen gang. Door de week richtte 
hij zich op de afronding van de kunstacademie in Den Haag en op zondag struinde hij met zijn 
studievriend, de latere predikant Koert Slik, de orthodox-protestantse kerken van Rotterdam af. 
In de zomervakanties ging hij niet meer met zijn moeder mee naar Zwitserland, de Veluwe of de 
Buissche Heide. Hij trok er alleen op uit of ging met vrienden op fietsvakantie. Kort na zijn 
afstuderen diende zich een stageplek aan bij een reclamebureau in Londen.  

Anne vond het moeilijk om haar enige kind te laten gaan, vooral nu de donkere wolken 
boven Europa zich samenbalden. Hoelang zou het nog duren voor het oorlogsgeweld weer 
losbarstte? In Italië had de fascistische leider Mussolini zijn hang naar het militarisme 
onderstreept door te verklaren dat het geluk van de vrouw in het moederschap en dat van de 
man op het slagveld lag en dat het Italiaanse volk een militaristisch, oorlogvoerend volk moest 
worden. In Frankrijk had de minister van oorlog in een rede voor reserveofficieren gezegd dat 
het eindelijk eens ernst moest worden met de militaire vorming van de jeugd en in een Japans 
blad werd openlijk opgeruid tot oorlog. Een kind van drie jaar moest daar leren de oorlog te 
beminnen en zich oefenen in het gebruik van een geweer.  

De wereld leek zich te richten op het vormen van soldaten. In Spanje probeerden enkele 
rechtse generaals onder leiding van Franco een staatsgreep te plegen, wat resulteerde in de 
installatie van een fascistisch en conservatief bewind. Franco werd gesteund door Hitler, die niet 
alleen het Rijnland en Saarland had teruggevorderd, maar eind jaren 1930 aan een verdere 
opmars begon. Op 13 maart 1938 dwong hij Oostenrijk tot aansluiting bij het derde rijk en kort 
daarop werd Tsjecho-Slowakije ingenomen.1515 Hitler toonde zich buitengewoon agressief en 
was uit de Volkenbond gestapt om zich ongestoord verder te kunnen bewapenen. Zijn nationaal-
socialistische ideologie was nog wel het meest bedreigend van allemaal.1516 Anne zag de 
ontwikkelingen met lede ogen aan. Ze vroeg zich af hoelang de vrede nog bewaard bleef in 
Europa. Dat haar zoon vastberaden was juist op reis te gaan maakte haar nerveus. Wat als er 
oorlog uitbrak terwijl hij elders was? Maar ze wilde haar zoon niet tegenhouden. Hij moest zijn 
eigen weg volgen. 

Toen de stageplek en het onderdak voor de eerste dagen in Londen geregeld waren 
bracht Anne Beint naar de Rotterdamse haven, waar hij per boot richting de Engelse hoofdstad 
vertrok. Zonder Willy en Beint en zonder inwonende hulp in de huishouding, was Anne voor het 
eerst in haar leven echt alleen. Dat het vertrek van Beint, wat een grote verandering van haar rol 
als moeder inluidde, haar bepaald niet onberoerd liet valt op te maken uit een van haar artikelen 
dat in die periode in het Algemeen Handelsblad verscheen. Zoals zij steeds deed, probeerde ze 
ook het loslaten van Beint te vangen in een doordachte beschouwing. Alsof ze haar woorden als 
parachute gebruikte, er mee omlaag sprong zonder de diepte te hoeven vrezen, schreef ze: 
 

Zich hoe langer hoe meer voor het kind overbodig te maken wordt nu de groote taak van 
het moederschap. Alleen een moeder, die zich zelf meer lief heeft dan het kind, ervaart 
het als pijnlijk, dat hij haar steeds minder gaat behoeven. De groei van haar kinds 
zelfstandigheid is voor een echte moeder een groote vreugd.1517 

 

                                                           
1515 Idem, pp. 363-364 en 389 e.v. 
1516 Ian Kershaw, Hitler: A Biography (New York 2008) p. 297. 
1517 A. Mankes-Zernike, ‘Het moederschap’, Algemeen Handelsblad,12-02-1938. Zie ook het gedicht van Horst Bieneks, ‘Worte’, in: Die 
Zeit danach, Gedichte (Frankfurt am Main 1974 
                             Worte  
   meine Fallschirme  
                           mit euch  
       springe ich ab  
                wer euch richtig öffnet  

                                  schwebt    
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Anne en Beint, jaren 1930 (particuliere collectie) 

Ze zocht haar toevlucht in de literatuur. Zo spiegelde ze zichzelf in de moeder van Goethe. Haar 
grote zoon verwende haar niet met zijn bezoeken - vele jaren gingen voorbij, waarin zij hem niet 
zag - maar toen zij zich moest voorstellen aan een hooggeplaatst persoon, zei ze vol trots en 
eenvoud: ‘Ik ben de moeder van Goethe’. En Anne vond troost in de wijze woorden van Boutens, 
die zo goed begreep dat een kind geen bezit was:  
 

U heb ik niet gekregen, u heb ik nooit verloren:  
Mijn leven werd u winnen van dat gij waart geboren,  
Gij even vreemd en eigen van ver als van nabij —  
Ik was veeleer een kind van u dan gij van mij.  
Nu houden u mijn handen zoo bleek en zoo geschonden, —  
Maar eindlijk- en voor altijd heb ik mijn kind gevonden —  
De matelooze droomen van mijn eenzaam hart  
Verdwijnen in de glorie van deze witte smart.1518 

 
Hoewel moederschap een leven lang duurt, moest de twee-eenheid tussen moeder en kind 
worden verbroken, zodat het kind volledig zichzelf kon worden, aldus Anne.1519 Haar grote 
overtuiging dat ieder mens zichzelf moet leren kennen verloor ze ook in het pijnlijke losmaken 
van Beint niet uit zicht. ‘Dit is tenslotte het doel, niet slechts van de opvoeding, maar van heel het 
leven: dat de mensch zichzelf leert vinden’, had ze eerder geschreven. 1520 Er waren inmiddels 
ruim dertien jaren verstreken, Beint was toen nog maar een kleine jongen geweest, maar het 
was nog steeds haar waarheid. 
 Haar zoon maakte het inmiddels goed in Londen. Hij maakte plannen om na deze stage 
richting Amerika te vertrekken. Toen Anne dat hoorde zocht ze onmiddelijk contact met haar 
zwager, Jans broer Cornelis Mankes, die naar Amerika was geëmigreerd en in California woonde. 
Het antwoord kwam snel: Beint was er van harte welkom. Met een onderkomen in de VS kon de 
procedure voor een visum in werking worden gesteld en kwam Beints droom, om in het land 

                                                           
1518 P.C. Boutens, ‘Pièta’, Zomerwolken (Amsterdam 1922). 
1519 Mankes-Zernike, ‘Het moederschap’. 
1520 Mankes-Zernike, Opvoedingsproblemen, p. 113. 
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waar reclametekenen een ‘booming business’ was ervaring op te doen, snel dichterbij.1521 Het 
opnieuw laten vertrekken van haar zoon betekende ook dat Anne wederom voor langere tijd 
alleen zou zijn. Aan die gedachte moest ze wennen. Ze maakte ingewikkelde en stressvolle 
maanden door, waarin de gevoelens rondom het tijdelijke afscheid van haar zoon werden 
verzwaard door het onverwachte overlijden van enkele dierbare vrienden.   
 Op oudejaarsdag 1938 kwam het bericht dat Richard Roland Holst geheel onverwacht 
was overleden. Anne kon het niet geloven, ze had Richard en Henriette kort daarvoor nog 
bezocht. Op de eerste dag van het nieuwe jaar reisde ze naar Bloemendaal om haar vriendin te 
steunen in dit zware onverwachte verlies. Daar lag Richard, rustig en krachtig op zijn 
doodsbed.1522 Enkele dagen later werd hij onder grote belangstelling gecremeerd.1523 
 Kort daarop werd ze opgeschrikt door het overlijden van Ditte Lebeau. Anne had altijd 
contact gehouden met de vrouw, die haar relatie met kunstenaar Chris Lebeau na vele jaren van 
strubbelingen had beëindigd. Ze was snel verouderd en verbitterd geraakt door haar relatie met 
Chris, maar in Rotterdam lachten Ditte en Anne regelmatig als ze terugdachten aan dwaze 
gebeurtenissen uit lang vervlogen tijden. Eind jaren 1930 werd Ditte ziek en belandde ze in het 
ziekenhuis. Toen Anne haar opzocht, lag ze in een grote witte ziekenhuiszaal, ‘waar niets was dat 
aan haar hunkering naar schoonheid tegemoet kwam’. Daar, in die trieste omstandigheden, stierf 
ze.1524  
  
De theologe 
Misschien waren het haar slechte financiële positie en de onzekerheid of de afdeling in 
Rotterdam haar traktaat in de nabije toekomst nog wel zou kunnen betalen of wellicht was het 
‘gewoon’ tijd voor iets anders, maar hoe het ook zij, vanaf het einde van de jaren 1930 trad er 
een kentering op in de carrière van Anne Zernike. Tussen 1936 -het jaar dat zij haar 
ambtsjubileum vierde- en haar emeritaat in 1948 verschoof het zwaartepunt van haar carrière 
langzaam van het predikantschap naar de rol van beschouwende theologe. Nu ze niet langer een 
huis deelde met Willy en Beint was er meer tijd om te schrijven. Ze reflecteerde op vrijzinnige 
thema’s en verdiepte zich in theologische vraagstukken. Zo besprak ze de weergave van Christus 
in net gepubliceerde boeken en verdiepte ze zich in de verschillen en overeenkomsten tussen 
katholieken en protestanten.1525  
 Sinds haar jeugd en met name het godsdienstonderwijs dat ze bij de Vrije Gemeente in 
Amsterdam had genoten, had Anne belangstelling voor het fenomeen ‘Universele religie’. Ze 
begon artikelen over de overeenkomsten en verschillen tussen oosterse en westerse religies te 
publiceren en eind jaren 1930 schreef ze Historische godsdiensten en universeele religie 
(1938).1526 In die uitgave van de Linker Werkgroep van Moderne Theologen, beschreef Anne niet 
alleen de verschillende wereldreligies, maar betoogde ze ook dat de universele religie als 
zodanig een abstractum was. Het universele kon volgens haar slechts in zoverre in alle religies 
begrepen worden als religies die in de richting van dezelfde God wezen. Het was volgens haar 
zowel een wetenschappelijke als een godsdienstige behoefte, om van andere godsdiensten 
kennis te nemen. Maar ze wilde zich hoeden voor een vanuit het christendom verheven 
standpunt. In tegenstelling tot dat wat anderen –bijvoorbeeld Rudolf Otto- beweerden, dat in de 
eindstrijd tussen de godsdiensten het christendom als overwinnaar uit de bus zou komen, 
geloofde Anne dat er geen eindstrijd zou zijn, omdat geen enkele geest zich volgens haar kon 

                                                           
1521 Beint Mankes, p. 115. Beint Mankes vertrok niet naar Amerika, omdat de oorlogsdreiging inmiddels zo groot was dat de oversteek naar 
Amerika niet meer kon worden gemaakt. In plaats daarvan vond hij een baan in Brussel en begin 1940 in Amsterdam.  
1522 Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 161-162. Anne voelde zich dankbaar voor het vele lieve en goede dat ze haar in vriendschap hadden 
geschonken. ‘Waarmee ze mij hebben verwarmd en verrijkt’.  
1523 Algemeen Handelsblad, 05-01-1939. Zie voor het verblijf van Anne (en Beint) op Buissche Heide ook: Boek van de Buissche Heide, 
aantekening van Henriette Roland Holst, 19 mei 1939. 
1524 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 201. 
1525 Zie: A. Mankes-Zernike,‘Allerzielen’, De Stroom, 10-1933, p. 1 en ‘Twee boeken over Christus’, De Stroom, 04-11-1933, p. 11. 
1526 Zie bijvoorbeeld De Stroom van 22 oktober 1932 en ‘Over het heilige’, De Stroom, 13-09-1930. Zie ook de cursus die zij samen met 
Henriette Roland Holst gaf in Barchem ‘Over Oost en West’: ‘Programma van de Woodbrookers Serie weekeind-cursussen’, Het Volk: 
dagblad voor de arbeiderspartĳ, 19-01-1934. Zie ook de cursussen die zij gaf in het Nieuwe Verbond over Boeddhisme & Christendom en 
‘Vreemde Godsdiensten’, Bondsnieuws 1934, Stadsarchief Rotterdam, inv. nr. 135; Nederlandse Protestanten Bond Rotterdam; 6. 
Aanhangsel bij de archieven, coll. nr. 256: Bondsnieuws. 
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openbaren los van ras en politiek, samenleving en cultuur.1527 Maar net als bij Otto vormde het 
heilige uiteindelijk ook voor Anne de kern van het geloof.1528 
 Al enkele jaren eerder, in 1931, had ze in het Bondsnieuws geschreven over ‘het 
grootsche, universeele verlangen’ waar de vrijzinnigen volgens haar nooit de ogen voor hadden 
gesloten. Dat was een zegen, want ‘in het benepen brein van hen die menen dat slechts een 
godsdienst, het christendom, en daarin slechts een richting, hun met den waren God in 
verbinding stelt en dat alle andere menschen op dwaalwegen zijn en afgoden dienen, is de 
werkelijkheid mismaakt tot caricatuur’.1529 Ze betoogde dat ‘ruim en wijd’ de geest was van hen 
die eerbiedig erkenden dat overal waar het leven tot bewustzijn komt, het verlangen ontstaat 
naar wat boven dat begrensde leven uitgaat. (….) En of hij dien God nu noemt Allah of Jehova, of 
Christus, dan wel of hij geen naam voor Hem weet en slechts belijdt, dat in het Nirwana waar alle 
begeerten zullen zijn uitgebluscht, de zaligheid wordt bereikt, is maar ’n betrekkelijk gering 
onderscheid.’ Het was voor Anne wezenlijk hetzelfde:  
 

Al deze verschillende vereerders weten in hun vereering hun kleinheid verslonden door 
iets groots, hun begrensdheid doorbroken worden door iets onbegrensd, hun 
persoonlijke versmelten in den Universeele. Als wij een mensch zien in gebed verzonken, 
vragen wij niet of hij een christen, een jood of een mohammedaan is. De naam dien hij 
aan zijn God geeft, de woorden die hij tot Hem spreekt, zijn het belangrijkste niet. Hij 
manifesteert het aangeraakt worden van het schepsel door den Schepper en dat is het 
groote.1530 

 
Het deed haar denken aan de tekst van de ‘godsdienstige cantate’, het muziekstuk dat ooit ter 
gelegenheid van de oprichting van de Vrije Gemeente van Amsterdam was gecomponeerd door 
Daniël de Lange. De tekst van het stuk was geschreven door de gebroeders Hugenholtz, waarvan 
de jongste voorganger van de gemeente was. In die tekst werd de kern van het gedachtegoed van 
de Vrije Gemeente verwoord. ‘Daar ruischt door alle hemelstreeken. Een zucht, een beed, een 
klacht, een lied. In duizend talen, ’t eene teeken.’1531  
 Het waren ideeën die het christendom overstegen en het vrije denken centraal stelden, 
zodat de ziel zich onbelemmerd kon richten op een leven in harmonie met God. Bij de première 
van die cantate had de voorganger, Annes vroegere godsdienstleraar P.H. Hugenholtz jr., 
daarover gesproken. Hij had aangetoond hoe de moderne godsdienst, ‘aan de oude kerkvormen 
ontwassen, gewekt en aangekweekt moet worden in vrije verenigingen, waar men, volkomen 
brekende met de kerkelijke sleur, uit het opwekkend woord van den prediker en van den leek, 
zowel als uit het godsdienstig lied bezieling put’. Nadat het tweede gedeelte van de cantate, die 
die gedachte moest verklanken, werd uitgevoerd, had hij gesproken over hoe het godsdienstige, 
zedelijke leven een sociale macht moest worden die het onderwijs, de kunst, ‘ja heel het 
menschelijk leven, heiligt en bezielt’.1532 
 

                                                           
1527 ‘Rudolf Otto was een Duitse Protestantse theoloog. Hij verdiepte zich met name in de verschillen en overkeenkomsten tussen de westerse 
en oosterse religie. Otto spreekt in Het heilige nadrukkelijk over religie, maar hij bedoelt daarmee de overgave aan God in het geloof, en in 
het bijzonder het geloof zoals het vorm krijgt in de christelijke traditie. Otto laat zien hoe het Voor-Indiase geloof in genade overeenkomsten 
vertoont met de christelijke opvatting daarvan, maar ook dat de godsdienstige houding verschilt’. Zie: Rudolph Otto, Indiens 
Genadenreligion und das Christentum (Marburg 1930), gebruikte vertaling: De genadereligie van India en het christendom: overeenkomsten 
en verschillen, Fenomenologische klassieken deel 3, uit het duits vertaald door Alfred Schepers (Amsterdam 2005). Zie ook: Wilfrid Hensen, 
‘Waar is God gebleven; een zoektocht naar het heilige’ (Utrecht 2001). Citaat via: http://home.zonnet.nl/rudolfotto/Rudolf%20 
Otto%20Inri/Otto.html [geraadpleegd op 12-10-2013]. 
1528 Scheepers,‘Rudolf Otto’, p. 220. 
1529 Bondsnieuws, mei 1931, Stadsarchief Rotterdam, inv. nr. 135; Nederlandse Protestanten Bond Rotterdam; 6. Aanhangsel bij de 
archieven, coll. nr. 256: Bondsnieuws. 
1530 Idem. 
1531 Op 3 mei 1880 werd de eerste uitvoering verzorgd ter gelegenheid van de feestelijke opening van het gebouw van de Vrije Gemeente, zo 
vermeldde het Algemeen Handelsblad van 04-05-1880. De tekst van de cantate werd geschreven door P.R. Hugenholz en P.H. Hugenholz jr., 
welke laatste bij die gelegenheid tevens optrad als voorganger voor de 1500 aanwezigen. We mogen aannemen dat De Lange's liberale 
godsdienstige opvattingen weerspiegeld worden in de tekst van de Godsdientige Cantate. De woorden van Hugenholtz jr. sloten aan bij De 
Langes afkeer van ‘kleinsteedsheid’ en overstegen de beperktheid van traditionele kerkgenootschappen. 
1532 Algemeen Handelsblad, 04-05-1880. 
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In Anne Zernikes werk waren de sporen van het gedachtegoed van Hugenholtz jr.en de Vrije 
Gemeente duidelijk terug te vinden. Na de publicatie van Universeele religie begon ze aan een 
tweede boek De mens en zijn godsdienst.1533 In dat boek, over het heil in verschillende 
godsdiensten, brak zij in haar slotbeschouwing over het christendom een lans voor die vorm van 
vrijzinnigheid die geen uitwendige autoriteit erkende van kerk, noch bijbel, noch dogma’s. 
Vrijzinnigheid die bovendien verdraagzaamheid als haar erfgoed zag en uitdroeg.1534 
 Na 25 jaar in het predikantsambt en haar emeritaat in zicht besloot ze zich meer toe te 
leggen op dat andere deel van haar professie, op de theologie. Over haar motieven kan alleen 
maar worden gespeculeerd, nergens schrijft ze er zelf over. Wilde ze in de toekomst, zoals 
Banning ook zou doen, zich toeleggen op het docentschap?1535 Hoopte ze op een positie aan de 
universiteit?  
 

 
Anne Zernike (particuliere collectie)  waarschijnlijk gemaakt in de jaren 1930. 

 
Anne op 7 mei 1937, met de toga onder de arm, kort voor 

of na het door haar ingezegende huwelijk van de familie Van Hakkeveld in de Franse Kerk in Voorburg (particuliere collectie). 
 
                                                           
1533 A. Mankes-Zernike, De mensch en zijn godsdienst (Naarden 1941). 
1534 Idem, 122-123. 
1535 J.J. Meijer schrijft bijvoorbeeld dat Mankes-Zernike in Subjectief ‘eenige polemiek over de Christologie met den heer A.M. van de Laar 
Krafft’ geeft. Zie: ‘Kerknieuws. Theologie en Practijk’, Het Vaderland, 01-09-1938. 
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Het dispuut dat ze uitlokte met Nicolaas Westendorp Boerma, een Nederlandse Hervormde 
predikant die sinds 1935 werkzaam was als lector aan het Doopsgezind Seminarium in 
Amsterdam, lijkt die veronderstelling te onderbouwen. Een week nadat De Zondagsbode bekend 
maakte dat Nicolaas Westendorp Boerma, jarenlang dorpspredikant in Blija, de nieuwe 
hoogleraar in Amsterdam werd, publiceerde Anne een uitgebreid, vijf afleveringen beslaande 
bespreking van zijn nieuwste boek Neen en Ja.1536 
 Hoewel niet van doopsgezinde huize werd Westendorp Boerma na vier jaar lectorschap, 
in 1939 als hoogleraar aan het Seminarium benoemd. Het was de bedoeling, dat hij de traditie 
van De Bussy en diens leerling F.J. de Holl zou voortzetten.1537 Hoewel hij als vrijzinnig werd 
gezien, was de nieuwe hoogleraar volgens de biografische schets van kerkhistoricus Derk Jansen 
allerminst modern: ‘Hij mocht dan wel vrijzinnig zijn, modern was hij zeker niet. Westendorp 
Boerma was een man van geloof, en daarvoor vond hij eens de volgende bewoordingen: “Wij 
hebben niet nodig een moralistisch eigengereid geloof, maar geloof in deemoed, en in en door de 
deemoed kracht”’.1538  
  Alsof ze de gang van de discussie die ze met Westendorp aan wilde gaan, vooraf had 
bedacht begon Anne haar artikel met de uiteenzetting dat de nieuwe professor, de opvolger van 
haar overleden vriend Izaak De Bussy, die zij in de eerste regels van haar artikel al noemde, geen 
betweter was of iemand die polemiek zocht. Het sierde hem, vond Anne, want ‘wie bewonderen 
kan is aan jalouzie ontheven en niet van zichzelve vervuld’.1539 Achteraf bevreemden die zinnen. 
Hoewel ze over Westendorp Boerma gaan, lijkt de schrijfster ook op zichzelf te reflecteren. Zij 
hield namelijk wel van polemiek. Dat was al veelvuldig gebleken. Bovendien stak het haar 
ongetwijfeld dat Westendorp Boerma de leerstoel van haar mentor in Amsterdam mocht 
bekleden. Terwijl hij niet eens, zoals Anne wel, een leerling van hem was geweest of zich zoals zij 
wel, had aangesloten bij de Doopsgezinde Broederschap.1540  
Annes recensie van zijn nieuwste boek was, hoewel positief, vooral ook uiterst kritisch ten 
opzichte van Westendorp Boerma’s afwachtende en volgens haar ‘niet gedefinieerde houding’. 
Ze verweet hem vooral anderen te citeren, zonder daarin zelf stelling te nemen.1541  
  Dat hij zich niet uitsprak over het militarisme-vraagstuk was een bijzonder heikel punt 
voor Anne ‘… Wat ons vooral interesseert, hoe de schrijver, die een Christen is in deze tijd over 
den modernen oorlog denkt (….).’ Ze twijfelde eraan of hij wel echt pacifist was. Westendorp 
Boerma hing dan zogezegd wel de woorden van ds. Scholten uit Christen en Burger aan, iets wat 
Anne kon bekoren, maar ze aarzelde om aan te nemen dat dit echt het standpunt van de 
hoogleraar was, want verderop in zijn boek las ze: ‘Daarmee is niet gezegd dat elke deelneming 
aan oorlogvoering wordt afgewezen’. Een ontolereerbare uitspraak volgens Anne: ‘De christen 
die het onvoorwaardelijke kwaad niet afwijst…dit begrijpen wij niet, althans niet in 
beginselverklaring, als hoedanig dr. Westendorp Boerma deze woorden hier aan het slot van zijn 
beschouwing aanhaalt. Nu het geciteerde zoo halfslachtig is, betreuren wij het des te meer, dat 
hij hier niet duidelijk met zijn eigen woorden sprak!’1542 Voor haar kon de waarheid van de kerk 
geen andere zijn, dan dat oorlog onvoorwaardelijk en altijd verkeerd was. Het standpunt van 
Kerk en Vrede, aldus Anne. Hoe kon Westendorp Boerma een absoluut moreel oordeel vellen 
                                                           
1536 A. Mankes-Zernike, ‘Dr. N. Westendorp Boerma: Neen en ja. Ethisch-religieuze Studien. H.J. Paris, Amsterdam (I-V)’, De 
Zondagsbode. Doopsgezind Weekblad. 23-07-1939 t/m 20-08-1939 en Nicolaas Westendorp Boerma, ‘Anti-critiek’ 1-3, De Zondagsbode. 
Doopsgezind Weekblad, 27-08-1939 t/m 10-09-1939. 
1537 Derk Jansen, ‘Om het ware woord. Nicolaas Westendorp Boerma (6 april 1872 - 28 november 1951)’, Documentatieblad voor de 
Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 (DNK), 01-07-2003, pp. 3-24, aldaar pp. 3-4: ‘Westendorp Boerma werd sterk beïnvloed door De 
Bussy die hem, zoals eveneens uit het ''geestelijk testament'' blijkt, de ogen opende voor de empirische realiteiten in de godsdienst en de 
geschiedenis. Mede daaruit wordt Westendorp Boerma’s belangstelling voor Engelse en Amerikaanse schrijvers verklaarbaar. De Bussy, ooit 
aangeduid als een pionier van de theologische significa, wees hem ook op de betekenis van dit onderdeel van de taalwetenschap: “het vragen 
naar de betekenis van een term, een woord, een beeld, zulk materiaal nooit als pasmunt willen aanvaarden, maar er de context van willen 
weten”.’ Jansen verwijst naar: Klein Wassink en Van Leeuwen, Tussen geest en tijdgeest, p. 40. 
1538 Derk Jansen, ‘Om het ware woord’, pp. 3-24 Citaat afkomstig uit een brief van Westendorp Boerma aan Jarich Boersma, d.d. 14 juni 
1950 (overgenomen van Jansen). 
1539 Mankes-Zernike, ‘Dr. N. Westendorp Boerma: Neen en ja’, I, 23-07-1939. 
1540 Negentien jaar eerder vocht zij op gelijke wijze met DeBussy’s andere leerling en opvolger, ds. Holl. Zie: A. Mankes-Zernike, ‘Geen 
maatschappelijke verantwoordelijkheid?’, Tijdschrift voor Ethiek, 1922, pp. 113-116. Zie ook: F.J Holl, ‘Waar is de bron’, pp. 117-131 en A. 
Mankes-Zernike ‘Repliek’, pp. 191-192. 
1541 Mankes-Zernike, ‘Dr. Westendorp Boerma’s Neen en Ja’, V, 20-09-1939. 
1542 Mankes-Zernike, ‘Dr. Westendorp Boerma’s Neen en Ja’, IV. Oorlog en Vrede’, 13-09-1939. 
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over oorlogsvoering zonder dat het geheel ervan overzien kon worden? Elke oorlog bewijst toch 
achteraf, dus als het geheel wel overzien kon worden, dat ze nutteloos was geweest en alleen 
maar schade en ellende had gebracht?  
 Westendorp Boerma wenste op dit deel van haar kritiek niet te reageren. Hij gaf aan 
geen polemiek over een onderwerp als ‘oorlog en vrede’ te willen.1543 Durfde hij niet in te gaan 
tegen haar die zo onderlegd was in het antimilitarisme of was hij bang voor de kritiek van zijn 
nieuwe doopsgezinde collegae? In zijn antikritiek begon hij met te stellen dat de geest van Anne 
geheel anders ingericht was dan de zijne. ‘De wetenschap en de logica zijn Mevr. M.’s afgoden; zij 
decreteeren met gezag. Daar ligt het verschil tussen ons. Het lijkt mij beter naar de dingen zelf te 
zien en er redelijk over na te denken; met hoe gering resultaat misschien.’ 1544  
 Het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat Westendorp Boerma weigerde om op het 
vraagstuk van oorlog en vrede te reageren. Tentijde van de discuissie in De Zondagsbode was er 
geen actueler onderwerp. Het was augustus 1939, nog diezelfde maand mobiliseerde Nederland 
haar leger. Na de anti-kritiek van Westendorp Boerma verstomde de discussie. Anne richtte zich 
op haar afdeling. Veel zonen en echtgenoten van haar afdelingsleden werden onder de wapens 
geroepen. Begin september begonnen Hitlers legers op te rukken. Het Duitse leger viel Polen 
binnen. Meteen daarop verklaarden Engeland en Frankrijk aan Duitsland de oorlog. De Tweede 
Wereldoorlog was begonnen. 
 
 

 
Afdelingsleden van de Nederlandse Protestantenbond aan de Linkermaas (rond 1939). In het midden, met ketting,  Anne Mankes-
Zernike, naast haar aan de linkerkant: Mevrouw Buurveld, koordirigente & organiste, tussen hen in Mevrouw van Duyl. Twee dames 
verder, de witharige Mevrouw de Ru. Daarachter tussen de twee genoemde dames, met bril, Johannes C. Wage. Aan de andere zijde 
achter de dame met de donkere bril, de Heer Buurveld. Verder opschuivend tot uiterste rand van de groep Piet Eilander. Aan de 
andere uiterste zijde van de groep: de voorlaatste vrouw in de voorste rij, Cato Wage-de Hullu. Achter haar is juist het hoofd van de 
heer van der Leck nog zichtbaar. Achteraan: Wim Nijhuis. Links naast Anne de vrouw van Wim. (Foto: Stadsarchief Rotterdam, 
informatie: Jan L. Wage)1545 

                                                           
1543 Derk Jansen schrijft in zijn biografische schets van Westendorp Boerma: ‘Het thema ''Geloof en oorlog'' kwam in diezelfde maand [in 
1915- FP]] aan bod. In zijn overweging voor Onze Kring maakte hij onderscheid tussen het kerkelijke en het geestelijke christendom en, 
schreef hij, op het laatste komt het aan. Oorlog is geen geestelijke zaak en zeker niet door God gewild. Geloof is een ervaring van de zuivere 
individuele ziel en als deze steun vindt in God, dan kan men niet tot oorlog komen. (…) Hoe hij er bijna 20 jaar later over dacht wordt uit het 
artikel niet duidelijk. Het officiële standpunt van de Nederlands Hervormde kerk was echter niet een van antimilitarisme.’  
1544 Nicolaas Westendorp Boerma, ‘Anti-critiek’ 1 en 3, De Zondagsbode. Doopsgezind Weekblad, 27-08-1939 t/m 10-09-1939. 
1545 Foto Stadsarchief Rotterdam, archief Nederlandse Protestantenbond. De leden zijn geidentificeerd door Jan L. Wage, zoon van de op de 
foto staande Johannes C. Wage en Cato Wage, De Hullu, Antwerpen 18 januari 2012. 
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In oktober 1939 vierde Het Nieuwe Verbond haar tien-jarig bestaan. Maar de vreugde was 
gedempt. Europa was in oorlog. In de kerken werden bidstonden gehouden.1546 De vrouwen van 
Rotterdam verenigden zich opnieuw, het zou de laatste keer zijn, in een Vrouwenvredesgang, 
een grote demonstratie door het hart van de stad, om te demonstreren tegen het geweld.1547 Tot 
kort voor het uitbreken van die zo gevreesde nieuwe oorlog zou Anne zich blijven inzetten voor 
vredescongressen en bleef zij, met de vrouwen die kerkten in Het Nieuwe Verbond, meelopen in 
de vreedzame demonstraties. In 1934 had ze nog geholpen met de voorbereidingen van 
‘Vrouwen tegen de Oorlog en het Fascisme’, een internationaal wereldcongres van vrouwen 
tegen de oorlog dat van 4 tot 6 augustus 1934 in Parijs plaats zou moeten vinden.1548 

Vrouwen uit alle standen en beroepen en van alle politieke richtingen hadden gehoor 
gegeven aan de oproep om te protesteren tegen de oorlog. Ruim duizend afgevaardigden, die 
meer dan een miljoen vrouwen vertegenwoordigden, waren naar Parijs gekomen om daar, los 
van politieke of religieuze voorkeur te spreken over de strijd tegen oorlog en fascisme. Opnieuw 
een initiatief dat niet werd bepaald door politieke voorkeur. In een tijd waarin ‘het schijnt alsof 
aanbidding van geweld als een besmettelijke ziekte over de wereld gaat’ was het van het 
grootste belang dat vrouwen eendrachtig ‘naar buiten van haar vredeswil getuigen’, aldus het 
comité. Ook tijdens de stille rondgangen die in de jaren daarna werden georganiseerd 
verenigden duizenden vrouwen, zonder onderscheid in politiek of kerkelijke gezindte zich onder 
het motto ‘Eendracht maakt macht’. Slechts ‘bewapend’ met spandoeken zouden de vrouwen, 
ook Anne en de vrouwelijke leden van afdeling aan de Linker Maasoever, tot diep in 1939 de 
stille rondgangen volhouden. ‘De mensch van deze tijd heeft slechts een leegen hemel en een 
troosteloze aarde en daardoor grijpt hij naar iets anders dat het leven vult’, waarschuwden ze. 
Grootheidswaanzin zou tot bloedvergieten leiden. Ze demonstreerden in stilte tegen het besluit 
van het gemeentebestuur om van het burgervliegveld Waalhaven een militair vliegveld te 
maken. Het zou Rotterdam tot een doelwit maken. Er werden vredesliederen gezongen en 
bloemen gelegd bij het standbeeld van de pacifist Erasmus.  
 Het had geen effect. Rotterdam bereidde zich voor op een nieuwe oorlog. Er werden 
schuilkelders gebouwd, alarmoefeningen gehouden en een deel van de mannen werd 
gemobiliseerd. Er waren grote zorgen over de beveiliging van de stad tegen mogelijke 
luchtaanvallen. In allerijl riep de Stichting Luchtafweer Rotterdam en omstreken de grote 
bedrijven op om geld bijeen te brengen voor de bescherming van de stad. Van het verzamelde 
geld moest een luchtafweergeschut worden aangeschaft dat door een vrijwillige Landstorm 
moest worden bediend. Het zou de vijand buiten de deur houden, dacht men.1549 Niets bleek 
minder waar. De stad stond aan de vooravond van haar grootste tragedie. 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1546 Rotterdam, een jaar voor de oorlog, p. 13. ‘Vrijzinnige godsdienstigen te Rotterdam. Kerkgebouw “Het Nieuwe Verbond" tien jaar in 
gebruik.’, Algemeen Handelsblad, 04-10-1939. 
1547 Koos Hage, Brandgrens Rotterdam 1930-2010 (Bussum 2010) p. 178.  
Bronnen: Verklaring van Jan Wage over de deelname van zijn moeder en vele andere vrouwen uit Tuindorp Vreewijk aan de vredesgang 
(iets waar ze zich na de Tweede Wereldoorlog volgens hem voor schaamde), interview Jan Wage, Antwerpen, januari 2013 en Bondsnieuws, 
jaren 1934-1939, Stadsarchief Rotterdam, inv. nr. 135; Nederlandse Protestanten Bond Rotterdam; 6. Aanhangsel bij de archieven, coll. nr. 
256: Bondsnieuws. 
1548 ‘Wereld Vrouwen Congres Tegen Oorlog en Fascisme’, Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad, 09-07-1934. In Nederland 
was een comité gevormd bestaande uit de dames P. Smit-Schuckink Kool, N. Beversluis-Schuitemaker, Bücher-Scholte, Daan-v. Vliet, E. 
Knuttel-Fabius, J. Lelsz, Mankes-Zernike, Van Mierop-Mulder, I. Prins-Willekes MacDonald en Eva de Raedt de Kanter. 
1549 Aad Wagenaar en Piet Ratsma, ‘Rotterdam een jaar voor de oorlog’, in: Rob Feringa e.a (red.), Rotterdam van dag tot dag:1940-1995 
(Zwolle 1995) p. 13. 
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MMei 1940: het bombardement  
In de vroege ochtend van de tiende mei hoorde een jonge Tuindorpbewoner, 13 jaar oud, hoe 
zijn buurvrouw ‘het is oorlog’ riep. Alsof ze daarmee het startsein gaf voor het echte geweld, 
kwam een Duits vliegtuig zo indrukwekkend laag over het Tuindorp gevlogen dat die jongen van 
toen zich ruim vijftig jaar later nog wist te herinneren hoe hij in de deuropening van de romp, 
van gegolfd materiaal, een soldaat had zien staan.1550 Om vijf voor vier in de ochtend van 10 mei 
1940 wierpen Duitse Heinkels-111 een eerste lading bommen op het vliegveld Waalhaven, in het 
zuidelijke deel van Rotterdam.1551 Binnen een uur volgde een tweede bombardement, gevolgd 
door beschietingen met boordmitrailleurs. Vanaf het balkon van de slaapkamer zag de jongen in 
de richting van vliegveld Waalhaven iets wits uit de vliegtuigen naar beneden dwarrelen.1552 
Boven het vliegveld waren inmiddels grote zwarte rookwolken te zien. Junker 
transportvliegtuigen voorzien van een Duits embleem vlogen over, ‘witte’ parachutisten 
dwarrelden naar beneden.1553  

Binnen korte tijd werd het vliegveld door Duitse militairen ingenomen. Rond zessen 
konden de Junkers er veilig landen om een grotere troepenmacht af te zetten. Het bataljon, 
geleid door Oberstleutnant Dieter von Choltitz rukte daarna snel op, door Rotterdam-Zuid, in de 
richting van de bruggen over de Maas. In de vroege ochtend van die tiende mei was het anders 
zo vredige zuidelijke deel van Rotterdam in een krijgstoneel veranderd. De Nederlandse 
soldaten verschansten zich op de andere oever van de Maas en probeerden het centrum van de 
stad te beschermen. Tegen acht uur ’s ochtends had zich langs de Maas, op de rechteroever, een 
Nederlands afweerfront gevormd dat daar ruim vier dagen stand zou houden. Tot 
dinsdagmiddag 14 mei, ’s middags om tien voor half twee.1554 Ratelende geweren en af en toe 
een fluitend geluid van een kogel vulden de dagen die volgden.1555  

Anne Zernike was alleen thuis toen de eerste vliegtuigen overkwamen. Beint, wiens 
Amerikaanse avontuur door de oorlogsdreiging niet was doorgegaan, woonde inmiddels op 
kamers in Amsterdam.1556 Buurtbewoners trokken die ochtend langs haar huis, afdelingsleden 
belden aan om hun vertrek te melden, de spullen ingepakt op karren, op zoek naar een veiliger 
heenkomen op het platteland.1557 Anne voelde zich bang en alleen, maar besloot desondanks om 
thuis te blijven. ‘Vluchten zal ik niet. Het heeft geen zin en bovendien: mijn taak ligt hier’, 
memoreerde ze later.1558 Ze wilde er zijn voor de mensen van haar afdeling en Het Nieuwe 
Verbond. Waar moest ze ook naar toe? Haar ouders leefden niet meer en haar broers en zussen 
hadden zich over het hele land verspreid.  
 Toen het meisje dat haar elke dag een paar uur in de huishouding hielp die ochtend niet 
op kwam dagen, hield Anne het niet meer uit. Ze rende, overmand door angst en de stilte in haar 
huis, naar het huis van dichtbij wonende afdelingsleden. Daar keek men verbaasd op toen hun 
anders zo voortvarende voorgangster bibberend in de deuropening stond, maar ze kreeg meteen 
een stoel en als ze dat wilde ook een bed voor de nacht aangeboden. De dagen en nachten die 
volgden bracht ze in dit gezelschap door.1559 De gesprekken en het samenzijn deden haar goed, 
ze ontspande, kon weer helder nadenken en besprak welke stappen de afdeling moest zetten in 
deze crisissituatie. De geplande godsdienstoefeningen en bijeenkomsten konden die week 
                                                           
1550 ‘De getuigen’, herinneringen aan de meidagen van 1940, opgetekend door Hans van der Burg op de website Nederland in de Tweede 
Wereldoorlog. Hans van der Burg geboren te Rotterdam op 25 februari 1927, op de Voorde nr. 31 van Tuindorp Vreewijk, via: 
http://www.tweede-wereldoorlog.org/bombardement-rotterdam-hans-van-der-burg.html [geraadpleegd op 31-03-2012]. 
1551De Jong, Het Koninkrijk, deel 3, pp. 20-22. 
Zie ook: Aad Wagenaar,‘1940, Maasfront smoort Blitzkrieg’, in: Feringa e.a (red.), Rotterdam, p. 19. 
1552 ‘De Waalhaven werd om 3 uur 55 door de Duitsers aangevallen (…)’, in: Lou de Jong, Het Koninkrijk, deel 3, p. 20. 
1553 Van der Burg ‘De getuigen’.  
1554 Vgl: Wagenaar,‘1940. Maasfront smoort Blitzkrieg’, p. 19. 
1555 Van der Burg, ‘De getuigen’.  
1556 Beint werkte voor het Amsterdamse advertentiebureau Arc’s en had een kamer gevonden in een quaker-hostel aan het Valeriusplein. In 
voorbereiding van zijn plan om naar de Verenigde Staten te vertrekken had hij de papieren op het consulaat ingevuld en de gevraagde 
‘affidavit’ van zijn oom Cornelis Mankes, die in de Verenigde Staten woonde, ontvangen. Hij zou daadwerkelijk zijn vertrokken als de 
tweede wereldoorlog niet was uitgebroken. Zie: Beint Mankes, p. 116 en pp. 126-127. 
1557 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 203. 
1558 Idem, p. 204. 
1559 Vermoedelijk gaat het hier om de familie Oele, actieve leden van de afdeling. Het huis van de familie Oele was via de achterom 
bereikbaar. Ook in de bezettingsjaren deelden Anne en Beint veel lief en leed met de Oeles, waar elke avond naar Radio Oranje werd 
geluisterd. Zie: Beint Mankes, p. 125. Zie ook: Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 204. 
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onmogelijk door gaan, zoveel was wel duidelijk. Sprekers en leden werden op de hoogte 
gebracht.1560 In het huis van de afdelingsleden wachtte Anne af. Wat stond er te gebeuren? 
 Ze herinnerde zich later naar eigen zeggen dat, terwijl de vliegtuigen over raasden, de 
gastheer telkens herhaalde dat er toch sprake moest zijn van een ‘blitzkrieg’.1561 Maar die 
bliksemoorlog leek haar vooral eindeloos te duren. Een angstige zaterdag verstreek. Tot het 
donker werd er gevochten. Het aantal Duitsers dat van Waalhaven uit de Maasbruggen bereikte 
nam geleidelijk toe.1562 De volgende dag druppelden in het Tuindorp de berichten binnen. Via de 
radio hoorden Anne over doden en gewonden in Rotterdam, ‘onder andere van een zestienjarige 
zoon van een gemeentelid, die op straat was doodgeschoten’.1563 Het gerucht ging dat de 
tramremise aan het einde van de Hilledijk inmiddels bezet werd gehouden door Duitse 
luchtlandingstroepen. De Nederlandse militairen zaten vlakbij, in het tot kazerne 
getransformeerde verenigingsgebouw ‘Spes Bona’ aan de Enk. Waar eerder de jongeren van 
Annes NPB-afdeling nog een toneelstuk over de sprookjes van Andersen opvoerden, lagen nu, 
gelegen achter zandzakken, de militairen.1564 Met alleen de geweren nog zichtbaar, probeerden 
ze de toegang tot het stadscentrum te verdedigen.   
 

                                         
Ingekwartierde Nederlandse militairen, een sectie van de IIIde Zoeklicht Afdeling tegen luchtdoelen, onder commando van kapt. 
Lamberts, voor het Gebouw Spes Bona aan de Enk in Rotterdam Tuindorp Vreewijk. Bron: Museumwaalsdorp.nl1565 

Volgens de historicus en oorlogskenner Lou de Jong kwam er die zondag een vijf-en-
dertighonderd man aan nieuwe Duitse troepen in Rotterdam aan - een veelvoud van de 
misschien duizend militairen waarmee Oberstleutnant von Choltitz Rotterdam-Zuid, het 
Noordereiland en het kleine bruggehoofd aan het noordelijke uiteinde van de Willemsbrug in 
eerste instantie bezet hield.1566 De situatie verslechterde met het uur en al snel waagde niemand 
zich meer op straat. Er gingen geruchten dat Duitse militairen het Zuiderziekenhuis hadden 
ingenomen en dat bij het Afrikaanderplein nu ook hevig gevochten. De nog mondjesmaat op de 

                                                           
1560 Kort daarop volgde het landelijke besluit, genomen door de regering, om alle geplande pinksterkerkdiensten af te gelasten. Zie: 
‘Jaarverslag 1940 NPB-afdeling Linkermaasoever’ in Stadsarchief Rotterdam, collectie 135, inventarisnr. 44. 
1561 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 200. 
1562 Vgl. De Jong, Het Koninkrijk, deel 3, p.145: ‘Op die 10de was, tot het donker werd, van de ochtend af in Rotterdam gevochten - 
gevochten, nagenoeg uitsluitend in de buurt van de Willems brug. Het aantal Duitsers dat van Waalhaven uit de Maasbruggen bereikte, nam 
geleidelijk toe, maar uiteindelijk bevond zich toch niet veel meer dan één versterkt bataljon (ruim duizend man) op het Noordereiland en in 
het aangrenzend deel van Rotterdam-zuid.’  
1563 Idem. 
1564 In het Bondsnieuws van juli 1933: ‘Jeugdclub speelt de sprookjes van Andersen’. Zie: Stadsarchief Rotterdam, inv. nr. 135; Nederlandse 
Protestanten Bond Rotterdam; 6. Aanhangsel bij de archieven, coll. nr. 256: Bondsnieuws. 
1565 Via: http://www.museumwaalsdorp.nl/akoestiek_zoeklicht3.html [geraadpleegd op 23-11-2013]. 
1566 Vgl. De Jong, Het Koninkrijk, deel 3. p. 230. Zie ook de opmerking van Richter Roegholt: ‘Op het Zuiderziekenhuis verscheen om een 
uur of 11 een Duitse officier met de woorden: ‘Wir kommen hier die Sache Ubernehmen.’Richter Roegholt, De stad is een gesprek. 
Terugblik op mijn leven (Amsterdam 2003) p. 28. Richter Roegholt was een Nederlands historicus. Hij woonde als kind, tussen 1938-1942 in 
Rotterdam Tuindorp Vreewijk.  
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Linkermaasoever aanwezige Nederlandse soldaten wilden niet opgeven.1567  
 De Duitse opmars richting het Maasfront ging verder. Ook aan de overkant van de Maas, 
waar het centrum van de stad lag, schenen zich inmiddels al Duitse militairen te bevinden. Ze 
waren met watervliegtuigjes op de Maas geland en met rubberboten naar de oevers gepeddeld, 
zo gingen de geruchten. Ze namen de bruggen in.1568 Duitse parachutisten die in Feyenoord 
landden, zouden per tram naar het Noordereiland reizen, om daar de allesbeslissende strijd te 
leveren. De overgebleven Nederlandse militairen, samengevoegde restanten uit verschillende 
onderdelen, verdedigden zich kranig. De ‘Blitzkrieg’ werd een ‘Sitzkrieg’. Een centrumbewoner 
noteerde in zijn dagboek: ‘Daar lagen nu Duitsers en Nederlanders te schieten op elkaar, dwars 
over de rivier, met het enige effect dat ze het ene huis na het andere in brand schoten’.1569 Met 
het wegvallen van het Zuiderziekenhuis waren de Nederlandse Hervormde Vredeskerk aan de 
Lede en de Gereformeerde Breepleinkerk in allerijl als ziekenhuizen ingericht. De predikanten 
hadden hun plek meteen afgestaan aan de uit het Zuiderziekenhuis verdreven artsen en 
verpleegkundigen, die in het noodhospitaal gewonden en zieken probeerden te helpen. Het 
meubilair werd uit de kerkruimte weggehaald en de consistorie werd ingericht als 
operatiekamer. Terwijl er rondom schoten klonken werd op het pannendak van de Vredeskerk 
nog snel een rood kruis aangebracht, zodat het gebouw vanuit de lucht, voor de 
bommenwerpers, herkenbaar zou zijn als ziekenhuis.1570 
    Ook het bestuur van die andere kerk, Het Nieuwe Verbond, kwam in allerijl bijeen. Er 
werd contact gezocht met de ziekenhuisinstanties. Waren er wellicht meer noodziekenhuizen 
nodig? Zij hadden de ruimte. In afwachting van wat er verder gebeuren ging werd besloten de 
kerkruimte alvast te ontruimen. Stoelen werden naar de galerij gesjouwd. Meteen daarop 
meldde Bram Waard, directeur van de HBS aan het Afrikaanderplein zich bij het bestuur. Hij was 
door de commissaris van de politie belast met het verzorgen van de opvang van de stroom 
vluchtelingen die inmiddels op gang was gekomen en wilde de kerkruimte gebruiken voor 
noodopvang. Het bestuur van de NPB Linkermaas bood aan alle hieraan verbonden 
werkzaamheden op zich te nemen. Nog diezelfde middag werd een fornuis in de kerk geplaatst 
en een gemeentelijk evacuatiebureau aan de Weimansweg opgericht, waar de wijkbewoners die 
zich inzetten voor de hulpverlening bonnen konden halen om vervolgens bij de Tuindorpse 
winkeliers de artikelen te halen die nodig waren voor de noodopvang.1571 Tuindorp en het 
Nieuwe Verbond leken klaar voor wat ging komen, al kon niemand ook maar in de verste verte 
vermoeden wat Rotterdam echt te wachten stond. 
 Boven hun hoofden bevochten de vliegtuigen elkaar hevig. Een enkeling waagde zich op 
balkon of dak om te kijken hoe ‘een Nederlands jachttoestel laag over de huizen werd 
achtervolgd door een formatie Messerschmidt jachtvliegtuigen’.1572 Kort daarop verwoestten 
bommen panden aan het Oostplein, waaronder een marinekazerne en het ooglijdersgesticht. Het 
Maasstation werd vernield, maar de bom die bedoeld was voor station Delftse Poort trof de oude 
dierentuin. Een groot aantal dieren werd gedood door de bommen, anderen werden, uit angst 
dat ze zouden ontsnappen richting het front, gedood door Nederlandse militairen.1573 De 
Nederlandse troepen raakten vermoeid en er ontstond paniek. Er gingen geruchten dat de 
Duitsers verkleed als Nederlandse soldaten probeerden te infiltreren in de troepen, dat ze gifgas 
                                                           
1567 Idem, p. 26: ‘Tussen de bruggen en het vliegveld Waalhaven lagen, beide in scholen ingekwartierd, twee Nederlandse troepenafdelingen: 
een compagnie intendance-troepen en een compagnie infanterie. Het personeel van de intendance was slechts met revolvers gewapend, hun 
compagnie bezat voorts achttien geweren. Enkele tientallen manschappen die van één van de zoeklichten bij Waalhaven teruggetrokken 
waren, brachten twee lichte mitrailleurs mee. Men kon met die wapenen weinig uitrichten toen, in motoren met zijspan, de Duitse voorhoede 
van Waalhaven kwam aandaveren, pantserafweergeschut en mortieren meevoerend. Na een kort gevecht ontwapenden de Duitsers de 
intendance-compagnie; zij stieten tot de Maasbruggen door. De infanterie-compagnie richtte de omgeving van de school waar zij gelegerd 
was, voor verdediging in, zond enkele patrouilles uit, raakte met naderende Duitsers in gevecht, kreeg gebrek aan munitie en hees, toen de 
Duitsers mortieren in stelling brachten, in de middag de witte vlag. Daarmee waren de Duitsers, afgezien van enkele schermutselingen, heer 
en meester in geheel Rotterdam-zuid - en van hun vliegtuigen streek het ene na het andere op Waalhaven neer.’  
1568 Vgl: De Jong, Het Koninkrijk, deel 3, pp. 24-25.  
1569 Het citaat is afkomstig van een niet nader omschreven persoon, woonachtig aan de Boompjes, geciteerd uit: Wagenaar,‘1940 Maasfront 
smoort blitzkrieg’, p. 20. 
1570 Vreewijkse Vredeskrant (Rotterdam 1990) en Kleijwegt (red.),‘Kerk in oorlogstijd’, in: Geschiedenis van de Hervormde gemeente 
Vreewijk i.v.m. het 70-jarig bestaan van de Vredeskerk 1922-2003 (Vredeskerk, eigen beheer 2003) pp. 15-17.  
1571‘Jaarverslag NPB, Afdeling Linker Maasoever, 1940’, Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 135, inventarisnr. 44. 
1572 Van der Burg, ‘De getuigen’. 
1573 Wagenaar,‘1940. Maasfront smoort Blitzkrieg’, p. 22. 
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wilden gaan gebruiken. Maar een groot deel van de vijandige troepen, zowel de 
luchtlandingstroepen als de pantserdivisie, stond nog steeds stil in het zuidelijke deel van de 
stad. In het Tuindorp, op de Groenezoom, stonden de pantservoertuigen in rijen opgesteld. Er 
werd gewacht tot de weg naar het centrum vrij was gemaakt.1574  
             In Berlijn raakte het geduld op. Op maandag 13 mei werd bevel gegeven de weerstand te 
breken met zware artillerie en een ‘kort maar hevig’ bombardement op het maasfront. Er werd 
de Rotterdammers een ultimatum gesteld. Overgave van de stad of de ‘scherpste maatregelen 
van vernieling’.1575 De Nederlandse strijdkrachten vroegen om uitstel, maar net voor generaal 
Rudolf Smidt, bevelhebber van het 39ste Duitse legerkorps, het uitstelverzoek aan Berlijn kon 
overbrengen, had de Duitse legerleiding aldaar al besloten de aanval door te zetten. De 
bommenwerpers waren onderweg naar de Maasstad.  
            Vanachter de ramen, een enkele waaghals begaf zich zelfs op het dak, van hun bescheiden 
woningen zagen de tuindorp-bewoners het gebeuren. Om tien voor half twee verscheen boven 
de stad een eskader bommenwerpers, verdeeld in twee groepen. Vanaf de grond probeerde de 
Duitse generaal de actie tegen te houden door rode lichtkogels af te vuren. De eerste groep van 
54 vliegtuigen zag de waarschuwing niet en voerde de aanval uit. Grote rookpluimen begonnen 
op te stijgen vanuit het centrum. ‘Die dinsdagmiddag - 14 mei - zagen wij vanaf ons dak dat de 
stad werd gebombardeerd. Golven vliegtuigen wierpen bommen af. De stad brandde en enorme 
rookwolken verkleurden de hemel.’1576 
 De tweede groep bommenwerpers zag de lichtkogels van de generaal wel en kreeg, net 
nadat de eerste drie vliegtuigen begonnen waren met het werpen van de bommen, het 
commando af te zwaaien. ‘Langzaam verstomde het geluid der vliegmachines en waagden enkele 
personen, waaronder ook ik, het om even poolshoogte [sic] te gaan nemen’, schreef 
centrumbewoner dr. G. Ghislain in een brief aan vrienden in Amsterdam. Lijkbleek en doodsbang 
zagen de mensen die uit de schuilkelders kwamen hoe hun stad was verwoest. Om hen heen lag 
alles in puin, overal lagen lijken. ‘En nu denk je misschien dat de beproeving uit was? Neen, 
jongens (….) Reeds Dinsdagmiddag zagen wij natuurlijk al dat de stad een vlammenzee was, in 
den nacht namen de branden echter ook voor onze buurt een dusdanig dreigend karakter aan, 
dat wij het noodig oordeelden op te staan en ons gereed te houden voor den uittocht.’ 1577 Zij die 
het overleefd hadden, hadden niets meer en tot overmaat van ramp zorgde de opstekende 
straffe wind voor een vernietigende vuurzee. Het centrum brandde zo intens dat ook de 
Tuindorpers merkten wat er gebeurde. ‘De intense brandlucht daarvan trok ook naar ons toe en 
in de avond was er een enorme vuurgloed te zien.’1578  

Anne herinnerde zich later vooral de bewustzijnsvernauwing die zich van de 
Tuindorpers meester maakte, ‘waardoor het ons de avond van die dag niets deed, de vlammen 
de rook te zien opstijgen uit onze stad aan gene zijde van de Maas!’.1579 Pas veel later daalde het 
besef in dat negenhonderd Rotterdammers die dag de dood vonden, dat 24.000 woningen en 32 
kerken en twee synagogen waren vernietigd en 80.000 Rotterdammers van het ene op het 

                                                           
1574 ‘Op 12 mei gingen de eerste tanks van de 9de pantserdivisie van generaal Hubicki over de Moerdijkbrug. In de loop van de volgende dag 
stelden de tanks zich in Rotterdam-Zuid op. De pantserdivisie werd met de aanwezige troepen van Student samengevoegd, waarmee het 
39ste legerkorps ontstond. Voor het bevel ervan kwam uit Duitsland een nieuwe generaal over, Rudolf Schmidt.’ Aad Wagenaar, 
‘Rotterdam, mei 1940′, Historiek. Online Geschiedenismagazine, 14 november 2012, via: http://historiek.net/aad-wagenaar-over-rotterdam-
mei-1940/19430/ [geraadpleegd op 12-11-2013]. Vgl. De Jong, Het Koninkrijk, deel 3, p. 270. ‘In Rotterdam-zuid en elders op het eiland 
IJselmonde had generaal Student ongeveer honderd vrachtauto’s weten te vinden; daar laadde hij een heel bataljon Fallschirmjager in, drie 
batterijen artillerie en een hoeveelheid pantser- afweergeschut gaf hij mee; ca. één uur ’s middags passeerde de colonne de grote 
verkeersbrug over de Oude Maas en kort nadien gingen die versterkingen onder Students persoonlijke leiding tot de aanval over: zij 
veroverden het station Dordrecht met naaste omgeving.’  
1575 Wagenaar,‘1940. Maasfront smoort Blitzkrieg’, p. 23. 
1576 Van der Burg, ‘De getuigen’. 
1577 Fragment uit een op 18 mei 1940 geschreven brief van dr. G. Ghislain uit Rotterdam aan vrienden in Amsterdam. Bron: Stadsarchief 
Rotterdam, 273, Verzameling Tweede Wereldoorlog Rotterdam, inventarisnr. 681; C. Ghislain. Brieven aan een familie te Amsterdam 
betreffende de eerste oorlogsdagen resp. het bombardement (1940-1941). Met getypt afschrift van de eerste brief.  
1578 Van der Burg, ‘De getuigen’, 
1579 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 205 
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andere moment dakloos waren geworden.1580 Het Nederlandse leger capituleerde die dag, 
terwijl regering en koningin naar het buitenland vluchtten. Nederland was bezet.1581  
 
 

 
De verwoeste binnenstad van Rotterdam- 1940 (Fotograaf onbekend, collectie / Archief Spaarnestad) 

 

‘‘Het verschil tussen een aanvals- en een verdedigingsoorlog.’ 
Anne Zernike waagde zich pas weer buiten toen de bombardementen waren gestopt. Het gevoel 
van opluchting dat zij ervoer kon zij niet onderdrukken. ‘Gelukkig niet hier’, schoot het door 
haar heen.1582 De Tuindorpers hadden het overleefd en konden weer op staat lopen, zonder het 
gevaar van rondvliegende kogels. Dat eerste bevrijdende gevoel, riep later schaamte bij haar op. 
 

Hoe onbegrijpelijk en ergerlijk ik het later ook vond, feit ligt er, dat ik na die dagen van 
angst en spanning ontoegankelijk was voor leed over het in brand staan van onze stad 
aan de overkant, waar veel kennissen woonden en vrienden. Geen angst was in staat 
heen te breken door het veilige gevoel, dat Tuindorp ongedeerd was en ik weer in eigen 
huis kon gaan slapen. Zo beperkt blijkt ons opnemingsvermogen in bepaalde 
omstandigheden te zijn!1583 

 
Ze was niet de enige. ‘De ervaring dat het instinct om zelf te overleven soms het gevoel de ander 
in de steek te laten overschreeuwde zou gedurende de bezettingsjaren nog regelmatig 
opduiken’, analyseerde de op dat moment nog jonge, in Tuindorp wonende historicus Richter 
Roegholt later in zijn autobiografie. ‘Ik had toen voor het eerst de ervaring, dat het moeilijk is de 
emotie te voelen die past bij een misdaad, een ramp, zo groot dat je met gewoon “erg” niet kan 
volstaan (…) Deze ervaring zou niet op zichzelf blijven staan. Zij herhaalde zich nog vele malen. 
Na de oorlog kon niemand de waarheid over de kampen bevatten; het werd een complex van 
wat ik heb genoemd “de uitgestelde verwerking” (….).’1584  

Heel wat mensen liepen naderhand, maar ook al tijdens de bezettingsjaren met 
schuldgevoelens rond en vroegen zich af waarom ze zo weinig deden, durfden, hadden gedurfd, 
waarom ze zo gedwee de bezetters gehoorzaamd en soms zelfs geholpen hadden. De eigen 

                                                           
1580 Marcel Möring, ‘14 mei. Het lichaam en de ziel’, 14 mei herdenking Rotterdam 2013, p. 5, via: 
http://appl.Stadsarchief.rotterdam.nl/brandgrens/images/stories/Monumenten/Möring_lichaam_en_ziel.pdf. 
1581 Van der Burg, ‘De getuigen’.  
1582 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 205. 
1583 Idem. 
1584 Roegholt, De stad is een gesprek, p. 28. 
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moeilijke situatie van gebrek en honger, de angst er zelf aan te zullen gaan en ook allerlei 
vormen van antisemitisme speelden daarin een rol.1585 
Terwijl de stad aan de overkant smeulde en de Tuindorpers naar de rookpluimen staarden, 
spoedde Anne zich naar het postkantoor. In het quakerhostel in Amsterdam las Beint daags na 
de capitulatie haar bericht. Kort en krachtig meldde ze: ‘Iedereen in Tuindorp ongedeerd. 
Moeder.’1586 Het nieuws over het bombardement en de capitulatie had Amsterdam inmiddels 
bereikt en het telegram kwam enigszins als een opluchting. Toch vertrouwde Beint het niet 
helemaal. In plaats van naar zijn werk op het reclamebureau te gaan, besloot hij om per fiets –
het openbaar vervoer lag stil- naar Tuindorp te reizen. Zonder zijn werkgever in te lichten 
vertrok hij uit de hoofdstad en reed dwars door de puinhopen van de oorlogsdagen naar de na 
smeulende havenstad.1587 Daar vond hij zijn moeder en de leden van de geloofsgemeenschap in 
vol bedrijf.  
 Op dinsdagmiddag hadden zich de eerste vluchtelingen gemeld. Een groep schippers met 
hun gezinnen uit de Maashaven. Veel was er nog niet geregeld, maar al snel begonnen de 
‘Protestantenbonders’, blij dat ze iets konden doen, spullen te brengen. Het podium van de kerk 
vulde zich met levensmiddelen, eetgerei en verzorgingsartikelen, terwijl in een bijgebouw de 
slaapspullen werden opgeslagen. De leeszaal ging als eetzaal dienen. De koster, die vroeger kok 
op de grote vaart was geweest, werd aangesteld in de keuken en deed zijn uiterste best om de 
vijfenveertig vluchtelingen (en een kanarie) die vanuit de brandende Rechter Maasoever 
gevlucht waren, goede maaltijden voor te schotelen.1588 Bevlogen kookte hij grote hoeveelheden 
erwtensoep en stamppot. Bestuursleden, in die eerste oorlogsdagen zonder werk, liepen 
bedrijvig rond om boodschappen te doen, kleding en dekens te sorteren en voor zieken of 
gewonden verpleging te regelen. Anne sprak de vluchtelingen bemoedigend toe, terwijl ze 
gezeten aan tafels gemaakt van houten schragen met daarop planken, te eten kregen. Ze 
luisterde naar de verhalen over de overhaaste vlucht, naar hoe bezorgd ze waren over alles wat 
ze achter hadden moeten laten, naar hun angst dat nu alles wat zij bezaten verbrand zou zijn.1589 
Ze probeerde de mensen bij te staan, terwijl zij zelf, kijkend naar de brandende puinhopen van 
wat eens een prachtige stad was geweest en troostende woorden zocht voor hen die soms alles, 
huis en haard, maar ook familieleden en vrienden verloren waren, ook werd overmand door een 
gevoel van ontreddering. Daar, in die dagen tussen de vluchtelingen, verloor zij haar eerder zo 
vaste geloof in de absolute weerloosheid.  
 In haar autobiografie schreef Anne later dat het daar was dat zij zich realiseerde ‘dat het 
doelloos was in mijn preken, zoals ik dat in 1914 had gedaan op het aambeeld van de 
dienstweigering te blijven slaan’.1590 De weerbarstige realiteit was gearriveerd: Anne begreep nu 
dat ‘enkelingen [de mensen in de vredesbeweging- FP] zich dan wel aan een moorddadig bedrijf 
[konden] onttrekken, maar oorlog was een massaverschijnsel dat enkelingen niet konden doen 
laten verdwijnen’.1591 Maar ze voelde zich te begaan met ‘onze arme, domme mensheid die 
zichzelve uitmoordt’ dan dat ze hen nog langer kon veroordelen.1592 Door haar ervaringen in die 
eerste oorlogsdagen werd haar het verschil tussen een aanvals- en verdedigingsoorlog duidelijk. 
Dat verschil had zij, zo gaf ze eerlijk toe, in 1914 nooit begrepen, maar was nu ‘groter 
werkelijkheid’ voor haar geworden.1593  
             Verloor Anne Mankes-Zernike in die meidagen haar radicaal-pacifistische overtuiging dat 
elke oorlog, elke vorm van strijd, in beginsel fout was? In haar autobiografie ontkende zij dat. 
Oorlog bleef ze verwerpen en om die reden kon zij zich tijdens de jaren van bezetting naar eigen 
zeggen ook niet, zoals velen om haar heen wel, verblijden over de Engelse bommenwerpers die 
                                                           
1585 Anton Stapelkamp, Een gedenkteken en een naam. Herinneringen aan Joods Hillegersberg en Schiebroek (Schiebroek/Hillegersberg 
2009) p. 34.  
1586 Beint Mankes, p. 120. 
1587 Idem. 
1588 Email Truus Duivestein aan Froukje Pitstra, 30-01-2013. Truus woonde van 1936 tot 1958 in Vreewijk en haar ouders waren actief 
betrokken bij het Nieuwe Verbond en bevriend met ‘mevrouw Mankes’ (voor haar ‘tante Annie’).  
1589 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 207. 
1590 Idem, pp. 208-209. 
1591 Idem, p. 209. 
1592 Idem. 
1593 Idem. 



 

247 
 

naar Duitsland vlogen. ‘Daarvoor was hun bedrijf me te gruwelijk.’ Maar veroordelen deed ze 
minder, daarvoor was ze vanaf toen te veel begaan met die ‘domme’ mensen. Was de eerder zo 
fanatieke pacifiste tot het inzicht gekomen dat men soms geen keuze heeft? Dat de verdediging 
van naasten, van huis en haard ook legitiem kon zijn? Hoewel zij daar later nauwelijks op 
reflecteerde, had het er alle schijn van. 
Vele vluchtelingen die werden opgevangen in Het Nieuwe Verbond waren in shock. Er heerste 
chaos. De student Jan L. Wage, die sinds enkele jaren Anne op zondag naar de kansel mocht 
begeleiden en ook nu zijn steentje probeerde bij te dragen, herinnerde zich de chaotische 
toestanden tijdens zijn ‘nachtdienst’: 
 

Ik had daar ‘nachtdienst’ om de chaotische verhoudingen in het Nieuwe Verbond te 
ordenen. Mannen en vrouwen sliepen wanordelijk door elkaar. Soms ontbraken 
echtgenoten. Eén van de vluchtelingen zong ’s nachts luidkeels doorlopend psalmen en 
was daar ook niet van af te brengen. ‘Donder op, snotneus! Ik heb maar één God! En voor 
Hèm zing ik!’ was zijn commentaar. Velen konden daardoor niet slapen en vloekten 
binnen de kerkmuren.1594  

 
In de kerkzaal, die in die meidagen dienst deed als slaapruimte, waar ledikanten stonden, maar 
later ook matrassen op de grond werden gelegd, werd ook Anne keihard geconfronteerd met het 
ontredderde gejammer van hen die slachtoffer waren geworden van het oorlogsgeweld en 
machteloos hadden moeten toezien hoe alles wat zij hadden, mensen die ze liefhadden, zonder 
dat ze zich fatsoenlijk hadden kunnen verweren, van hen was afgenomen. Dat kon ze onmogelijk 
ontkennen. De impact van de gebeurtenissen in die mei-dagen in 1940 was groter dan ze in haar 
autobiografie doet voorkomen. Na de chaos van het bombardement van Rotterdam zou Anne 
Zernike, op enkele summiere opmerkingen in haar autobiografie na, nooit meer over pacifisme 
of anti-militarisme schrijven of spreken. Na zich twintig jaren met hart en ziel te hebben 
verbonden aan het thema, zweeg ze erover. 
 

                                          
Foto van Anne Zernike uit 1941 (Fotograaf onbekend, Rotterdamsch Nieuwsblad, 31-05-1941). 

 
 

                                                           
1594 Herinneringen Jan Wage, interview Antwerpen, 18 januari 2012. 
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Door een beslissing van overheidswege moest de opvang op zondag 19 mei worden gestopt. De 
vluchtelingen moesten nu op eigen gelegenheid onderdak zien te vinden. De kerk bleef de 
daarop volgende weken dienst doen als magazijn, waar men kleding en dekens kon halen.1595 De 
kerkdiensten werden hervat. In juni werden er nog steeds lijken onder het puin van de 
verwoeste binnenstad vandaan gehaald. De gehele handel en scheepvaart lag inmiddels stil. ‘Er 
gaat geen schip in en uit. Je begrijpt wat dat voor Rotterdam betekent.’1596  

De gevolgen van de bezetting werden meteen duidelijk aan de Linker Maasoever. De 
Vereniging voor Vrijzinnige Religie en de NPB- afdeling moesten zich, zoals alle ‘verenigingen en 
stichtingen zonder economisch doel’ aanmelden bij de procureur generaal Müller-Lehning. De 
bezetters eisten de zeggenschap over 90.000 verenigingen en stichtingen op, waarna ze naar 
eigen goeddunken statuten en bestuurssamenstellingen konden wijzigen of organisaties konden 
liquideren.1597 Over de vermogens van zowel de Vereniging voor Vrijzinnige Religie als dat van 
de NPB kon de procureur-generaal vrijelijk beschikken als een ‘algemeen belang’ zich aandiende. 
Vanzelfsprekend stond dat ‘algemeen belang’ ook in Nederland gelijk aan het belang van het om 
zich heen grijpende en alles vernietigende beleid van Adolf Hitler en zijn trawanten. 
 Voorzichtigheid was vanaf dat moment geboden, ook voor de leden van de vrijzinnige 
gemeenschap in Tuindorp Vreewijk. Er werd vurig gehoopt dat ze gespaard bleef en het onder 
leiding van ‘mevrouw Mankes’ mogelijk zou blijven de diensten en andere samenkomsten voort 
te zetten.1598  Dat laatste bleek meteen lastig te worden, door het invoeren van de spertijd, die 
naast het algehele verduisteringsbevel bepaalde dat niemand ’s avonds na negenen nog op straat 
mocht. Dit maakte dat het verenigingsleven, dat zich ook in de avonduren, na gedane arbeid 
afspeelde, al snel werd bemoeilijkt. Toch werd zo goed en zo kwaad het ging, geprobeerd het 
leven zijn gewone gang te laten gaan.1599       
             Al snel veranderden er dingen. Het Bondsnieuws kon door de papierschaarste niet meer 
verschijnen en werd vervangen door het kleine nieuwsbulletin Mededeelingen, dat Annes 
afdeling samen met de NPB –afdelingen van Brielle en Schiedam had opgezet. Of papierschaarste 
de enige reden was voor het opschorten van het Bondsnieuws is onduidelijk. Mogelijk speelde 
het vrijzinnige en religieus-socialistische gedachtegoed dat in het Bondsnieuws doorschemerde 
ook een rol. Een publicatieverbod lag op de loer. Het blad van de Arbeiders Gemeenschap der 
Woodbrookers Tijd en Taak kreeg in de loop van 1940 een verschijningsverbod omdat de daarin 
verkondigde religieus-socialistische en vrijzinnige idealen haaks stonden op de ideeën van de 
bezetter en dus een bedreiging vormden voor het naziregime. Banning verkeerde nog even in de 
veronderstelling dat hij kon doorgaan met zijn Woodbrookers-activiteiten, maar al snel legde hij 
zijn functies neer en werd predikant in Haarlem-Noord.1600 Begin 1941 werden de 
Woodbrookers zelfs verboden en werden het vermogen en de gebouwen geconfisqueerd.1601 Een 
dergelijk lot mocht de afdeling en nog urgenter, de stichting Vrijzinnige Religie Linkermaas niet 
ten deel vallen. Predikanten, vrijzinnig en orthodox, werden scherp in de gaten gehouden. Niet 

                                                           
1595 Zie ook: Jaarverslag NPB Linkermaasoever 1941, Stadsarchief Rotterdam, toegangsnr 135, invent. nr. 44. 
1596 Getypte brief van een onbekende man [briefpapier is van DanielsTransport compagnie nv Rotterdam] aan zijn familieleden ‘Arie, Gerda 
en kinderen’, via: http://appl.Stadsarchief.rotterdam.nl/brandgrens/ 
index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=47 [geraadpleegd op 12-03-2013]. 
1597 Op 20 september 1940 vaardigde de Duitse bezetter Verordening 145/1940 uit, waarin werd bepaald dat verenigingen en stichtingen 
zonder economisch doel zich moesten aanmelden bij de procureur-generaal waaronder zij ressorteerden. Van de stichtingen die gedwongen 
werden opgeheven bleek ruim 40% een Joods karakter te hebben. Zie: Esther Balkestein, ‘Niet-commerciële verenigingen en stichtingen’ in: 
Onderzoeksgids Oorlogsgetroffenen WO2. Terugkeer, opvang, nasleep, via: http://www.oorlogsgetroffenen.nl/thema/ 
rechtsherstel/03_02_Niet_commerciele_verenigingen_en_stichtingen. [geraadpleegd op 29-04-2013]. Zie ook: ‘Tweede Wereldoorlog. Roof 
en rechtsherstel’. Eindrapport van de Begeleidingscommissie onderzoek financiële tegoeden WO-II in Nederland (Leiden 1999). Vgl. De 
Jong, Het Koninkrijk, deel 4, tweede helft, p. 750, noot 2. 
1598 Dit blijkt zowel uit het jaarverslag over 1940, Stadsarchief Rotterdam, toegang 135, inventaris nr. 44, als ook uit een email van de 
vroegere Tuindorp-bewoonster Truus Duivestein aan Froukje Pitstra, met daar in opgenomen een email van haar broer Gerrit Duivestein, 19-
02-2013. 
1599 Zie: ‘Jaarverslagen NPB, afdeling Linker Maasoever, 1940-1942’, Stadsarchief Rotterdam, archief Nederlandse Protestanten Bond 
Rotterdam, toegangsnr. 135, inventarisnr. 44.  
1600 In mei 1942 werd Banning gearresteerd en naar het gijzelaarskamp Beekvliet te St. Michielsgestel gebracht Tot december 1943 zou hij 
hier verblijven, waar tal van vertegenwoordigers van de Nederlandse maatschappelijke en intellectuele elite waren opgesloten. Vgl. 
Hartmans, ‘Willem Banning’, pp. 16-23.  
1601 Archief Arbeidersgemeenschap Bentvelt, raadpleegbaar bij het IISG te Amsterdam. 
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zelden zaten er op zondag onder de toehoorders ‘verklikkers’ die aan de bezetter doorgaven als 
een predikant ‘te ver’ ging.          
 Om haar heen merkte Anne dat het menens was. Enkele leden van de Vergadering van 
Moderne Theologen waren vast gezet in kampen in Amersfoort en Vught.1602 Van enkele 
predikanten werd bekend dat ze waren omgekomen in buitenlandse concentratiekampen.1603 
Toch lieten de predikanten en theologen zich niet wegjagen. Ze deden er alles aan om ondanks 
samenscholingsverboden, reisverboden en wat nog meer, de vergaderingen door te laten gaan. 
In afgeslankte vorm, al was het alleen maar om elkaar een hart onder de riem te steken. Hoewel 
een samenkomst bijna onmogelijk leek lukte het tot in 1943 de vergadering van ‘de modernen’ 
te handhaven. Op 16 en 17 juni 1943 kwamen, ondanks de barre omstandigheden, 148 
theologen naar Amsterdam. Het zou voorlopig de laatste keer zijn, kort daarop zou een algeheel 
verbod om samen te komen worden afgekondigd en werd de situatie door de honger zo grimmig 
en zwaar dat bij elkaar komen geen optie meer was.1604 Ook in de officiële stukken van deze 
vergaderingen klonk een gematigde toon. Niets om ‘de bezetter’ te verontrusten’.  

Net als in de Mededeelingen die in Rotterdam verschenen, werden vooral korte, zakelijke 
en praktische mededelingen genoteerd. Namenlijstjes, citaten, verslagen van debatten, voor de 
oorlogsjaren populair en veelvuldig aanwezig in notulen en krantenberichten, waren door de 
voortdurende dreiging in de bezettingstijd taboe. Geen woord te veel. Het enige stichtelijke dat 
gevonden kon worden in de Mededeelingen waren de gedichten. De betekenis van deze 
gedichten was voor de goede verstaander waarschijnlijk duidelijk: ze dienden als een hart onder 
de riem, als kleine reflecties en subtiele protesten. De gedichten verwoordden niet alleen een 
bijbels thema in relatie tot een bepaalde (kerkelijke) tijd van het jaar, maar verwezen ook naar 
de steeds erbarmelijker wordende situatie in het hier en nu. Zo koos Anne in de lijdenstijd van 
1943 voor het sprekende gedicht Paasch avond, van de kort daarvoor overleden, zo door Anne 
bewonderde dichter P.C. Boutens.1605 Haar overdenking in die paastijd was een ode aan de grote 
dichter, maar ook een bespiegeling en een oproep om ondanks de ogenschijnlijke 
uitzichtloosheid toch vertrouwen en hoop te houden: 
 

Paasch avond 
 
De schaduw overdauwt het gras 
En koelt het heete stof…. 
Het graf is ledig als het was, 
En eenzaam rijst de hof… 

 
Wij hebben Hem den langen dag,  
Gezocht en staeg gemist 
Wij spraken menig die Hem zag,  
En niemand die Hem wist…. 

 
 

                                                           
1602 Notulen 78ste vergadering van Moderne Theologen, Amsterdam, 16/17 juni 1943, raadpleegbaar via: Bijzondere Collecties, zaal 
Mennonitica, Universiteit van Amsterdam. Volgens een mededeling in Mededeelingen kwam ook de Kring van Vrouwelijke Predikanten in 
het late voorjaar van 1943 samen in Amsterdam. Zie: ‘Mededeelingen, mei/juni 1943’, Archief Nederlandse Protestanten Bond, Stadsarchief 
Rotterdam, toegangsnummer 135, inventarisnr. 257. 
1603 Het betrof onder andere de Nederlandse Hervormde J.W.B. Cohen, christen-pacifist en predikant in Dokkum, omgekomen te Dachau, de 
Doopsgezinde predikanten A. du Croix uit Winschoten en Albert Keuter uit Den Haag, beiden omgekomen in Bergen-Belsen en de 
Nederlands Hervormde predikant Nanne Zwiep uit Enschede, omgekomen te Dachau. Voor een overzicht van de vele predikanten die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog zijn vastgezet en/of vermoord zie: Nederlandse predikanten gevangen in kampen en/of omgekomen tijdens WOII, 
samensteller Jan Ridderbos, via de site van het ‘Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme’: 
http://www.hdc.vu.nl/nl/Images/predikanten_20100319_tcm99-239153.pdf [geraadpleegd op 12-10-2013]. Zie ook: George Harinck en Gert 
van Klinken (red.), Van kansel naar barak. Gevangen Nederlandse predikanten en de cultuur van herinnering (Zoetermeer 2011). 
1604 De notulen van de Vergadering van Moderne Theologen, raadpleegbaar via: Bijzondere Collecties, zaal Mennonitica, Universiteit van 
Amsterdam. (Met dank aan Adriaan Plak.) 
1605 P.C. Boutens, ‘Paasch avond’, Zomerwolken (Amsterdam 1922). Zie: 'Mededeelingen van de Protestanten Bond, afdelingen Schiedam, 
Rotterdam Linker Maasoever en Brielle juni 1944’, Archief Nederlandse Protestanten Bond, Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 135, 
inventarisnr. 257. Bondsnieuws verviel in 1942 en werd tot 1945 vervangen door 'Mededeelingen van de Protestanten Bond, afdelingen 
Schiedam, Rotterdam Linker Maasoever en Brielle’. 
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Mijn ziel is ziek naar rust en rekt 
Haar wake en kommernis 
In vrees dat zij haar voeten strekt 
En voelt hoe moe zij is…. 

 
Hart dat Hij zeker vinden zal,  
Wat doolt gij her en der? 
De schemering verdekt het dal, 
En Emmaus is ver.  
 
P.C. Boutens - 1922 

 

Anne werkte ondertussen hard door. Menig Tuindorp bewoner herinnerde zich later hoe zij, als 
ze het huis aan de Weimansweg passeerde daar vrijwel altijd een over haar werktafel gebogen 
predikante zagen zitten.1606 Ze werkte aan preken, bereidde haar groepen voor en bleef samen 
met het bestuur van de afdeling het in de crisis opgerichte noodfonds beheren. Het lukte hen om 
tot diep in de bezettingstijd kerstpakketten aan de allerbehoeftigsten te verstrekken, twee 
gulden vijftig aan de gezinnen te schenken en tijdens de kerstdagen een extra maaltijd te 
serveren aan de kinderen. Die hulp was mogelijk dankzij de giften die de afdeling ontving. Het 
grote solidariteitsgevoel dat was ontstaan onder de bezoekers van het Nieuwe Verbond zorgde 
er voor dat de kas van de afdeling voldoende gevuld bleef om in noodsituaties te kunnen 
bijspringen en bovendien brachten leden en niet-leden met enige regelmaat producten als 
goudrenetten, beschuitbollen, en Unox Regina soep, maar ook gebreide sokken, die dan onder 
‘hen die het nodig waren’ werden verspreid. Ook het programma dat was opgezet om vrouwen 
en kinderen van ‘werklozen’ een paar dagen met vakantie te laten gaan werd voortgezet. Het zou 
niet lang duren of het zou door de honger noodzakelijk worden de kinderen naar agrarische 
gebieden te sturen. 
 Naast het materiële probeerde Anne het geestelijke gemoed van leden en lezers te 
steunen. Voor Anne betekende dit dat ze, zoals ze de afgelopen jaren steeds had gedaan, veel 
uitstapjes, excursies en culturele activiteiten organiseerde. Het Bijbelsche Museum van 
Oudheden werd bezocht, er werden lezingen georganiseerd over de Haagse Schilderschool en 
over dans en voordrachtkunst. Ze besprak met de leesclubs werken van Charlotte Brontë en 
Bordewijk en stimuleerde jong en oud om bij de toneel of zangvereniging te gaan, verzorgde 
verdiepingsavonden rondom de Bijbel en regelde met enige regelmaat muzikale optredens, 
soms in de vorm van huiskamerconcerten.1607 Anne bleef de mensen aanspreken en stimuleren. 
Ook nu, misschien juist nu. Er was grote behoefte om elkaar als gelijkgestemden te ontmoeten en 
te luisteren naar bemoedigende woorden die de toehoorders moesten helpen hun 
geloofsvertrouwen en daarmee het vertrouwen in de toekomst te behouden.1608 Naast alle 
verschrikkingen van de oorlogsdagen en de bezetting, zette zij kunst en schoonheid. Een bezoek 
aan de tentoonstelling ‘Ons Gezin’ georganiseerd door de kunstkring van Rotterdam in de Witte 
de Withstraat was een groot succes.1609 Ze stimuleerde mensen om zelf na te blijven denken, 
terwijl bijna dagelijks via krant, radio en aanplakborden nieuwe decreten werden 
afgekondigd.1610   

                                                           
1606 Dit wordt bevestigd door afdelingslid Ada Bussche in een email aan Froukje Pitstra, 13-2-2013. 
1607 Beint Mankes maakt er melding van dat de huiskamerconcerten voor de joodse muzikanten al snel de enige mogelijkheid was om nog op 
te treden. Publieke optredens waren verboden. Zie: Beint Mankes, p. 133. 
1608 Vgl. C. Jonk-Scheygrond, ‘Het begin vande weg naar morgen ligt in de vorige eeuw’, in: Bundel met ervaringen en beschouwingen over 
het leven in Rotterdam, samengesteld door leden van de N.P.B. in Rotterdam e.o. ter gelegenheid van het afscheid van dr. R. Boeke als 
voorganger van de afdeling (Rotterdam 1971) p. 23. 
1609 Idem. 
1610 Een voorbeeld van een dergelijke activiteit was de uitvoering van de Lucas Passie. De aankondiging luidde als volgt: ‘Zondagmiddag 6 
April a.s. zal de afd. Rotterdam van de Ver. v. Protestantsche Kerkmuziek in het Nieuwe Verbond aan de Jagerslaan ter gelegenheid van een 
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De voorgangster werd in de bezettingsjaren bijzonder gewaardeerd om haar krachtige preken 
en haar aanwezigheid, toen ‘evangelie en humaniteit op de proef gesteld [werden]’.1611 De 
regelmatige opbouw van haar diensten straalde vertrouwen uit. De Bijbelteksten werden 
gevolgd door een heldere uitleg en na een korte stilte volgde dan een ‘toepassing’ in het echte 
leven. Ze bleef benoemen hoe in deze donkere tijd medemenselijkheid, buiten de grenzen van de 
eigen (geloofs)gemeenschap noodzakelijk was, dat de grenzen tussen de mensen altijd al, maar 
nu helemaal anders liepen dan langs de lijnen van de kerkelijke binding. ‘Mevrouw Mankes kon 
veel zeggen en dat heeft ze ook gedaan’, aldus een latere afdelingsvoorgangster die veel van de 
verhalen over de oorlogsjaren kende.1612 Het Nieuwe Verbond werd een anker van vrije 
gedachten en hoop in een barbaarse tijd en ‘in stijgende mate [het] centrum [….] van het 
geestelijke leven aan de Linker Maasoever’.1613  
 Het bestuur van de afdeling deed ondertussen haar best om de leden bij te staan. Het is 
opvallend hoeveel er werd georganiseerd in de bezettingsjaren. Het gebrek aan voedsel leek 
gecompenseerd te moeten worden met geestelijke voeding. Er bleven gastsprekers naar Het 
Nieuwe Verbond komen, ondanks de moeilijkheden die het reizen met zich mee bracht. Van den 
Bergh van Eysinga kwam de paasdienst van 1943 leiden. Zijn favoriete thema, of Christus 
werkelijk had geleefd, was uitvoerig door Anne en haar catechisanten besproken. Zelf preekte ze 
in die paastijd over de positie van Pontius Pilatus. Ze vergeleek het verhaal zoals overgeleverd 
via het evangelie met wat daarover werd gezegd in de geschriften van Flavius Josephus.1614 De 
Goede Vrijdagavond werd op eigen wijze herdacht. Niet met een avondmaalsviering, daar deed 
de afdeling niet aan, maar opnieuw met een uitvoering van de zeven kruiswoorden van Haydn. 
Vier van de kruiswoorden werden uitgekozen om, zoals Haydn het oorspronkelijk bedoeld had, 
nadat ze woordelijk waren uitgesproken, door orkest en koor muzikaal ten uitvoer te worden 
gebracht. Achtereenvolgens klonk het ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’, 
‘Heden zult gij met mij in het paradijs zijn’, ‘Mijn God mijn god waarom hebt u mij verlaten’ en ‘In 
uw handen beveel ik mijnen Geest’. Voor de goede verstaander getuigden de woorden over de 
eigen situatie. Anne leidde de woorden in, in de overtuiging dat ‘zich tezamen […] wijden aan 
een schoon werk, voldoening gaf en mensen hecht maakte’.1615 Die hechtheid zou meer dan 
nodig blijken in de tijd die voor hen lag. 
 De kerk zat elke week voller. Later werd het haar duidelijk dat een aantal van haar 
toehoorders kwam om te kijken hoeveel ze durfde te zeggen. ‘Gelukkig heb ik daar toen nooit 
aan gedacht, net zo min als aan de mogelijkheid, dat er wel eens een Duitser in de kerk kon 
komen controleren of er niets verbodens werd gezegd.’1616 Hoe zij invulling gaf aan die diensten, 
aan het bemoedigen van haar afdeling, daarover is weinig bewaard gebleven. Ooggetuigen 
vertellen dat ze ferm was en durfde te spreken en in dat opzicht ook risico’s nam. Uit een 
aantekening in het jaarverslag van 1943 kan worden opgemaakt dat ze de, toen net uit het 
interneringskamp ontslagen, bevriende predikant Willem Banning in Het Nieuwe Verbond 
ontving.1617 Waarover sprak hij de Protestantenbonders te midden van die bezettingsjaren toe? 
Over zijn nieuwste boek, dat pas na afloop van de oorlog zou worden uitgegeven, maar dat hij in 
dat jaar schreef? Tijdens zijn ‘gijzelaarschap’ zat Banning samen met ‘tal van 
vertegenwoordigers van de Nederlandse maatschappelijke en intellectuele elite’ opgesloten in 
St. Michielsgestel. Daar werd de kiem gelegd voor een nieuwe politieke en levensbeschouwelijke 
richting die de ‘vooroorlogse partijpolitieke verzuiling’ wilde doorbreken en 
‘sociaaleconomische modernisering en terugkeer tot de zedelijke normen van christendom en 

                                                           
Lijdens-meditatie onder leiding van dr. A. Mankes-Zernike een uitvoering geven van de Lucas-passie van Bach.’ Zie: ‘Uitvoering Lucas-
Passie Bach’, Rotterdamsch nieuwsblad, 03-04-1941. 
1611 Postma, Evangelie en humaniteit, pp. 35 -36. 
1612 Idem. 
1613 Zie: ‘Jaarverslag Nederlandse Protestantenbond Linkermaasoever, 1943’, Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 135, inventarisnr. 
257. 
1614 'Mededeelingen van de Protestanten Bond, afdelingen Schiedam, Rotterdam Linker Maasoever en Brielle mei/junie 1943, Archief 
Nederlandse Protestanten Bond, Stadsarchief Rotterdam, toegangsnummer 135, inventarisnr. 257. 
1615 Idem. 
1616 Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 210-211. 
1617 Zie: Jaarverslag 1943, Stadsarchief Rotterdam, archief Nederlandse Protestanten Bond Rotterdam, toegangsnr. 135, inventarisnr. 44. 
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humanisme’ voorstond.1618          
 In 1943 schreef Banning het na de bevrijding gepubliceerde boek De dag van morgen. 
Schets van een personalistisch socialisme, richtpunt voor de vernieuwing van ons volksleven 
(Amsterdam 1945). Uit De dag van morgen bleek, volgens historicus Rob Hartmans, dat 
Bannings aanvankelijk vrij optimistische visie op de maatschappelijke ontwikkelingen had 
plaatsgemaakt voor een zeker cultuurpessimisme. Het socialisme dat Banning nu voorstond leek 
sterk op hem zelf: sober, dienstbaar, strevend naar zedelijke en culturele verheffing, 
democratisch én elitair. Ook zijn religieuze opvatting had zich ontwikkeld en wel van een 
algemeen-religieus bewustzijn naar sterk christocentrische denkbeelden. En al bleef Banning 
zichzelf rekenen tot de vrijzinnige stroming binnen het protestantisme, Anne zou hij op dat punt 
kwijtraken. Zij raakte, als volger van de radicale school van Van den Bergh van Eysinga die de 
historische Christus ontkende, juist steeds verder verwijderd van het christocentristische 
gedachtegoed.1619 Waarom haalde ze Banning midden in die bezettingsjaren dan toch naar 
Tuindorp? Wilde ze horen wat zijn ideeën waren over het failliet van de pacifistische en 
antimilitaristische idealen die de vooroorlogse jaren zo hadden gekenmerkt? Of was ze 
benieuwd naar de toekomst die Banning voor de vrijzinnigheid in Nederland zag? Dat zijn 
oecumenische toekomstideaal mijlen ver van Annes vrijzinnige opvattingen lag werd haar 
tijdens zijn bezoek aan Het Nieuwe Verbond mogelijk al duidelijk. Na de bezetting zouden hun 
wegen dan ook defintief uiteen gaan.1620 
  
Weggevoerd en nooit terug gekomen 
De gevolgen van de bezetting werden inmiddels merkbaar. Net als in Duitsland enkele jaren 
eerder was gebeurd, nam ook in Nederland de terreur tegen de joodse inwoners zienderogen 
toe. ‘We kwamen al gauw aan de beurt’, schreef de uit Rotterdam afkomstige historicus Isaac 
Lipschits later.1621 ‘Eerst met allerlei regels en voorschriften waaraan de joden zich moesten 
houden (…). Ik vond het vreselijk toen ik niet meer in de trein mocht, want ik miste de bezoekjes 
aan Martha en Levi. En in de laatste zomer dat we in de Agnietenstraat woonden mochten joden 
na acht uur ’s avonds niet meer naar buiten. Ik stond voor het raam van […] [de] slaapkamer te 
kijken hoe mijn vriendjes op straat speelden - behalve natuurlijk Loetje Swaab, die ook niet naar 
buiten mocht. We moesten in die zomer al de ster dragen.’1622  
  In Rotterdam werden joodse ambtenaren en leraren al in november 1940 ontslagen. Alle 
joodse kinderen moesten naar joodse scholen, waar alleen nog joodse leerkrachten les gaven. 
Joodse zieken moesten naar joodse ziekenhuizen, waar alleen nog joodse artsen en 
verpleegkundigen werkten. Binnen een jaar na het uitbreken van de oorlog werd het hen 
nagenoeg onmogelijk gemaakt nog deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Bij cafés, 
zwembaden, sportvelden, musea, dierentuinen, bibliotheken, schouwburgen, markten en tal van 
andere openbare gelegenheden kwamen bordjes met daarop ‘Voor Joden verboden’. Persoonlijk 
vermogen, maar ook bedrijven, werden door de bezetter in beslag genomen. In 1942 werden de 
eerste oproepen om zich te melden voor de zogenaamde gedwongen arbeidsinzet in het Oosten 
bij een deel van de joodse bevolking thuisbezorgd. Niemand vermoedde nog dat het 
beantwoorden van die oproep een verschrikkelijk einde in een van de Oost-Europese 
vernietigingskampen zou betekenen.1623 ‘Vader en U troffen voorbereidingen voor onze reis’, 
memoreerde Isaac Lipschits zijn ouders, ‘rugzakken, blikken borden, kampeerbestek, blikjes vis, 
warme kleren voor het Poolse klimaat, van alles wat’.1624  
 
                                                           
1618 Hartmans,‘Banning, Willem’, pp. 16-23. Zie over de gijzelaars in (onder andere) St. Michielsgestel ook: De Jong, Het Koninkrijk, deel 
8a, pp. 163-211:‘Gijzelaars’. 
1619 Idem. 
1620 Zie hoofdstuk 6. 
1621 Isaac Lipschits (1930-2008) werd geboren in een Joods gezin in Rotterdam. Samen met zijn broertje kon hij in 1942 onderduiken. Ze 
overleefden beiden de oorlog. De andere gezinsleden, de ouders en nog vier kinderen, kwamen allen om in de concentratie- en 
vernietigingskampen in Oost-Europa. Lipschits was van 1973 tot 1990 hoogleraar eigentijdse geschiedenis aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Het archief van Isaac Lipschits bevindt zich in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam. 
1622 Isaac Lipschits, Onbestelbaar. Herinneringen in briefvorm aan de Jodenvervolging in Rotterdam (Den Haag 1992) pp. 28-29. 
1623 Vgl. http://www.kampwesterbork.nl/jodenvervolging/anti-joodse-maatregelen/index.html#/index [geraadpleegd op 23-07-2012]. 
1624 Isaac Lipschits, Onbestelbaar, p. 30.  
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Er werd van meet af aan geprotesteerd tegen de vervolging. De vertegenwoordigers van de 
gezamenlijke kerkgenootschappen, die in allerijl een convent hadden gevormd, protesteerden 
bij de Duitse rijkscommissaris Seyss-Inquart ‘tegen de uitsluiting van personen van joodse 
afkomst’.1625 Al in oktober 1940 stuurden ze hun eerste protestbrief, gevolgd door een tweede in 
februari 1941. In maart werd voor de eerste maal een protestverklaring vanaf de kansels van 
zowel de katholieke als protestantse kerken voorgelezen.  

De predikant en kerkhistoricus H.C. Touw zou later schrijven: ‘De betekenis van dit 
eerste, gemeenschappelijke protest tegen de jodenverdrukking, in een tijd toen een groot deel 
van ons volk de strekking nog niet doorzag, kan niet licht overschat worden. Voor het eerst 
getuigden de kerken tezamen, getuigden zij tegen het antisemitisme, getuigden zij op bijbelse 
gronden, en getuigden zij tijdig.’1626 Men besloot om in alle kerkgebouwen over de indiening van 
het bezwaar mee te delen.1627 Op zondag 27 oktober werd ‘de stilte, waarin kerk en volk zovele 
maanden verkeerden, […] verbroken’. 1628 De inhoud van het protest werd vanaf nagenoeg alle 
kansels voorgelezen. Maar de protest was tevergeefs. De deportaties gingen door. Anne stelde 
later dat het haar opbrak dat ze zo weinig kon betekenen voor haar ‘Joodse vrienden die zijn 
weggevoerd en nooit terug zijn gekomen’.1629 De brieven en de verklaringen vanaf de kansel, 
waren impliciete oproepen aan de toehoorders om zich te verzetten tegen wat er gebeurde met 
hun joodse wijkgenoten en vrienden. Hoewel ze haar toehoorders bereikte en er in stilte 
netwerken werden gevormd waarlangs hulp werd geboden, informatie werd verstrekt of actie 
werd ondernomen, nam dat niet weg dat ze het gevoel had te weinig voor hen te hebben gedaan. 
Daarover zou ze zich levenslang schuldig blijven voelen.1630  
    In de jaren die volgden trok dit convent, dat zich vanaf toen Interkerkelijk Overleg (IKO) 
noemde, nog meerdere malen gezamenlijk op ‘tegen de uitschakeling der Joden’. 
Kanselboodschappen, zoals op 19 april 1942, spraken indringend ‘over de rechteloosheid, de 
onbarmhartigheid tegenover het joodsche volksdeel en het opdringen van een, recht tegen het 
Evangelie ingaande, nationaalsocialistische levens- en wereldbeschouwing’.1631 In juli 1943 
lieten de kerken van het IKO opnieuw weten diep geschokt te zijn ‘door de maatregelen tegen de 
Joden in Nederland, waardoor zij uitgesloten worden van het deelnemen aan het normale 
volksleven’.1632 Het haalde niets uit. In grootscheepse razzia’s werden nog eens 5000 
Rotterdamse joden opgepakt. Van hen die zaten ondergedoken in de stad werden er 1000 
verraden, gevonden en weggevoerd. In Rotterdam  werden bijna 8500 van de 12.000 joodse 
stadgenoten naar de Duitse vernietigingskampen gedeporteerd. Bijna niemand keerde terug. 
 Ook de joodse Tuindorpbewoners waren hun leven niet zeker. Menigeen verdween, uit 
angst voor deportatie, plotseling, zonder vrienden en buren in te lichten, naar een onbekende 
schuilplaats of probeerde een niet-bezet buitenland te bereiken. Toen de bezetter in mei 1943 

                                                           
1625 Op initiatief van het bestuur der Nederlandse Hervormde Kerk kwam op 25 juni 1940 een Convent van Kerken tot stand waarin 
vertegenwoordigers van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken, Christelijke Gereformeerde Kerk, Hersteld 
Evangelisch Lutherse Kerk, Remonstrantse Broederschap en Algemene Doopsgezinde Sociëteit beraadslaagden over gezamenlijk in te 
nemen standpunten. Gezien het gegeven dat de NPB afdeling Linker Maas onderdeel is van de Vereniging van Vrijzinnige Religie Linker 
Maas en in de godsdienstoefeningen gezamenlijk wordt opgetrokken, kan worden aangenomen dat de protestverklaringen ook zijn 
voorgelezen in het Nieuwe Verbond. Bron: J.M. Snoek, De Nederlandse kerk en de joden 1940-1945 (Kampen 1995) pp. 34-35. 
1626 H.C. Touw, Het Verzet der Hervormde Kerk ('s-Gravenhage 1946). Het citaat van Touw is overgenomen uit, Snoek, De Nederlandse 
kerken, p. 46. 
1627 ‘Moest op zondag […] een bepaald schrijven voorgelezen worden, dan werden de gestencilde stukken als regel op woensdag 
gereedgemaakt en op donderdag door vertrouwde koeriers of koeriersters naar verschillende adressen in den lande gebracht […] Het was een 
distributiesysteem, buiten de post om, dat steeds feilloos functioneerde. Het element van risico dat erin stak (de stukken kwamen ook in 
handen van 'foute' predikanten) werd aanvaard.’ Uit: Touw, Het Verzet. Het citaat van Touw is overgenomen uit:  
Snoek, De Nederlandse kerken, p. 46 
1628 Idem. 
1629 Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 210-211. 
1630 Idem. 
1631 H. Daalder en C.J.M. Schuyt, ‘Oorlog, bezetting en bevrijding’, in: Protestants Nederland in de twintigste eeuw, Compendium voor 
politiek en samenleving in Nederland (Leiden 1986), via: http://www.politiekcompendium.nl/9351000/1f/j9vvh40co5zodus/vh4vallem3z6 
[geraadpleegd op 20-10-2012]. 
1632 Snoek, De Nederlandse kerken, p. 90. 
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sterilisatiewetten voor gemengde huwelijken afkondigde, protesteerden de gezamenlijke kerken 
opnieuw bij de bezettende regering: 
 

De sterilisatie betekent een schennis zowel van goddelijke geboden alsook van menselijk 
recht. Zij is de uiterste consequentie van een antichristelijke en volksvernietigende 
rassenleer, van een mateloze zelfverheffing, van een wereld- en levens-beschouwing die 
een waarlijk christelijk en menselijk leven onmogelijk maakt.1633 

 
Maar wat hielp het? Inmiddels werden joodse mensen via de Nederlandse kampen gedeporteerd 
naar vernietigingskamp Sobibor. Het ongelooflijke bericht dat in de nacht van 26 februari 1943 
tijdens een razzia alle zieken en het personeel van het joods ziekenhuis van Rotterdam door de 
Nederlandse WA en de Sicherheitsdienst waren weggevoerd naar Westerbork, moet ook de 
Tuindorpers hebben bereikt. Het gonsde van de geruchten: 
 

Er worden afschuwelijke dingen verteld over de behandeling van de mensen in 
concentratiekampen; ze hebben veel te weinig kleren aan, moeten soms met het bovenlijf 
bloot lopen en worden geranseld en gebeuld. Als ze een pakje krijgen, wordt er soms 
voor hun ogen wat uit gegapt door de moffen. En de mensen in Dachau moeten in 
kalkmijnen werken, en over smalle planken met kruiwagens lopen. Heel vaak vallen ze 
van de planken af en dan krijgt men thuis bericht: ‘door een ongeval om het leven 
gekomen’.1634 

 
Niets was meer heilig, niemand meer veilig. Op 10 maart werden patiënten en personeel van het 
ziekenuis op transport gesteld naar Sobibor.1635 De Tuindorpers voelden zich veelal machteloos. 
Het ergste van de oorlog, ‘de vreselijke schandelijke Jodenvervolging’, zag Anne met lede ogen 
aan, schreef ze later.1636 Maar hoe erg de situatie werkelijk was kon ze niet overzien. Er ontstond 
al snel een behulpzaam netwerk van Protestantenbonders in het tuindorp, waarin via-via een 
schuilplaats kon worden geregeld voor hen die werden opgejaagd. Maar de huizen waren 
eigenlijk te klein om iemand lange tijd te verbergen. Er was geen zolder, geen bergruimte, geen 
kelder.  
 De student Jan Wage, inwonend bij zijn ouders op de Valkeniersweg 73, hoorde op een 
avond geklop op de deur. Daar stond de joodse Abraham Mok, magazijnchef van het 
kledingmagazijn Kattenburg & Co, waar Jans vader vaste klant was. Doodsbang vroeg hij om een 
schuilplaats, die hem ondanks een totaal gebrek aan ruimte, werd aangeboden. Jans activiteiten, 
het stencillen van het illegale krantje ‘Parool’, moesten wel meteen worden gestopt. Niets mocht 
de aandacht trekken zolang Mok in huis was. Zijn aanwezigheid was een riskante onderneming. 
Door het gebrek aan ruimte, maar ook omdat enkele huizen verderop een met de nazi’s 
sympathiserende buurman woonde. Mok bleef een tijdje, maar kon gelukkig, door de inzet van 
het netwerk van de Protestantenbonders, uiteindelijk bij het echtpaar Brandenburg aan De Lede 
terecht, die in een groter huis woonden. Abraham Mok bleef daar verborgen en overleefde. Als 
een van de weinigen.1637 
               Anne probeerde tevergeefs Beints vriend, de joodse Henk Viskoop, een schuilplek te 
bieden. Beint en Henk hadden elkaar ontmoet in Brussel, waar ze voor de oorlog beiden 
werkten. Henk was begin mei 1940 teruggekeerd naar zijn ouders in Amsterdam, waar Beint 
hem in de vroege bezettingsdagen nog regelmatig opzocht. Het is nu nauwelijks voor te stellen 
dat Beint en Henk samen een ‘feestavond’ in de Hollandsche Schouwburg’, die toen op last van 

                                                           
1633 Idem, p. 113. 
1634 Snoek, De Nederlandse kerken, p. 101.  
1635 Cato Polak, ‘We hadden er geen idee van’, in: De Sobibor interviews. De Nederlandse overlevenden, via: 
http://www.sobiborinterviews.nl/nl/nederlandse-overlevenden/cato-polak [geraadpleegd op 12-12-2012]. 
1636 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 210. 
1637 Herinneringen Jan Wage, interview te Antwerpen, januari 2013. Opnames van het interview en een door Wage geschreven tekst zijn in 
bezit van Froukje Pitstra. 
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de bezetter was omgedoopt in ‘Joodse Schouwburg’, meemaakten.1638 De plek die enige tijd later 
zou veranderen in de verzamelplaats van waaruit de Amsterdamse joden werden gedeporteerd, 
was aan het begin van de bezetting nog een van de weinige plaatsen waar joodse 
Amsterdammers uit mochten gaan. ‘Er heerste een uitgelaten stemming: “wat wil je” zei Henk 
toen ik daar mijn verbazing over uitsprak, “de enige uitlaatklep die we nog hebben”.’1639 Niet 
lang daarna werd de Hollandsche Schouwburg het toneel van een afschuwelijk bedrijf. ‘Meteen 
toen ik binnenkwam wist ik dat er een ramp was gebeurd’, getuigde de joodse actrice Carla 
Sylvie, die de terreur wist te overleven, jaren later: 
  

Het toneel was ontdaan van zijn decors en andere attributen en zag eruit als een door 
een inbreker leeggeroofd huis. De touwen die van de hoge lichtbrug bungelden leken 
stroppen van de beul. De schilderijen en beelden waren verdwenen. De stoelen van de 
orkestbak en de zaal waren uit de vloer gerukt en langs de muren gezet. Alle lichten, 
behalve de noodverlichting, die gloeiden als bloedrode vuurvliegjes, waren gedoofd.1640  

 
De beroemde schouwburg aan de Plantage Middenlaan, waar eens de stukken van Heijermans in 
première gingen, werd het punt van de afschuwelijke en mensonterende opsluiting en 
deportatie van de Amsterdamse joden naar Westerbork en Vught.1641 Ook Henk belandde 
vermoedelijk in de schouwburg. Anne en Beint hadden hem aangeboden bij hen onder te duiken, 
een aanbod dat hij, hoewel hij schreef er dankbaar voor te zijn, niet aannam. Wilde hij bij zijn 
familie blijven? Kort daarop kwam er een briefkaart met zijn karakteristieke handschrift, 
verstuurd uit kamp Westerbork. ‘Ondanks alles houden we de moed erin.’1642 Wat Beint en Anne 
niet wisten, was dat Henks moeder begin juli 1943 in Westerbork zelf een einde aan haar leven 
maakte. Henk werd twee weken later samen met zijn vader en 1986 andere mensen op het 18e 
transport van Westerbork naar Sobibor gezet. Bij aankomst werden ze allen vergast.1643 
 
‘‘Hier allen best’ 
Met het voortduren van de bezetting werden voedsel en brandstof schaarser. Om de kinderen te 
ontzien was de NPB vanuit het hoofdbureau in Utrecht al in 1942 begonnen met de 
kinderuitzendingen. Ook in Rotterdam-Zuid werd dankbaar gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om ondervoede kinderen of zij die in erbarmelijke gezinssituaties verkeerden voor 
enkele weken naar het platteland te sturen. De kinderen die er slecht aan toe waren werden 
opgenomen in het kinderherstellingsoord, dat door de Nederlandse Volksdienst in Tuindorp 
Vreewijk was ingericht. De uit het ziekenhuis ontslagen kinderen die nog moesten aansterken 
werden daar opgenomen om bij te komen. ‘Een beker melk gaat er vlot in.’1644  
 Om aan eten te komen werden de bloementuintjes en gemeentelijke plantsoenen, voor 
zover dat in de crisisjaren nog niet gebeurd was, omgeploegd en gereedgemaakt voor de 
verbouw van gewassen.1645 Ook in het stadscentrum tussen de ruïnes van de 
                                                           
1638 Edward van Voolen, ‘De Hollandsche Schouwburg’, in: Madelon de Keizer en Marije Plomp (red.), Een open zenuw. Hoe wij ons de 
Tweede Wereldoorlog herinneren (Amsterdam 2010) pp. 225-233. ‘Kort na het uitbreken van de oorlog ging de Duitse bezetter al tot anti-
joodse maatregelen over om de joodse bevolking – destijds 140.000 - te isoleren: in oktober 1941, toen joden uitgesloten waren van 
deelname aan het openbare en dus ook culturele leven, werd de naam Joodsche Schouwburg ingevoerd. Vanaf dat moment traden hier alleen 
joden op voor een uitsluitend joods publiek. Dat duurde tot augustus van het volgende jaar toen de Schouwburg door de bezetter gevorderd 
werd als meld- en verzamelplaats voor joden op weg naar hun deportatie. In de Schouwburg wachten vele honderden joden soms weken lang 
op verder vervoer, meestal via Westerbork naar de vernietigingskampen in oost Europa (…).’ 
1639 Beint Mankes, p. 135. 
1640 Silvia Grohs-Martin en Carla Benink, Silvie (Amsterdam 2001). 
1641 Bron: http://www.hollandscheschouwburg.nl [geraadpleegd op 23-09-2013]. 
1642 Beint Mankes, p. 135. 
1643 Het betreft hier Hendrik Viskoop, geboren te Amsterdam en op 4 Augustus 1914. Hij werd samen met zijn vader Samuel Viskoop 
vermoord in Sobibor, 16 Juli 1943. Zijn moeder Sophia Viskoop- De Leeuw pleegde twee weken daarvoor zelfmoord in kamp Westerbork. 
Bron: http://www.joodsmonument.nl/person/514032 [geraadpleegd op 23-02-2013]. In juli 1942 werd een begin gemaakt met het transport 
van Nederlandse joden naar de kampen in het oosten. Negentien transporten vertrokken naar Sobibor; het eerste op 2 maart 1943, het laatste 
op 20 juli dat jaar. Van de naar schatting 107.000 joden die vanuit de kampen Vught en Westerbork zijn weggevoerd, zijn er 34.131 in of 
rond Sobibor om het leven gebracht. Bron: http://www.sobiborinterviews.nl/nl/vernietigingskamp/praktijk-van-de-vernietiging [geraadpleegd 
op 23-02-2013]. 
1644 Provinciale Overĳsselsche en Zwolsche courant: staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad, 11-08-1943. 
1645 Interview Lieneke van Schaardenburg (Digitale opname). Zie over het tuindorp in de oorlog en na de oorlog ook: Lieneke van 
Schaardenburg, Meisjes uit mijn straat: op zoek naar onze sociale kansen en ambities (Amsterdam 1988). 
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weggebombardeerde huizen werd eten verbouwd en geoogst. ‘Waar eens het bruisende 
stadsleven zich voltrok, kwam nu goudgeel graan op de zucht van de wind in beweging’, schreef 
een Rotterdammer in zijn dagboek.1646 In 1943 kende de stad 19.000 volkstuinders en was 
vijfhonderd hectare stedelijk gebied tot volkstuin geworden.  
 

                                                                                                                   
Met een eg wordt de grond bij de Schiedamse singel gereedgemaakt voor het inzaaien van voedselgewas Links op de achtergrond 
staat het warenhuis de Bijenkorf. (Foto Stadsarchief Rotterd 

In het Tuindorp was een aantal vrije huizen inmiddels in bezit genomen door Duitse officieren. 
In de schoolgebouwen en bibliotheek aan de Mare waren soldaten gelegerd. Om de woningnood 
die in de stad was ontstaan, niet alleen door het bombardement van 1940 maar ook door het 
‘vergeten bombardement’ van 1943, tegen te gaan werd bij het Tuindorp een nieuwbouw 
project opgezet.1647 Maar terwijl de bouw in volle gang was werden de driehonderd 
bouwvakkers naar Duitsland gebracht in het kader van werkverschaffing.1648 Zij waren 
onderdeel van een groep mannen die in de eerste oorlogsjaren naar Duitsland werden gestuurd. 
In de benauwde dagen van 1944, toen de Duitse oorlogsindustrie op volle toeren draaide, 
kwamen daar nog eens 52.000 gedwongen tewerkgestelde Rotterdammers bij. Ook vele van de 
jongens en mannen uit Tuindorp en van de Vrijzinnige Jongeren Club en de Vrijzinnige 
Studentenbond werden gesommeerd te vertrekken. Vanuit het IKO werd een nieuw protest 
afgekondigd. Aan allen die de bezetters hielpen, waaronder Nederlandse politiemensen, werd 
een duidelijk signaal afgegeven en ook Seyss-Inquart  kreeg weer een officieel schrijven van de 
vertegenwoordigers van de verschillende protestantse en katholieke kerken. Vanaf alle kansels 
werd afgekondigd dat: 
 

De kerk zou immers schuldig staan, indien zij niet de machthebbers erop zou wijzen, dat 
ook zij aan de Goddelijke Wet onderworpen zijn. Daarom bracht zij reeds onder de 
aandacht van de bezettende macht: de toenemende rechteloosheid, het ten dode 
vervolgen van Joodse medeburgers; het opdringen van een levens- en 
wereldbeschouwing, die lijnrecht in strijd is met het Evangelie van Jezus Christus, de 
verplichte arbeidsdienst als nationaal-socialistisch opvoedingsinstituut, het aantasten 
van de vrijheid van het Christelijk onderwijs;  
 
 

                                                           
1646 Aad Wagenaar, ‘1943-44, Akkers in het stadscentrum’, in: Feringa e.a (red.), Rotterdam van dag tot dag, p. 59. 
1647 ‘Op 31 maart 1943 stegen van een basis in Groot-Brittannië Amerikaanse bommenwerpers op voor een missie tegen de Duitse bezetter 
van Nederland. Doelwitten waren de Rotterdamse haveninstallaties. Vanwege een samenloop van ongunstige omstandigheden, waaronder 
het slechte weer dat de navigatie bemoeilijkte, kwamen 70 zware bommen terecht op de Rotterdamse woonwijk Bospolder-Tussendijken. Er 
vielen circa 326 doden en de ravage was enorm. Branden konden niet direct geblust worden door een tekort aan water en verspreidden zich 
snel door de sterke wind. Honderden gewonden en duizenden daklozen moesten in de toch al moeilijke oorlogsomstandigheden worden 
opgevangen’, via: http://getuigenverhalen.nl/projecten/het-vergeten-bombardement-rotterdam-31-maart-1943 [geraadpleegd op 10-10-2013]. 
1648 ‘Herinneringen aan de oorlogsjaren in Vreewijk, door J. Lening’, Brieven van Oud-Rotterdammers, via: 
http://deoudrotterdammer.nl/brieven/pages/oorlog.php [geraadpleegd op 23-05-2012]. 
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het gedwongen tewerkstellen van Nederlandse arbeiders in Duitsland, het ter dood 
brengen van gijzelaars; het gevangen nemen en het gevangen houden van velen, o.a. van 
kerkelijke ambtsdragers onder zodanige omstandigheden dat reeds een ontstellend 
aantal in de concentratiekampen het offer van hun leven moesten brengen.1649 

 
Ze wilden opkomen tegen het ‘opjagen, grijpen en wegvoeren’ van duizenden jonge mensen. Aan 
de andere kant achtte de kerk zich ook geroepen met nadruk te waarschuwen tegen haat en 
wraakgevoelens in het hart van het eigen volk en haar stem te verheffen tegen de uitingen 
daarvan. Niemand mocht het recht in eigen hand nemen. Dat nam niet weg dat de mens God 
meer gehoorzaam moest zijn dan de mensen. Zijn woord verbood medewerking te verlenen aan 
daden van onrecht, waardoor je medeschuldig zou worden aan het onrecht.1650 
             Ook bij Anne en haar familie was inmiddels de angst voor de ophanden zijnde razzia’s 
toegeslagen. Anne hoorde van haar broer Frits, dat de in Groningen studerende neven Nico van 
Kampen en Frits de Jong al waren ondergedoken om de ‘Arbeitseinsatz’ te ontlopen.1651 Angstig 
dat ook Beint zou worden opgepakt, verbood Anne hem de straat op te gaan.1652 Beint maakte 
zijn wereldje zo klein mogelijk en beperkte zijn contacten tot de buren, de familie Oele, die via de 
achterom te bereiken waren en waar naar Radio Oranje werd geluisterd en zijn vriend Daan 
Malta, met wie hij uren schaakte. De achterkamer van het huis aan de Weimansweg werd 
ingericht als atelier. De schildersezel van Jan Mankes en zijn verf werden van zolder gehaald en 
Beint begon te schilderen. Het ontroerde Anne. ‘Ik ruik weer verf’ moedigde ze hem aan.1653 De 
familie probeerde ondertussen zo goed en zo kwaad als het ging contact met elkaar te houden. 
  

Lieve Keesje, Even een bericht, dat wij ’t hier allen best maken. Hoe is’ t bij jullie ? Heb je 
soms iets van Peep [=Johannes Zernike] gehoord, en van Annie? Aan allen schrijven wij 
nu even (….) Schrijf gauw even (…) zoen van Ulbert1654  

 
Dit korte briefje van Frits Zernike (Ulbert) aan zijn zus Nelly (Keesje) typeert de uitwisseling 
van informatie in de oorlogsjaren. Het aantal papieren bronnen was schaars en wat wel werd 
opgeschreven, was bondig en bedacht. Contact houden met haar familie werd gedurende de 
oorlogsjaren steeds moeilijker voor Anne. Reisrestricties en spertijden maakten het steeds 
moeilijker om nog lange reizen te maken. De wereld beperkte zich steeds meer tot de eigen 
directe kring. Om toch op de hoogte te blijven van elkaars wel en wee werden korte berichten 
over en weer gestuurd. Maar toen geheel onverwacht Eduard, de pas 48-jarige echtgenote van 
Nelly, overleed zal Anne ongetwijfeld naar Amsterdam zijn gereisd om bij de begrafenis 
aanwezig te zijn, al is daar geen enkele aanwijzing van bewaard gebleven.1655 Ook over het 
overlijden van Annes zwager aan de andere zijde is geen informatie terug te vinden. Gosse, de 
man van haar schoonzuster Popkje de Jong-Mankes, overleed een jaar na Eduard de Jong. 
Mogelijk reisde Anne in 1943 nog wel naar Friesland.1656 Beint zal er gezien het gevaar 
gearresteerd te worden niet bij zijn geweest. 
 

                                                           
1649 Snoek, De Nederlandse kerken, p. 103. 
1650 Idem, pp. 102-104. 
1651 Frits Zernike regelde via een gereformeerde onderduikersorganisatie onderduikadressen in Friesland.  Zo werkte de latere hoogleraar 
Sociale Geschiedenis in de lente van 1943 onder de schuilnaam Frank van Dongen, als boerenknecht op It Heechhiem in Goutum, later in 
Blija. Zie: ‘Prof. dr. Frits de Jong neemt afscheid van de Universiteit van Amsterdam’, Leeuwarder courant: hoofdblad van Friesland,19-05-
1984. Neef Nicolaas G. van Kampen dook onder in Groningen. 
1652 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 214. 
1653 Beint Mankes, p. 128. 
1654 Briefje Frits Zernike aan Nelly de Jong- Zernike (Amstelkade 104, Amsterdam-Z.) gedateerd: Donderdagavond 16 mei '40, afgestempeld 
op 17 mei in Groningen (collectie Brinkman, Universiteitsmuseum RuG). 
1655 Eduard Karel de Jong overleed op 17 mei 1942 - 48 jaar oud. Hij werd begraven op 20 mei op de Oosterbegraafplaats van Amsterdam. 
1656 Dat Anne hoogstwaarschijnlijk naar Friesland reisde om de begrafenis bij te wonen, is niet direct in de bronnen te lezen. Maar uit het 
gegeven dat zij in diezelfde periode nog naar vergaderingen van de moderne theologen, de vergadering van de vereniging van vrouwelijke 
predikanten te Amsterdam en de jaarvergadering van de NPB in Amsterdam en Utrecht kon reizen en het gegeven dat zij Gosse, de voogd 
van haar zoontje, graag mocht, kan wel worden aangenomen dat zij alles op alles zal hebben gezet om Jans zus Popkje en zijn moeder bij te 
staan. 
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Anne had genoeg reden om naar Friesland af te reizen. Ze was gehecht aan haar doopsgezinde 
zwager, de boer op wiens verloving met Popkje ze kennismaakte met de familie Mankes en werd 
uitgenodigd om eens in het atelier van Jan te komen kijken. Het was Gosse die na Jans overlijden 
was aangewezen als Beints voogd. De kleine, krom gewerkte man hield een bescheiden oogje in 
het zeil. Hij bemoeide zich niet met de opvoeding van de jongen, maar op hem kon als het nodig 
was een beroep worden gedaan. ‘Het is een beste vent maar hij heeft zijn uiterlijk niet mee’, 
hoorde Beint zijn moeder eens over hem zeggen.1657 ‘Vroeg op, koeien melken, met bussen 
sjouwen, oud en krom voor zijn tijd.’ Ze had hem graag gemogen en voor de oorlog waren ze 
vaak naar Friesland gereisd om daar een week of langer door te brengen op ‘de plaats’ van Gosse 
en Popkje. Dan werden ze, zo beschreef Beint later, in Beneden Knijpe van de stoomtram 
gehaald, waar, toen Beint nog klein was, dan een fiets met kinderzitje klaarstond voor de tocht 
naar huis, en naar grootmoeder Jentje die in een klein huisje naast de boerderij was gaan wonen. 
Een mooie fietstocht langs de bekende vaart, het vertrouwde kerkje en de pastorie. In de verte 
hoorden ze de metalen geluiden van de tegen elkaar aanslaande bussen van de melkfabriek, in 
de lucht hing de geur van verbrande turf.1658 
 

 

Vermoedelijk Popkje De Jong-Mankes, zonder jaartal, particuliere collectie. 
 

Blij dat Anne en Beint er weer waren werd er dan een gemest kalf geslacht, nooit rekening 
houdend met de strenge vegetarische regels waarnaar thuis in Rotterdam werd geleefd. Maar in 
1943 was er geen feest en was de grote opkamer, uitgerust met mooie meubels, een fraaie 
stookplaats en bedstee, waarin Anne normaal gesproken sliep, niet klaargemaakt voor haar 
bezoek. Nu stond haar zwager Gosse er, in zijn goede pak, opgebaard naast het ‘sponnagel’ 
waarop zijn oudste twee dochters zo vaak ‘Ünter den Siegesbauer’ hadden gespeeld.1659 Gosse 
werd na een dienst in het doopsgezinde kerkje begraven op het kerkhof van Bovenknijpe. Een 
plek die Anne inmiddels maar al te goed kende.   
 Of en hoe er verder contact werd gehouden met de familie is onduidelijk. Brieven zijn 
niet bewaard gebleven. Dat er contact was, is wel duidelijk. Beint wist bijvoorbeeld dat zijn 
neven bij een boer ondergedoken zaten en in de laatste oorlogsmaanden logeerde hij een poos 

                                                           
1657 Beint Mankes, p. 51. 
1658 Idem, pp. 48-52. 
1659 Beint Mankes herinnerde zich het goede pak van zijn oom bijzonder goed, omdat het volgens hem iets weergaf van de standsverschillen 
op het Friese platteland. Zie: Beint Mankes, p. 51. Zie ook: 'De Opkamer', Landleven, 12/8, december 2007. 
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bij zijn tante Elizabeth, die toen in Wageningen woonde.1660 Ook het trieste bericht dat Annes 
schoonzus Dora Bommel van Vloten was gestorven zal haar ongetwijfeld hebben bereikt. Waren 
bij Frits in Groningen in mei 1940 nog ‘allen best’ geweest, net voor de bevrijding, op 16 februari 
1945, overleed zijn vrouw.1661 Bezweken in de laatste zware bezettingsmaanden.1662 
  
De razzia van 1944 
Het was inmiddels herfst 1944 en Rotterdam gonsde van de geruchten. ‘Snel oprukkende 
troepen staan al voor Breda, zegt men! (…) nog maar even dan zijn we weer vrij, zo denken 
velen. Bij de moffen heerst een enorme paniek. (…) De bevolking lacht de moffen nu openlijk uit, 
enkelen hebben de vlag al uitgestoken…Verzetslieden worden hier en daar openlijk actief’, 
schreef de Rotterdammer P.A. van Dommelen in zijn oorlogsdagboek.1663 Om daar op 6 
september teleurgesteld aan toe te voegen: ‘De vele geruchten zijn wat te voorbarig geweest, 
ook de Londense berichtgeving klopte niet helemaal. Bittere teleurstelling bij de 
Rotterdammers.’1664 
 Enkele weken later volgde een rumoerige zondag. Vliegtuigen vlogen over Rotterdam. 
Verontrust werd naar de lucht gestaard. Wie waren het en waar gingen ze naar toe? Via de BBC 
werd duidelijk dat bij Arnhem zware gevechten gaande waren. De geruchtenmachine kwam 
weer op gang. Zou het dan toch? Om de Waalbrug bij Nijmegen werd nu fel gevochten. De 
geallieerde troepen wilden van daaruit doorstoten naar het oosten. De werknemers van de 
Nederlandse Spoorwegen begonnen, nadat ze de BBC de code ‘De kinderen van Versteeg moeten 
onder de wol’ ontvingen, aan een riskante algehele staking van het treinverkeer om de aanvoer 
van Duitse troepen naar het front te vertragen.1665 Maar al snel kwamen er alarmerende 
berichten uit Gelderland. De geallieerden konden het Duitse offensief niet breken. Drie 
provincies waren bevrijd, maar het westen en noorden van Nederland bleef bezet. ‘Grote 
vruchtbare landerijen zijn door de moffen onder water gezet, akkers volgepropt met 
‘rommelasperges’ en duinen en stranden afgezet met prikkeldraad. En…wat ook heel erg is: 
straks gaan we de winter in, de vijfde oorlogswinter.’1666 
   Begin september werden de Rotterdammers geconfronteerd met vergeldingsacties. Als 
reactie op Dolle Dinsdag vernietigden de bezetters de Rotterdamse haven. De toch al minimale 
toevoer van eten stokte, als gevolg van de wraak van de bezetter voor de door de regering in 
Londen bevolen spoorwegstaking. Van eind september tot begin november werden alle 
voedseltransporten naar het westen onmogelijk gemaakt en talloze binnenschepen werden in 
beslag genomen voor het transport van geroofde goederen.1667 Begin oktober begonnen her en 
der in de stad ingerichte centrale keukens de bevolking van voedsel te voorzien. Al snel werden 
de porties ook daar gehalveerd en de kwaliteit van het eten daalde met de dag. Een halve liter 
‘soep’ bestond voor de helft uit water, en voor de rest uit erwten- en veldbonenmeel, 150 gram 
aardappelen, soms peen en ui, wat gekookte suikerbiet en 15 gram tulpenbol.1668 Toen er na zes 
weken weer toestemming werd gegeven om te varen werd het snel kouder. Eind december 
vroren de rivieren dicht en de toch al zo schaarse voedsel en brandstof werden nu geheel niet 
meer aangevoerd. ‘De rantsoenen van de ca. drie-en-een-half miljoen stadsbewoners [daalden] 
in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht tot een peil waarop de dood 

                                                           
1660 Beint Mankes, p. 138. 
1661 Frits Zernike en Theodora Wilhelmina (Dora) Bommel van Vloten trouwden op 28 januari 1930. Dora overleed op 16 februari 1945 te 
Groningen. Zij hadden samen een zoon die ook Frits heette. Frits Zernike hertrouwde in 1954 met Lena Baanders (1886-1975). 
1662 Zie ook: Nicolaas G. van Kampen (II. De Zernikes, particuliere collectie). 
1663 P.A. van Dommelen, Hongerwinter en bevrijding, 4 september 1944 (Rotterdam 1982). Dhr. P.A van Dommelen woonde in de 
Rotterdamse Binnenstad, Zwaerdecroonstraat. Hij was lid van de gereformeerde kerk. Wegens zijn verkering kerkte hij in Rotterdam-
Delfshaven, Bospolderkerk. Vanaf 1943 hield hij een nauwkeurig dagboek bij (1943, 1944, 1945) dat hij na de oorlogsjaren in eigen beheer 
publiceerde onder de titel Hongerwinter en bevrijding, waarmee hij de ellende die Rotterdam in de laatste oorlogsjaren ten deel viel met de 
buitenwereld wilde delen. (De publicatie heeft geen paginanummering). 
1664 Van Dommelen, 5 en 6 september 1944.  
1665 Idem, 18 september 1944. 
1666 Idem, 25 september 1944. 
1667 De Jong, Het Koninkrijk, deel 10b, tweede helft, p. 765. 
1668 Bram Oosterwijk, ‘1945, het donkerste uur’, in: Feringa e.a. (red.), Rotterdam van dag tot dag, p. 68. Zie ook: Lou de Jong, Het 
Koninkrijk, 10b, tweede helft, p. 765. 
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honderdduizenden leek te bedreigen.’1669 De honger werd schrijnend. De gaarkeukens kregen 
veel te veel toeloop; de voorraad werd daardoor veel te gering.  
  Het verzet was in die periode heviger en gevaarlijker geworden.  In Rotterdam-Zuid 
waren op 15 oktober zeven mensen doodgeschoten en enkele woningen in brand gestoken, 
nadat eerder, op 18 september 1944 aan de Beukendaal in het Tuindorp drie jonge 
verzetsmensen, verbonden aan de in Zuid gevestigde knokploeg, doodgeschoten waren.1670 In 
een poging aan voedselbonnen te komen wilden ze een Duits distributiekantoor overvallen, 
maar ze werden verraden en opgewacht.1671 Een van de vier jongens wist via de wirwar aan 
tuintjes te ontsnappen aan zijn achtervolgers. De andere drie verloren hun leven en hun 
lichamen bleven, om de Tuindorp bewoners af te schrikken, lange tijd op straat liggen.1672 In 
diezelfde periode werden alle gezonde Nederlandse mannen ‘opgeroepen’ om zich te melden 
voor de verplichte tewerkstelling in Duitsland. 
 

   
‘Op bevel der Duitsche Weermacht moeten alle mannen in den leeftijd van 17 t/m 40 jaar zich voor den arbeidsinzet aanmelden’ 
(Bron: Brandgrens.nl)1673 
 
De Duitse soldaten kwamen schietend de straten van Vreewijk in en gooiden huis aan huis de 
biljetten op de mat. Veel mensen vreesden de dreigende taal in het pamflet.1674 Wie de arbeid in 
Duitsland weigerde werd gefusilleerd. En wat zou er gebeuren met de achtergebleven 
familieleden? 
             In de avond van 9 november 1944 werd Rotterdam omsingeld door 8000 Duitse 
militairen. Alle belangrijke verkeersroutes werden afgesloten. Toen de Tuindorpers ’s ochtends 
de deur uit wilden gaan zagen zij op elke straathoek een Duitse soldaat posten, het geweer in de 
aanslag. Een radiowagen reed door de straten en verkondigde steeds dezelfde boodschap.1675 
Alle mannen tussen de twintig en vijftig moesten zich melden voor arbeid in Duitsland. Voorzien 
van een extra stel kleding, proviand en een deken moesten ze zich gereedhouden om naar het 
verzamelpunt gebracht te worden.1676 Een enkeling durfde te vluchten voor de terreur. Maar de 
meesten hadden met eigen ogen gezien wat de Duitsers deden met hen die zich verzetten. 

                                                           
1669 Idem. 
1670 Met dank aan Jan Oudenaarden voor het toezenden van de brochure ‘Zij waren niet naamloos’ ((4 mei Comité Vreewijk 1985), email 30-
01-2013. Zie ook: Jan Wage, ‘document over de Nederlandse Protestantenbond in Rotterdam Vreewijk’, gestuurd op 2-1-2013 aan Froukje 
Pitstra. 
1671 Ter nagedachtenis aan de gedode en verwonde verzetslieden is op de hoek Beukendaal - Bongert een verzetskruis aangebracht. Zie ook: 
Aad Wagenaar, Van De Zweth tot Zadkine (Rotterdam 1991). 
1672 De knokploeg Rotterdam-Zuid was gevestigd aan de Groenezoom. De KP’s waren over het algemeen pro-communistisch georienteerd. 
Document opgesteld door Jan Wage, n.a.v gesprek op 12-01-2013 te Antwerpen, email 13-01-2013. 
1673 Afbeelding via: www.brandgrens.nl, website over vervolging en dwangarbeid / tewerkgesteld in duitsland in Rotterdam 40-45 
[geraadpleegd op 12-10-2013]. Zie ook: B.A. Seijes, De razzia van Rotterdam 10-11 november 1944 (Instituut voor oorlogsdocumentatie 
Den Haag, 1951) p. 190. 
1674 Idem. p. 72. 
1675 Dit wordt bevestigd door B.A. Seijes: ‘zoals in Tuindorp-Vreewijk, kwam een luidsprekerwagen opdagen. Er werd bekend gemaakt, dat 
men zich nu nog ongestraft kon melden; degene die bij huiszoeking nog zou worden gevonden, zou doodgeschoten worden. Enkelen die zich 
’s morgens verborgen hadden gehouden, gingen zich daarop melden.’ Zie: Seijes, De razzia van Rotterdam, p. 91. 
1676 http://www.vredeskerkrotterdam.nl/pdf/Vreewijk-75-2. [geraadpleegd op 13-05-2012]. 
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‘Plotseling omsingelen ze een dorp of een stadswijk en slepen de menschen weg. Hun optreden 
is onberekenbaar.’1677 Er werden klopjachten gehouden naar ondergedoken mannen. Daarbij 
werden ook de kerken niet ontzien. Menig dienst werd verstoord door een inval. Vaak was de 
predikant net op tijd ingelicht, zodat de mannen via een zijingang de kerk konden verlaten.1678 
Wie kon en durfde dook onder. Velen besloten zich niet te verzetten en naar Duitsland te 
gaan.1679 Een besluit waarvoor men zich achteraf vaak ontzettend schaamde.   
 Aan de Weimansweg zaten Anne en Beint juist een boterham te eten toen Duitse 
militairen, commando’s schreeuwend, de straat in kwamen. Nederlandse helpers bonsden op de 
deuren van de huizen. Anne opende de deur voor twee Nederlandse mannen die kwamen vragen 
of er mannen in de leeftijd onder de veertig in huis aanwezig waren. Beint was het keukentje in 
gerend, zette zijn bordje onopvallend weg en verschool zich op zolder achter een kist. Anne hield 
ondertussen de mannen aan het lijntje. ‘Een man?’, zei ze met goed gespeelde verbazing. ‘Nee, ik 
ben weduwe en woon hier helemaal alleen.’ En toen ineens: ‘Ik ben predikant ziet u, bij de 
Protestantenbond in Rotterdam-Zuid. Bent u ook van de kerk of zo?’. Dat was wel het laatste wat 
de mannen hadden verwacht. Ze mompelden Nederlands-Hervormd te zijn. Terwijl Anne hen 
aanbood het huis te doorzoeken, dropen de mannen af. Een dominee trok men niet in twijfel 
toch?1680 Annes optreden getuigde van moed, menigeen was zo bang voor de represailles dat ze 
een dergelijke leugen wel uit het hoofd lieten. Op 10 en 11 november werden 50.000 mannen, in 
onder meer het Feyenoord stadion, verzameld en vanuit Rotterdam richting Duitsland 
weggevoerd.1681 Vierhonderd onder hen sneuvelden daar door geallieerde bombardementen of 
werden ziek en stierven vervolgens wegens gebrek aan medicamenten. 
  In het bevrijde deel van Nederland verschenen inmiddels bittere berichten over de 
toestand in het nog bezette gebied. De aan de Duitse terreur overgeleverde bevolking werd 
steeds meer door honger en ziekte bedreigd. De gevallen van tuberculose, roodvonk en difterie 
namen onrustbarend toe. Het behandelen van de zieken werd echter steeds moeilijker. In 
oktober was het Diaconessen Ziekenhuis aan de Coolsingel gevorderd, waarbij het personeel 
twaalf uur tijd was gegeven om het ziekenhuis te ontruimen. De instrumenten moesten worden 
achtergelaten. ‘(…) Er waren geen transportmiddelen beschikbaar en deze werden ook niet door 
de Duitschers beschikbaar gesteld. Bovendien was er in het ziekenhuis nog een tekort aan 
verplegend personeel door de voortdurende deportaties.’1682 
 Eind november werd de toevoer van elektra geheel stopgezet. De bevolking viel terug op 
kleine kacheltjes. Alles wat kon branden verdween. Hout werd uit leegstaande huizen gesloopt. 
Uitgehongerde mensen aten, geheel wanhopig, zelfs hun eigen huisdieren op. ‘Schraalhans wordt 
keukenmeester in de Rotterdamse gezinnen (….) waar je ook komt, de gesprekken gaan steevast 
over eten, want honger is een scherp zwaard!’, tekende de Rotterdammer P. Van Dommelen op 
in zijn dagboek.1683 Mannen van 45 kilo waren niet meer ongewoon in het straatbeeld. ‘Dat de 
nood in vele gezinnen hoog gestegen is, daarvan heb ik op huisbezoek en op het spreekuur 
menig droef bericht ontvangen’, meldde Anne in het mededelingenblad van de afdeling. Ze riep 
hen die nog iets konden missen op om de kinderen, al was het maar eens per week, een maaltijd 
te geven.1684 Wie een kledingstuk of voedsel kon missen werd verzocht het bij haar te brengen. 
                                                           
1677 ‘De toestand in bezet gebied’, Vrĳe stemmen uit de Ganzestad, 13-12-1944. 
1678 Anne beschrijft in haar autobiografie de razzia’s. Bij de grote razzia in november waren het vooral de studenten, waarvan een deel al 
eerder in Duitsland te werk was gesteld, ‘omdat zij een belofte van gehoorzaamgeid aan de overheidsmaatregelen niet hadden getekend’ en 
daar ook weer waren ontsnapt, die zich niet opnieuw liet vangen. Onder hen Jan L. Wage. (Interview januari 2013, digitale opname en 
geschreven document). Zie: Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 211-213. 
1679 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 213 ‘…van de andere mannen onder de veertig is een overgroot deel mee naar Duitsland gegaan. Ook 
natuurlik van mijn gemeenteleden.’ 
1680 Beint Mankes, pp. 140-141. 
1681 In de loop van 10, 11 en 12 November werden naar schatting 50.000 Rotterdammers en Schiedammers uit Rotterdam weggevoerd. 
Vermoedelijk verlieten 20.000 mannen de stad te voet, 20.000 per schip en 10.000 per trein. Ongeveer 500 mannen gingen op 12 November 
per fiets in de richting van Amersfoort. Alvorens in bijzon- derheden te schetsen wat bij de tochten te voet, per schip of per trein geschiedde, 
geven wij eerst een algemeen overzicht van de transporten. Zie: Seyes, De razzia van Rotterdam. p. 146. 
1682 ‘De toestand in bezet gebied’, Vrĳe stemmen uit de Ganzestad, 13-12-1944. 
1683 Van Dommelen, 5 december 1944. 
1684 'Mededeelingen van de Protestanten Bond, afdelingen Schiedam, Rotterdam Linker Maasoever en Brielle November 1944, 
Raadpleegbaar via Stadsarchief Rotterdam, archief Nederlandse Protestantenbond, toegangsnummer 135, inventarisnummer 257, 
Mededeelingen 1942-1945 maart, omschreven als 'Mededeelingen van de Protestanten Bond, afdelingen Schiedam, Rotterdam Linker 
Maasoever en Brielle. 
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In de hal van haar woning stond een bak waarin ze het verzamelde, waarna hen die in hoge nood 
verkeerden iets kregen. 
 De prijzen op de zwarte markt waren vertwintigvoudigd. Sinds de zomer was naar 
schatting meer dan de helft van alle voedsel op de zwarte markt beland. Een pond suiker kostte 
60 gulden, aardappelen per mud 350 gulden en voor een stukje zeep moest 25 gulden worden 
betaald, dezelfde prijs als een zakje brandhout of een liter petroleum.1685 Lange rijen vormden 
zich dagelijks voor de winkels, waar nog nauwelijks iets te koop was.1686 Op zes december 1944 
werd vanaf de kansels van de kerken opnieuw een gezamenlijke protestrede voorgelezen, 
waarin het eindeloze leed dat over de mensen werd uitgestort scherp werd veroordeeld: Het 
was ‘een verkrachting […] van het gebod van menselijkheid’.1687 Na het protest van de kerken 
volgde een protest van de artsen die Seyss-Inquart aanspraken op wat hij de mensen 
aandeed.1688 Het hielp allemaal niets. De honger hield aan en de bevolking verzwakte snel. Het 
zou velen fataal worden. 

 

                                                                                                              
Onbekende man, Hongerwinter, Rotterdam, 1944-1945 (Fotograaf: Kees Molkenboer.  

Collectie Nederlands Fotomuseum [MOL 475442 2-249]. 

De laatste maanden 
Eind december viel de winter in. In Het Nieuwe Verbond, dat door gebrek aan kolen of stookhout 
nauwelijks nog verwarmd kon worden, luisterden de mensen, diep in hun jassen weggedoken 
naar de woorden van hun voorgangster.1689 In een periode die tot de donkerste van hun bestaan 
kon worden gerekend bereidden de afdelingsleden zich toch voor op de kerstdagen. Zoals altijd 
begeleidde student Jan de voorgangster op de kerstavond naar het spreekgestoelte op het 
podium. De uitgemergelde leden luisterden hoe Anne die 24ste december 1944 vanaf de kansel, 
de ernstige boodschap van de gezamenlijke protestantse en katholieke kerken voorlas:  
 
 
 

                                                           
1685 Oosterwijk, ‘1945, het donkerste uur’, p. 68.  
1686 Van Dommelen,15 januari 1945. 
1687 Idem, 6 december 1944. De rede werd volgens hem afgesloten met de bemoedigende psalm 72: ‘De bergen zullen vrede dragen, De 
heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk op doen dragen, het heil hen toegezegd. ’T ellendig volk wordt dan uit lijden, door Zijnen arm gerukt, 
Hij zal nooddruftigen bevrijden, Verbrijz’len wien verdrukt.’ Zie ook: ‘Een protest en een vraag’, Het Parool, 04-12-1944. 
1688 ‘Ernstig protest der artsen. Brief aan Seyss Inquart’, Het Parool: extra editie voor Rotterdam en omstreken, 29-01-1945. 
1689 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 211. 
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Na alles wat ons volk als gevolg van de bezetting geleden heeft, dreigt thans de zwaarste 
ramp: de ondergang door hongersnood. (…) Nooit werd dieper beseft dan thans, wat het 
is om te bidden: ‘geef ons heden ons dagelijks brood.’ (…) Het weinige, dat nog is 
gebleven, moeten we samen delen.1690 

 
Er werd een dringende oproep gedaan om niet, overmand door de honger, over te gaan op 
misdaden of het te kort doen van anderen. De predikanten riepen op alle melk beschikbaar te 
stellen aan de allerkleinsten, omdat zij anders zouden sterven. De mensen werd dringend 
gevraagd om voedsel ter beschikking te stellen aan hen die in grote nood verkeerden. Zwarte 
handel moest worden vermeden, men mocht zich niet verrijken aan de ellende van een ander. 
Een ieder werd opgeroepen om de gevaren te trotseren en ervoor te zorgen dat de vier en een 
half miljoen mensen in de noodlijdende gebieden de hongersnood zouden overleven. ‘Ik ben 
hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven’, werd daarna overal in Nederland gebeden.1691  
Thuis aan de Valkeniersweg verwoordde de student Jan Wage die avond de toestand in een 
gedicht, dat pas na de bevrijding kon worden gepubliceerd, in de volgende woorden: 
 

Kerstmis in bezet gebied 
 
Geen vlucht kan uit dit Bethlehem meer baten: 
Op alle wegen heeft de vijand macht. 
Van d’oude sproke wordt ons slechts gelaten 
De vrees voor een bezeten mensenjacht. 

 
Geen eng’len zingen meer, geen lamm’ren blaten, 
Geen herders houden in het veld de wacht: 
Alleen Herodes’ grimmige soldaten 
Gaan lomp en dreigend door de winternacht. 

 
Toch weten wij: Een kind is ons geboren 
Dat zwak en klagend in zijn kribbe schreit: 
En angst en wanhoop gaan gezaam verkoren 
In ’t kaarslicht van een vrome tederheid ... 
Tot we in de straat weer zware laarzen horen: 
God ! Red Uw kinderen van deze tijd!1692 

 
Ondertussen bloeide de zwarte handel. Wie geld of sieraden had kocht zijn eten tegen 
woekerprijzen. Een piano kon worden geruild tegen een stuk Goudse kaas, een trouwring had de 
waarde van een witbrood en een kilo boter. ‘Met zwart gekochte sigaretten omgekocht hebben 
we op de zaak meer extra voeding gekregen. Het merendeel van de menschen is gebleken 
corrupt en omkoopbaar te zijn.’1693 
 Via een invloedrijke vriend, een oud-catechisant van Anne, die veel nuttige contacten 
bleek te hebben, kwamen ze wel eens aan een pondje boter, spek of bieten. Hij regelde voor 
Beint opdrachten bij boeren, waar hij dan tegen kost en inwoning de leden van het gezin 
portretteerde.1694 Samen met deze vriend fietste Beint langs boeren om tarwe en kaas, 
aardappelen en groente te halen. 1944 had niet de gehoopte vrede gebracht waar iedereen zo 
naar verlangde. ‘Wreed en ingrijpend is het, economisch zowel als in het geestelijke leven, als 
                                                           
1690 Boodschap, van den kansel der Protestantsche kerken in Nederland voorgelezen op 24 december ‘44’, Vrĳ Nederland: nieuwsbulletin 
voor Midden Noord-Holland, 28-12-1944.  
1691 Van Dommelen, 24 december 1944  
1692 Ingekorte versie. Het hele gedicht werd gepubliceerd op 27 december 1945 in het Weekblad van den Nederlandsen Protestanten Bond, 
onder redactie van H. Faber, J. Zuurdeeg en J. Zeelenberg. Gedicht toegestuurd door Jan L. Wage aan Froukje Pitstra via email op 13-02-
2013. 
1693 Citaat overgenomen uit ‘Dagboekaantekening M. Zweedijk. Begonnen ter herinnering aan mijn belijdenis en bevestiging resp. op 24 en 
25 maart 1945’. Zweedijk woonde in Tuindorp Vreewijk en maakte een nauwkeurig verslag van de laatste oorlogsmaanden. De tekst 
(particuliere collectie) werd ter beschikking gesteld door zijn kleinzoon. Citaat gedateerd: maandag 26 maart 1945. 
1694 Beint Mankes, p. 139. 
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nooit te voren ervaren’, noteerde de voorzitter van de NPB-afdeling in het jaarverslag over 
1944.1695 
 Met de jaarwisseling waren de vooruitzichten nog slechter. Het voedseltekort nam 
gestadig toe terwijl de winter nog moest beginnen. Bovendien bevond Noordwest Nederland en 
een groot deel van Europa zich nog steeds onder het juk van de nazi's. Toch wenste men elkaar 
klokslag twaalf uur veel geluk en voorspoed. Het kon immers nooit zo lang meer duren. Tot aan 
de Moerdijk waren de bevrijders gevorderd. Soms was bij juiste wind het kanongebulder in 
Rotterdam te horen. Het kon niet anders of dit zou het laatste oorlogsjaar worden.  
Toch stonden er nog enkele ijskoude maanden voor de deur. Een 65-jarige Tuindorp bewoner 
ging bij een temperatuur van -10 op pad. ‘Naar IJsselmonde, Groendijk, de Dordtse Straatweg, 
voor groenten, nergens was wat verkrijgbaar. Waaide op het land omver, sukkelde van honger 
en kou geheel verstijfd naar huis. Een bakker op de Ogierssingel wilde mij zonder bon geen 
stukje brood verkopen. Vandaar tot op de Groenezoom heb ik ruim drie kwartier over gedaan en 
zakte toen in elkaar. Twee heeren hebben mij naar huis gebracht.’1696  
 Vrouwen en kinderen, de mannen waren of al in Duitsland aan het werk of 
ondergedoken, trokken richting het platteland. Op oude fietsen zonder banden of met kleine 
handkarretjes sleepten ze zich van boerderij naar boerderij. Ze sliepen in het open veld, bij een 
aardige boer, illegaal in een schuur. Eerst gingen ze vooral naar de Zuid-Hollandse eilanden en 
het Westland. Later richting Gouda en verder, naar de Betuwe, Overijssel. In hun wanhoop 
staken ze de IJssel over, belandden in het noorden.1697  
 Op rijnaken werd geprobeerd ook de kinderen naar het noorden, waar nog eten was, te 
vervoeren. Vrouwen vertrokken met hun peuters in de kinderwagen, ‘op weg naar verafgelegen 
streken om de kinderen daar te brengen waar ze niet van de honger zullen omkomen!’.1698 Door 
connecties met bevriende predikanten, families, vrijzinnige afdeling en gemeenten was het 
mogelijk kinderen onder te brengen bij gastvrije families.1699 
 

                                   
Ansichtkaart, gedateerd 30-07-1945, van A. Mankes-Z. aan S. Joosse, toen een van de kinderen die om de oorlog te overleven naar het 
platteland was gestuurd. Mevrouw Joosse verbleef in Gasselternijveen, Drenthe. ‘Kom maar dik en bruin terug’ schreef Anne op de 
kaart.1700 

                                                           
1695 Jaarverslag  NPB afdeling Linkermaasoever, 1944, Stadsarchief Rotterdam, 135, inventarisnr. 44. 
1696 Bram Oosterwijk, ‘1945, het donkerste uur’, p. 68. 
1697 Dat de Rotterdammers die op hongertochten gingen zelfs in Friesland belandden blijkt ook uit het verhaal van mijn eigen beppe Loltsje 
Hoekstra-IJtsma. Zij vertelde mij toen ik klein was over de oorlogsjaren en hoe zij in die laatste oorlogswinter etenszakjes naaide uit lakens. 
Die zakjes werden gevuld met het eten dat het eigen gezin kon missen en meegegeven aan hen die aanklopten aan de deur van de woning in 
het Friese Drogeham. Zij ervoeren het als hun verantwoordelijkheid, als christenen, om hen die in grote nood verkeerden te helpen. Veel 
indruk maakte het jonge Rotterdamse meisje dat alleen en te voet naar Friesland was gekomen. Ze bleef een paar dagen, om aan te sterken en 
trok daarna met het gevulde zakje weer verder. Beppe bleef, niet wetende hoe het met haar afgelopen was, haar leven lang bezorgd over het 
lot van dit zo ‘meagere famke út Rotterdam’. 
1698 Idem. 
1699 Vgl. C. de Jonk-Scheygrond, Metronomade, p. 23. Deze contacten bleven na de oorlogsjaren soms ook bestaan. Verscheidene kinderen 
gingen in de naoorlogse jaren in de vakantieweken naar de families in het noorden om daar verder aan te sterken.  
1700 De afbeelding op de voorkant is het schilderij is ‘Oude vrouw in gebed’, bekend als ‘Het gebed zonder end’, Nicolaes Maes, ca. 1656, 
sinds 1889 in bezit (bruikleen) van het Rijksmuseum in Amsterdam. Zie: https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-C-535 [geraadpleegd 
op 23-01-2012]. 
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Anne kreeg in die maanden regelmatig voedsel van leden van een bevriende Vrijzinnig 
Hervormde Gemeente in Sommelsdijk. Via een ingewikkelde, geheime vaarroute lieten zij zo nu 
en dan aardappelen en meel voor haar vervoeren. Bij een aan haar door gegeven aanlegplaats 
ging de voorgangster dan het verzonden pakket halen. Het kwam voor dat de boel was 
‘verraden’ en dat de lading was verdwenen. Gemeenteleden die op fietsen met harde banden op 
voedseltochten waren geweest brachten haar soms ‘iets van de buit, een stukje kaas, een kluitje 
boter’.1701 Het pak met voedsel, dat leden van de Protestantenbond in Den Briel ergens in 
Heijplaat, Anne moest er drie kwartier voor fietsen, voor haar hadden afgegeven bleek een 
‘wonderpakket’, met olie en boter.1702 Waar dat eten precies vandaan kwam vroeg de predikante, 
die in de Eerste Wereldoorlog nog zo fel tegen de zwarte markt en illegale praktijken gekant 
was, allang niet meer. Dergelijke idealen behoorden tot het verleden. Nu moest er worden 
overleefd.  
   Student Jan hielp zijn vader bij het ‘ravitailleren’ van eigen familie en goede vrienden. Ze 
hadden contact met een illegale groep, via een verbindingen met het spoortreintje (en het 
personeel) uit de Hoekse Waard levensmiddelen naar Rotterdam-Zuid smokkelen. ‘Ik weet nog, 
dat we één wagonlading spruitjes bij veel NPB-families konden distribueren.’1703 In haar 
autobiografie vertelde Anne later dat ‘een bevriende firma’ twee vaten met tulpenbollen naar de 
afdeling stuurde. Gezien de grote schaarste was die lading naar alle waarschijnlijkheid afkomstig 
uit het illegale circuit. De voorgangster woog de suikerbieten voor haar hongerende 
afdelingsleden, die ze tot stroop maakten op ‘salamanderkacheltjes’. 1704 Zelf kreeg ze, ook 
dankzij Beints verkering met Adri Klos, met wie hij eind 1945 zou trouwen, nog wel eens iets 
toegestopt. Adri werkte in de keuken van het ziekenhuis en kon zo aan wat extra eten komen. 
Maar om hen heen vielen slachtoffers.  
 Steeds meer mensen moesten in bed blijven liggen. Het aantal sterfgevallen nam snel toe. 
Broodmagere kinderen klopten, bedelend om brood of aardappelschillen, aan bij de huizen. Ze 
vertoonden de tekenen van hongeroedeem. Toen eind januari bekend werd dat de rantsoenen 
verlaagd werden en het vervoer van postpakketten vanuit de noordelijke provincies werd 
verboden, kwam de toch al niet meer te overziene ellende tot een droevig hoogtepunt. Februari 
1945 zou voor de Rotterdammers de allerzwaarste maand worden. ‘We hebben het gezien, 
vandaag’, noteerde Van Dommelen, ‘15 februari 1945 een man huilend op straat en alsmaar 
roepend: “Ik heb toch zo’n honger, ik heb toch zo’n honger….!” Het is door ons gezien, 
verschrikkelijk.’1705 
  De kerken gingen zich nog meer inzetten om de nood te verzachten. Ze bleven proberen 
levensmiddelen te verzamelen en deze eerlijk te distribueren, maar het overgrote deel van de 
bevolking was de uitputting nabij.1706 Overledenen werden in kerken geborgen. Er ontstonden 
geruchten over massagraven. Wie nog kon, mopperde op de bevrijders. Waar bleven ze toch? De 
straten vervuilden. Grote bergen huisvuil hoopten zich op. Moeders stonden voor de centrale 
keukens, totaal vermagerd, smekend om eten voor de kinderen. Winkels, die nog wat groente 
binnen kregen vanaf het platteland, werden belegerd; ‘een man heeft een miezerig kropje sla 
bemachtigd en eet het gelijk rauw op…!’.1707 Tijdens de zondagsdienst probeerde Anne haar 
toehoorders moed in te spreken. ‘Nu alles, zelf het allernoodzakelijkste ons dreigt onthouden te 
worden [worden] wij meer dan ooit op het ene vaste Baken geworden. Leven en dood zijn in zijn 
hand en wij hebben de plicht om zolang hij ons het geeft, onze geestkracht te bewaren, moedig 
standhoudend. Al denken wij dat niemand het zo moeilijk heeft als wij, het is altijd mogelijk dat 

                                                           
1701 Anne Zernike schreef in haar autobiografie (p. 214) dat ‘hun goedheid ontroerde me nog meer dan dat het voedsel me verblijdde’. Ad 
Van Heuven-Verhoeve, die destijds met zijn ouders lid van de afdeling, schreef me (email 25-02 en 27-02-2013): ‘Er stond een bak in haar 
gang op de Weimansweg, waar de kerkgangers iets eetbaars, o.a. bloembollen brachten. Mevr. Mankes werd door mijn ouders spontaan 
uitgenodigd voor de maaltijden, ze konden hun plichten op deze manier waarmaken, ze waren zeer bewogen met alle mensen, doch ze 
konden niet iedereen te eten geven. Ze waren zeer bevoorrecht doordat mijn vader heel veel connecties had in de Hoekse Waard.’  
1702 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 214. 
1703 Herinneringen Jan Wage, interview Antwerpen, januari 2013. 
1704 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 215. 
1705 Idem. 
1706 Idem, 10 februari 1945.  
1707 Idem, 15 februari 1945. 
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wij anderen die het nog moeilijker hebben bij kunnen staan.’1708 Toen op haar verzoek de 
toegestroomde mensen, de gezichten vel over been en oververmoeid, de eerste drie coupletten 
van een loflied begonnen te zingen biggelden bij het uitspreken van het ‘Heer ontferm U over 
ons’ bij een grote, fors gebouwde man de tranen over de wangen.1709 
 
 

                              
Anne Mankes-Zernike gaat voor in Het Nieuwe Verbond aan de Jagerslaan in Rotterdam Tuindorp Vreewijk. (Datum onbekend. 
Gemeentearchief Rotterdam, collectie NPB afdeling Rotterdam) 

Tulpenbollen werden nu het hoofdvoedsel. Niet alleen honger en kou, maar ook slechte 
hygiënische omstandigheden werden menigeen fataal. Gebrek aan zeep en schoon drinkwater 
zorgde voor de verspreiding van ziektes. In speciaal opgerichte ‘hongerklinieken’ meldden zich 
dagelijks nieuwe slachtoffers van de honger. Vaak met TBC, hoofdluis en eczeem.1710 
  Anne begon kennissen en vrienden op te zoeken in de hongerklinieken. ‘Een troosteloze, 
elke beschrijving tartende omgeving’ waar de lijkkoets af en aan reed.1711 Het begraven van het 
hoge aantal doden gaf problemen. De grond was bevroren en bovendien was er geen hout voor 
kisten. Zo goed en kwaad als het ging werden de overledenen per zes, vaak ongekist, 
begraven.1712 ‘Ongetwijfeld zijn er in het verleden van ons volk wel zware tijden geweest’, 
noteerde Van Dommelen op 20 februari, ‘maar nu moest toch wel worden erkend dat de huidige 
catastrofe alles overtreft. Er wordt al gesproken van het donkerste uur in ons bestaan. Hoe het 
ook zij: dit kan niet langer zo.’1713 In de Mededeelingen deed Anne wederom een beroep op hen 
die het iets beter hadden: ‘Geeft u bij mij op om een kind, al is ‘t maar eens per week, een warm 
middagmaal te verschaffen. Ook als ge weinig helpt, helpt ge veel. Wie eenig voedsel of 

                                                           
1708 W.C. Beutler, ‘Een kerkdienst in de hongerwinter’, in: Metronomade (Rotterdam 1971) p. 26. 
1709 Idem. 
1710 Idem, p. 603. Zie ook voorgaande noot. 
1711 Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 215-216.  
1712 T.M. Sjenitzer-van Leening (red.), Dagboekfragmenten 1940-1945. (Utrecht /Antwerpen 1985) p. 598. Dit is een in 1954 door het 
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie uitgegeven boek over Nederland in de Tweede Wereldoorlog met 224 korte en langere gedeelten uit 
de dagboeken van meer dan 100 mensen, onder wie 43 vrouwen. De oudste auteur van het boek was 73, de jongste 14 jaar. Van allen werden 
het beroep, de leeftijd en de woonplaats vermeld. Dit fragment is afkomstig uit het dagboek van een 39-jarige tramconducteur uit Rotterdam.  
1713 Van Dommelen, 20 februari 1945. 
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kleedingstuk kan missen, bezorge dit ook bij mij. (….) Deze tijd is er wel een om ons boven de 
grenzen tusschen menschen te leeren verheffen en ons bewust te maken van onze eenheid.’1714 
Via het Rode Kruis kwam daarna een voedseltransport op gang. ‘We zullen heerlijk wittebrood 
krijgen, en margarine, niet te geloven. Peulvruchten voor de centrale keuken, en papkost en 
gecondenseerde melk voor de kinderen. Hoe smaakt dat allemaal ook al weer…? We zijn het glad 
vergeten’, verheugde Van Dommelen zich in zijn dagboek over het naderende voedsel. Winkels 
werden ingericht om het voedsel te distribueren, etalages versierd met meisjes in Zweedse 
klederdracht, Zweedse vlaggen. In een ‘Appèl aan de bevolking van Westelijk Nederland’ deed 
Walter Ekman, de gedelegeerde voor Nederland van het Zweedse Rode Kruis een dringend 
verzoek aan de bevolking van Noord- en Zuid Holland en Utrecht om het eten eerlijk te verdelen 
en niet zwart te verhandelen. Het ‘Zweedse witbrood’ werd met tranen ontvangen en verorberd, 
maar gaf maar weinig verlichting. ‘De grote honger bleef knagen.’1715  

Gelukkig zette de dooi in. Hopelijk betekende dit dat de scheepvaart, de toevoer van eten 
weer op gang zou komen. Anne schreef te hopen dat het ergste achter hen lag, ‘maar misschien 
zal het erger worden, we weten het niet’.1716 In een jeugddienst vroeg ze om hemels brood en 
dagelijks brood. ‘Heb goeden moed, ik heb de wereld overwonnen’, sprak ze de jongeren 
bemoedigend toe. ‘Die moed hebben we nodig’, voegde ze er aan toe. Ze probeerde er voor te 
zorgen dat de mensen bij elkaar betrokken bleven. Het verenigingsleven vond ondanks alles 
doorgang. De jongerenclub bleef boeken - zoals ‘Karakter van Bordewijk’-, toneel en films 
bespreken, het koor werd steeds populairder. Alles om de aandacht af te leiden van de 
rommelende maag, van de uitzichtsloze ellende, de angst dat het nog zwaarder zou worden.  
 Ondertussen ging de bezetter door met vergeldingsacties. Nog steeds werden mannen 
opgejaagd. Regelmatig werden er mensen in het openbaar geëxecuteerd om de bevolking angst 
in te boezemen. Op 12 maart werd via aanplakbiljetten bekend gemaakt dat veertig lukraak 
opgepakte Rotterdammers standrechtelijk waren doodgeschoten, ter vergelding van een aanslag 
op een hoge officier. Onschuldige mannen die uit het politiebureau werden gesleept om op het 
Hofplein en de Pleinweg geëxecuteerd te worden.1717 Als represaille voor een aanslag op 
beambte Röhmer van de Sicherheitspolizei und SD en de Nederlandse SS-er Koster werden kort 
daarop in Kralingen nog eens twintig mensen doodgeschoten.1718 Op de straten heerste totale 
anarchie, de criminaliteit nam enorm toe. Overvallen en berovingen waren aan de orde van de 
dag.  
 Op zeker moment ging het gerucht dat Breda in geallieerde handen was. De bij Anne in 
de straat ingekwartierde Duitse manschappen en officieren werd verzocht hun wapens in te 
leveren en zich over te geven. Het was echter niet Breda maar Brasschaat dat bevrijd was. Bang 
voor represailles werden de wapens snel naar de Duitse soldaten teruggebracht. De Duitse 
officier beloofde de ‘ordetroepen’ niet lastig te zullen vallen. ‘Dat er voor de weermacht niet veel 
toekomst bleef, zag hij óók in.’1719 Bang geworden Duitse soldaten ‘tuurden de hemel af naar “Die 
Flieger”. Naar “Der Tommy”. Hoe lang nog?’1720 Maar nog was het einde niet daar. ‘Nog worden 
mensen doodgemarteld’, noteerde Zweewijk, ‘nog sterven ze van de honger, nog lopen ze 
dronken langs de straat, de moffen, en nog lopen ze te schudden in hun vet, nog lopen ze te 
vrijen met eerloze vrouwen. Ze heerschen nog, en stappen met hun lompe lijven op de 
uitgemergelde bevolking en dansen hun laatste dans. Een “Danse Macabre”.’1721  
 Op 30 maart trokken de eerste Canadese troepen via de Achterhoek het land en begon 
een bevrijdende opmars.1722 Die voorliep niet zo snel als gedacht. Omdat voor veel mensen de 

                                                           
1714 Mededeelingen van de Protestanten Bond, afdelingen Schiedam, Rotterdam Linker Maasoever en Brielle februari 1945, Raadpleegbaar 
via Stadsarchief Rotterdam, archief Nederlandse Protestantenbond, toegangsnummer 135, inventarisnummer 257. 
1715 Van Dommelen, 5 maart 1945.  
1716 Mededeelingen van de Protestanten Bond, afdelingen Schiedam, Rotterdam Linker Maasoever en Brielle maart 1945, raadpleegbaar via: 
Stadsarchief Rotterdam, archief Nederlandse Protestantenbond, toegangsnummer 135, inventarisnummer 257. 
1717 Zweedijk, 12 maart 1945. 
1718 F.A.M. van Riet, Handhaven onder de nieuwe orde: de politieke geschiedenis van de Rotterdamse politie tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, Academisch Proefschrift, Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam , 2008, p. 281.  
1719 Zweedijk, 27 april 1945. 
1720 Idem, 14 april 1945. 
1721 Idem, 27 april 1945. Danse Macabre' staat voor dodendans. 
1722 Vgl. De Jong, Het Koninkrijk, deel 10b, p. 1160. 
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bevrijding te laat dreigde komen, maakten de geallieerden plannen om vanuit de lucht het nog 
bezette deel van Nederland van voedsel te voorzien. 
 

 
Kijken naar vliegtuigen vanaf een dak ik Tuindorp Vreewijk 
(Foto van Marius Zweedijk, 1945, particuliere collectie). 

BBevrijding 
‘Eindelijk die zondag in april, waarop kort na de kerkdienst Engelse vliegtuigen voedselpakketen 
neerwierpen, wat we zagen vanuit onze tuin.’1723 Met die woorden kondigde Anne Zernike in 
haar autobiografie de ophanden zijnde bevrijding aan. Ze beschreef de 29ste april van het jaar 
1945.1724 ‘Eigenlijk had het 1 april moeten zijn’, schreef Martin Zweewijk in zijn dagboek. ‘Is het 
een mop of zal het werkelijkheid worden? Geallieerde zware bommenwerpers zullen in de 
toekomst voedselpakketten boven ons West-Nederland afwerpen. Hoe moet dat gaan? 
Afwachten maar.’1725 De hemel werd afgespeurd naar de vliegende kruideniers, waar bleven 
ze?1726  
 Kort na de middag kwam het geronk op gang. De Tuindorpers, waarvan de meesten net 
van een kerkdienst terugkwamen, zagen hoe Engelse vliegtuigen laag overvlogen.1727 Overal aan 
de Linker Maasoever waren plekken afgebakend waar de spullen neer moesten komen. Straten 
kwamen in beweging. ‘Kolossen die dreunend laag over de huizen kwamen en op aangegeven 
plaatsen hun last lieten vallen.’ De Rotterdammers klommen op hun daken om de vliegtuigen te 
begroeten. Overal klonk gejuich, menigeen huilde. Anne zag hoe mensen schreiden van vreugde. 
Mensen ‘zwaaiden met zakdoeken, jassen en dekens, zwaaiden overal, in de straten, op de daken, 
                                                           
1723 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 216. 
1724 Herinneringen van Frans Rovers, ‘Getuigenissen’ op Nederland in de Tweede Wereldoorlog, via: 
http://www.tweede-wereldoorlog.org/frans-rovers-beslissende-aanval.html [geraadpleegd op 23-10-2013]. 
1725 Zweedijk, 25 april 1945. 
1726 Veel mensen menen zich te herinneren dat er tijdens deze voedseldropping, die de naam ‘Operatie Manna’ kreeg, witte broden uit de 
lucht werden gedropt. Dit klopt niet. Het meel voor de broden kwam met schepen van het Rode Kruis uit Zweden en Zwitserland aan in 
Delfzijl en werd in januari en februari over de weg verspreid aan Nederlandse bakkers die er brood van bakten. Toen ook die voedselhulp het 
westen niet meer bereikte (in maart en april) volgde op 29 april een grote voedsel- en warendropping genaamd ‘Operatie manna’ uitgevoerd 
door Amerikaanse en Engelse bommenwerpers. Zij dropten pakketten met eten, maar ook spullen die eigenlijk voor de militairen in Afrika 
bedoeld waren. Over deze collectieve foutieve herinnering maakte ‘Andere tijden’ een uitzending. Zie: Hans Goedkoop, Operatie Manna 
(2006) via: http://tvblik.nl/andere-tijden [geraadpleegd op 23-06-2011]. Geschenk uit de hemel: de mythe van het Zweeds wittebrood, via: 
http://www.geschiedenis24.nl/andere-tijden/afleveringen/2005-2006/Geschenk-uit-de-hemel-de-mythe-van-het-Zweeds-wittebrood.html 
[geraadpleegd op 12-12-2012]. 
1727 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 216. 
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uit de ramen. Wij werden ontroerd, er werd aan ons gedacht.’1728 Talrijke vrijwilligers meldden 
zich om mee te helpen met de sortering en verspreiding, maar een dag later was er nog niets 
bekend over de inhoud van de pakketten. De voedseldroppings hielden ook de dagen die 
volgden aan, maar hoe lang zou het duren voor de spullen bij de bevolking waren? De blijdschap 
verstomde snel. De distributie was traag en velen ontvingen uiteindelijk niets van de 
pakketten.1729 Ook de volgende dagen vielen de pakketten uit de lucht, maar verspreid werd er 
niets. ‘Juliaantje was jarig maar er kon geen oranjezonnetje op overschieten.’1730  
 Ook Anne was jarig die dag. Ze werd 58 jaar. De herinnering aan die verjaardag zou haar 
altijd bij blijven. ‘Die laatste twee weken zijn mede de zwaarste van de hele oorlogstijd geweest, 
bijna niet meer om door te komen. Nooit heb ik zo’n gevoel van knagende honger gehad als 
toen.’1731 Dat Hitler die dag een einde aan zijn leven had maakte kon niemand vermoeden. De 
volgende dag kopte het illegale Parool: ‘Bevrijding van West-Nederland nabij’ en berichtte: ‘Onze 
vrijheid is op weg, de vredesduif heeft zich reeds vertoond en het voedsel daalt neer’.1732 
  Op 2 mei meldde de Duitse Radio dat Adolf Hitler dood was. Aanhoudende geruchten 
over de capitulatie deden de ronde in Rotterdam-Zuid.1733 Er werden vreugdevuren ontstoken 
en in de avond van de vierde mei ontstond er tumult. Verduisteringsgordijnen werden van de 
ramen gerukt en verbrand. Was het zover? De meeste bewoners hielden zich gedeisd uit angst 
voor de bewapende Duitsers, die in paniek misschien vreselijke dingen gingen doen. De Duitse 
strijdkrachten capituleerden in Nederland, Noord-West Duitsland, Denemarken en Noorwegen. 
Op het bericht van de capitulatie werd door een menigte een spontane ovatie gebracht aan P. J. 
Oud, de burgemeester van Rotterdam voor diens huis aan de Hoflaan.1734 Maar was het echt 
waar? Er werd afgewacht. Op vijf mei vonden er nog gevechten plaats in Rotterdam tussen de 
binnenlandse strijdkrachten en de Duitse bezettingskrachten. Alle knooppunten en bruggen 
werden door de Grüne Polizei bezet, alle voorbijgangers werden gecontroleerd. Degenen die 
vlaggen hadden uitgestoken werden gesommeerd deze weer binnen te halen. 
 In de avond van 5 mei verschenen dan toch eindelijk de aanplakbiljetten waarop Seyss-
Inquart een wapenstilstand bekend maakte. Maar de macht bleef bij de Duitse autoriteiten. 
Tegen alle demonstraties en ordeverstoringen zou zo nodig met wapens worden opgetreden. 
Men schaarde zich om de radio’s om het verlossende woord af te wachten. Rond negen uur klonk 
de vertrouwde stem van koningin Wilhelmina:  
 

Mannen en vrouwen in Nederland. Onze taal kent geen woorden voor wat in ons aller 
hart omgaat in dit uur van bevrijding van geheel Nederland. Eindelijk zijn wij dan de baas 
op eigen erf en aan eigen haard. Verslagen is de vijand, van Oost tot West, van Zuid tot 
Noord; verdwenen het vuurpeloton, de gevangenissen en de martelkampen; voorbij is de 
(…) gedachte aan de vervolging, welke vijf jaar lang U heeft gekweld; voorbij is de 
verschrikking van de hongersnood.1735  

 
                                                           
1728 Zweedijk, 29 april 1945. 
1729 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 216. Vgl. Lou de Jong, Het Koninkrijk, deel 10b, pp. 1349-1351. ‘Het verzamelen op en bij de terreinen 
bleek geen simpele zaak te zijn. Veelal werd slecht gemikt (verscheidene leden van verzamelploegen raakten gewond) zodat in de gehele 
omgeving moest worden gezocht naar verspreid neergekomen zakken. Veel van dit kostelijk product kwam’, aldus een beschrijving uit 
Rotterdam, ‘temidden van water, kroos en modder terecht. Wat in kleine pakjes naar beneden kwam, zag men in kluiten te voorschijn komen: 
vuil, veel zand er door, stukjes in flarden papier zonder tal.’ (…) De algemene distributie, ernstig vertraagd ook door het tekort aan transport 
middelen, begon pas op maandag 7 mei, d.w.z. acht dagen na het begin van operatie-'Manna’: de vier-en-een-half miljoen burgers in de hon-
gerprovincies (zij hadden er over het algemeen niets van begrepen waarom die algemene distributie zo lang op zich had laten wachten) 
konden toen in de week die op die maandag begon, bij de Rode Kruis-winkels gratis een brood van 400 gram afhalen, voorts 100 gram boter 
of margarine en 50 gram cacao en zij dienden tenslotte een keuze te maken uit drie andere artikelen: een blik worst, een zakje eierpoeder en 
een half blik bacon of kaas.’  
1730 Zweedijk, 30 april 1945. 
1731 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 216. 
1732 Het illegale Parool, 1 Mei 1945, nr. 97. De beschrijving gaat over de voedseldropping in Den Haag, maar er werden overal in het westen 
dergelijke droppings verricht. 
1733 Hitler pleegde op 30 april zelfmoord. In Den Haag berichtte Seyss-Inquart op 2 mei: ‘Unser Führer ist im Kampfgefallen... Sein Geist 
wird niemals enden. Er wird in allen Deutschen und in aller Zukunft leben.ʾ Bron: Deutsche Zeitung in den Niederlanden, 2 mei 1945, via: 
De Jong, Het Koninkrijk, deel 10b, p.1364. 
1734 H.C. Hazewinkel (red.), ‘Dagelijkse kroniek 1945’, Rotterdams Jaarboekje 1946, p. 21. 
1735 Bron: ‘Koningin Wilhelmina bij de bevrijding (5 mei 1945)’, in: Bronteksten van de Wereldoorlogen, via: http://www.histotheek.nl/ 
[geraadpleegd op 23-09-2013]. 
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Op zondag zes mei tekende Generaal Blaskowitz in Wageningen de al op zaterdag aan hen 
voorgelegde Articles of Surrender oftewel het Übergabebefehle, de capitulatie was een feit en de 
bezetting was voorbij.1736 In Rotterdam werden de vlaggen weer tevoorschijn gehaald. De 
mensen waren uitzinnig van vreugde. Met een stralende zon boven de kale vlakte, die reikte ‘van 
Oostzeedijk tot Westersingel en van Boompjes tot Teilingerstraat. Een naargeestige steppe met 
in het midden het geraamte van de Sint Laurenskerk, in het westen van de stad de havens met 
opgeblazen kademuren en omgeworpen kranen en overal uitgeputte bevolking’, begon de 
Rotterdamse bevolking te juichen.1737 
 Onder de klanken van het Wilhelmus beseften de Rotterdammers zich dat de jaren van 
angst en ellende achter hen lagen. Glunderende gezichten, de volgende dag in het Nieuwe 
Verbond. Anne werd gewaarschuwd door een afdelingslid. De vlaggen moesten weer worden 
ingehaald en ze mocht nog niet preken over de bevrijding. Daar kon ze zich niet aan houden. ‘De 
neutrale preek, die ik ook bij me had, wou me niet meer over de lippen.’1738 Na de dienst gingen 
toch overal de vlaggen uit. De Tommy’s zouden komen. De feeststemming kwam weer. De 
burgemeester hees eigenhandig de driekleur voor zijn woning aan de Hoflaan en vaardigde een 
proclamatie uit: ‘Aan de burgerij van Rotterdam. Oranje boven! Holland is bevrijd!’1739 
 Na het middagmaal waren de bevrijders er nog niet. De binnenlandse strijdkrachten 
vertoonden zich voor het eerst openlijk op straat en namen het gezag in handen. Er waren 
besprekingen gevoerd over hoe om te gaan met de zich terugtrekkende bezetter. Er moest 
sprake zijn van terughoudendheid van zowel de Duitse Wehrmacht als de Nederlandse 
strijdkrachten totdat geallieerde strijdkrachten de stad daadwerkelijk bereikten. ’s Avonds 
braken er gevechten uit tussen NSB’ers en de ordedienst, die getooid in het blauwe 
overalluniform werd opgeroepen om orde te houden en de NSB’ers te bewaken. De jongens 
werd opgedragen vriendelijk en correct te blijven, maar dat was na al die ellende en terreur 
maar wat moeilijk. Sommigen dachten aan hen die misschien niet meer terug zouden komen: 
 

We hadden honger en waren blij, uitgelaten. En tegelijk triest: waar was Wout, onze 
oudste broer, die in het concentratiekamp Oranienburg bij Berlijn zat, leefde hij nog? (…) 
ik liep door de lege stille straten en was droef. Wie zouden niet terugkomen? Leefde onze 
Joodse onderduiker nog, die weg moest, omdat we telefonisch werden bedreigd?1740 

 
Spandoeken met ‘Welcome to the liberators’ werden opgehangen. Ondertussen werden NSB’ers 
opgepakt, vrouwen uit hun huizen gesleurd omdat ze met Duitse soldaten waren omgegaan; 
werd er geplunderd en namen gewapende Binnenlandse Strijdkrachten de straten in. 1741 

                                                           
1736 De Jong, Het Koninkrijk, deel 10b, p. 1439. 
1737 Aad van der Meulen, Mijmeren over vervlogen jaren. Deel 1 Mijn jeugd in oorlogstijd 1940 – 1945, hoofdstuk 2, p. 5, via: 
http://www.upc.nlwww.rotterdam010.nl/025-Aad-vd-Meulen/Aad-van-der-Meulen-LV-1/Aad-van-der-Meulen-Deel-02-pag-5.htm 
[geraadpleegd op 11-10-2013]. 
1738 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 217. 
1739 ‘De tijd van afbraak en vernietiging is voorbij. Wij gaan tezamen bouwen aan een nieuwe toekomst van onze stad en haar haven. De 
poort naar de zee gaat weer open. Wij gaan weer varen en handel drijven, want varen en handel drijven zijn het leven van onze stad en van 
ons volk. Ik reken daarbij op Uw aller medewerking. Leve de Koningin! Leve het vaderland! Leve Rotterdam.’ Zie: Van der Meulen, 
Mijmeren over vervlogen jaren, p. 5.  
1740 G.J. de Jonge, ‘Een mix van wilde vreugde, droefheid en pijn, 05-04-1945 Rotterdam’, geschreven op 23 april 2010, via: 
http://hetverhalenarchief.nl/bevrijding/een-mix-van-wilde-vreugde-droefheid-en-pijn [geraadpleegd op 23-06-2013]. 
1741 Zie ook de documentaire Dolle Dagen Bevrijdingsfeesten Rotterdam 1945 van regisseur Joop de Jong (2012), acht ooggetuigen die aan 
de hand van veel onbekend en uniek 8 mm filmmateriaal herinneringen ophalen. 
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Een bevrijdingsfilm, gemaakt in het Tuindorp in die dagen, toont 
hoe NSB’ers worden weggehoond, hoe jonge meisjes die met de 
bezetter hadden geheuld werden kaalgeknipt. Een groep 
hossende jongeren voor het Zuider Volkshuis op de Brink, 
waarvan enkelen in lantarenpalen zijn geklommen, verdringen 
zich voor de camera’s, de meisjes met bebloede gezichten, 
beschilderd met hakenkruizen naar voren duwend. Ze werden op 
een wagens door de stad gereden en te schande gemaakt. Terwijl 
zij die met ‘de vijand’ hadden meegedaan proberen het Tuindorp 
uit te vluchten, worden overal vlaggen gehesen en is er een 
spandoek te zien met daarop de tekst ‘Thank you to our allies’. 
Iedereen danst en zingt terwijl de Duitse hakenkruisen naar 
beneden worden gehaald. Daartussen worden de kaalgeknipte 
meisjes opgejaagd.1742  

Ook de vrijzinnige jongeren van de VCJC en Annes 
afdeling hadden hieraan mee gedaan. Ze hadden in die 
oorlogsjaren steun bij elkaar gevonden, samen de ellende 
overleefd en nu volgde de ontlading. ‘We zouden de wereld wel 
even verbeteren!’, schreef een jongere van toen. ‘Toen we allen 
weer wat afgekoeld waren hebben we heel veel gesprekken 
gevoerd over ons negatieve gedrag.’1743 Inmiddels waren de 
Canadezen nog steeds niet gearriveerd in Tuindorp. Maandag 7 

mei verstreek. Er werd geklaagd. Het duurde lang. Op 8 mei was het eindelijk zover. Drie dagen 
na de ondertekening van de Duitse capitulatie, trokken de Canadezen Rotterdam binnen.  

‘We juichten, zwaaiden en ik klom op een jeep om mee te rijden naar Zuid, dwars door de 
stad en door de Maastunnel naar Tuindorp, waar mijn vriend woonde.’1744 De tuindorpers 
juichde de Canadezen toe.1745 Verstrooide groepjes Duitse militairen, overwegend mannen van 
de Waffen-SS, wilden niet capituleren. Student Jan, die Frans, Engels, Duits en zelfs een beetje 
Russisch sprak, werd tot officier gemaakt en opgedragen de Duitsers van hun onmogelijke 
situatie te overtuigen.1746 De Canadese generaal-majoor Foster verscheen met de burgemeester 
op het balkon van diens huis, toegejuicht door een grote menigte.1747 De Rotterdammer schreef: 
‘Welcome to our British and Canadian liberators! The people of Holland salute you! We hope and 
pray, that friendship between our people may remain till far into the future, by which the world 
can only prosper. God bless you!’1748 De voedselhulp kwam op gang, maar vooralsnog waren het 
sigaretten waarop de bevolking overleefde. ‘Sigaretten, als je honger had!’, mopperde Anne later. 
Maar het duurde niet lang meer voor de harde Engelse biscuits werden verstrekt. ‘Het 
welkomste voedsel ooit, door grage magen verorberd.’1749 Het werd 10 mei, Hemelvaartsdag. Er 
werd precies 1 minuut stil gestaan bij het bombardement van vijf jaar eerder. De tijd van 
terugkijken was nog niet aangebroken. Op 13 mei werd er door de dominee in het Engels 
gebeden voor de aanwezige Canadezen.  

Ieder zichzelf respecterende straat, weg, singel, dijk of laan organiseerde in die zomer 
van 1945 een bevrijdingsfeest, waar werd gedanst op muziek van de in de oorlog al mateloos 
populaire Glenn Miller en Vera Lynn.1750 Er werden volop sigaretten en chocolade uitgedeeld, 

                                                           
1742 Zie videomateriaal van de bevrijding van Rotterdam en specifiek Tuindorp Vreewijk, Stadsarchief Rotterdam, Oorlog en bevrijding, 
catalogusnummer BB-4657. 
1743 Verteld door van Ad van Heuven-Verhoeven, email 27-02-2013. 
1744 De Jonge, ‘Een mix van wilde vreugde, droefheid en pijn’. 
1745 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 217. 
1746 Herinneringen Jan Wage, gesprek Antwerpen 11-01-2013, aangevuld met op schrift gestelde herinneringen  
1747 Foster bezocht de burgemeester thuis volgens H.C. Hazewinkel (red.), ‘Dagelijkse kroniek 1945’,  
Rotterdams Jaarboekje 1946, p. 28. 
1748 De Rotterdammer, 7 en 8 mei 1945.  
1749 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 217. 
1750 Rovers, ‘Tweede Wereldoorlogervaringen’. 

Afbeeldingen van de bevrijding 
van Rotterdam, uit: H.C. 
Hazewinkel (red.), ‘Dagelijkse 
kronikek 1945’, Rotterdamsch 
Jaarboekje, 1946, tussen pp. 24 
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maar er was nog steeds veel honger. De mensen begonnen te klagen. Ook dat mocht weer nu de 
bezetter was verdwenen. Gaandeweg hernam het dagelijks leven zich.                                                         

Het openbaar vervoer kwam langzaam op gang, in de haven werd het eerste schip gelost 
en toen bleek dat de oorlog definitief voorbij was, werden alle schuilkelders gesloopt. Om de 
opbouw te stimuleren lanceerde in hetzelfde tijdsbestek de overheid de leus: ‘Nederland zal 
Herrijzen!’ Bovendien viel ook de graag gehoorde radiozender 'Herrijzend Nederland' te 
beluisteren. ‘Dat na vijf jaar ellende de humor niet verloren bleek, toonde een als vrouw 
verklede man die zich onder de talrijke toeschouwers op de Pleinweg bevond. Zijn of beter 
gezegd haar buik was flink opgevuld waarmee de indruk werd gewekt “op alle dag” te lopen. Dit 
sloeg natuurlijk op de ‘vruchtbare’ periode die heerste na hereniging van uit Duitsland 
teruggekeerde echtgenoten en hun gaden. De in ‘positie’ verkerende man/vrouw droeg een 
plakkaat op de borst met de tekst: ‘Herrijzend Nederland!’1751 
                Anne Zernike zag vooral het onherstelbare leed dat achter bleef in al die gezinnen, die 
de ontijdige dood van een familielid of vriend betreurden. Voor haar was het einde van de oorlog 
nauwelijks een werkelijkheid waarin zij zich konden verheugen.  

 
Wie zou er boud durven beweren dat de vrede is gekomen. De bevrijding bracht ons 
eerst de bevrijdingsroes van enige maanden, maar wie voelt geen desillusie nu de roes 
voorbij is. En toch zullen we tot een betere samenleving moeten komen. Een woord als 
eerlijkheid heeft betekenis gekregen, zoals we ons dat vroeger niet durfden dromen. We 
zijn geschokt, en toch moeten we voort.1752  

 
De bezetting was voorbij, maar de ellende bleef voor velen nog lang bestaan. Alleen de tijd kon 
soelaas brengen.1753 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1751 Idem. 
1752 Postma, Evangelie en humaniteit, p. 38. Zie ook: Jaarverslag van 1945-1946, Stadsarchief Rotterdam, Archief Nederlandse 
Protestantenbond Rotterdam, jaarverslagen NPB afdeling Linker Maasoever, toegangsnummer 134, inventarisnummer 44. 
1753 Mankes-Zernike. Een vrouw, p. 218. 
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HOOFDSTUK ZES 
 

 
 

 
Afscheid en terugkeer 

Rotterdam – Amersfoort – Eerbeek (1945-1972) 
 

 
angzaam liepen de kleindochter en haar grootmoeder door het Rotterdamse Tuindorp. Haar 
oma was slecht ter been en liep met een stok. Mensen op straat groetten haar: ‘Goedemorgen 
mevrouw Mankes’. In het handwerkwinkeltje van Sip kochten ze een strengetje zijde waar 

oma tafelkleden en servetten mee borduurde en garen om truien van te breien.1754 Bij ‘meneer 
Mosterd’ de kruidenier - hij had een ouderwetse winkel met alles tot het plafond opgestapeld en 
droeg een lichtbruine stofjas - deden ze boodschappen. Thuis bereidde oma in een akelig 
onhandig keukentje een uiterst eenvoudige maaltijd voor hen tweeën. ‘Ze had altijd lekkere 
aardappels en altijd een rond oranje pakje matzes.’1755 Daarna gingen ze de stad in. Dan dronken 
ze wel eens thee bij een van Annes vriendinnen, de altijd in het zwart geklede zangeres ‘tante 
Lena’ die in het centrum van Rotterdam in een heel groot huis woonde.1756 Of ze bezochten een 
openluchtvoorstelling in een park en aten een ijsje.  
 Het was 1960 en Annes kleindochter genoot van de logeerpartijen in de kleine woning 
aan de Weimansweg in het Rotterdamse Tuindorp Vreewijk. Ze genoot van alles, van het 
kamertje waarin ze sliep, de geur van het huis, de badkamer, de tuin. Oma hield van tuinieren, 
wist veel van planten en bloemen. Ze had een kamperfoelie en een vlier en maakte vaak 
boeketten uit de tuin. Ze luisterde naar het gekoer van de duiven en sprak over de natuur, de 
bloemen en planten. De tuin had net als het huis een eigen sfeer. Later zou de kleindochter nog 
vaak over het huis dromen.   
 
Tussen zussen en broers 
De zussen en broers van het Amsterdamse gezin waarin Anne Zernike in 1887 was geboren 
waren elkaar na de dood van beide ouders niet uit het oog verloren. Hoewel ze over heel het 
land waren uitgewaaierd en ondanks de drukke carrières van de meesten, hadden ze regelmatig 
contact en ontmoetten elkaar op verjaardagen en feesten. Anne zag haar familieleden bovendien 
ook als ze ergens in het land preekte. En dat deed ze na haar emeritaat veel. Was ze in de buurt 
van Groningen, dan zag ze Frits, preekte ze in Oegstgeest dan lunchte ze bij Lize in Leiden en 
ging ze voor in Laren, dan bracht ze tijd door bij haar zoon en haar op een steenworp afstand 
wonende zus Nel.1757 De Zernikes bleven zich met elkaar bemoeien zoals ze dat vroeger, thuis in 
                                                           
1754 Zie interview met Anne Mankes-Zernike in Het Rotterdams Nieuwsblad, 10-11-1951. Lezen en breien (voor de kleinkinderen) gingen 
prima samen, aldus Anne. 
1755 Herinnering Anneleen Mankes (Sydney, Australië), bijgewerkte vragenlijst, digitaal toegestuurd aan Froukje Pitstra, 17-06-2010. 
1756 ‘Tante Lena’ is waarschijnlijk Lena de Jong, een Rotterdamse zangeres die in de periode 1920-1942 regelmatig optrad als soliste bij 
verschillende orkesten in Nederland. In die periode zong zij ook regelmatig bij bijeenkomsten in Het Nieuwe Verbond. Uit de database van 
het Nederlands Muziekinstituut komt bovendien naar voren dat er teksten voor haar werden geschreven door Tony de Ridder (een vriendin 
van Anne, auteur, ging eveneens voor in Het Nieuwe Verbond). Zie: http://www.nederlandsmuziekinstituut.nl/nl/ 
archieven?task=listdetail&id=4_179669 [geraadpleegd op 23-11-2013]. 
1757 Herinneringen van Anneleen Mankes, 17-06-2010 en Nicolaas G. van Kampen, 23-12-2009. Zie voor preekbeurten van Anne Zernike in 
de buurt van familieleden: Laarder Courant De Bel, op ondermeer 09-08-1957, 22-08-1958; 29-08-1959, 27-05-1960 en 07-07-1961 (NPB-
afdeling Laren). Preekbeurten in Leiden e.o.: Nieuwe Leidsche Courant: 22-09 -1951 (VVH Leiden), 02-05 1959, 11-06-1960 
(Doopsgezinde Gemeente Leiden), 27-08-1960 (NPB -afdeling Leiden). Volgens neef Nico van Kampen ging zij bovendien regelmatig voor 
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Amsterdam, al hadden gedaan. Anne was daarbij niet gemakkelijk in de omgang, maar werd wel 
gewaardeerd omdat ze recht door zee was en zich niet verschool als er problemen waren.  

Haar broer Frits was een rustige man en bijzonder gesteld op zijn familie. Hij had enkele 
jaren eerder, in 1953, de Nobelprijs voor de Natuurkunde gekregen voor zijn uitvinding van de 
phasecontrastmicroscoop en het phasecontrastvloeistof.1758 Ondanks zijn drukke 
hoogleraarschap was hij vrijwel altijd bij familiegelegenheden aanwezig. Zus Nel, de socialiste, 
had carrière gemaakt als Gedeputeerde voor de PvdA in Noord Holland. ‘Nel was altijd lief en 
aardig met een harde, nogal schorre stem’, aldus enkele familieleden.1759 Zij had een praktische 
en doortastende aard en corrigeerde Anne als die te ver doorschoot in haar opvattingen en 
eisen.  

Toen Anne aan het einde van haar leven door een zwakke gezondheid een tijd bij haar 
zoon Beint in Laren woonde was het Nel die vaak langs kwam om haar bij te staan. ‘Hoewel ze 
hele andere types waren, konden ze het goed met elkaar vinden.’1760 Zus Lize werd gezien als de 
meest frivole van het gezin, want ze droeg make-up, had als enige niet een eigen carrière. 
Daarover werd regelmatig gegrapt in de familie: ‘Anne de predikant, Nel de politica, Elisabeth de 
schrijfster en Lize…de moeder van professor Nico van Kampen’.1761 Ze had haar studie biologie 
vaarwel gezegd toen ze met de hoogleraar P.N. van Kampen was verloofd. Maar haar zoon en 
kleinzoon werden beroemde natuurkundigen. Kleinzoon Gerard ’t Hooft kreeg in 1999 net als 
zijn oudoom Frits Zernike de Nobelprijs voor de Natuurkunde.1762 Religieus was Lize al lang niet 
meer, al stuurde ze haar beide dochters naar catechisatie. Zelfs als Anne in de buurt preekte en ’s 
middag bij haar kwam lunchen, weigerde ze om de preek van haar zus bij te wonen. Ze stuurde 
steevast haar kinderen. Eenmaal vroeg Anne haar wat ze moest doen om haar zus naar de dienst 
te bewegen. ‘Preken over het ongeloof’, had die geantwoord. En zo geschiedde. Anne preekte 
over het ongeloof en Lize zat in de kerk.1763  

En dan waren er nog Johannes (Hans) en Elisabeth (Bep).1764 Hans was hoogleraar 
scheikunde en woonde en werkte lange tijd in Egypte en India. Hij was een nakomertje en een 
buitenbeentje in de familie. Later woonde hij in Amsterdam en kwam hij altijd alleen - zijn 
vrouw scheen niet te houden van de familiebijeenkomsten van de Zernikes - op de fiets naar 
familiegelegenheden. Hij droeg een zwart pak met hoed en een lange zwarte jas. Elisabeth nam 
een bijzondere positie in. Ze was tot in de jaren 1950 een succesvol schrijfster van romans en 
schreef voor vele kranten.1765 Nadat ze had samengewoond met achtereenvolgens Anne in 
Bovenknijpe en Frits in Groningen, woonde ze na de dood van vader Zernike met haar moeder 
                                                           
in Oegstgeest. Voor preekbeurten in Noord-Nederland, zie o.a.: Leeuwarder Courant, 13-11-1951 (Doopsgezinde Gemeente Bovenknijpe), 
23-08-1952 (Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden) en Nieuwsblad van het Noorden, 07-04-1952 (NPB-afdeling Groningen).  
1758 Herinneringen van Anneleen Mankes, 17-06-2010. 
1759 Idem en Nicolaas G. van Kampen, 23-12-2009. 
1760 Anneleen Mankes schreef over het corrigerende van Nel ten opzichte van Anne de volgende anekdote: Toen oma bij ons in huis was en 
in het begin permanent beneden in bed lag, kwam tante Nel helpen. Omdat oma volstrekt in de war was, vroeg ze Nel “De kwestie is deze. Ik 
zie die grote zilveren schaal voor me”, waarop Nel zei: “Mens, zeg dan gelijk dat je de po nodig hebt”.’ Anekdote afkomstig uit de 
bijgewerkte vragenlijst, 17-06-2010. 
1761 Interview Lize Zernike (1977). Nico van Kampen vertelde (interview 23-12-2009) dat zijn tante regelmatig langs kwam in Leiden als zij 
in de buurt preekte. Daarover vertelde hij de volgende anekdote: ‘Zij was toen [toen zij regelmatig preekte in Oegstgeest] al niet meer goed 
ter been en bovendien heel dik. Tonnetje rond. Ik haalde haar op een van die zondagen van de trein in Leiden. Daar waren hoge trappen om 
het spoor over te steken en ik maakte me zorgen over of tante wel bij die trappen op zou kunnen komen. Maar ze bleek de trap niet genomen 
te hebben. Ze was zo het spoor over gestapt. Toen ik haar vroeg of er niemand aan kwam, ik bedoelde om haar tegen te houden, antwoordde 
ze: “Oh ja hoor, er kwam een meneer aangerend en die deed heel vriendelijk het hekje voor me open”. Dat typeerde haar helemaal.’ 
1762 ‘In 1999 ontving [Annes achterneef-FP] Gerard ’t Hooft samen met Martinus Veltman de Nobelprijs voor Natuurkunde voor het vinden 
van een consistente beschrijving van elementaire deeltjes zoals die voorkomen in het standaard model. (…) Gerard 't Hooft heeft voor zijn 
bijdrage aan de wetenschap niet alleen de Nobelprijs ontvangen, maar is ook met vele andere prijzen en eredoctoraten geëerd.’ Bron: Gerard 
’t Hooft: internationaal toponderzoeker én docent’, via: http://www.uu.nl/university/research/NL/ Pages/gerardthooft 
internationaaltoponderzoekerendocent.aspx?refer=/NL/ONDERZOEK/Pages/gerardthooftinternationaaltoponderzoekerendocent.aspx 
[geraadpleegd op 13-12-2013]. 
1763 Nicolaas G. van Kampen, 23-12-2009. 
1764 De zussen en broers Zernike noemden elkaar bij de bijnamen die ze elkaar hadden gegeven. Anne was Fnaar, Frits was Sis of Ulbert, 
Elisabeth noemden ze Bu, Nelly was Keesje. Moeder Antje Zernike-Dieperink werd Bieke genoemd.  
1765 Kenner van het leven en werk van Elisabeth Zernike is bij uitstek Liesbeth van der Linden. Zie: L. van der Linden, ‘Elisabeth Zernike’, 
Kritisch Literair Lexicon 41, mei 1991, pp 1-8. Zie ook Liesbeth van der Linden, “Ik hou niet van verzamelingen”. Pieken en dalen van een 
biografisch onderzoek’, Biografie Bulletin, 1996/3, pp. 292-295. Zie ook: Martinus Nijhoff, ‘Elisabeth Zermike’, in: Gerrit Borgers en Gerrit 
Kamphuis (red.), Kritisch en verhalend proza Verzameld werk II, (Amsterdam 1982) pp. 36-37. Voor primaire teksten van Elisabeth Zernike 
zie o.a de Digitale bibliotheek (DBNL) via: http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=zern001 [geraadpleeegd op 12-12-2013]. 
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Antje Zernike-Dieperink in Doorn. Na haar overlijden vertrok ze naar Maarn en later 
Wageningen, waar ze een teruggetrokken bestaan leidde. 
Dat Anne en Elisabeth na hun samenwonen in Bovenknijpe niet meer met elkaar op konden 
schieten blijkt uit geen van de bronnen. Beiden hadden op hun eigen manier sterke 
persoonlijkheden en ze konden elkaar flink bekritiseren, maar de zussen bleven elkaar altijd 
zien.1766 Dat Beint regelmatig bij Elisabeth logeerde - zelfs midden in de oorlog - bevestigt dat zij 
goed contact hadden. Het was Beint die de stokoude Elisabeth in de laatste jaren van haar leven 
– Anne was toen al overleden – in huis nam.1767 
  
Het indringende portret van de jongeman  
Aan het begin van de naar later zou blijken roerige jaren 1960 was de Tweede Wereldoorlog 
inmiddels vijftien jaar voorbij en was Anne al twaalf jaar met emeritaat. Minder druk had ze het 
niet gekregen. Ze vulde haar dagen met schrijven. Voor ondermeer de NRC, De Groene, Ruimte 
(het blad van de NPB) en het Algemeen Doopsgezind Weekblad, waarin ze publiceerde over 
onderwerpen op het snijvlak van kunst en religie. Ze besprak nieuw verschenen boeken en 
schreef bespiegeling op ontwikkelingen in het vrijzinnig-religieuze veld. Tot in de jaren vijftig 
was ze nog regelmatig overal in het land voorgegaan, maar nu liet haar gezondheid het afweten. 
Haar heupen waren versleten. Anne kon alleen nog met een stok lopen en ze was vaak 
kortademig. Om die reden bracht zij nu veel tijd door in haar woning aan de Weimansweg, 
omringd door de vele kunstvoorwerpen, boeken en schilderijen. Geen dure dingen, maar wel 
smaakvol.  

Wie het huis binnenkwam stond oog in oog met ‘Oom Mozes’, een achttiende eeuws 
houten kerkbeeld dat ze ooit had meegenomen uit een kerk in Frankrijk. Vlakbij stond een 
donkerbruin terracotta paardje en natuurlijk haar verlovingsgeschenk: het porseleinen konijntje 
van Jan. In de kamer stond een vitrinekastje met schelpen, waaronder nog een grote schelp die 
Jan op één van zijn schilderijen had afgebeeld.1768 In de huiskamer hing een glas-in-lood Maria 
met kind voor het raam. Er stond een groot dressoir met een theelichtje van koper. Aan de muur 
hingen foto’s. Een mooi portret van haar moeder en de huwelijksfoto van Beint. Bij de trap een 
schilderij van Jans vader Beint Mankes en profil en een olieverfschilderij van zijn moeder, Jentje 
Mankes-Hartsuiker, met de zo karakteristieke witte kap op. Enkele etsen en een schilderij van 
‘Douwe’, de arbeider uit Bovenknijpe die in de verkeringstijd van Anne en Jan zo veelvuldig en 
geduldig model had gezeten.1769 Annes kleindochter keek graag naar de schilderijen. Alleen het 
schilderij boven, op de slaapkamer van oma, daar was ze een beetje bang voor. Het was een 
indringend portret van een jongeman. Maar als oma haar naar boven stuurde om iets te halen, 
Anne was zelf nauwelijks nog in staat om de trap op te lopen, werd ze naar het schilderij toe 
getrokken en moest ze er wel even naar kijken. Pas later zou ze begrijpen dat het haar 
grootvader, Jan Mankes was. Oma sprak nooit over hem. 
 Anne zat beneden aan een grote tafel in het midden van de kamer, die gevuld was met 
krantenknipsels, boeken en brieven. Of ze was in haar werkkamer. Daar hing een buffelschedel 
en er stonden een kamerscherm, een ivoren Boeddha en kleine stenen en zilveren voorwerpen. 
Op de grond lagen bewerkte geborduurde kleden en op de schoorsteenmantel stond opnieuw 
een grote schelp. De kleinkinderen luisterden er aan en hoorden daarin de zee ruisen.  

Anne bracht veel tijd door in die werkkamer, ze was er in haar eigen sfeer, alert op alles 
wat er buiten de muren gebeurde. Ze mocht dan met emeritaat zijn maar ze had veel te 
verdedigen. De toekomst van de vrijzinnigheid zag er niet rooskleurig uit, zo vond ze. De 
oorspronkelijke idealen van de NPB en de Vrije Gemeente, aan het einde van de negentiende 
eeuw verdedigd door mensen als Opzoomer (een van de oprichters van de Nederlandsche 

                                                           
1766 Elisabeth Zernike staat ook op latere familiefoto’s van Anne veelvuldig afgebeeld. 
1767 Anneleen Mankes schreef over haar tante Elisabeth Zernike: ‘Tante Bep woonde ongeveer zeven jaar bij ons thuis in Laren dus ik heb 
haar goed gekend. Zij was een te bescheiden, wereldvreemde vrouw die het liefst rustig alleen op haar kamer zat. Ze had wel kennissen en 
bewonderaars gelukkig. Ze was immers schrijfster. Ook had ze gevoel voor humor en ik geloof dat de beide zussen [Anne en Elisabeth] goed 
met elkaar konden opschieten.’ Zie: Herinneringen van Anneleen Mankes, 17-06-2010. 
1768 Zie bijvoorbeeld het schilderij van Jan Mankes, ‘Stilleven met Keulse pot’ (1917), waarop een schelp is afgebeeld. (verblijfplaats en 
eigenaar van het schilderij zijn onbekend). 
1769 Zie hoofdstuk 2. 
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Protestantenbond in 1870) en de gebroeders Hugenholtz (de stichters van de Vrije Gemeente in 
1877), ze leken te verdwijnen.1770 Zelfs de vrijzinnigen schenen haar allemaal weer orthodox te 
worden. Anne bleef zich daar tegen verzetten. Hoewel ze ruimdenkend, ‘linksmodern’ dacht te 
zijn en vond dat een ieder uiteindelijk zijn eigen waarheid en zijn eigen geloof had, bleek het ook 
moeilijk om het standpunt van de ander te accepteren als dat van het hare afweek. Dat maakte 
dat de jaren van haar emeritaat geen gemakkelijke jaren waren. Ze had er veel verdriet van als 
het haar niet lukte om haar boodschap over te brengen. Als haar opvattingen over de 
vrijzinnigheid en de volgens haar mythische Jezus niet werden gedeeld, of nog erger, 
genegeerd.1771 ‘Ze bedoelde het altijd goed en had met iedereen het beste voor (…)’, schreef haar 
kleindochter een halve eeuw later over haar lieve oma die ‘ook wel eens zat te huilen als het 
haar allemaal te veel werd’.1772 
 
HHuwelijk, jubileum en geboorte 
Kort na de bevrijding, in mei 1945, had Beint Mankes aangekondigd dat hij wilde trouwen met 
zijn verloofde Adri Klos, die nog steeds in de keuken van een ziekenhuis werkte. Op 26 
september 1945 werd het huwelijk ingezegend. Niet door Anne, maar door een ‘lagere-school- 
catecheet’ van Adri, die inmiddels predikant was in Zeeuws-Vlaanderen. Hij waarschuwde het 
jonge paar voor een driehoeksverhouding. In Beints herinnering waren die woorden vooral aan 
hem gericht.1773 Had de predikant daarmee zijn moeder bedoeld? Op het huwelijksfeest dat 
volgde was haar invloed voelbaar. Toen één van de gasten het bruidspaar kristallen wijnglazen 
cadeau gaf werden die snel onder de tafel weggemoffeld.1774 Anne, een fanatieke 
geheelonthoudster, mocht ze absoluut niet zien.1775       
 Na de witte-broodsweken in Lage Vuursche vertrokken Beint en Adri naar Brabant, waar 
Henriette Roland Holst, ‘alleen vanwege haar vriendschap met mijn moeder’, het jonge paar een 
optrekje had aangeboden op de Buissche Heide.1776 Door de woningnood, kort na de oorlog, 
kwamen Beint en Adri niet in aanmerking voor een huis en het door ‘Tante Jet’ aangeboden 
optrekje zorgde er in ieder geval voor dat de ze niet bij Anne of de moeder van Adri in hoefden te 
gaan wonen. Maar de pachter van de Buissche Heide was allerminst gecharmeerd van hun 
komst. Hij dreigde hen het leven zuur te maken als Henriette weer naar haar huis in 
Bloemendaal was vertrokken.1777 Uiteindelijk werd er op het allerlaatste moment een andere 
oplossing gevonden. Er kwam een woning vrij in Lage Vuursche, waar ze tijdelijk hun intrek in 
konden nemen.1778  
 
                                                           
1770 ‘Opzoomer kon zich vinden in de 'moderne theologie', die de Bijbel niet letterlijk nam maar wetenschappelijk benaderde en 
interpreteerde. De verhouding tussen wetenschap, moraal en godsdienst is een terugkerend thema in zijn werken. Opzoomer was in 1870 een 
van de oprichters van de Nederlandse Protestantenbond, die lezingen en debatten organiseerde, liedbundels uitbracht en zondagsscholen 
oprichtte.’ Zie: C.W. Opzoomer: het leven van een intellectueel liberaal, via: Koninklijke Bibliotheek, dossier C.W. Opzoomer: 
http://www.kb.nl/denker-op-het-scherm-nederlandse-filosofie/cornelis-willem-opzoomer. [geraadpleegd op 12-11-2013]. Over Hugenholtz: 
zie de uiteenzetting over de Vrije Gemeente in hoofdstuk 1. 
1771 I.M. Kruyt, ‘Anne Mankes-Zernike 30 april 1887-6 maart 1972’, Algemeen Doopsgezind Weekblad, 1972. Ook (verkort) gepubliceerd in: 
Doopsgezind Jaarboekje 1973, pp. 7-8.  
1772 Herinneringen van Anneleen Mankes, 17-06-2010. 
1773 Beint Mankes, p. 145 
1774 Herinnering J.W. Mankes, interview Amsterdam, 16-03-2010 (digitale opname). Deze anekdote komt overeen met gegevens uit Het Vrije 
Volk waaruit blijkt dat Anne Zernike in die jaren nog steeds een fanatieke geheelonthoudster was. Zij sprak regelmatig op bijeenkomsten van 
‘De Blauwe NV’, de in 1842 opgerichte Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholische Dranken’, die kortweg ‘de NV’ of ‘De 
Blauwe NV’ genoemd werd. Zo sprak zij bijvoorbeeld begin maart 1956 over alcoholgebruik in Europese landen. Zij gebruikte veel 
voorbeelden, die zij voorzag van ‘pittige commentaren’, aldus de redacteur. Zie: Het Vrije Volk, 03-03-1956 en 05-03-1956. 
1775 Herinnering van J.W. Mankes, 16-03-2010. Dit betrof een herinnering die hem door zijn ouders werd overgeleverd. Zelf herinnerde hij 
zich nog hoe hij als kleine jongen de bonbon van zijn grootmoeder stiekem verving voor een rumbonbon. Die at ze heerlijk op. Het was een 
van de lekkerste bonbon die ze ooit had gegeten, zei ze. 
1776 Beint Mankes, p. 146. Of Henriette Roland Holst ook aanwezig was bij de huwelijksvoltrekking is niet bekend. 
1777 Idem. Beint en Adri Mankes verbleven op 16 en 17 juni en op 16 en 17 oktober 1945 op de Buissche Heide. Ze schreven hun naam 
in‘Het boek van de Buissche Heide’. Net zoals Anne had gedaan wanneer zij daar verbleef. Volgens het boek logeerde zij er voor de laatste 
maal op 23-24 augustus 1938. Henriette Roland Holst overleed in 1952. Anne schreef daarover in haar autobiografie: ‘Vooral haar laatste 
jaren waren zo moeilijk voor haar, dat we om haar dood nauwelijk konden treuren’. Zie: Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 162. Voor foto’s 
van het originele Boek van de Buische Heide, zie: http://www.geheugenvannederland.nl [geraadpleegd op 23-02-2011]. Zie ook: Annemieke 
Rens, ‘Anne Mankes-Zernike’ in: Elsbeth Etty en Carin Hereijgers, Het Boek Van De Buissche Heide. Henriette & Richard Roland Holst () 
pp. 216-217. 
1778 Wellicht niet geheel toevallig stond ook het NPB Bondshuis ‘Venwoude’ in Lage Vuursche. Of het verblijf van Beint en Adri hiermee 
verband hield is niet duidelijk. 
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Beint kreeg, omdat er zo kort na de oorlog vrijwel nergens iets betaalsbaars te koop was, een 
deel Annes meubels mee als uitzet.  

Enkele maanden later, op 22 mei 1946, werd uitgebreid stil gestaan bij het 
vijfentwintigjarig jubileum van Annes succesvolle voorgangerschap aan de Linker Maasoever. 
Was zij in 1921 begonnen met een handjevol leden in een klein zaaltje van het Zuider Volkshuis, 
nu had de afdeling bijna 500 leden en beschikten zij over een groot gebouw.1779 Het werd een 
viering die haar stoutste verwachtingen overtrof. In een officiële bijeenkomst hadden 
afgevaardigden uit de verschillende groepen waar ze binding mee had haar hartelijk 
toegesproken: een afvaardiging van het hoofdbestuur van het landelijke NPB-bestuur, de 
voorzitter van de NPB afdeling aan de Rechter Maas, een afgevaardigde van de Doopsgezinde 
Gemeente van Rotterdam, een collega namens het Convent van Vrijzinnige Predikanten en de 
secretaris van de Vereniging van Vrijzinnige Religie. Anne kreeg geschenken, terwijl de 
genodigden in de met bloemen versierde kerk in een lange rij stonden om haar geluk te wensen. 
Enkele dagen later vond er nog een viering plaats, ditmaal voor de afdelingsleden. 

 In het Bondsnieuws van juni schreef Anne over de met rode meidoorn versierde kerk: 
‘Wat wij op die avond met elkander aan hartelijke gezelligheid hebben beleefd, laat zich niet 
beschrijven. De ongedwongen, vrolijke sfeer, die daar heerschte, was een weldaad voor alle 
aanwezigen, niet minst natuurlijk voor mijzelve.’ Het koor zong gedeelten van de door haar zo 
geliefde Jahreszeiten van Haydn, gevolgd door een komische portrettengalerij uit het 
toekomstige jaar 2000, waarin de kopstukken uit de NPB vereeuwigd waren. Dhr. Eilander las 
gedichten voor, gevolgd door een voordracht met pianobegeleiding van Jan Wage. Daarna was er 
een opvoering van ‘den appel van Paris’. Een klucht over de oorsprong van de Trojaanse oorlog 
en in het bijzonder over de ‘twistappel’ die door Eris, de godin van de twist en tweedracht in de 
bruiloftsmenigte werd gegooid. Op de appel stond geschreven: ‘voor de schoonste’. Maar wie 
kwam nu die appel toe? Als gevolg van die queeste brak uiteindelijk de Trojaanse oorlog uit.1780 
Het was in deze context een hoogst symbolisch stuk, dat er op wees dat een kleine en futiele 
ruzie enorme gevolgen kon hebben. Twist en tweedracht binnen de vrijzinnigheid kende Anne 
op dat moment maar al te goed. 

  Anne genoot die avond met volle teugen en vond ‘alles kostelijk. Geen enkele vreemde 
kracht was noodig geweest om den heelen avond te vullen!’ Opnieuw werd ze overladen met 
cadeaus, zoals een antiek ladekastje, twee antieke stoelen en een collier. Van de jongeren kreeg 
ze een fraai boek.1781 Een maand later, op 13 juni 1946, gaven Beint en Adri haar het grootste 
cadeau: een kleinzoon. Anne was grootmoeder. 
 
 

                                                           
1779 In het Bondsnieuws van november 1945 staat dat er op dat moment 498 leden zijn. Het 500e lid kreeg een nieuwe gezangbundel cadeau. 
1780 Zie:‘Twistappel: Oorlog om een appel’ via: http://users.skynet.be/bk244272/Etymologie/Twistappel.htm [geraadpleegd op 12-12-2013]. 
1781 Bondsnieuws, juni 1946. 
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V.l.n.r: Elisabeth Zernike, Jan Willem Mankes, Adri Mankes-Klos, Beint Mankes en Anne Mankes-Zernike, in Lage Vuursche (eind 
jaren 1940). 

                   
V.l.n.r. Lize van Kampen-Zernike, Anne Mankes-Zernike, Adri Mankes-Klos en Beint Mankes (particuliere collectie). 
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De jongen werd vernoemd naar beide grootvaders. Beint herinnerde zich nog hoe hij zijn 
moeder door de telefoon berichtte over de voorspoedige bevalling. Toen zij naar de naam van 
haar kleinzoon vroeg en hij de eerste naam noemde hoorde hij een snik aan de andere kant van 
de lijn. ‘Na 26 jaar en twee maanden, weer een Jan Mankes.’1782  

Enkele maanden later besloten Beint en Adri, die inmiddels kerkten bij de Nederlandse 
Hervormden, om hun zoontje te laten dopen. Een keuze waar Anne op tegen was. Zij doopte uit 
principe niet. Dat was een opvatting die ze had meegenomen uit de Vrije Gemeente. Bij de 
uittreding uit de Nederlandse Hervormde Kerk in 1877 hadden de oprichters de twee 
sacramenten die nog door de ‘moederkerk’ werden bediend, doop en avondmaal, achter zich 
gelaten.1783 Die symbolen, zo had P.H. Hugenholtz jr. in zijn eerste toespraak verklaard, spraken 
in hun oude vormen niet langer tot hen. Ze waren te dogmatisch en pasten niet bij de moderne 
gedachtegang van de leden van de Vrije Gemeente. Daar kwam nog eens bij dat de Doopsgezinde 
Broederschap, waar Anne nog steeds officieel aan verbonden was, de kinderdoop uitsloot. Daar 
kon men zich pas laten dopen nadat de volwassen leeftijd was bereikt. Omdat de bondsdominee 
waarbij Beint en Adri te rade gingen hen te zwaar op de hand was, werd Annes kleinzoon in 
Rotterdam gedoopt door ds. Melle Visser.1784    

Toen Anne hem de Rotterdamse Koninginnekerk, gelegen aan de Boezemsingel, op de 
grens tussen de wijken Crooswijk en Kralingen, binnendroeg kon de jonge en charismatische 
dominee Visser het niet nalaten erop te wijzen dat het waarschijnlijk de eerste en ook de laatste 
keer was dat een doopsgezinde predikante een pasgeboren kind voor de doop naar binnen 
bracht.1785 Het was Anne ten voeten uit. Als het er op aan kwam was de keuze van het individu 
doorslaggevend en diende deze gerespecteerd te worden. Ze zal ongetwijfeld met Beint hebben 
gediscussieerd over zijn keuze voor de kinderdoop, maar uiteindelijk was het zijn keuze en die 
respecteerde zij. Had haar vader niet al geschreven:  
 

Komt men echter tot het binnenste heiligdom, de opvoeding van den wil, 
de vorming van den zedenlijken smaak, (en) het aankweeken van eener godsdienstige 
leevensbeschouwing, dan staat men met beide voeten op het terrein van de persoonlijke 
overtuiging, waar men geen regels opstelt en geen wetten uitvaardigt, waar men alleen 
getuigenis aflegt van eigen innerlijke ervaring, bescheiden afwachtende, of andere 
geweten mede getuigen zal in den zelfde geest.1786  

 
Zo was het ook voor haar. Daarin was zij altijd de beginselen van de Vrije Gemeente van 
Amsterdam èn de streng liberale opvattingen van haar ouders trouw gebleven. Op 15 mei 1949 
werd er een tweede kind geboren. Een dochter, die de naam van de beide grootmoeders kreeg 
en dus haar naamgenote werd. Anne genoot van haar kleindochter, die er zo van hield om bij 
oma te logeren.1787  
  
 
 
 
 
 

                                                           
1782 Beint Mankes, p. 150. 
1783 A.J. Fehr, ‘XIII. De Vrije Gemeente’, in: E.D. Spelberg (red.), Kerk en Kerkgaan. V.P.R.O uitgave, 88 (Huis ter Heide zj) p. 4. 
1784 Melle Cornelis Johannes Visser was Nederlandse Hervormde predikant. Hij ging lange tijd de gemeente van de Koninginnekerk in 
Rotterdam voor. Hij kreeg de Laurenspenning voor zijn werk in Rotterdam. Ds. Melle Visser was de broer van ds. Hans Visser, die 
bekendheid kreeg als voorganger van de Westerkerk in Amsterdam.  
1785 Beint Mankes, p. 155. De Koninginnekerk werd in 1972 gesloopt. De kerk werd in 2013 door de lezers van het Nederlands Dagblad 
uitgeroepen tot ‘mooiste gesloopte kerk’. Bron: Reformatorisch Dagblad, 15-03-2013. Het doopvont van waaruit Annes kleinzoon werd 
gedoopt is (in bruikleen) opgenomen in de collectie van Museum Rotterdam. Daarvoor had iemand het in de tuin staan. Bron: 
Reformatorisch Dagblad van 16-02-2012. 
1786 C.F.A. Zernike, ‘Gedachten over godsdienstige opvoeding’, pp. 495-496. 
1787 Uit een interview met ds. Yvonne Slik, de dochter van ds. Koert Slik, een goede vriend van zowel Anne als Beint komt naar voren dat 
Anneleen ook toen zij ouder was regelmatig bij haar oma langs ging. Zo bracht zij bijvoorbeeld de kerstdagen met haar grootmoeder door die 
niet meer in staat was om zelf te reizen. Interview: ds. Yvonne Slik, Beetsterzwaag, maart 2010. 
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‘‘Nederigheid en schuldbewustheid’ 
Beide kleinkinderen waren kort na de Tweede Wereldoorlog geboren. Het was een roerige tijd, 
waarin Anne moeite had de draad van haar leven als voorgangster aan de Linker Maasoever 
weer op te pakken. Ze had tijdens de bezettingsjaren het grote leed gezien, de troosteloze 
toestand waar vele van haar afdelingsleden in verzeild waren geraakt. De uitzichtloosheid, de 
wanhoop, de honger. Het had een directe weerslag gehad op Annes pacifistische idealen en 
weerloosheidprincipes en noopten haar tot herbezinning. Maar niet alleen dat speelde een rol. 
Ook de koers die de vrijzinnige protestanten in Nederland hadden ingezet, al tijdens de 
crisisjaren en in de jaren van bezetting, dwongen haar stil te staan bij de weg die zijzelf 
bewandelde. Hoe verhielden haar persoonlijke opvattingen zich tot de idealen die op dat 
moment binnen de Nederlandse Protestantenbond bestonden?  

Al voor het uitbreken van de oorlog was er zowel binnen de vrijzinnige vleugels van de 
verschillende kerkgenootschappen als ook binnen de Bond een beweging gaande richting een 
christocentristische schrift- en kerkopvatting gekomen. Daarbij was bovendien sinds het 
zogenaamde ‘gentlemensagreement’ van 1936 geprobeerd de vrijzinnige protestanten zoveel 
mogelijk binnen de bestaande kerkelijke structuren te houden.1788 Zij wilden daarmee uitdragen 
dat de Bond geen ‘kerkje’ wilde spelen, maar juist vrijzinnigheid binnen de bestaande 
kerkgenootschappen wilde bevorderen.1789 Voor Anne was dit een heikel punt. ‘Het 
protestantisme weet, dat de ware kerk onzichtbaar moet blijven’, scheef ze in een artikel getiteld 
‘De Droom’.1790 ‘Alle pogingen tot eenheid, tot broederrijk te komen, voeden zich nog met die 
droom, ook al weten zij ’t niet.’ De pogingen om binnen het protestantisme de gelederen te 
sluiten en de vrijzinnigen te doen opgaan in de ‘moederkerk’ berustten volgens Anne op een 
droom. Had Boutens al niet geschreven:  
 

Zij die dromen en die waken. Wonen mijlen ver uit elkander 
En tevergeefs wil de een de ander 
Tot zijn hartsgelijke maken, 
D’een moet dromen, 
De ander waken.1791  
 

Het was onmogelijk om aan anderen die niet in staat waren dezelfde droom te dromen te 
overtuigen. ‘Deze tragische onmogelijkheid hebben allen ondervonden, die anderen van de 
waarheid van hun godsdienstige opvattingen willen overtuigen.’1792 De pogingen van de Bond 
waren een dooplopende weg, want de kerkgaanden zouden terugkeren naar de eigen kerk en de 
buitenkerkelijken zouden zich van hen af keren.  
 In mei 1948 voegde ze daar in een artikel met de titel De Una Sancta aan toe: ‘Eenheid 
kan niet bij toverslag tot stand komen (…)’.1793 Dat begreep volgens haar zelfs collega Heering, 
die tot de rechtsvrijzinnigen behoorde. Tijdens zijn allerlaatste optreden op de vergadering van 
Moderne Theologen, voelde hij zich volgens Anne ‘gedrongen, met alle kracht die er nog in hem 
was, te waarschuwen voor een nog verder gaan op de weg naar de orthodoxie’.1794 Hij sprak de 
hoop uit dat de vrijzinnigen het erfgoed van de moderne vaderen zouden bewaren, maar zag om 
zich heen gebeuren dat voor steeds meer oude dogma’s hoofd en hart weer werden geopend: 
‘Straks dreigden we ook weer verplicht te worden te geloven in het dogma van de lichamelijke 
opstanding’.1795 Het was volgens Anne een ‘eerlijk woord’ van de professor, die met de woorden 
‘Uw theologie is de onze niet’ ook duidelijk maakte dat hij niet aan kant der links-vrijzinnigen 
                                                           
1788 Zie: ‘V. De Nederlandse Protestantenbond en het Vrijzinnig Protestantisme’, in: A.A.H. Hoytink, 1870/1970. 100 jaar N.P.B. Uitgave ter 
gelegenheid van het 100-jarige bestaan van de Nederlandse Protestantenbond (Bilthoven/Zwolle 1970) p. 29. 
1789 A. Mankes-Zernike, ‘Kerkelijke beeldspraak’, De Groene Amsterdammer, 25-01-1947 en ‘Terug naar de vaderen’, De Groene 
Amsterdammer, 27-03-1948.  
1790 Algemeen Doopsgezind Weekblad, 18-10-1947. Bondsnieuws, 09-1947. 
1791 A. Mankes-Zernike, ‘De Droom’, Algemeen doopsgezind Weekblad, 13-10-1947. Het stuk werd zowel in het Algemeen Doopsgezind 
Weekblad, in het Bondsnieuws als in Reflexen (1948) gepubliceerd. 
1792 Idem 
1793 Mankes-Zernike, ‘Una Sancta’, Bondsnieuws, mei 1948. 
1794 Mankes-Zernike, ‘De Moderne Vergadering’, Bondsnieuws, mei 1948. 
1795 Idem. 
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stond. Kwam zijn oproep niet veel te laat, vroeg Anne zich af. ‘Is de zuiging naar rechts nog te 
weerstaan?’.1796 De kwestie zat haar hoog en zou haar dwingen om bij zichzelf te rade te gaan. 
Als ze voorgangster bleef binnen die sterk veranderende Nederlandse Protestantenbond, op 
welke wijze gaf ze dan vorm aan haar afdeling? Wilde ze eigenlijk nog wel voorgangster zijn? Het 
antwoord kende ze al: nee, niet op deze manier.1797 

  Voordat ze aan die gevoelens toegaf richtte ze zich in de tweede helft van de jaren 
veertig eerst op het wel en wee van haar afdeling.1798 Hoewel ze eigenlijk vond dat ze als 
predikant eerst ‘zorg moest dragen voor de eigen ziel (…) teneinde bijvoorbeeld echt zondebesef 
van onechte schuldgevoelens te onderscheiden’, zag Anne dat haar hulp onder de leden dringend 
geboden was. 
 

Met diepen rouw en eerbied gedenken wij de talloozen, die in deze jaren onmiddellijk 
zijn getroffen; de gesneuvelden, de zwaargewonden in den strijd ter verdediging en 
bevrijding van het Vaderland, hier en overzee; hen die in concentratiekamp of 
gevangenis den spits afbeten, (…) voor het geestelijke behoud van ons volk. Onze 
joodsche landgenooten in hun bitter lot; zoovele anderen bekenden en onbekenden, ver 
en nabij. 

 
Zo luidde de boodschap die ze op de eerste zondag na de bevrijding namens het landelijke NPB-
bestuur had voorgelezen.1799 Nog steeds hongerig, koud en onwetend hoeveel van de 
wijkgenoten, kennissen, familieleden en vrienden nooit terug zouden keren, luisteren de in grote 
getale toegestroomde mensen naar de woorden van de voorgangster.  

In de eerste week na de bevrijding waren de eerste schepen met extra levensmiddelen 
uit Engeland dan wel de haven van Rotterdam binnengevoerd en de voedselrantsoenen bij de 
centrale keukens omhoog gegaan, maar het zou tot augustus 1945 duren voor de gaarkeukens 
konden worden opgeheven en de hongersnood voorbij was.1800 Het duurde meer dan een maand 
voordat de mannen die in 1944 tijdens de grote razzia naar Duitsland waren gevoerd weer thuis 
kwamen.1801 Er waren geen feesten, om de stadsgenoten na hun gedwongen arbeid in Duitsland 
thuis te verwelkomen. De enkeling die er te doorvoed uitzag kon zelfs op wantrouwen van zijn 
sterk vermagerde stadsgenoten rekenen. De ontvangst was in de meeste gevallen zakelijk, zo 
niet koel. Voormalige dwangarbeiders werden geregistreerd en ambtenaren bekeken hun 
politieke achtergrond alvorens ze naar huis konden gaan.1802 Tijd om bij te komen was er niet. Ze 
moesten weer aan het werk. De stad moest worden herbouwd. ‘Vergeten en vooruitzien was het 
parool; Rotterdam gunde zich geen tijd om het oorlogsleed te verwerken.’1803  

Vergeten en doorgaan lukte niet iedereen. Aan het einde van 1945 schreef Anne in haar 
oudejaarsoverdenking: ‘We zijn geen van allen onveranderd uit dit jaar te voorschijn gekomen, 
maar de vraag is: hebben we er bij gewonnen of verloren. Innerlijk wel te verstaan. Verloren 
hebben we stellig allen iets van onzen onbezorgdheid, van ons gemakkelijk vertrouwen, dat ’t 
altijd ten slotte wel terecht komen zal.’ 1804 Want zo ervoer ze het, als een falen. In haar 
autobiografie schreef ze tien jaar later dat ze het gevoel had te weinig te hebben gedaan. Joodse 

                                                           
1796 Idem. Ze doelde op de beweging naar rechts binnen de gehele vrijzinnigheid. Tijdens de vergadering werd ook druk gedebatteerd over de 
‘Nieuwe Kerkorde’, bij in de Nederlandse Hervormde Kerk. Er waren er die niet wilden geloven dat het zou worden aangenomen. Anne was 
daar niet een van. En ze zou gelijk krijgen. Zie over de Nieuwe Kerkorde ook: A. Mankes-Zernike, ‘Terug naar de vaderen’, De Groene, 27 
maar 1948. 
1797 In 1969 verklaarde ze tegenover Lieneke van Schaardenburg, journaliste van de Haagse Post (19-04) dat ze nu nooit meer predikante zou 
willen worden. Niet op deze manier. Ze waren allemaal veel te orthodox geworden. ‘Zo denk ik er al heel lang over’, aldus Anne. 
1798 Citaat afkomstig uit: L.W.  van Reijendam-Beek, ‘Het waagstuk van de voorgangsters; vrouwelijke predikanten tussen 1911 en 1950’, In 
de waagschaal, 16 (1987-1988) pp. 556-563. Het betreft een door L.W Reijendam-Beek opgetekende uitspraak van A. Mankes-Zernike. Het 
artikel is een schets van de geschiedenis van de Kring van Vrouwelijke predikanten, waarin de schrijfster enkele ‘die haar meer nader zijn 
gekomen’ naar voren haalt. 
1799 Jaarboek NPB, 1946, p. 33. 
1800 Jean-Philippe Zwaluw en Joop van der Hor, Heijplaat in verzet: oorlogsgetuigenissen uit het gebied rond de Rotterdamse Waalhaven 
(Hilversum 2010) p. 312. 
1801 Van der Laar, Rotterdam, p. 452. 
1802 Idem. Zie ook: Albert Oosthoek, De knokploeg Rotterdam Zuid 1944-1945 (Rotterdam 1990). pp. 30-32. 
1803 Van der Laar, Rotterdam, p. 452. 
1804 Bondsnieuws januari 1946. 
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vrienden en afdelingsleden bleken vermoord te zijn. Het voelde als een levenslange schuld.1805 
De onwetendheid over het lot van haar catechisante Anne Lore Meyer en haar ouders raakte 
haar diep.1806 De moeder van het gezin, Luise Sommer, was een uit Duitsland afkomstige joodse 
vrouw.1807 Ze was in 1922 met de Rotterdammer August Christoffel Meyer getrouwd en ze 
runden samen een manufacturenwinkel aan de Groene Hilledijk, aan de rand van Vreewijk, waar 
ze zich aanmelden bij de afdeling van de Nederlandse Protestantenbond. In 1938 waren ook 
Luises moeder Sybille en zus Hedwig, op de vlucht voor Hitlers terreur in Duitsland, naar 
Nederland gekomen. Maar het had hen geen redding gebracht. In de oorlog waren ze allemaal 
verdwenen. ‘Koopt in den vreemde niet wat eigen dorp u biedt’ was de slogan van de winkeliers 
in Tuindorp geweest. Maar wat had het Tuindorp, wat had de afdeling, wat had hun 
voorgangster hen geboden? De familie was verdwenen terwijl zij met haar zoon en haar 
afdelingsleden naar radio Oranje had geluisterd en de illegale krantjes las zonder ooit het gevoel 
te hebben gehad daardoor veel risico te lopen. ‘Dat er buiten je eigen kleine kringetje de 
verschrikkelijkste dingen gebeurden, daar had je wel een vermoeden van en daar hoorde je ook 
wel over’, schreef Beint later, maar ‘we sloten ons op in een heel kleine kring en zo lang 
daarbinnen geen ongelukken gebeurden, voelden we ons veilig’.1808  

Het was gedurende de bezetting net zo geweest als tijdens het bombardement van 
Rotterdam waarvan Anne had moeten bekennen dat ze zich toen niet kon en wilde realiseren 
wat er gebeurde, zolang zijzelf en haar onmiddellijke omgeving gespaard bleven.1809 ‘Zo ging het 
in groter verband gedurende de hele bezettingstijd.’1810 Natuurlijk waren de meeste Tuindorpers 
anti-Duits geweest en velen hádden lijfelijk verzet gepleegd, maar de meesten van hen hadden 
de risico’s van hun handelingen afgewogen. Tegen welke prijs konden ze een joodse buurman of 
vriend een onderduikadres bieden? Mochten en durfden ze het eigen gezin in doodsgevaar 
brengen? Durfden ze dwangarbeid te weigeren als de consequentie ervan executie kon 
betekenen? Een enkeling had het risico genomen, de rest had zich gedeisd gehouden.  

Bij velen rees na de oorlog de vraag hoeveel ze hadden kunnen weten. Na de oorlog 
stelden Abel Herzberg, Jacques Presser en Loe de Jong dat de meeste Nederlanders tijdens de 
bezetting niet veel van wat er zich werkelijk had afgespeeld hadden geweten. De informatie die 
binnenkwam via Radio Oranje, de BBC en de illegale kranten was ‘fragmentarisch en 
inconsistent’ en de misdaad waar over werd gesproken was onvoorstelbaar.1811 Een nieuwe 
generatie historici begon dat vanaf de jaren 1980 in twijfel te trekken. Men had het wel kunnen 
weten, maar ‘men wist genoeg om niet meer te willen weten’ en keek liever de andere kant op 
men op.1812 Maar was de mens niet geneigd de ergste waarheid zo lang mogelijk te verdringen? 
De Franse moralist La Rochefoucauld schreef al in de zeventiende eeuw: ‘Le soleil ni la mort ne 
se peuvent regarder fixement’ (De zon, noch de dood kan men strak aanzien).1813 Wie had 
geloofd dat de schaarse berichten die binnen kwamen via de radio, de krantjes of via-via op 
waarheid hadden berust? Toen de werkelijkheid van de vernietigingskampen na de oorlog naar 
buiten kwam restte slechts wat een hoge ambtenaar van Financiën al in oktober 1940 naar 
aanleiding van de toen ingestelde Ariërverklaring schreef: ‘Er zal een tijd komen - daar ben ik 

                                                           
1805 Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 210-211. 
1806 De familie verdween in de loop van de bezettingsjaren. Hun naam staat niet op de namenlijst van vermoorde joodse Rotterdamse burgers. 
Zie: De namenlijst van vermoorde joodse Rotterdamse burgers, via: http://www.loods24rotterdam.nl/kaddisj/mno [geraadpleegd op 01-12-
2013]. Daarin staat wel vermeld dat de bij de familie Meijer inwonende tante (Hedwig Sommer) op 30 september 1942 in Auschwitz werd 
vermoord. 
1807 De moeder van Anne Lore (Luise Sommer) kwam uit Endernich, in de buurt van Bonn. De moeder van Luise, (Sybille Sommer-Appel) 
en haar dochter Hedwig vluchtte in 1938 uit Duitsland naar Nederland. Hedwig ging bij haar dochter aan de Nieuwe Hilledijk aan de rand 
van Rotterdam Tuindorp Vreewijk wonen, moeder Sybille in Amersfoort. Zij werden beide in 1942 via Westerbork naar Sobibor 
gedeporteerd. In Endernich werden later gedenkstenen voor de huizen van de familie Sommer en Appel geplaatst. Zie: Volker Hallwirth, 
‘Stolpersteine’, Gemeidebrief, Bonn-Endenich, Evangelische Trinitatiskirchengemeinde Bonn, september 2010, pp. 7-9, via: 
http://www.ekir.de/bonn/08/tri/archiv/2010/gb_nov_1110.pdf. [geraadpleegd op 01-12-2013]. Zie ook: K. Ribbens, Zullen we nog 
terugkeren…De jodenvervolging in Amersfoort tijdens de Tweede Wereldoorlog (Amersfoort 2002) pp. 158-159. 
1808 Beint Mankes, p. 125. 
1809 Zie hoofdstuk 5. 
1810 Beint Mankes, p. 125. 
1811 Van der Boom, ‘Wij weten niets van hun lot’. Gewone Nederlanders in de Holocaust (Amsterdam 2012) pp 1-18 (inleiding) aldaar p. 17. 
1812 Idem.  
1813 Geciteerd uit Frans van Mierlo,‘Ons rest slechts de schaamte’, De Gelderlander, 26-10- 1976, in: De Jong, Het Koninkrijk, deel 14, pp. 
508-509. Citaat afkomstig uit: François de La Rochefoucauld, Réflexions ou sentences et maximes morales (1648), XXIX.  
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zeker van - dat wij ons over ons gedrag en onze aangenomen houding diep zullen schamen.’1814 
Die tijd was voor Anne Zernike gearriveerd. 
  
De vredesbeweging: een vergeten hoofdstuk 
Anne moest al gedurende de oorlogsjaren leren leven met het gegeven dat een verraderlijke 
oorlog en bezetting haar diepe overtuigingen dat de weg van de weerloosheid en het pacifisme 
de enige was die een waarachtig religieus mens kon gaan, aan het wankelen had gebracht. 
Misschien waren ze zelfs tenietgedaan door de oorlogsgebeurtenissen.1815 Pas na de bevrijding, 
toen de vrouwen van de afdeling met haar wilden spreken over de schaamte die ze voelden over 
hun vooroorlogse pacifistische houding, over de vrouwen-vredesdemonstraties en de 
manifestaties waar ze aan mee hadden gewerkt, werd het ingewikkeld. Hadden ze zich niet beter 
voor moeten bereiden op het aanstormende geweld? Zich moeten verzetten?1816   
 De stemming die in Nederland tot in de jaren 1960 zou overheersen was voor velen in 
eerste instantie wellicht, zoals de historicus Bart van der Boom het omschreef in Wij weten niets 
van hun lot, die van een klein maar dapper volk dat onverwacht moest zwichten voor een 
agressieve Duitse overmacht, maar ondanks alle ellende had weten vast te houden aan haar 
geloof in de overwinning. Een land dat materieel beschadigd was maar geestelijk sterk en 
eensgezind uit de ellende tevoorschijn was gekomen.1817 Anne Zernike keek daarentegen vooral 
terug op een periode van teloorgang en teleurstelling. Datgene wat zij voor de oorlog met verve 
had verdedigd, het pacifisme en het antimilitarisme en al die grote en kleine groepen die zich 
daartoe hadden gericht en waartoe ze zelf had behoord, het was als los zand uitelkaar gevallen.  
 Toen ze tien jaar later aan haar autobiografie begon te schrijven, besloot ze slechts 
enkele zinnen te wijden aan het thema dat in de voorafgaande twintig jaar een dominante rol in 
haar leven had gespeeld. Door er in het begin van haar levensverhaal zo weinig aandacht aan te 
besteden, zorgde ze er voor dat deze verhaallijn niet per se doorgetrokken hoefde te worden. In 
die opzet slaagde ze. Wie de vele artikelen en krantenberichten waaruit blijkt hoezeer zij in de 
vooroorlogse jaren bij het onderwerp betrokken was niet kent, kan in haar autobiografie vrij 
gemakkelijk de indruk krijgen dat de predikante nooit bij het vredeswerk betrokken was 
geweest. Het doet vermoeden dat dit een bewuste poging was om haar vooroorlogse positie, 
waarin ze juist heel actief was in de vredesbeweging en bij de Centrale Inlichtingendienst zelfs 
bekend stond als radicale pacifiste, naar de achtergrond te doen verdwijnen. Waarom deed zij 
dat? Waren de oorlogswonden nog zo vers toen zij aan haar memoires begon dat ze de 
confrontatie met de mislukte vooroorlogse idealen niet aan kon? Was het omdat eerder met 
communisten sympathiserende intellectuelen – iets wat zij veelvuldig had gedaan - in de 
naoorlogse jaren met argusogen werden bekeken? Of was er nog een andere, veel emotioneler 
geladen reden om het weg te stoppen?  
 Anne Zernike was niet de enige die de bittere pil moest slikken dat de Tolstojaanse 
beginselen en de passages uit de Bergrede niet hadden stand gehouden. De gruwelijke oorlogs- 
en bezettingservaring hadden haar geleerd dat de realiteit een andere was. Op oudejaarsdag 
1945 overpeinsde ze: ‘En heeft nu het veel bewogen jaar dat achter ons ligt, ons niet meer 
geleerd dan 10 of 20 jaren in rustiger tijd ons vermochten bij te brengen.’1818 Ze had lang geloofd 
in de vreedzame weg en zich tot laat in de jaren dertig met haar afdelingsleden ingezet voor het 
vredeswerk. Daarin had ze een uitzondering gevormd. De historicus Ivo Schöffer schreef dat er 
in de jaren 1930 nog maar een kleine groep principiële pacifisten was dat het militaristische 
standpunt verwierp en bestreed.1819 Die groep was groot geweest in de jaren na de Eerste 

                                                           
1814 J. Presser, Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 1940-1945, 2 dl.( Den Haag 1985) p. 31. De Jong, 
Het Koninkrijk, deel 7c, p. 470. extra witregel weglaten. 
1815 Zie: Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 208-209. 
1816 Herinnering van Jan L. Wage, interview met Froukje Pitstra op 08 januari 2013 en email 02-12-2013. Wage vertelde en schreef dat onder 
meer zijn eigen moeder zich na de oorlog schaamde over de vrouwenvredesgang en de andere pacifistische bijeenkomsten waar de 
afdelingsleden aan hadden meegedaan. Ze zocht daarover contact met de predikante en besprak de kwestie uitvoerig. 
1817 Van der Boom, ‘Wij weten niets van hun lot’, pp 1-18 (inleiding). 
1818 A. Mankes-Zernike, ‘Oudejaarsoverpeinzing’, Bondsnieuws, januari 1945. 
1819 I. Schöffer,‘Een beschouwing over de drie verschenen delen van De Jong’, Tijdschrift voor Geschiedenis, 84, 1971, pp. 536-551. 
(Geciteerd bij De Jong, Het Koninkrijk, deel 14, p. 142.) 
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Wereldoorlog, maar in de jaren dertig gekrompen tot een groep van wat hij noemde ‘zachte’ 
dominees en ‘warhoofdige’ idealisten.  

Een aanzienlijk deel van het Nederlandse volk had in de jaren 1920 ‘op vooral 
emotioneel-humanitaire gronden’ de idee van ontwapening en zelfs eenzijdige ontwapening 
aanvaard. Het wegstemmen van de Vlootwet in 1923 had bewezen dat dit 
minderheidsstandpunt tijdelijk een ‘sprekende meerderheid’ had gevonden, aldus Schöffer, 
maar toen Hitler in Duitsland aan de macht kwam en een nieuwe oorlog begon te dreigen was 
het ontwapeningsstreven bij het grote publiek snel weggesleten. Ook belangrijke politieke 
partijen als de SDAP en de Vrijzinnig Democratische Bond, die eerder de woordvoerders waren 
geweest van het antimilitaristische streven, hadden kort na 1933 dit standpunt opgegeven.1820 
De enige vredesorganisatie die nog van enige betekenis bleef in die jaren was Kerk en Vrede. Na 
de oorlog werd deze ‘spreekbuis van het pacifisme’ opnieuw opgericht, al zou ze nooit meer zo 
populair worden als in het interbellum.1821  

Pacifisme en antimilitarisme waren zo goed als failliet in de eerste jaren na 1945. 
Nederland liet haar neutraliteitspolitiek los, raakte in de ban van de Koude Oorlog, werd lid van 
de NAVO en werkte actief aan de samenwerking in Europa. Streven naar ontwapening was voor 
velen niet langer het doel en de vredesbeweging veranderde daardoor van aard. Terwijl Kerk en 
Vrede ook na de Tweede Wereldoorlog bleef verkondigen dat christendom en oorlog 
onverzoenlijk waren, zweeg Anne vanaf toen over het standpunt dat zij in het interbellum zo 
fanatiek had verdedigd.1822 

Was Anne Zernike inderdaad een van die ‘zachte’ of ‘warhoofdige’ dominees gebleken? 
De reden voor haar naoorlogse zwijgen lijkt te liggen in de grote ommekeer die de harde 
oorlogsdagen en de droevige bezettingsjaren bij haar hadden veroorzaakt. Opnieuw, net als in 
augustus 1914 in Bovenknijpe, had Anne haar eerder zo standvastige ideeën over oorlog en 
landsverdediging moeten bijstellen op basis van wat er daadwerkelijk in de oorlog was gebeurd. 
In 1914 was dat onder invloed van de opbloeiende romance met Jan Mankes. Hij had haar ervan 
weten te overtuigen dat pacifisme, de absolute weerloosheid, de idealen van Tolstoj en de 
Bergrede de enige waarheden waren voor een religieus persoon. Tot dat moment was Anne 
behoorlijk nationalistisch geweest. Zij had de Belgische soldaten die zij in de Ardennen had 
gezien nog in haar preek geroemd om de wijze waarop zij hun land verdedigden. Jan had haar 
ervan weten te overtuigen dat die ideeën niet strookten met een ware vrijzinnige geest. Maar dat 
was allemaal lang geleden en de discussie daarover had zich afgespeeld in een tijd waarin 
Nederland niet actief betrokken raakte bij een oorlog. De Tweede Wereldoorlog, die ook 
daadwerkelijk in Nederland was uitgevochten, had haar te midden van de ellende van het 
bombardement op Rotterdam en de nasleep ervan doen inzien dat haar idealen in de praktijk 
bijzonder moeilijk vol te houden waren. Oog in oog met een echte oorlog had ze zich het verschil 
tussen een aanvals- en een verdedigingsoorlog gerealiseerd. Weerloosheid was voor haar niet 
langer het enige antwoord. Daarmee had ze Jans diepe overtuiging laten varen. Dat moet een 
enorme emotionele aderlating zijn geweest, want zo getuigde ze later: ‘Ik meende dat hij altijd 
gelijk had’.1823 
 
 

                                                           
1820 Schöffer ‘Een beschouwing’, pp. 536-551.  
1821 Zie: Ph. P. Everts en G. Walraven, Vredesbeweging (Utrecht 1984) p. 38. Zie ook: I.D. Verkuil, De grote illusie: de Nederlandse 
vredesbeweging na 1945 (Utrecht 1988) p. 11. ‘Nadat Kerk en Vrede in 1941 door de Duitsers was verboden, vond na de Tweede 
Wereldoorlog de heroprichting plaats. Toonaangevende figuren na de oorlog waren J.J. Buskes, J. de Graaf en Kr. Strijd. De vereniging bleef 
zich sterk richten op de kerken en leverde een belangrijke bijdrage aan de bezinning binnen de kerken op de wapenwedloop tussen Oost en 
West, en in het bijzonder op de kernbewapening.’ Geciteerd: Herman Noordegraaf uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie 
(Kampen 2005) via: http://www.protestant.nu/Encyclopedie/tabid/359/ 
Page/kerk%20en%20vrede/Default.aspx [geraadpleegd op 15-12-2013]. 
1822 Paul Denekamp en Herman Noordergraaf, ‘De geschiedenis van “rooie dominees” in Nederland’, Onvoltooid verleden, editie 16, 
december 2002, via: http://www.onvoltooidverleden.nl/index.php?id=97 [geraadpleegd op 20-12-2012]. 
1823 Deze uitspraak deed zij in 1969 (aan het eind van haar leven). Zie: Lieneke van Schaardenburg, ‘Het korte leven van Jan Mankes’, 
Haagse Post, 19-05-1969. 
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Getroffen door de ellende die zij om haar heen zag, bezocht Anne de vele gezinnen in haar 
afdeling. Mensen waren elkaar kwijtgeraakt en hadden bloot gestaan aan extreme situaties zoals 
vervolging, honger en dood. Het had relaties doen veranderen.1824  

Het burgerlijk optimisme, dat ook de leden van haar afdeling voor de bezetting hadden 
gekenmerkt, was aangetast door de zware jaren van crisis en oorlog. Morele waarden waren op 
de schop gegaan. ‘Het ergste van de honger was dat hij onze morele aftakeling bewerkstelligde, 
dat hij ons geestelijk in ons hemd zette’, schreef J. Romijn kort na de bevrijding in Burgers in 
bezettingstijd over de Hongerwinter. Deugden als ‘offervaardigheid, gastvrijheid, 
onbaatzuchtigheid’ waren gedurende de bezetting wel steeds benoemd en geprezen – 
bijvoorbeeld via de kanselboodschappen in kerken, maar de ervaring had geleerd dat die ‘op de 
loop gaan wanneer onze primaire driften in het geding komen’.1825 Romijn dacht daarbij ‘niet in 
de eerste plaats aan de zwarthandelaren die meenden van de nood van hun landgenoten te 
profiteren’, hij bedoelde ‘dat ieder die honger had, hart en nieren van zijn naaste gegeten 
heeft’.1826   
 Ook Anne Zernike voelde mogelijk dat ze had gehandeld in strijd met haar eigen morele 
standpunten. Ze had het eten dat Beints verloofde soms meebracht uit de keuken van het 
ziekenhuis, het eten dat bestemd was voor de zieken en het personeel, opgegeten.1827 Beint 
Mankes verwoordde het later in de woorden van Bertolt Brecht: ‘Erst kommt das Fressen und 
dann die Moral’.1828 Volgens hem was, ‘als je het heel scherp wilde stellen tot in zijn uiterste 
consequentie’, wat in de Hongerwinter zeker aan de hand was, bij ‘de keuze tussen een 
medemens van de honger om laten komen of het verbreken van het achtste gebod, helemaal 
geen sprake meer van een moreel dilemma, behalve misschien voor Prinzipienreiters’.1829 Maar 
Anne dacht daar klaarblijkelijk anders over, want in het Bondsnieuws van december 1945 stond 
ze stil ‘bij alles wat over ons is gekomen in het afgeloopen jaar- de geweldige ontreddering- de 
oorlog- de honger die a.h.w. de grenzen van goed en kwaad hebben vervaagd’. Iedereen wilde 
graag vergeten hoeveel men had durven vragen voor een brood, hoe er onderling was gestolen 
en hoe onrechtvaardig de naoorlogse zuiveringsacties dikwijls waren verlopen. Ze riep op tot 
‘nederigheid en schuldbewustheid’ over wat er was gebeurd. Ze zocht naar vergeving en begrip 
in het werk van Thomas a Kempis dat ze samen met Jan Mankes had gelezen:1830  
 
Want de Heer schenkt dáár zijnen zegen, 
Waar Hij de vaten ledig vindt 
Hoe volkomener iemand al het lagere verzaakt 
En hoe meer hij aan zichzelve sterft 
Door zich gering te achten, 
Des te eerder komt de genade, 
Des te overvloediger keert zij in 
Des te hooger verheft zij het vrijgemaakte hart. 

-Thomas a Kempis1831 

 
 
 

                                                           
1824 Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 212-213. 
1825 J. Romijn, ‘Honger’, in: Joh. Gerritsen jr. en Barend de Goede (red.), Burgers in bezettingstijd. Balans van het laatst der dagen (Nijkerk 
1945) pp. 67-68, overgenomen uit De Jong, Het Koninkrijk, deel 10b, pp. 208-209. 
1826 Idem. 
1827 Vgl. Beint Mankes, p. 143. 
1828 Beint Mankes, p. 123. Het orginele citaat luidt:  ‘Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moralʾ. Zie: Bertolt Brecht, Die 
Dreigroschenoper : der Erstdruck 1928. Mit einem Kommentar hrsg. von Joachim Lucchesi (Frankfurt am Main 2004) 
1829 Beint Mankes, p. 143. 
1830 Mankes-Zernike, ‘Jan Mankes’, p. 25. Anne schrijft daar: ‘De lange winteravonden, als hij niet bezig was met etsen of houtsnijden, las 
hij veel in Thomas, en in ’t Nieuwe Testament; ook in Gezelle en later in Boutens, die ik hem bracht’. 
1831 Bondsnieuws, januari 1946. Afkomstig uit Thomas a Kempis, In navolging van Christus, boek IV, uit het Latijn vertaald door Is. van 
Dijk (Haarlem 1909) pp. 245-246.  
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In 1945 was Nederland een gehavend land. Van de ongeveer 140.000 Nederlandse joden waren 
naar schatting 105.000 vermoord.1832 Van de negen miljoen Nederlanders hadden een half 
miljoen geen woning meer. Daarvan hadden 800.000 mensen geen andere kleren dan wat zij 
droegen.1833 Ruim 20.000 mensen waren gestorven in de hongerwinter. Het land was verwoest 
en geplunderd en er heerste frustratie. Een deel van de bevolking had onder druk van de ellende 
moreel onder de maat gehandeld.1834 Ongeveer 1% van de Nederlanders werd daarom kort na 
de bevrijding gearresteerd en opgesloten. Een jaar later zaten er nog 700.000 Nederlandse 
politieke delinquenten vast in 91 kampen.1835  

Anne hield zich ook in 1946 veelvuldig bezig met de troosteloze uitkomst van de 
bezetting. In mei 1946 publiceerde ze in het Bondsnieuws: ‘Er is veel in ons geschokt sinds we 
een jaar langer bevrijd zijn. Wanneer ieder zijn plicht begrijpt kan onze afdeling misschien een 
weinigje bijdragen tot herstel van wat in ons beschadigd is en beleven we dan nog dat de 
doodgewone opvatting van eerlijkheid terugkeert.’ Beetje bij beetje kwamen de verhalen over de 
bezettingsjaren los. Annes zus Elisabeth bleek een onderduiker, de welgestelde anarchist en 
revolutionair- antimilitarist John Pront, te hebben verborgen.1836 Ook hun jongste broer Hans 
had veel risico’s genomen. Volgens de latere hoogleraar natuurkunde Hendrik Brinkman uit 
Groningen, die Hans Zernike tussen 1938 en 1944 meemaakte als collega bij Philips in 
Eindhoven, verborg de latere hoogleraar scheikunde veel joodse collega’s in zijn huis.1837 Onder 
hen waren ook de zonen van professor Ornstein uit Utrecht. De voormalige Groningse 
hoogleraar werd omwille van zijn joodse afkomst in 1940 geschorst en ontslagen van de 
Universiteit van Utrecht, waarbij hem in 1941 ook nog eens de toegang tot zijn eigen 
laboratorium werd ontzegd. Totaal verbitterd en verslagen was Ornstein zes maanden later 
overleden.1838 Zijn zonen overleefden, mede dankzij Hans Zernike, de oorlog.  

Andere mensen in Annes omgeving bleken zich ook te hebben verzet. Henriette Roland 
Holst had met het illegale blad De Vonk geprobeerd de vooroorlogse antimilitaristische en pro-
socialistische lijn te handhaven.1839 Ook Ina Prins Willekes McDonald en haar dochter Sonja 
Prins waren bij dat blad betrokken. Ina was meteen na het bombardement van Rotterdam in 
1940 verhuisd naar Bilthoven.1840 Daar werd zij op grond van haar communistische overtuiging 
in november 1941 met haar dochter Sonja gearresteerd. Apie Prins, die op dat moment in 
Amsterdam woonde, werd ook opgepakt. Ze belanden alle drie in de gevangenis in 
Scheveningen, ‘Het Oranjehotel’. Ina en Apie kwamen na zes weken vrij, maar Sonja, die veel 

                                                           
1832 Het holocaustmuseum Yad Vashem spreekt van 104.000 slachtoffers. Zie Olga Gouresky, 'After 65 years: Dutch couple becomes 
Righteous Among Nations', YnetNews.com, 18 oktober 2010, via: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3970363,00.html 
[geraadpleegd op 23-11-2013]. 
1833 De Rooy, Republiek van rivaliteiten, p. 210 en 214.  
1834 Idem, p. 203. 
1835 Idem, p. 210 en 214. 
1836 Zie: Van der Linden, ‘Ik hou niet van verzamelingen’, p. 293.  
1837 Hendrik Brinkman studeerde natuurkunde bij de Ornstein in Utrecht. Hij was vanaf 1930 assistent en vanaf 1934 hoofdassistent van het 
Fysisch Laboratorium der Rijksuniversiteit Utrecht. Na zijn promotie was Brinkman van 1938-1944 wetenschappelijk medewerker op het 
Natuurkundig Laboratorium van de NV Philips Gloeilampenfabrieken te Eindhoven. In 1950 volgde zijn benoeming als hoogleraar in de 
experimentele natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, als opvolger van Dirk Coster [en collega van Frits Zernike, die in die periode 
de Nobelprijs kreeg]. Brinkman hield zich tevens bezig met het schrijven van een biografie over Frits Zernike. De herinnering van Brinkman 
aan Hans Zernike is afkomstig uit het interview van Brinkman met Lize Zernike (1977). Zie ook: R.H. Siemssen, Levensbericht H. 
Brinkman, in: Levensberichten en herdenkingen, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (Amsterdam 1994) pp. 13-16.  
1838 Frits deed eerder onderzoek met Ornstein, wiens lectoraat hij in 1917 in Groningen overnam toen Ornstein hoogleraar in Utrecht werd. 
Hun namen leven gezamenlijk voort in de ‘Ornstein-Zernike theorie voor correlatiefuncties’. De in de VS wonende astronoom Peter van der 
Kamp probeerde Ornstein en zijn gezin direct na het uitbreken van de oorlog over te laten komen. Ornstein weigerde dit, omdat hij zijn 
laboratorium niet in de steek wilde laten. Zie: Herman de Lang ‘Vuile handen (?) in eigen boezem’, Nederlands Tijdschrift voor 
Natuurkunde, oktober 2006. Citaat in deze noot afkomstig uit: H.G. Heijmans, Wetenschap tussen universiteit en industrie: de experimentele 
natuurkunde in Utrecht onder W.H. Julius en L.S. Ornstein 1896-1940 (Rotterdam 1994) p. 157.  
1839 Het blad De Vonk verscheen voor het eerst in januari 1941. De eerste nummers hadden als ondertitel ‘Orgaan van de Werkers van 
Nederland’. In 1942 werd de ondertitel veranderd in: ‘Orgaan van de Internationaal-Socialistische Beweging’ (ISB). De invloed van De 
Vonk heeft zich waarschijnlijk beperkt tot een kring van geestverwanten in de links-socialistische, pacifistische en antimilitaristische hoek. 
Haar ideeën werden vooral opgepikt door studenten, kunstenaars en linkse intellectuelen. Zie: ‘1940-1945 De Nederlandse vredesbeweging 
in de Tweede Wereldoorlog’, via: http://www.antimilitarisme.org/index.php?orphan=526&taal=1. [geraadpleegd op 02-10-2013]. Beint 
Mankes merkt in zijn memoires op dat er thuis illegale bladen werden gelezen. Welke dit waren vermeldde hij niet. Zie: Beint Mankes, p. 
125. 
1840 Over de reden van de verhuizing naar Bilthoven zegt Sonja Prins: ‘We gingen later naar Bilthoven waar de kinderen [van Sonja Prins] 
naar de Werkplaats van Kees Boeke konden, een vroegere minnaar van mijn moeder’. Bron: Lidy Nicolasen, ‘Dichten was te bourgeois’. 
Interview met Sonja Prins’, Volkskrant, 23-12- 2006.  
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militanter was, had werd op transport gesteld naar de vrouwengevangenis van Ravensbrück, 
waar ze de rest van de oorlog zou doorbrengen.1841 Ina kwam gehavend uit de oorlog te 
voorschijn, ze ‘zag er uit als een hele magere,  doodzieke vrouw, heksachtig (…)’.1842 Ina had 
geprobeerd de drie nog jonge kinderen van Sonja door de oorlog te slepen, maar was zelf bijna 
verhongerd. Na de oorlog bleef Ina tot op zeer hoge leeftijd actief in de CPN, de Nederlandse 
Vrouwen Beweging en de Nederlandse Vredesraad.1843 In 1970 werd zij, als enige van de oudere 
generatie, door de Dolle Mina's uitgenodigd op hun eerste congres te spreken.1844 

De geschiedenissen van Elisabeth, Hans, Henriette en Ina lieten zien dat niet iedereen 
water bij de wijn had gedaan toen het op principes aankwam. Wat die wetenschap met Anne 
deed is op basis van de bronnen moeilijk vast te stellen, maar van de vriendschap met Henriette 
en Ina blijkt na de oorlogsjaren niet veel meer. Of dat daadwerkelijk kwam omdat Anne het te 
confronterend vond of wellicht omdat ze afstand wilde nemen van de mensen die haar 
verbonden met communistische en socialistische idealen is niet duidelijk. Wel is het opvallend 
dat Henriette zeer summier ten tonele wordt gevoerd in de autobiografie waar Anne enkele 
jaren later aan begon te schrijven, Een vrouw. De rol die de revolutionaire socialiste daarin 
speelt is slechts in relatie tot haar schrijverschap en verhaalt niet van datgene waar de 
vriendschap werkelijk om draaide.1845 Over Ina Prins Willekes McDonald schreef Anne in haar 
autobiografie geen woord.  
 Een andere oude vriend, de kunstenaar Chris Lebeau, had zijn verzet tijdens de 
bezettingsjaren ook doorgezet. Een levenshouding die hij met de dood had moeten bekopen, 
schreef Anne later in haar autobiografie. Een op zichzelf onopvallende opmerking. Het is pas 
wanneer Annes herinneringen aan Chris die zij in 1923 in het herinneringsboek over Jan Mankes 
opschreef – hoe verrukt Chris was om Jan te leren kennen en hoe rijk Anne en Jan zich voelden 
om bevriend te zijn met Chris en zijn vrouw Ditte -  worden vergeleken met haar herinneringen 
in de autobiografie, dat er iets opvalt.1846 De toon in de autobiografie is veel harder dan die uit 
1923. Waar ze in 1923 positief schreef over de idealistische kunstenaar, waarmee ze samen met 
Jan en Ditte kampeeravonturen beleefde en de magere jaren van de Eerste Wereldoorlog 
doorstond, leek ze in 1956 niet vrij van rancune over zijn persoon te kunnen schrijven. En dat 
terwijl juist Chris Lebeau zich zo had verzet tegen de nazi’s. Hij was tijdens de bezetting met een 
groep antimilitaristen, pacifisten en anarchisten in het verzet gegaan. 

 Al voor de oorlog was hij in een schijnhuwelijk getreden met een uit Duitsland gevluchte 
joodse. Tijdens de bezettingsjaren hielp hij onderduikers en gebruikte hij zijn artistieke en 
ambachtelijke kennis voor het op grote schaal vervalsen van persoonsbewijzen en andere 
documenten ten behoeve van verzetswerk.1847 Op 3 november 1943 waren Lebeau en zijn vrouw 
gearresteerd wegens hulp aan joodse Nederlanders. De kunstenaar had daarop alle 
verantwoordelijkheid op zich genomen, waardoor het lukte om zijn vrouw vrij te krijgen. In de 
Scheveningense gevangenis bood de SS ook aan hem de vrijheid als hij beloofde zich voortaan 
van illegaal werk te onthouden, maar dat wees hij resoluut af.1848 Lebeau verloochende zijn 
principes niet en verklaarde dat hij eenmaal in vrijheid gesteld zijn activiteiten direct voort zou 
zetten. Daarop was hij in februari 1944 naar het concentratiekamp in Vught gestuurd en 
vandaar in mei 1944 gedeporteerd naar Dachau. Ook in beide kampen bleef hij zijn idealen 
trouw. Na de oorlog werd over hem verteld dat hij in kamp Vught de moed had om tussen een 
gevangene en een bewaker te springen en dat hij in Dachau zijn voedsel weggaf aan hen die het 
meer nodig hadden. Bovendien weigerde hij, als strikte vegetariër, soep te eten als hij dacht dat 
er vlees in kon zitten.  
                                                           
1841 Sonja Prins overleefde het kamp en verwerkte die kampervaringen in haar roman De groene jas (1949) en in de dichtbundel Brood en 
rozen (1953). Zie ook: Lidy Nicolasen, De eeuw van Sonja Prins: burgerkind, revolutionair, kluizenaar (Amsterdam 2009). 
1842 Bron: Lidy Nicolasen, ‘Dichten was te bourgeois’. 
1843 In De Waarheid verzorgde zij een rubriek 'Tactiek in de opvoeding'. Ze bleef zij partij kiezen voor de Sovjet-Unie. Toen de CPN zich 
hiervan afwendde, bezorgde haar dit in toenemende mate moeilijkheden in het partijleven. 
1844 Schrevel, ‘Willekes MacDonald’, pp. 183-185. 
1845 Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 155-162  
1846 Zie: Mankes-Zernike, ‘Jan Mankes’, p. 34 en 37. 
1847 Zie: ‘1940-1945 De Nederlandse vredesbeweging in de Tweede Wereldoorlog’, via: 
http://www.antimilitarisme.org/index.php?orphan=526&taal=1 [geraadpleegd op 12-10-2013]. 
1848 De Jong, ‘Lebeau Joris Johannes Christiaan’, pp. 135-138. 
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Dat hij daardoor snel verzwakte, dysenterie en longontsteking opliep en uiteindelijk stierf was 
de prijs die hij bewust betaalde voor zijn compromisloos bestaan.1849 Een kampgenoot, de 
schrijver en verzetsman Nico Rost noteerde nadat hij de gestorven Lebeau opzocht in de 
‘Totenkammer’:  
 

Wat heb ik hem - toen we de eerste veertien dagen in Dachau samen in het 
quarantaineblok lagen, en elken dag met van Hall en van Zweden urenlang debatteerden, 
- vaak op Nederland hooren schelden, doch wat was hij in zijn eigenwijze stoere 
koppigheid een echte Nederlander! Veel meer dan hij zelf ooit vermoedde. Zelfs nog in 
zijn anarchisme. Hij had heel andere politieke opvattingen dan ik, maar hij streed met 
ons, en wij allen konden nog een voorbeeld nemen aan zijn jeugdig elan, terwijl hij toch 
al bijna zeventig was. Niemand is in deze dagen van honger meer solidair geweest dan 
Chris! We hielden daarom nog meer van hem, en bewonderden zijn echte en zachte liefde 
voor wie zijn vrienden waren. Ook omdat hij zichzelf tot zijn dood trouw is gebleven en 
nimmer water in zijn wijn heeft gedaan, is mijn eerbied groot.1850 

 
Toen in de loop van het bevrijdingsjaar bekend werd dat Chris Lebeau was omgekomen in 
Dachau omdat hij had geweigerd zijn illegale activiteiten een halt toe te roepen, zal dat 
ongetwijfeld een grote schok voor Anne zijn geweest. Ze had de flamboyante kunstenaar met zijn 
slappe viltenhoed gewaardeerd om zijn geestelijk inzicht en de wijze waarop hij met Jan had 
gesproken over diens naderende dood. Het had haar dankbaar gemaakt voor zijn vriendschap. 
Hij was in 1921 naar Rotterdam gekomen toen ze als voorgangster bij de afdeling haar intrede 
deed. Maar nadat hij Ditte in 1925 had verlaten had Anne hem nooit meer teruggezien.1851  

Nu bleek dat Chris had durven vasthouden aan de oude idealen die zo sterk hadden 
geleefd voor, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. Hij had zijn inzichten niet bijgesteld, had 
gekozen voor zijn principes, terwijl Anne juist tot de conclusie was gekomen dat die idealen niet 
veel waard waren gebleken toen de oorlog echt uitbrak en de bezetter de dienst ging uitmaken. 
Chris was gevallen voor zijn idealen. Zijn dood was daarmee tragisch, ‘maar het was wel, om met 
Rilke te spreken, “zijn eigen dood” die hij gestorven is, een dood, die paste bij zijn rebellen aard’, 
aldus Anne in haar autobiografie.1852 Het door haar aangehaalde citaat voert terug naar de 
biografie die zij kort na Jans dood over de dichter schreef. Dat waren jaren geweest waarin ze via 
Rilkes woorden had beseft dat Jans dood niet van hemzelf was geweest. Zijn overlijden was, om 
in de termen van de dichter te blijven, ‘een letale afsluiting die behoorde tot de ziekten en niet 
tot de menschen’.1853 Hoe anders dan de heldhaftige, principiële, dood van Chris. Jan had de kans 
niet gehad zo heldhaftig te zijn, zijn idealen te verdedigen en zijzelf was er niet toe in staat 
geweest.  
 
 
 
 

                                                           
1849 Rudolf de Jong en Hans Ramaer, ‘Het verzet van Chris Lebeau. Over een gewetensvol en compromisloos anarchist’, De AS. 
Anarchistisch Tijdschrift, 35/158, zomer 2007, pp. 17-19. Zie ook: N. Rost, Goethe in Dachau (Amsterdam 1946), M. de Bois, Chris Lebeau 
1878-1945 (Assen 1987) en H. Mulder, ‘Chris Lebeau – een leven zonder compromis’, Vrij Nederland, 19-10-1985.  
1850 Nico Rost, Goethe in Dachau. Literatuur en werkelijkheid (Amsterdam 1946) pp. 215-216. Het in 1946 gepubliceerde boek bevatte 
volgens de auteur: ‘tallooze ter plaatse op allerlei papiertjes gemaakte dagboek-aanteekeningen, waarvan vele - al te bijzakelijke 
gebeurtenissen, of alleen-maar-privé-gevoelens betreffende - vanzelfsprekend niet werden opgenomen.’ (p. 7, woord vooraf). Zie ook: N. 
Drost, ‘Fragment uit Goethe in Dachau’, in: Mechteld de Bois, Rudolf de Jong, Yme Kuiper en Sanny de Zoete (red.), Chris Lebeau (1878-
1945) kunstenaar en anarchist (Heerenveen/Museum Willem van Haren 2011) pp. 53-54. 
1851 Het vrije huwelijk tussen Chris en Ditte eindigde in maart 1925. Op 7 mei 1932 ging hij een vrij huwelijk aan met Maria Sofia Herman. 
Op 12 november 1935 trouwde hij in Londen met Ilse Ruth Voigt. Dit huwelijk werd ontbonden door scheiding op 14 januari 1937. Bron: 
Rudolf de Jong, ‘ Lebeau, Joris Johannes Christiaan’, pp. 135-138. 
1852 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 202. 
1853 Mankes-Zernike, Rainer Maria Rilke, p. 39. 
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Hield de dood van Chris haar een spiegel voor? De woorden die ze eind 1945 aan haar 
afdelingsleden richtte wijzen in ieder geval op persoonlijke gevoelens van schuld en schaamte: 
‘Want we hebben gezien: Er zijn tijden, waarin ’t alles scheef gaat en verkeerd en geheel zonder 
vrees, dat die tijden er nog wel een terug zullen komen, zijn we evenmin’, schreef ze. ‘(…) O we 
behoeven het aan niemand te bekennen, maar we moeten het wel aan ons zelf bewust maken, 
dat we kleiner, minder moedig zijn geweest dan we hadden gehoopt, minder mensch-lievend 
vooral dan we hadden moeten zijn.’1854  
  
Nathan de Wijze 
In de naoorlogse jaren benutte ze in haar rol als voorgangster de momenten van samenzijn met 
leden en belangstellenden om na te denken over de thema’s die verband hielden met de afloop 
van de oorlog. Ze behandelde thema’s als wraakzucht, verdraagzaamheid, schuldgevoel, plicht en 
moraal. Daarin legde ze haar afdelingsleden ingewikkelde dilemma’s voor: Zouden ze in 
bezettingstijd bijvoorbeeld een Duitse soldaat, die gewond langs de weg lag weer op de been 
hebben geholpen, wat betekende dat hij zijn vijandige werk onder het Nederlandse volk voort 
kon zetten of hadden ze in zo’n geval juist de plicht gevoeld eraan voorbij te lopen? Of die scène 
echt was voorgevallen beschreef de predikante niet, maar beide houdingen vond zij te 
verdedigen. Hier waren volgens haar de plichten ‘Fierheid en solidariteit met onze verdrukte 
natie’ en ‘naastenliefde’ met elkaar in strijd. Nietzsche had Zarathustra laten zeggen: ‘Ik leer u 
niet liefde tot naasten maar tot versten’, aldus Anne. Betekende dit nu dat de Duitse soldaat op 
de been moest worden geholpen?1855 De scheiding tussen ‘goed’ en ‘kwaad’ was vaak maar 
moeilijk te maken. Dat bleek wel uit de heersende moraal, die volgens haar in de naoorlogse 
maanden tot een dieptepunt was gezakt. Overal werd gefraudeerd en diefstal gepleegd. Was dat 
te rechtvaardigen, in deze erbarmelijke situatie?  

Tijdens haar vele huisbezoeken ervoer ze dat in de gezinnen werd geworsteld met zowel 
de letterlijke als de figuurlijke wonden van de oorlog. Hulp voor hen was niet te krijgen. Het 
Groene Kruis had, dankzij de verzwakte bevolking, een chronisch gebrek aan hulpkrachten. 
Anne riep de afdelingsleden die iets wilden betekenen voor een ander op om zich bij haar te 
melden. Zij zou ze in de ‘gezinnen in nood’ plaatsen. Op woensdag 17 april liet ze de arts Mej. G. 
Schultz, spreken over ‘problemen van het gezinsleven in den naoorlogschen tijd’. Het waren 
trieste maanden in Rotterdam Tuindorp. In mei 1946, de maand waarin de bevrijding werd 
gevierd en herdacht schreef ze over de ontbrekende ‘natuurlijke vreugde, die spontaan uit ons 
opwelt’, daarvoor was slechts zelden gelegenheid. Daarvoor was het nog te vroeg. Vooralsnog 
concentreerde ze zich op het eerste herstel van haar afdeling.  

 Enkele maanden eerder, in februari 1946, had de toneelvereniging van de afdeling het 
toneelstuk Nathan de Wijze van Gotthold Ephraim Lessing opgevoerd.1856 Anne gebruikte haar 
inleiding bij het stuk om naar eigen zeggen ‘een ware catechismus van het Vrijzinnig 
Protestantisme’ uit te dragen.1857 Ze had het toneelstuk van Lessing ook voor de oorlogsjaren al 
eens besproken in haar boek Historische godsdiensten en universeele religie (1938), maar nu 
greep ze de vrijzinnig-religieuze moraal die in het stuk verborgen lag aan om haar leden en de 
andere toegestroomde toeschouwers te onderwijzen over verdraagzaamheid.1858 Lessing, de 
zoon van een protestantse predikant die aanvankelijk theologie en later medicijnen studeerde, 
had een parabel geschreven over de drie openbaringsgodsdiensten jodendom, christendom en 
islam. Het hoofdpersonage, de wijze Joodse Nathan, laat via de figuur van de drie ringen inzien, 
dat alle godsdiensten in beginsel niet in waarde verschillen en dat de moraliteit van hun 
belijders pas antwoord kan geven op de vraag wat ware religie is.1859 

                                                           
1854 Mankes-Zernike, Bondsnieuws, december 1945.  
1855 Bondsnieuws, maart 1946.  
1856 Het stuk werd ook in de jaren dertig, de jaren nadat Hitler in Duitsland aan de macht was gekomen al veelvuldig opgevoerd in Nederland. 
Toen als waarschuwing voor wat dreigde. Nu werd het ten tonele gebracht om in het nieuw op te bouwen Nederland de verdraagzaamheid te 
preken. 
1857 Bondsnieuws, maart 1946. 
1858 Mankes-Zernike, Historische godsdiensten, p. 23. 
1859 Voor de originele tekst van Gotthold Ephraim Lessing, Nathan der Weise. Ein dramatisches Gedicht in fünf Aufzügen (1779), zie: 
http://www.zeno.org/Literatur/M/Lessing,+Gotthold+Ephraim/Dramen/Nathan+der+Weise [geraadpleegd op 12-12-2013]. Zie ook: P.H. 
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Anne was goed bekend met Lessing. Hij was een van de favoriete schrijvers van P.H. Hugenholtz 
jr., de voorganger van de Vrije Gemeente.1860 In het gebouw van de Vrije Gemeente, waar Anne 
haar religieuze vorming had gekregen, stond hij afgebeeld op één van de gebrandschilderde 
ramen tussen een bont gezelschap van geleerden, mystici, dichters en filosofen.1861 Als ‘een der 
grootste profeten van den nieuweren tijd’ had Hugenholtz de schrijver Lessing geroemd. Als 
‘protestant in merg en been die [zich] de handhaving van geloofs- en gewetensvrijheid bovenal 
ten doel [stelt] en [zich] kenmerkt [….] door hoogen zedelijken ernst. Het ideaal van 't ware en 't 
goede staat hem voor den geest.’1862 Lessing predikte volgens Hugenholtz ‘het evangelie der 
humaniteit’. Zijn Nathan de Wijze proclameerde de autonomie van de rede en opende de ogen 
voor ‘het groote drama van het menschelijk leven met al zijne raadselen en geheimenissen’. Het 
stuk was voor Hugenholtz, met Goethes Faust, één van de profetieën van het moderne 
humanisme, met al zijn licht- en schaduwzijden. Want Lessing durfde het aan om kritiek te 
hebben op christenen door te stellen: ‘hun trots is christen, maar niet mensch te zijn’. Hij had 
zijn hoofdpersonage Nathan de confronterende vraag op de lippen gelegd: ‘Zijn Jood en Christen 
eerder Jood en Christen dan mensch?’.1863 

Het waren die laatste woorden die Anne in 1946 in het Bondsnieuws citeerde. Ze 
vertelde dat juist ‘den edele figuur van den Jood Nathan’ door een zoon van het door veel 
Nederlanders op dat moment zo gehate Duitse volk geschapen werd. Niet iedere Duitser was 
‘fout’ of ‘verkeerd’. Er moest geprobeerd worden verdraagzaam te blijven. Die gedachtegang 
sloot aan bij dat wat Anne zes jaar eerder had gepubliceerd in De mensch en zijn godsdienst. 1864 
In dat werk, dat zij schreef ‘niet ter bevrediging van wetenschappelijke belangstelling, maar met 
een stichtelijk doel’, volgde na uitgebreide uiteenzettingen over verschillende oosterse religies, 
jodendom en islam, de parallellen tussen verschillende religies en de gezamenlijke zoektocht 
naar ‘het heil in onze ziel’ in een slotbetoog over het christendom de conclusie dat het beste 
erfgoed van de vrijzinnigen waarschijnlijk de verdraagzaamheid was.1865  

 De verdraagzaamheid zou in die naoorlogse jaren haar grootste boodschap vormen. In 
het toneelstuk van Lessing vond zij een vorm waarin zij die boodschap kon overbrengen, kon 
verbinden met de actualiteit. Om dat te bewerkstellingen verbond ze de tekst van Lessing ook 
letterlijk met de situatie waarin zij in de tweede helft van de jaren 1940 verkeerden. Zowel in 
haar inleiding bij Nathan de Wijze als in een preek uit diezelfde periode duikt een passage op 
afkomstig uit Amor Fati, een bundel essays geschreven door Abel Herzberg. ‘Hoe is ’t mogelijk, 
vraagt één van de weinige uit Bergen-Belsen teruggekeerde Joden, dat het Joodse volk, zo 
geschonden en vertrapt, nog levensvreugde overhoudt?’, vroeg Anne. Herzberg antwoordde 
daarop in een van zijn essay: ‘Dit komt door hun amor fati, hun liefde voor het levenslot’.1866 
Deze joodse advocaat-procureur Herzberg schreef kort na de bezetting indringend over zijn tijd 
in het vernietigingskamp.1867 Anne moet Herzbergs essays over zijn kampervaringen meteen na 
verschijning in boekvorm in 1946 (of al in de losse delen die in De Groene verschenen) hebben 

                                                           
Hugenholtz, jr., ‘Godsdienst en letterkunde. Eene voorlezing’, Vaderlandsche letteroefeningen 1870 II, Wetenschap en belletrie (Zalt-
Bommel 1870 ) pp. 603-629, aldaar pp. 609-611. 
1860 Zie: ‘Godsdienst en letterkunde’, p. 611 
1861 Onder wie Mozes en Augustinus, maar ook Socrates en Catharina van Siena, Zwingli, Luther, Spinoza en Goethe. Zie over het gebouw 
van de Vrije Gemeente en specifiek de ramen: N.E. Middelkoop, ‘De bouwkunst van vader en zoon Salm’, Ons Amsterdam, 49 (1997), pp. 
226-231, J.A. Groen, ‘De Vrije Gemeente Honderd Jaar’, Ons Amsterdam, 29 (1977) pp. 290-294, H. Rogaar, ‘Levensbericht van P.H. 
Hugenholtz jr.’, in: Handelingen en mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, over het jaar 1911-1912. 
(Leiden 1912) p. 142 en Mirjam de Baar, Religie en feminisme in de negentiende eeuw: het unitarisme als inspiratiebron. Inaugurele rede 
(Groningen 2010) p. 18. Zie ook de jaarboekjes van de Vrije Gemeente van Amsterdam, vanaf 1896. Stadsarchief Amsterdam, nr 771, in. nr. 
485.  
1862 Hugenholtz jr.,‘Godsdienst en letterkunde’, pp. 609-610. Zie over Lessing ook: ‘Bijdrage tot de kennis van Gotthold Ephraim Lessing’, 
Stemmen uit de Vrije Gemeente, 18 (Amsterdam 1895) pp. 176-187. 
1863 Hugenholtz jr.,‘Godsdienst en letterkunde’, pp. 609-610. Het hele (vertaalde) citaat luidt: ‘Zijn Jood en Christen eerder Jood en 
Christen dan mensch? Och, of ik iemand meer bij u gevonden had, dien het voldeed een mensch te heeten.’ 
1864 A. Mankes-Zernike, De Mensch en zijn Godsdienst (Naarden 1941) p. 11. 
1865 Idem, pp. 122-123. 
1866 Bondsnieuws, mei 1946, ook opgenomen in Reflexen (Bussum 1948). Een bundel preken die bij haar emeritaat in 1948 voor de eerste 
maal verscheen. In datzelfde jaar kwam er een heruitgave onder de titel Bijbelse Portretten. 
1867 Abel Herzberg (1893-1989), jurist, verwierf als zoon van Russisch-joodse ouders in 1918 het Nederlanderschap. Hij studeerde rechten in 
Amsterdam en werd daar advocaat-procureur. Herzberg werd in 1943 gevangengenomen en kwam uiteindelijk in het concentratiekamp 
Bergen-Belsen terecht. Na zijn terugkeer in 1945 publiceerde hij daarover Amor fati, een bundel essays over die periode. Mogelijk kenden 
Anne en Herzberg elkaar omdat ze in dezelfde periode voor De Groene schreven. 
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gelezen. De parallel tussen Nathan de Wijze en Abel Herzberg werd in 1997 al eens aangewezen 
door biograaf Hans Goedkoop, die de overeenkomst tussen de twee ‘meer dan treffend’ vond.1868 
Herzberg werd volgens Goedkoop net zoals Nathan de Wijze meer dan een jood, een 'mens', die 
boven de partijen stond. Beiden bewaarden van hun geloof vooral de kern, die ook de 
buitenstaander aansprak en vonden daardoor een ruim gehoor onder christenen.1869 Met hun 
volmaakte mildheid hadden zowel Lessing als Herzberg een norm gesteld, die, kort gezegd, de 
joden min of meer hun recht op woede afnam en de niet-joden hun plicht tot schuldgevoel, aldus 
Goedkoop: 
 

De buitenwacht kwam er met Herzberg makkelijk van af en het was dan ook daar dat hij 
de grootste aanhang vond - bij iedereen die niets tegen de deportaties had gedaan, of niet 
genoeg, en zich dat aantrok. Bij schuldgevoelige zielen in het algemeen, in later jaren, en 
met name bij een sleep aan kerkverlaters en ontzuilde christenen op zoek naar de joodse 
roots van hun geloof. Hij werd een jood, precies als Nathan, voor christelijk gebruik.1870 

  
De boodschap van Nathan, vertolkt door Lessing, was een boodschap van verdraagzaamheid, in 
het bijzonder religieuze verdraagzaamheid. Dat laatste was in die eerste periode na de oorlog 
binnen de kerkelijke verbanden nog maar ver te zoeken. De protestantse kerkgenootschappen, 
ook de vrijzinnige, leken zich vanaf de jaren dertig naar binnen te keren en die weg werd na de 
bezetting doorgezet. 

De positie van de Nederlandse Protestantenbond, en vooral hen die meer buitenkerkelijk 
georiënteerd waren of radicalere standpunten innamen kwam daarbij in het geding. In een 
reactie daarop had de Bond besloten om zich ook te richten op het zoveel mogelijk binnen de 
eigen kerkgenootschap houden van de vrijzinnige leden. Een visie die indruiste tegen 
initiatieven als Het Nieuwe Verbond op de Linker Maasoever. Dat was problematisch voor Anne. 
‘Vormen en namen’ moesten weinig ter zake doen binnen de vrijzinnige overtuiging. Het kwam 
aan op ‘de liefde voor den geestelijke dingen’. 1871 Dat was ware humaniteit.1872 Het was zaak om 
te allen tijde de betrekkelijkheid van de vorm van de richting waar men toe behoorde in te zien. 
Alleen op die manier kon een einde komen aan de strijd tussen godsdiensten en richtingen 
binnen die godsdiensten, aldus Anne.1873 Niet het komen tot kerkelijke oecumene was haar doel, 
maar het creëren van dit besef: ‘Moge het goddelijke licht, door verschillende facetten van het 
prisma gebroken, voor ieder een andere kleur hebben, het toch een en hetzelfde licht is, dat alle 
godsdiensten aanbidden.’1874 Anne gaf hen die dat wilden haar visie op de vrijzinnigheid. Maar 
met die les leek ze vooral zichzelf iets duidelijk te maken: deze visie kon zij niet verloochenen.  
 
VVerzet tegen de vrijzinnige koers naar rechts 
Terwijl Anne in de eerste jaren na de oorlog binnen haar afdeling zocht naar vormen om door te 
gaan, richtte ze zich buiten de muren van haar afdeling en het Nieuwe Verbond op de vraag in 
welke vorm het vrijzinnig protestantisme en het voorgangerschap bij de Bond voor haar 
persoonlijk nog aantrekkelijk waren nu de NPB meer en meer ‘richting de kerken’ begon te 
werken.  
 

                                                           
1868 Hans Goedkoop schreef dit in een recensie van de in 1997 verschenen biografie over Herzberg van Arie Kuiper. Zie: Hans Goedkoop, 
‘Biografie van Abel Herzberg. Streng voor de wereld, te streng voor zichzelf’, NRC, 21-11-1997. Zie ook: Arie Kuiper, Een wijze ging 
voorbij. Het leven van Abel J. Herzberg (Amsterdam 1997).  
1869 Goedkoop,‘Biografie van Abel Herzberg’. 
1870 Idem. 
1871 P.H. Hugenholtz jr., ‘XXV Vriend van de waarheid’, in: Schetsen en tafereelen. Godsdienstig leesboek voor school en huis 
(Leiden/Arnhem 1872) pp. 169- 172, aldaar pp. 171-172. Zie ook de verwijzing naar Schetsen en tafereelen in: Mirjam Buitenwerf-van der 
Molen, God van vooruitgang. De popularisering van het modern- theologisch gedachtegoed in Nederland (1857 – 1880 ) (Hilversum 2007) 
p. 72. 
1872 Idem, p. 172 
1873 A. Mankes-Zernike, Historische Godsdiensten en Universeele Religie. Geschrift nr. 5 van de Linker-werkgroep van Moderne Theologen 
(Assen 1938) pp. 25-29. 
1874 Idem, p. 24. 
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De Bond had sinds 1935 haar koers verlegd in de richting van een meer en kerkgericht profiel. In 
de jaren tussen 1934 en 1937 was de verhouding tot de Nederlandse Hervormde Kerk 
herhaaldelijk en dringend aan de orde geweest op jaarvergaderingen. In de jaarvergadering van 
1936, gehouden in Nijmegen, verzette Nicolette Bruining namens de commissie tot 
heroriëntering van het bondsleven zich tegen de mening dat de Bond leed aan ‘seniele 
aftakeling’.1875 Wanneer de Bond nog niet was uitgevonden dan zou dat alsnog moeten gebeuren. 
Maar in diezelfde vergadering werd voorgesteld om de uitspraak te aanvaarden dat de NPB zich 
niet beschouwde als een afzonderlijk en zelfstandig kerkgenootschap. In plaatsen waar de Bond 
in het belang van het vrijzinnig-godsdienstige leven gemeentevormend werkte streefde ze 
ernaar haar leden zo verbonden mogelijk te houden of in een kerkelijk verband te brengen. Het 
was van belang dat het vertrouwen van de kerkelijk gevestigden werd gewonnen en daarvoor 
dienden kerkelijke belangen te worden behartigd. Het kwam tot een ‘gentleman’s agreement’ 
met de doopsgezinden, luthersen, remonstranten en vrijzinnig hervormden. Daarin werd 
vastgelegd dat men zonder de eigen kerk te verlaten lid kon zijn van de Bond.1876 
 De nieuwe koers had een nieuw toekomstperspectief moeten bieden, maar drie jaar later 
bleek de situatie alles behalve rooskleurig te zijn. Tijdens de jaarvergadering van de NPB in 1939 
had de voorzitter Johannes Albert de Koning, Remonstrants predikant te Utrecht, gewaarschuwd 
voor de moeilijke tijden waarin de Bond verkeerde. Er was te weinig geestelijk elan binnen de 
bondsgelederen, en dat terwijl juist nu de wereld verkeerde in ‘overweldigende nood’. 
Geestelijke herbewapening en morele vernieuwing waren nodig, aldus De Koning. De 
gemoedelijke tijden van dertig, veertig jaar geleden, toen het vrijzinnige geloofsleven zich nog 
beperkte en beperken kon tot een sterk individualistische kijk op het geloofsleven waren 
volgens hem voorbij. Dat was een periode geweest waarin een ieder zich de weelde kon 
veroorloven van het bouwen ‘van een eigen klein geestelijk torentje op een algemeen-
aanvaarden grooten, grondslag van humanistisch, welwillend, in vooruitgang geloovend 
cultuurleven’. Nu bevonden de vrijzinnigen zich in een ‘ontstellend groot gevaar’, omdat die 
ondergrond van humanistisch en in vooruitgang gelovend cultuurleven verwoest was. De geest 
van indifferentie en anti-christelijke gestemdheid had zich tot op grote hoogte meester gemaakt 
van de publieke sfeer, vooral op die plekken waar vrijzinnig protestanten leefden. ‘Er is 
verlegenheid en wankeling, geestelijk, in onze gelederen’, aldus de voorzitter.1877  

Tegen het voorstel van de Bond om naar de kerken toe te werken was van meet af aan 
geageerd door verschillende predikanten. Ook Anne Zernike had zich in die vooroorlogse 
periode verzet. Ze had het gevoel dat de oorspronkelijke vrijzinnigheid –het modernisme zoals 
dat werd voorgestaan door figuren als Opzoomer en de gebroeders Hugenholtz– aan het 
verdwijnen was. De theologiestudie kon maar beter worden afgeraden aan vrijzinnige 
studenten, zo opperde ze op de jaarvergadering van 1935. Niet alleen was de kas van het 
vrijzinnige Seyffardtfonds door een gebrek aan geldschieters zo goed als leeg, de toekomstige 
vrijzinnige proponenten zouden niet snel een betrekking krijgen. Dat de kwestie haar hoog zat 
bleek ook uit wat ze drie jaar later in Historische godsdiensten en de universeele religie schreef.  

Daarin betoogde ze dat het juist nu de taak was van de vrijzinnigen om de 
richtingenstrijd te slechten door zowel de algemeenheid als de betrekkelijkheid van religies en 
richtingen naar voren te brengen. Daardoor zou een einde kunnen komen aan het volgens haar 
betreurenswaardige antagonisme tussen de verschillende godsdiensten, maar vooral ook tussen 
de onderscheiden richtingen binnen een en hetzelfde geloof. ‘Als ik het wel zie dan is het vooral 
de taak van ons vrijzinnigen hiertoe mede te werken’, schreef Anne. ‘Wij die wortelen in een 
bepaald geloof, maar door onze speciale vormen niet meer dogmatisch gebonden zijn, er de 
symbolische beteekenis van doorzien, kunnen misschien het beste oog krijgen voor de 

                                                           
1875 Verslag jaarvergadering 1936, in het NPB jaarboek 1937. Stadsarchief Rotterdam, Archief Nederlandse Protestanten Bond Rotterdam, 
inventarisnr. 135: 272 Jaarboeken van den Nederlandschen Protestantenbond. 
1876 Hoytink, 1870/1970. 100 jaar N.P.B., p. 30. 
1877 NPB Jaarboek 1939: verslag van de 69ste Algemene Vergadering, 2 nov 1938, Slot Zeist, p. 6. 
Voorzitter dr. J.A. de Koning bekleedde veel bestuursfuncties in vrijzinnige kringen, o.m. was hij voorzitter van de VPRO, voorzitter van de 
Nederlandse Protestantenbond en secretaris van de Centrale Commissie voor Vrijzinnig Protestantisme. Hij was remonstrant predikant te 
Utrecht.  
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symbolische waarde ook van andere geloofsvormen.’1878 Ze was ervan overtuigd dat veel van de 
leden van de Nederlandse Protestantenbond welbewuste kerkverlaters waren die er niets voor 
voelden om terug te keren naar een kerk. Een behoorlijk percentage van de leden was geheel 
buitenkerkelijk en wenste dat te blijven.        
 Anne begreep dat zij zouden opstappen als de Bond in de richting van de kerken bewoog. 
Er werd al voorzichtig nagedacht over een humanistische, geheel buitenkerkelijke 
vereniging.1879 Ook tijdens de oorlogsjaren was ze kritiek blijven uiten op de koers van de Bond. 
Op de jaarvergadering van 1942 had ze zich geroerd door zich af te vragen waar de vrijzinnige 
protestanten nog theologie konden studeren. Was dat nog wel mogelijk nu vrijwel alle de 
leerstoelen door orthodoxe hoogleraren werden bezet? Eigenlijk konden studenten niet meer 
naar Utrecht gaan, nu zij daar geheel leken te worden ‘weggezogen’ in orthodoxe richting. 
Misschien moest het geld dat het vrijzinnige studiefonds beschikbaar stelde voor de studie ook 
maar terug worden gevraagd als een student onder invloed van zijn studie besloot van richting 
te veranderen, of er moesten eisen worden gesteld aan de universiteit die een bursaal koos.1880  

In datzelfde jaar, 1942, schreef ze in De Mensch en zijn godsdienst dat de vrijzinnigen, 
die zich er toch op voorstonden in geloofszaken noch van kerk, noch Bijbel, noch dogma’s de 
autoriteit te erkennen, zich mogelijk mede doordat ze voor het overgrote deel de kerken niet 
verlaten hadden, zich de laatste tijd meer en meer weer aan de kerkelijk geijkte voorstellingen 
gewonnen gaven.1881 ‘Een groot gedeelte van de Vrijzinnig Protestanten zijn weer christo-
centrisch geworden, ook hechten zij weer veel waarde aan de kerkelijke sacramenten, doop en 
avondmaal en plaatsen zij den bijbel weer nadrukkelijk in het middelpunt van het geloof.’1882 

Annes nieuwe boek verscheen in dezelfde periode als waarin de Nederlandse Hervormde 
Kerk aan de zogenaamde gemeenteopbouw begon. Een poging om de richtingenstrijd te boven 
te komen. Willem Banning had zich tijdens zijn gevangenschap in Sint-Michielsgestel de vraag 
gesteld: ‘Zullen wij na de oorlog doorgaan in de lijn van de laatste kwart eeuw- eigen 
organisaties bouwen of versterken op gebied van radio, pers, school, ziekenzorg, opleiding van 
nieuwe krachten, jeugdbeweging- of moet de koers worden gewend?’1883 Hij was daarin helder. 
Het leek hem beter om niet te streven naar een vrijzinnig-protestantse volkskerk, maar om als 
vrijzinnigen binnen de bestaande kerk te blijven. Wanneer de vrijzinnigen de vooroorlogse 
draad weer op zouden pakken en zichzelf opnieuw zouden organiseren in een vrijzinnige groep, 
zouden ze bijdragen aan blokvorming. En dat was volgens Banning niet wenselijk. De 
vrijzinnigheid moest een stroming zijn, die zich in dienst stelde van de hele kerk, het christelijk 
geloof en de oecumene.1884 Zowel orthodoxie als vrijzinnigheid moesten terug naar de bron, naar 
het evangelie. Dat alles moest binnen een christusbelijdende volkskerk gebeuren.  
 Deze visie creëerde ruimte voor de daarvoor nog gemarginaliseerde groep van vrijzinnig 
hervormden die zich binnen de Nederlandse Hervormde Kerk had verenigd in de Vereniging van 
Vrijzinnig Hervormden (VVH). Hun doel, zich ‘schrap zetten binnen de kerk teneinde deze te 
behoeden voor orthodoxe “verstening” en te blijven strijden voor de vrijheid van belijden en 
geloofsleven’, had tot de Tweede Wereldoorlog nauwelijks invloed gehad binnen de kerk en 
werd zelfs grotendeels genegeerd.1885 Pas na 1942, toen de rechtsmoderne J.R. Immink werd 
aangesteld als hulppredikant leek dat tij te keren. Daarmee was binnen de Nederlandse 
Hervormde Kerk het fundament gelegd voor de gemeenteopbouw. Men wilde de richtingenstrijd 
overwinnen. Er kwam ruimte voor discussie over de rol van de vrijzinnige tak binnen de 

                                                           
1878 Zie ook: Mankes-Zernike, Historische godsdiensten, pp. 29-30. 
1879 Bert Gasenbeek, ‘De vooroorlogse weg van Jaap van Praag naar het Humanisme. Over zijn vredesactivisme en publicaties in het 
interbellum’, Humanistiek, nr. 46, 12e jrg, juli 2011, pp. 48-54. Volgens Gasenbeek kan de Jongeren Vredesactie, actief in de jaren van het 
interbellum, worden opgevat als een pre-humanistische beweging die qua kernideeen veel overeenkomsten vertoonde met het naoorlogse 
Humanistisch Verbond (p. 50). 
1880 Hoytink, 1870/1970. 100 jaar N.P.B., p. 16. 
1881 Mogelijk speelt de armslag die de VVH omstreeks 1942 kreeg binnen de Nederlandse Hervormde Kerk hier een rol in.  
1882 Mankes-Zernike, De Mensch en zijn Godsdienst, pp. 122-123. 
1883 W. Banning, Vrijzinnig protestantisme op een tweesprong. Organisatie of stroming (Arnhem 1945) p. 121 en 135. Zie ook Marius van 
Leeuwen, Herinnering en identiteit, p. 176. 
1884 Idem. (Van Leeuwen spreekt van een kleur op een veel rijker palet).  
1885 Hoytink, 1870/1970. 100 jaar N.P.B, pp. 20-21. 
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Nederlandse Hervormde Kerk en er werd gewerkt aan een nieuwe kerkorde.1886   
 Niet alleen binnen de Nederlandse Hervormde Kerk speelden dergelijke kwesties. Ook de 
remonstranten en de lutheranen werkten aan een nieuwe kerkorde, die hen ‘in Bijbelse en 
kerkelijke richting’ voerde.1887 Zelfs de doopsgezinden die aan dergelijke zaken nooit mee deden 
omdat ‘zij geen kerk waren en voor elke orde huiverig’ kwamen tot nieuwe inzichten.1888 Het 
waren met name jonge doperse predikanten die zich christo-centrisch opstelden en de Bijbel 
weer als belangrijkste bron binnen hun geloof gingen zien. In juli 1940 sloten alle doopsgezinde 
gemeenten zich vrijwillig aan bij de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS). Dat bleek een 
eerste aanzet tot groter kerkelijk besef.1889 In 1948 werd een nieuw kanselboek ingevoerd om de 
eenheid in de gemeenten nog meer te bevorderen en sloot de ADS zich aan bij de Wereldraad 
voor Kerken, waarmee de Broederschap meer en meer in de richting de midden-orthodoxie en 
de Oecumenische Raad van Kerken schoof.1890 Ze raakten daarmee verwijderd van de NPB. ‘Een 
zeer belangrijk deel hunner staat dichter bij de piëtistische middenorthodoxie, en heeft dan ook 
verklaard geen prijs te stellen op de naam vrijzinnig’, aldus Hoytink.1891 In de loop van de jaren 
1950 zou het accent geheel worden verlegd van het vrijzinnig-zijn naar het doopsgezind-zijn.1892  

Anne Zernike nam in deze periode persoonlijk afstand van de ADS, hoewel ze zich niet uit 
liet schrijven bij de Broederschap.1893 De situatie bij de doopsgezinden kenmerkte de ‘vrijzinnige 
kerken’ in de vroege jaren 1950. Was tot het einde van de jaren 1930 vooral de vrijzinnige 
identiteit van belang, gedurende de jaren 1940 en 1950 werd identiteit weer sterk bepaald door 
de kerk of het genootschap waartoe men behoorde.  

Het landelijke bestuur van de NPB, dat al voor de bezettingstijd de kerkelijke tendens 
onder vrijzinnigen onder ogen had gezien en daarop had besloten om toenadering tot de kerken 
te zoeken, liet na de bevrijding meteen aan de achterban blijken dat die koers ongewijzigd bleef. 
Al op de allereerste zondag na de bevrijding werd via een kanselboodschap aan de leden 
medegedeeld dat ze na rampzalige jaren van overweldiging en bezetting, zich nu geroepen 
voelden leiding te geven aan een christelijk-religieus leven:   
    

In achterliggende jaren hebben wij diep leeren begrijpen, dat de menschheid in de 
verschrikkingen van den oogst wat zij in ongehoorzaamheid aan Gods heilige wetten 
voor enkeling en gemeenschap heeft gezaaid. Al treedt de schuld van het eene volk of van 
bepaalde personen daarbij duidelijker aan den dag, dan die van anderen, geen mensch en 
geen volk past daarbij de houding van den Farizeeër, die meent, dat hij vrijuit gaat. Wij 
kennen en belijden onze verbondenheid in schuld. De oorlog was een oordeel ook over 
ons tekort aan waarachtige christelijken zin en levenshouding.1894 

 
Het bestuur sprak nadrukkelijk van een ‘christelijken zin en levenshouding’. Mogelijk deed het 
dat omdat het meende aan te kunnen sluiten bij een nieuwe waardering voor het christendom –
de kerken hadden in de moeilijke oorlogsjaren weer het nodige krediet gekregen- of om niet de 
dupe te worden van de sentimenten die onder de christelijke bevolking leefden, ‘dat buiten-
kerkelijken en humanisten – zij die zich van God en kerk hadden afgewend - schuld droegen aan 
wat er was gebeurd’.1895 Een deel van de buitenkerkelijken en vrijzinnigen raakte hierdoor diep 
teleurgesteld en nam helemaal afstand van kerk en religie.1896  
 

                                                           
1886 Witteveen,‘In het spanningsveld’, p. 309. 
1887 Idem, pp. 308-309 en 369-370. 
1888 Idem, p. 309. 
1889 Rienk Klooster, Het vrijzinnig protestantisme in Nederland, (Kampen 2006) p. 89. 
1890 Witteveen, ‘In het spanningsveld’, p. 309. 
1891 Hoytink, 1870/1970. 100 jaar N.P.B., p. 30.  
1892 Klooster, Het vrijzinnig protestantisme, p. 90 
1893 Zie brief van de secretaris van de ADS, dhr. De Zeeuw, aan het emeritaatsfonds van de Afdeling Linker Maasoever, dd. 1 april 1947. 
‘Mevrouw Mankes' had volgens hen zelf alle contacten met de ADS verbroken.  
1894 Zie de kanselboodschap, Jaarboek Nederlandse Protestantenbond, 1946, p. 33. 
1895 Zie: Bert Gasenbeek en Piet Winkelaar, Humanisme. Serie Wegwijs Stromingen (Kampen 2007) p. 18. 
1896 Idem. 
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Binnen de structuur van de Nederlandse Protestantenbond werd de nieuwe koers ook in de na-
oorlogse jaren fel bediscussieerd. Was het toch niet beter als de kerkelijk georiënteerde leden 
terug gingen naar de geloofsgenootschappen en dat de Bond de bundeling werd van allerlei 
gemeenschappelijke vrijzinnige activiteiten en het geestelijk tehuis voor niet-kerkelijke 
denkende gelovigen? In een lezing getiteld ‘De Protestantenbond op zoek naar zijn eigen gezicht’ 
beschreef de latere hoogleraar godsdienstsociologie P. Smits de identiteitscrisis waar de Bond 
sinds de bevrijding in verkeerde.1897 Wat betekende het om ‘naar de kerken toe’ te werken, 
vroeg hij zich af. ‘Was de NPB zelf een kerk- een laagkerkelijke weliswaar?’1898 In dat geval was 
naar de kerken toe werken eigenlijk ‘zelfmoord’ , volgens Smits. Of was de NPB bewust na-
kerkelijk?1899 In zijn ogen zou de Bond een geloofsgemeenschap moeten zijn en dus geen kerk, 
‘want duizenden mensen in ons land zoeken naar een buitenkerkelijke geloofsgemeenschap, niet 
tegenover maar eenvoudig naast en buiten de kerken, vrij van de historische belasting van de 
kerkelijke problematiek’.1900    

Smits ontwikkelde zich net als Anne in de richting van een religieus humanistische 
levensovertuiging, die hij uiteindelijk onverenigbaar achtte met een vrijzinnig christelijk 
etiket.1901 Hij bleef echter lang binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. Pas na een hoog 
opgelopen geschil over de verzoeningsleer - de betekenis van de kruisdood van Jezus - verliet 
Smits in 1982 met veel rumoer de kerk. Het was zijn eer te na, dat Jezus voor zijn schuld zou 
boeten: ‘Ik wens te staan voor de gevolgen van mijn eigen daden’, schreef Smits. ‘En geef dan wat 
Paulus betreft mijn portie maar aan Fikkie.’1902 
 
ZZwingli en het Humanistisch Verbond  
Voor Anne Zernike kwam dat moment eerder. Aan het eind van de jaren 1940 stond ze voor een 
belangrijke keuze. Alles waarvoor zij zich gedurende haar carrière had ingezet leek te 
verdwijnen. Als reactie daarop begon ze fel, wellicht feller dan ooit te voren, de vrijzinnige 
idealen van haar jeugd te verdedigen. Naar het oude devies van De Vrije Gemeente van 
Amsterdam: ‘Geen nieuwe wijn in oude zakken’, begon ze de buitenkerkelijke, vrijzinnige positie 
van de haar afdeling te verdedigen als ware het een Vrije Gemeente.  

De remonstrantse predikant en theoloog G.J. Hoenderdaal, die Anne nog had gekend, 
constateerde in Tussen Geest en Tijdgeest dat onder haar leiding in die periode 
verzelfstandiging optrad van haar afdeling ten aanzien van de andere kerken en de VVH 
waarmee zij het Nieuwe Verbond deelde.1903 Dat gaf wrijving over het gebruik van gebouwen en 
het vervullen van preekbeurten. Ten grondslag aan die wrijving lagen volgens Hoenderdaal de 
richtingsverschillen tussen de Rotterdamse predikanten. Anne Zernike, die tot de leerlingen van 
Van den Bergh van Eysinga behoorde, was uitgesproken linksmodern, terwijl de Rotterdamse 
predikanten die in die periode voorgingen in Het Nieuwe Verbond meest rechtsmodern 
waren.1904  
 Toen Anne in juni 1946, haar eigen afdeling letterlijk een ‘vrije gemeente’ noemde, deed 
ze dat dan ook niet toevallig. Achter die opmerking school een diepgewortelde overtuiging, die 
in het woelige klimaat van het vrijzinnig protestantisme in die periode voor haar van het 
grootste belang was.1905 Voor hen die met de oude zakken ook de wijn die erin zat dreigden te 
verliezen - zij die met het verlaten van de kerk ook van hun geloof af dreigden te vallen - had de 

                                                           
1897 P. Smits werd in 1937 predikant binnen de NHK. Hij was lid van de VVH. Smits tussen 1958 en 1976 hoogleraar in de sociologie van de 
godsdienst in Leiden en als hoofdredacteur verbonden aan het blad Kerk en Wereld. 
1898 Vgl. Witteveen,‘In het spanningsveld’, p. 355. 
1899 Idem. 
1900 Idem. 
1901 Vgl. ‘Omstreden dr. P. Smits geraakte buiten de kerk. Socioloog werd 50 jaar geleden predikant’, Reformatorisch Dagblad, 07-01-1987. 
1902 In 1982 verliet Smits de Nederlandse Hervormde Kerk, na zich jarenlang verzet te hebben. Zijn verzet escaleerde in 1959 toen hij in Kerk 
en Wereld, in de discussie over de rol van Jezus, zoals die in het Nieuwe Testament werd uitgelegd door Paulus, als zijnde aan het kruis 
gestorven voor de zonde van de mens, verwierp. Jezus was volgens Smits niet gestorven voor de mensen, maar voor God. Het kruis op 
Golgotha was het symbool van het lijden uit liefde en ‘van solidariteit met de zaak van God in deze wereld’. Ook bedankte hij als lid van de 
Vereniging van Vrijzinnig Hervormden. Zie: J.J. Buskes, Hoera voor het Leven (Amsterdam z.j. 1959) p. 285.  
1903 Hoenderdaal, ‘Het vrijzinnig protestantisme’, p. 275. 
1904 Idem. 
1905 In Bondsnieuws, 5 mei 1947 schrijft Anne over de bevrijdingsdag dat het ‘Enigszins geforceerd om dit te vieren [is] vooral nu de toestand 
nog zoveel te wensen overlaat’. 



 

296 
 

Vrije Gemeente de wijn ooit bewaard. De gebroeders Hugenholtz en met hen Jacoba Mossel, 
hadden ‘de vormen ontdekt in welke honderden, die niet meer aan een kerk dachten, zich 
hebben kunnen vinden’.1906 Haar afdeling aan de Linker Maasoever moest zo’n vrije gemeente 
zijn. Dat was voor haar de plaats waar geloof en hoop, moraliteit, toewijding, geweten en liefde 
in vrijzinnige zin werd gehoed en bewaard.1907 Anne streefde met haar afdeling eigenlijk ook 
naar die ‘waarheid en vrijheid naar zijn zuiverste inzicht op alle levensgebied’, die ze eens bij de 
Vrije Gemeente had ervaren. Want zo hoorde godsdienst te zijn, had Hugenholtz jr. ooit 
geschreven. Als een grote sociale macht die alles kon ‘doordringen van het hoog en heerlijk 
humaniteitsideaal’.1908   

In haar directe omgeving stond dat ideaal in de tweede helft van de jaren 1940 in de 
volle belangstelling. Er werd als reactie op het 'geestelijk nihilisme' en de achterstelling van de 
buitenkerkelijken en ongodsdienstigen gestreefd naar een georganiseerde vorm van humanisme 
die geheel buiten de kerken stond. Kort na de bevrijding, in 1946, werd daartoe door ondermeer 
Jaap van Praag en Garmt Stuiveling het Humanistisch Verbond (HV) opgericht. Doelstelling van 
de nieuwe vereniging was ‘de verheffing van de grote onkerkelijke massa tot het peil van een 
geestelijk doordachte en zedelijk verantwoorde levensbeschouwing’.1909 Het Verbond streefde 
naar een volledige erkenning van de persoonlijke vrijheid, de sociale gerechtigheid en de 
culturele verantwoordelijkheid, waarbij ze aan wilde sluiten bij verwante organisaties die in de 
jaren voor de oorlog succesvol waren geweest: Het vroegere Instituut voor 
Arbeidersontwikkelingen, het Nut, de Volksuniversiteiten, Kunst- en Cultuurkringen en de AJC. 
De initiatiefnemers wilden zich niet tegen de kerken of religie richten, maar ‘een eigen 
humanistisch geluid laten horen waarbij de eerbied voor de mens als drager van waarden 
centraal stond, los van iedere politieke partij of beweging’.1910  

Een van de vroege leden van het Humanistisch Verbond was Annes broer Frits. De 
natuurkundige had zich stilzwijgend aangemeld bij het Verbond, in de hoop daar de ruimte te 
vinden om zijn kritische interesse in religie te combineren met zijn wetenschappelijke instelling. 
Hij was zich er naar eigen zeggen goed van bewust dat de exacte wetenschappen vaak slechts 
één kant van een zaak bekeken belichten. Frits wilde niet bij een kerk horen die een boodschap 
verkondigde die hij op basis van zijn eigen inzichten niet kon aannemen, maar anderzijds voelde 
hij wel de behoefte zijn affiniteit met het geestelijke element dat juist religie en 
levensbeschouwing kenmerkt te behouden en verder te onderzoeken. In een interview uit 1957 
voor het mededelingenblad van het Humanistisch Verbond vertelde Frits Zernike dat hij van 
jongs af aan belangstelling had voor religieuze vraagstukken. Dankzij zijn ouders die hem naar 
de godsdienstlessen van de Vrije gemeente van Amsterdam hadden gestuurd, had hij vijf jaar 
lang kennis kunnen maken met godsdiensten en opvattingen van over de hele wereld. De leraren 
van de Vrije Gemeente hadden, bevrijd van alle dogma’s, het venster op de wereld wijd open 
gezet voor hun leerlingen. Daar lag volgens hem de kiem van zijn levenslange kritisch 
wetenschappelijke interesse in religie en levensbeschouwing. Dat had hem in 1940 naar het 
Humanistisch Verbond gebracht, waar hij zich stilzwijgend meldde als lid.1911  

De geheimzinnigheid rondom zijn lidmaatschap bleek uiteindelijk nergens voor nodig, 
bleek Frits later. ‘Toen mijn zuster, de predikante dr. A. Mankes-Zernike, op een zeker ogenblik 
hoorde, dat ik lid van het Humanistisch Verbond was, toonde ze zich daarmee zeer ingenomen: 
mijn dienstbaarheid aan de wetenschap had mij niet afgesloten van geestelijk leven’, vertelde hij 

                                                           
1906 Vgl: P.H. Ritter, ‘P.H Hugenholtzjr. 1834 - 31 juli- 1904’, Het Nieuws van den Dag: kleine courant, 31-07-1904. 
1907 Idem. 
1908 H. Rogaar,‘Levensbericht van P.H. Hugenholtz jr’, in: Handelingen en mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde te Leiden, over het jaar 1911-1912 (Leiden 1912) pp. 143-144. 
1909 ‘Oprichtingsrede door Jaap van Praag’, in: 60 jaar. Zelf denken samen leven (Amsterdam 2006), via: 
http://www.humanistischverbond.nl/doc/60jaarHV/HV_brochure_LR.pdf [geraadpleegd op 12-12-2013] p. 2. 
1910 Gasenbeek en Winkelaar, Humanisme, p. 20. 
1911 Dit blijkt uit de introductie bij het interview met Frits Zernike in het mededelingenblad van het HV. Zie: ‘Prof. Zernike: “Exacte 
wetenschap en geestelijk leven”’, Humanistisch Verbond. Mededelingenblad. Speciaal nummer over het humanisme als levensovertuiging, 
12/20, oktober 1957, p. 13. Zie ook: H. Brinkman,‘Zernike, Frits (1888-1966)’, Biografisch Woordenboek van Nederland (BWN), via: 
http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn1/zernike [geraadpleegd op 10-02-2012]. Brinkman schrijft: ‘Zijn vroege 
kritische belangstelling voor religieuze vraagstukken en zijn latere natuurfilosofische en wetenschappelijke inzichten leidden ertoe dat hij na 
de oorlog lid werd van het Humanistisch Verbond’. 
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in het blad van het Humanistisch Verbond.1912 Over het belang van de wetenschap waren Anne 
en Frits het altijd eens geweest: de wetenschappen vormden geen belemmering voor religie, 
maar verrichten eerder een corrigerende taak: De kennis die daaruit voorkwam, gecombineerd 
met een culturele ontwikkeling drong het bijgeloof en de magie terug. Het was voor hen zoals 
Goethe het had verwoord:  

 
Wer Wisschenschaft und Kunst besitzt, 
Hat auch Religion 
Wer Jene beiden nicht besitzt 
Der habe Religion1913 

 
Net als Anne was het er Frits ook niet om te doen om kerk of religie te bestrijden. Het 
Humanistisch Verbond moest zich volgens hem bepalen tot het bestrijden van het nihilisme en 
zou zich ‘gereed moeten houden onderdak te bieden aan die vrijzinnigen die zich in hun 
geestelijke gemeenschap niet meer thuis voelen, omdat naar hun mening het streven om 
vrijzinnigen en orthodoxen bijeen te houden te ver gaat’.1914 Net als haar broer Frits deed binnen 
het Humanistisch Verbond, begon ook Anne lezingen te geven over het Humanisme. Haar 
publiek vond zij echter binnen de kerken en genootschappen. Er was haar van alles aan gelegen 
om de boodschap van het humanisme uit te dragen, nu bleek dat de oprichting van het 
Humanistisch Verbond door uiterst vrijzinnigen en buitenkerkelijken werd toegejuicht, maar dat 
ze door kerkgeoriënteerde vrijzinnigen even hartstochtelijk werd verworpen. Velen binnen de 
eigen kring wisten niet wat het opkomende buitenkerkelijke humanisme nu eigenlijk inhield en 
probeerden het tegen te werken. Anne vond dat het nieuw initiatief verdedigd moest worden 
tegen dat wat oprichter Van Praag ‘ongemotiveerde aanvallen’ en ‘gedachteloze miskenning’ 
noemde. 1915 Ze begreep goed dat mensen uit de traditie van de NPB en de Vrije Gemeente zich 
aangetrokken voelden tot het Humanistisch Verbond. 
 In november 1946 besloot ze ook een lezing te verzorgen over ‘De formule van 
Gemeenteopbouw en de vernieuwing naar rechts’. Ze wilde waarschuwen voor wat de vrijzinnig  
hervormden binnen de Nederlandse Hervormde Kerk, maar ook binnen de Nederlandse 
Protestantenbond, voor ogen hadden. Toen de remonstranten in Dordrecht haar hadden 
gevraagd te spreken over dit onderwerp dacht ze in eerste instantie hiervoor te moeten 
bedanken. Was het niet beter dat een hervormd collega kwam spreken? Maar het bestuur wilde 
juist iemand van buiten de VVH, om zo de positie van hen die buiten de Nederlandse Hervormde 
Kerk stonden beter inzichtelijk te maken. Ze was te rade gegaan bij Joh. P. van Mullem, één van 
de oprichters van een afscheidingsgroep binnen de vrijzinnige hervormden. Samen met zijn 
collega ds. Harm van Lunzen uit Odoorn had hij in 1946 het blad Zwingli, ‘een tweewekelijks 
blad in principieel-vrijzinnig Christelijke geest’, in het leven geroepen.1916 Aanleiding daarvoor 
was een debat tussen Banning en de links-vrijzinnige Van Mullem, die het absoluut niet eens was 
met de koers die Banning voor de vrijzinnig protestanten in petto had. Het blad wat hij daarna in 
het leven riep had dan ook als doel de ‘denaturering en uitholling van het Vrijzinnig 
Christendom’ tegen te gaan en het principieel vrijzinnig protestantisme te versterken. De naam 
‘Zwingli’ kozen ze omdat hij de meest moderne was van de reformatoren.1917 In het blad 
kwamen drie richtingen samen: de religieus humanistische, de unitarische en de gnostisch-
wijsgerige. 

Van Mullem had Anne nog eens duidelijk gemaakt dat de kwestie van het marginaliseren 
van de linksvrijzinnigen niet alleen de Nederlandse Hervormde Kerk aan ging, maar de ‘heele 
vrijzinnigheid’ betrof. Meteen daarna had ze de lezing in Dordrecht toegezegd, want 

                                                           
1912 Zie: ‘Prof. Zernike: “Exacte wetenschap en geestelijk leven”’. 
1913 Idem. 
1914 Idem. 
1915 Zie: Mankes-Zernike, Bondsnieuws, september 1946. Zie ook: ‘Oprichtingsrede door Jaap van Praag’, p. 2 
1916 Met dank aan A.L. Hempenius (Archief van de Zwingli Bond). 
1917 Jan N. Bremmer, ‘Eric Cossee: predikant te Rotterdam, professor in Groningen’, in: De Baar en Van Dijk (red.), Herinnering en 
identiteit, p. 188. 



 

298 
 

‘waarschuwen voor de koers naar rechts’ wilde ze ‘uit overtuiging’ doen.1918 De ware godsdienst 
lag tenslotte niet besloten binnen een of ander kerkgenootschap en hing niet af van een leerstuk 
of ceremonie.1919 Ze riep de afdelingsleden op om samen met haar naar Dordrecht te gaan. Het 
blad Zwingli –waaraan Van den Berg van Eysinga meewerkte– wilde ze hen bovendien van harte 
aanbevelen. ‘Laten velen uwer zich als abonnee bij mij opgeven. De strijd voor een zuivere 
vrijzinnigheid vraagt veler hulp en belangstelling.’1920 Met als doel de principieel vrijzinnigen te 
verenigen, zodat ze zich gezamenlijk konden verzetten tegen de hervormde kerkpolitiek en de 
verorthodoxisering, werd twee jaar later, op 28 september 1948 de aan het blad Zwingli 
gelieerde Zwinglibond opgericht.1921         
 Anne Zernike had toen al besloten dat zij haar voorgangerschap bij de NPB-afdeling aan 
de Linker Maasoever ging neerleggen. Hoewel ze zich naar eigen zeggen voldoende weerbaar 
voelde om de geestelijke strijd voor het behoud van de vrijzinnigheid voort te zetten, miste ze 
‘de kracht en het elan’ voor de organisatorische strijd.1922 Want wat betekenden de 
ontwikkelingen binnen de vrijzinnigheid voor de toekomst van het Nieuwe Verbond? Het 
terugtrekken van de verschillende vrijzinnigen op eigen grond en in eigen kerk zou in de nabije 
toekomst consequenties hebben voor de Vereniging voor Vrijzinnige Religie aan de Linker 
Maasoever. Hoelang konden de afdelingsleden nog samenwerken met de doopsgezinden, 
remonstranten, vrijzinnig hervormden en de lutheranen? Daar kwam bij dat nu de Maastunnel 
was geopend en de predikanten van de Rechter Maas relatief gemakkelijk het contact konden 
onderhouden met hun schapen op de Linker Maasoever, de kerk aan de Jagerslaan een deel van 
haar kerkgangers zag vertrekken naar de kerken in het centrum. Het kerkbezoek daalde snel.1923  
 Een andere reden om te stoppen was het veranderende klimaat binnen de afdeling. In de 
jaren van haar predikantschap had ze meegemaakt dat de wijze waarop haar leden invulling 
gaven aan hun religieuze leven drastisch was veranderd. De predikante ervoer dat het steeds 
moeilijker, ‘ja dikwijls onmogelijk’ werd om moreel gezag te verwerven in haar gemeente.1924 

Vooral de jongeren schoven nu de eigen mening naar voren en ervoeren ook de opvattingen van 
de in hun ogen ouderwetse predikante als een persoonlijke visie. ‘De jonge man, nog geen 
twintig jaren oud, eerstejaars student en zijn meisje, beiden oud-catechisanten, die me glorieus 
kwamen vertellen, dat ze gingen trouwen, omdat het meisje een kind verwachtte, vonden het 
“fijn” dat ik hun eerlijk mijn oordeel over een en ander zei. “Maar”, voegden ze er aan toe, “we 
zijn het niet met u eens”.’1925 Niet langer werd dat wat de predikante verkondigde 
vanzelfsprekend gezien als een morele richtlijn. 

Het besluit om met emeritaat te gaan hield ze eerst nog even voor zichzelf. Maar het idee 
dat ze binnen niet al te lange tijd zou stoppen gaf haar alvast de nodige ruimte. Ze begon in die 
periode meer en meer uit te spreken waar zij al heel lang van overtuigd was. In Theologie en 
Praktijk publiceerde ze in mei 1948 een artikel over de draagwijdte van het predikambt. Daarin 
schreef ze heel tevreden te zijn over wat ze met haar afdeling in Rotterdam had bereikt, maar 
ook dat ze weer besefte dat er ‘andere bronnen zijn waaruit God de mensenziel laaft dan de 
kerkgang’.1926             

                                                           
1918 Bondsnieuws, november 1946. 1919 Hugenholtz jr., Schetsen en tafereelen, p. 171. 
1920 Bondsnieuws, december 1946. 
1921 Vgl. Bremmer, ‘Eric Cossee’, p. 188: ‘Het verzet was uiteindelijk niet erg succesvol. Het aantal leden van de Zwinglibond was in 1973 
nog amper duizend en nog enkele honderden in 2003 – een van de tekenen van de langzame verdamping van de vrijzinnigheid in ons land.’ 
Zie ook: Arie Molendijk, ‘De vervluchtiging van het vrijzinnig protestantisme in Nederland’, Nederlands Theologisch Tijdschrift 50 (1996) 
pp. 122-134. Zie ook de tabel: ‘De Nederlandse bevolking naar kerkelijke gezindte bij de volkstelling van 1971’, in: Paul Schnabel, Tussen 
stigma en charisma. Een analyse van de relatie tussen nieuwe religieuze bewegingen en geestelijke volksgezondheid (Erasmus Universiteit 
Rotterdam, Rotterdam 1982) p. 627 en M.M.J. van Hemert, ‘Kerkelijke gezindten - Een analyse op basis van de Volkstelling 1971’, in: 
Monografieën volkstelling 1971, 13 (Den Haag 1979) p. 10. 
1922 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 221. 
1923 Het ledental daalde snel na de jaren 1950. In 1955 vond een fusie van de afdelingen op de linker en rechter maas plaats. De Vereniging 
voor Vrijzinnige Religie werd in 1960 opgeheven en 'Het Nieuwe Verbond' werd in 1969 werd aan een Baptistengemeente verkocht. Zie: 
Stadsarchief Rotterdam, Archief Nederlandse Protestanten Bond Rotterdam, inventarisnr.135, 1.1: ‘De Nederlandse Protestanten Bond; aard 
en ontwikkeling van de afdelingen te Rotterdam’. 
1924 Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 183-185. 
1925 Idem. 
1926 A. Mankes-Zernike, ‘Over de draagwijdte van het predikambt’, Theologie en Praktijk , 8, 1948, pp. 194-196. 
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In een losse beschouwing, waarin ze terugkijkt op haar jaren in Rotterdam, schrijft ze 
teleurgesteld te zijn over wat er in het Nieuwe Verbond aan het gebeuren was. Ze had lang de 
hoop gehad dat ook op de Linker Maasoever een buitenkerkelijk samenkomen, zoals bij de Vrije 
Gemeente, mogelijk zou zijn en dat de mensen, toehoorders of sprekers, de eigen veilige kerk 
durfden los te laten. Dat had haar ertoe bewogen om haar eigen NPB-afdeling als een soort Vrije 
Gemeente aan de Linker Maasoever in te richten, terwijl om haar heen ‘ieder [weer vooral] 
werkt [ …] om zijn eigen kerkgenootschap’ op te bouwen. Ze riep nog eens op het ideaal van een 
overkoepelend gebouw, waar iedereen welkom was en op afwijkende wijze werd voorgegaan, 
niet ontrouw te worden. ‘Onbewaard dan de traditie die in de andere kerken elke gezonde 
verandering remt!’1927 Had Rilke niet geschreven: ‘Gott ist nicht im Verein’ en in zijn ideale staat 
van de toekomst had hij kerken geen plaats toegekend: ‘Und keine Kirchen, welche Gott 
umklammern’.1928 Maar het gebeurde niet. Het Nieuwe Verbond raakte verstrikt in een 
getouwtrek tussen de verschillende kerkgenootschappen die zich in de jaren die volgden één 
voor één terug zouden trekken.1929 Het stemde haar moedeloos.  

Toen het landelijke bestuur van de NPB in 1948 een wijziging van artikel 1 van de 
statuten voorstelde, was de maat vol bij Anne. De Bond wilde haar beginsel ‘om de vrije 
ontwikkeling van de godsdienst te bevorderen, zowel binnen de kerkgenootschappen als op 
ieder ander gebied’, herformuleren tot ‘bevordering van de ontwikkeling van het vrijzinnig-
christelijke geloofsleven’.1930 Net als haar collega ds. Boele uit Varsseveld betoogde Anne dat 
niet-christelijke leden zouden worden buitengesloten en zich tot het Humanistisch Verbond 
aangetrokken zouden voelen als de NPB zich uitsluitend ging vastleggen op het vrijzinnig-
christelijke. Ze kon zich niet vinden in de idee van ds. R. Boeke – een van haar toekomstige 
opvolgers aan de Linker Maasoever – dat ‘de onkerkelijken niet zo zeer onchristelijk, maar 
onkerkelijk waren’ en verzette zich tegen de voorgestelde wijziging. Het zou de spanningen die 
er toch al waren tussen de meer en minder radicale vrijzinnigen in de Bond verder vergroten. 
Volgens Anne werden aanhangers van een radicale christusbeschouwing, waaronder zijzelf, nu 
al verweten dat zij buiten de sfeer van het christendom stonden. Zij stond er op dat in elk geval 
de zinsnede over de vrije ontwikkeling van geloofsleven gehandhaafd bleef.  

De voorzitter, ds. G.D. Boerlage vond haar bezwaren onzin. ‘In de NPB is alle gedachte 
aan tucht uitgesloten’, drukte hij haar op het hart. De spanningen waren er zonder de 
herformulering ook. Dat de radicale christusbeschouwing niet populair meer was, zelfs niet 
onder vrijzinnigen, betekende niet dat de aanhangers die er nog waren werden gehinderd. De 
Bond beoogde volgens hem bovendien geen rechtse koers. Het bestuur wilde slecht een 
herformulering van artikel 1, om het in overeenstemming te brengen met het taalgebruik van 
die dagen.1931 Dat geloofde Anne Zernike allang niet meer. Zij had het idee dat ook binnen de 
NPB eigenlijk geen ruimte meer was voor hen die dachten zoals zij.1932 Er waren te veel mensen 

                                                           
1927 A. Mankes-Zernike, februari 1948, los document in: Stadsarchief Rotterdam, 135: Archief van de Nederlandse Protestantenbond, 
Afdeling Linkermaas, notulenboek. 
1927 Idem. 
1928 Mankes-Zernike, ‘Over de draagwijdte van het predikambt’, p. 196.  
1929 In 1955 beriep de afdeling- die was samengegaan met de afdeling aan de Rechter Maas- samen met de doopsgezinde gemeente van 
Rotterdam ds. Dj. E.W. Siccama tot parttime predikant. Hij wilde het avondmaal, wat onder Annes leiding taboe was geweest, opnieuw 
invoeren. Dit stuitte op veel weerstand onder de leden. ‘Een poging van de nieuwe voorganger om het op bescheiden wijze bij de afdeling 
ingang te doen vinden leed dan ook prompt schipbreuk.’ Uit de stukken blijkt dat de samenwerking met Remonstranten, Doopsgezinden, 
Luthersen en Vrijzinnig-Hervormden steeds moeizamer liep. De NPB -afdeling Rotterdam en Siccama besloten na enkele jaren uit elkaar te 
gaan. De samenwerking met de Doopsgezinde Gemeente van Rotterdam werd verbroken. Het ledental bleef teruglopen. Ook de in 1958 
aangestelde ds. R. Boeke kon het tij niet keren. Vgl. W.H. Donker, ‘Voorgangers in de N.P.B Rotterdam – een revaluatie’, in: Metronomade 
(Rotterdam 1971) p. 25. Zie ook: Anne Mankes-Zernike, ‘De oorsprong van het avondmaal’, in Theologie en Praktijk, 1941, pp. 19-21.  
1930 Witteveen, ‘Het spanningsveld’, p. 345.  
1931 Zie: Jaarboek Nederlandse Protestantenbond, 1948, met daarin het verslag van de 77ste algemene jaarvergadering NPB in Utrecht, 
gehouden op 6 en 7 november 1947, archief van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB (Amersfoort). Met dank aan Elsbeth Göetsch 
1932 Witteveen onderscheidt (in navolging van G.D Boerlage, die hij citeert) drie groepen binnen de bond: 1. De rechterzijde die het etiket 
‘vrijzinnig protestants’ willen loslaten. ‘Zij willen oecumenisch zijn en protestant (…)’. 2: ‘De linkerzijde (…) De Zwingli-bonders, die veel 
onder de N.P.B’ers gevonden worden. Zij staan voor een principieel vrijzinnige christendom en zien weinig of niets samenwerking met de 
orthodoxie.’ 3: ‘Een derde groep is wel voor het gesprek met de orthodoxie, maar blijft trouw aan het vrijzinnig protestantisme. Dat is de 
koers van de NPB (…).’ Witteveen noemt hier niet de links-vrijzinnigen en buitenkerkelijken, zoals Anne Zernike, die ook aanwezig waren 
binnen de NPB. Leden die niet langer uit de voeten konden met de term Vrijzinnig Christendom en Vrijzinnig Protestantisme en zich meer 
en meer Vrijzinnig of Humanistisch (dus los van Christendom of protestantisme) gingen noemen. Vgl. Witteveen, ‘Het spanningsveld’, p. 
344.  
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binnen de Bond die het etiket vrijzinnig-protestant wilden loslaten en streefden naar 
oecumenisch protestantisme. Er was een duidelijke trend naar verkerkelijking.1933 Als deze weg 
werd gevolgd was er voor hen die tot de linkervleugel van de Bond behoorden weinig plaats 
meer, volgens Anne.  

Al in de vroege jaren 1940 had ze aangeboden lezingen te houden over het thema 
‘Christendom zonder christus’ en ook nu bleef ze het ook als haar taak zien om op te komen voor 
deze linkerkant.1934 De opvattingen van de Radicale School die zij aanhing stonden daarbinnen 
centraal. In de loop van de jaren – ze begon haar studie bij Van den Bergh in 1922 – was ze er 
diep van overtuigd geraakt dat ‘in het middelpunt van het evangelie niet de vergoddelijkte mens, 
maar de vermenselijkte god staat, die evenmin dan welke andere God ook tot de categorie der 
geschiedenis behoort’.1935 Een positie die zij in de jaren daarna telkens weer had verdedigd. Van 
den Bergh van Eysinga was in 1935 benoemd als hoogleraar in Amsterdam. Een niet omstreden 
benoeming, gezien zijn radicaalvrijzinnige ideeën.1936 Daarmee werd aan de Amsterdamse 
universiteit een hoogleraar in de theologie benoemd die volgens sommigen niet meer christelijk 
kon worden genoemd en wiens standpunten niet met het protestantisme te verzoenen waren. 
De aanstelling in Amsterdam was des te opmerkelijker omdat de hoogleraar sinds het 
verschijnen van zijn boek Leeft Jezus of heeft hij alleen maar geleefd, waarin hij afstand had 
genomen van de idee dat Jezus ooit zou hebben bestaan, hard was aangevallen door collega-
theologen. De Utrechtse hoogleraar Brouwer had zelfs geschreven:  
 

Niemand wordt belet een geheel aan de kerkelijke prediking tegenovergestelde 
opvatting voor te staan. Maar hij moet dan de consequentie hiervan aandurven en niet 
als dienaar van de kerk regelrecht ingaan tegen wat de kerk van haar oorsprong af 
verkondigd heeft. Hij behoort op grond van die door wijsgerige studie verworven 
overtuiging de kerk te verlaten.1937 

 
Van den Bergh van Eysinga stond met zijn theologische opvattingen vanaf de jaren 1920 
enigszins geïsoleerd in Nederland. Hij werd gezien als ‘de laatste loot en vertegenwoordiger’ van 
het gedachtegoed dat via Allard Pierson en A.D. Loman – die in 1881 met zijn lezing over het 
onderwerp bij De Vrije Gemeente van Amsterdam voor enorme opschudding had gezorgd– 
tussen de jaren 1880 en 1920 enige opgang had gemaakt.1938 Hoewel Van den Bergh van Eysinga 
inmiddels met emeritaat was en zijn aanhang was geslonken tot een minimum, bleven zijn 
radicale ideeën ook in de jaren rond 1950 voor Anne het uitgangspunt vormen van haar 
theologische opvattingen. De kern van zijn ideeën lag voor Anne lag in het slot van zijn boek uit 
1935: 
 
 
 

                                                           
1933 Idem. 
1934 Jaarboek van de Nederlandse Protestantenbond, 1940, bijlage lijst van beschikbare lezingen (p. 77), Stadsarchief Rotterdam, 135: 272 
Jaarboeken van den Nederlandschen Protestantenbond. 
1935 Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 144-145. 
1936 ‘Een zonderlinge benoeming’ noemde de redacteur van De Tijd de aanstelling van de verdediger van de radicale school. Het curatorium 
der Amsterdamsche universiteit had namelijk de Utrechtse hoogleraar H. Th. Obbink voorgedragen en die voordracht was overgenomen door 
het college van B en W, die met de uiteindelijke beslissing voor de Gemeentelijke Universiteit waren belast. Maar de orthodoxe Obbink 
kreeg in de linkse fracties slechts 14 stemmen, terwijl Van den Bergh van Eysinga er 24 kreeg. Toen na drie herstemmingen de situatie 
ongewijzigd bleef, werd besloten de frontman van de radicale vrijzinnigheid te benoemen. Waarmee het de linkse en volgens de redacteur 
‘grootendeel officieel ongeloovige’ raadsleden waren die besloten over de vraag wie aan de theologische universiteit in Amsterdam ‘aan 
christelijke studenten den beginselen zou bijbrengen der Godsdiensts-geschiedenis en hun beslissing viel uit in uiterst linkschen zin.’ Zie: 
‘Een zonderlinge benoeming. Radikale theologie te Amsterdam’, De Tĳd: godsdienstig-staatkundig dagblad, 07-05-1935. 
1937 Overgenomen uit: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 08-02-1930. 
1938 Allard Pierson was de eerste die (1878) zijn twijfel over de historische Jezus op papier zette. Drie jaar na het verschijnen van zijn 
publicatie (Bergrede) hield A.D. Loman in het gebouw van de Vrije Gemeente in Amsterdam een lezing over het onderwerp (‘Het oudste 
Christendom’), welke onder de toehoorders een storm van verontwaardiging veroorzaakte. Lohman beweerde dat het Christendom 
oorspronkelijk niets anders geweest is dan een Joods–messiaanse beweging, en de gestalte van Jezus een symboliseringen personificatie van 
gedachten die pas in de 2e eeuw volledig tot hun recht konden komen. Bron: Hermann Detering, ‘De Hollands-Radicale benadering van de 
Paulijnse brieven’ (Nederlandse vertaling J.H. Ritzema), Journal of Higher Criticism, 3/2, 1996, pp. 163-193. 
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De idealistische wijsbegeerte vervalscht niet, gelijk hare onkundige bestrijders gelooven, 
de geschiedenis van den oorsprong van het Christendom, maar bevrijdt den mensch wél 
van het vooroordeel, dat het begin reeds het ware moet geweest zijn; een vooroordeel, 
dat men zoowel rechts als links nog altijd kan aantreffen.1939  

 
Zij kon niet begrijpen dat ‘de oude modernen, de vrijzinnigen’, waren gestopt met nadenken. Dat 
ze als het op het geloof aankwam hun verstand uitzetten en dat velen de radicale school 
verouderd noemden, zonder haar ideeën ooit bestudeerd te hebben.1940 Als het zo noodzakelijk 
was dat beschreven moest kunnen worden hoe een proces van historiseren zich voltrokken had, 
om het niet-historische karakter van de evangeliën duidelijk te maken, dan moest volgens haar 
ook het ontstaan van de Olympische Godenwereld nauwkeurig beschreven worden om 
begrijpelijk maken dat de verhalen daarover mythen en dus geen realiteiten zijn. ‘De uit een 
maagd geboren godszoon, die doden opwekt, zelve uit het graf herrijst en ten hemel vaart, is een 
mythische figuur niet volgens hypothese van de radicale school, maar krachtens de evangelische 
beschrijving zelve.’1941 Anne sprak de hoop en het geloof uit dat er eens een positieve 
herwaardering zou komen van dit gedachtegoed. Zijzelf had in ieder geval nooit uit de voeten 
gekund met ‘de oudmoderne theorie van de profeet van Nazareth, de brave timmermanszoon, 
die foutievelijk vergoddelijkt is’ en de orthodoxe opvatting, dat God eenmaal in mensengestalte 
op aarde was verschenen, kon zij evenmin delen. ‘De radicale beschouwing, dat de verschijning 
van God in Christus een gelijkenis is voor de eeuwige menswording Gods, leerde ik als de enige 
juiste zien, zoals ik sinds altijd in preken en voordrachten getuigd heb.’1942 

Uiteindelijk deden de spanningen in het vrijzinnige veld en het organisatorische 
getouwtrek waarmee dat gepaard ging (en nog lange tijd gepaard zou gaan) haar besluiten om 
haar emeritaat aan te kondigen. Ook binnen Het Nieuwe Verbond waren de remonstranten, de 
lutheranen en de doopsgezinden inmiddels begonnen aan een nieuw vorm van samenwerking, 
waarin het aspect van de kerk, die men weer ging aanduiden als ‘het lichaam van Christus’ , een 
veel grotere rol speelde dan voorheen. Het uitgangspunt van de samenwerking lag nu zogezegd 
in de christelijk-vrijzinnige basis van de verschillende geloofsgenootschappen en dus niet langer 
in een overkoepelende vereniging van religieus ingestelde mensen. Dit had voor de Vereniging 
voor Vrijzinnige Religie aan de Linkermaas verstrekkende gevolgen en zou ook op de NPB-
afdeling in de nabije toekomst een zware wissel gaan trekken, zo voorzag Anne.1943 Dat wilde ze 
niet onder haar leiding laten gebeuren. Het was tijd om te gaan. 

Ze nam afscheid op 12 september 1948. Van den Bergh van Eysinga kwam naar Het 
Nieuwe Verbond om er bij aanwezig te zijn. Zelf bracht ze nog eens in herinnering hoe collega 
Cornelis Hooykaas haar naar Rotterdam had gehaald en zij samen met Simon Gorter het Nieuwe 
Verbond hadden gerealiseerd. Van den Bergh van Eysinga bedankte zij voor zijn fijne colleges, 
waardoor ze zich verder was gaan verdiepen in de radicale christus-beschouwing die zij 
‘sindsdien met hart en geest ‘ aanhing.1944 Als slotwoorden voor de afdeling had zij Jeremia 31:31 
gekozen: ‘Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en die in hun hart geven’. Een symbolische 
samenvatting van haar predikantschap? Ze had geen dominee willen zijn die van de kansel het 
Woord van God verkondigde, maar een voorgangster die slechts de ziel van haar toehoorders 
poogde te openen en ontvankelijk te maken. ‘…slechts een poging naast de vele andere en niet bij 
voorbaat de effectieve.’1945          
                                                           
1939 Van den Bergh van Eysinga, Leeft Jezus of heeft hij alleen maar geleefd, p. 168. 
1940 Zie haar opmerkingen hierover Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 146 
1941 A. Mankes-Zernike, ‘Prof. dr. G.A. v.d Bergh van Eysinga als nieuwtestamenticus’, Theologie en Praktijk 18, 1958, pp. 110-112, aldaar 
p. 111. 
1942 A. Mankes-Zernike,‘Terugblik’, Bondsnieuws, juli-augustus 1948. 
1943 Het ledental daalde snel na de jaren 1950. In 1955 vond een fusie van de afdelingen op de Linker- en Rechter maasoever plaats. Er kwam 
één afdeling die kerkhoudend werd en een eigen voorganger had (ds. Siccama tot 1957). Uit de stukken blijkt dat de samenwerking met 
Remonstranten, Doopsgezinden, Luthersen en Vrijzinnig-Hervormden steeds moeizamer liep. Door verschil in inzicht tussen de 
doopsgezinde Siccama, die veel meer dan de leden richting de kerk werkte en er op stond avondmaal en doop te bedienen, werd besloten 
naar een andere voorganger te zoeken. In 1958 werd ds Boeke voorganger bij de afdeling. Hoewel hij succesvoller was dan zijn voorganger, 
nam het ledenaantal toch af. De Vereniging voor Vrijzinnige Religie werd in 1960 opgeheven. Zie: Archief Nederlandse Protestanten Bond 
Rotterdam, inventarisnr. 135, 1.1: ‘De Nederlandse Protestanten Bond; aard en ontwikkeling van de afdelingen te Rotterdam’. 
1944 Zie voor terugblikken en verslagen van het afscheid: Bondsnieuws, juli-augustus en september-oktober 1948 
1945 Idem. 
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In het Bondsnieuws schreef ze in de weken voor haar afscheid over de lange periode die lag 
tussen haar intrede aan de Linkermaas en haar afscheid. Hoe de tijd verstreken was realiseerde 
ze zich elke keer als ze naar haar kleinzoon keek. Haar eigen zoontje was even oud geweest toen 
zij samen naar Rotterdam waren gekomen. Ze haalde nog eens aan hoe bepalend haar jeugd was 
geweest voor haar theologische visie en hoe ze had ondervonden dat ze bij de afdeling van de 
Protestanten Bond veel beter op haar plaats was dan in een doopsgezinde gemeente: 
 

Want ik ben niet van huis uit Doopsgezind, maar heb catechisatie gehad en ben ter kerke 
gegaan in de Vrije Gemeente van Amsterdam. Pas na mijn candidaatsexamen in de 
theologie ben ik lid van de Doopsgezinde Gemeente geworden, mede onder invloed 
hiervan dat die de deuren van het seminarium ook voor vrouwen hadden open gezet.1946 

 
Het was geen toeval dat zij een kleine dertig jaar aan een afdeling van de Protestantenbond 
verbonden was geweest en niet aan een kerkgemeente. Het werken in een kerk mocht dan een 
stevige achtergrond van organisatie en traditie bieden voor een predikant, Anne had altijd het 
gevaar gevreesd ‘dat men zal gaan geloven in die organisatie reeds een goddelijk orgaan te 
bezitten zodat alleen het behoren daartoe reeds met God verbindt’.1947 Immers, velen spraken 
tegenwoordig weer van ‘Christus, die Zijn kerk niet verlaat. Ik wil daar niet tegen polemiseren, 
slechts opmerken, dat niets in mij op dat woord resoneert.’1948 Dat God zich wil verbinden met 
iedere enkeling was de krachtigste band van eenheid met alle mensen en naar dat universalisme 
wilde Anne toe. De organisatorische strijd tussen kerken en afdelingen zou de komende jaren 
niet te ontwijken zijn, zo benadrukte ze nog eens. Die taak liet ze graag aan haar opvolger.1949 De 
geestelijke strijd echter, die zou ze nooit uit de weg gegaan. Ook na haar emeritaat niet. 
  
Het emeritaatsfonds en de erfenis van Metje Gerritsma 
Toen Anne Zernike aan het einde van het voorjaar van 1947 officieel aan de leden van de 
afdeling had aangekondigd dat zij in de loop van 1948 met emeritaat wilde gaan, berichtte het 
afdelingsbestuur haar dat dit besluit verdriet deed, maar dat het werd gerespecteerd.1950 Met 
haar vertrek werd de kwestie van de voortdurende geldzorgen binnen de afdeling opnieuw 
actueel. Kon de afdeling de scheidende voorgangster wel een pensioen bieden? Eigenlijk niet en 
dat baarde zowel het bestuur als Anne zorgen. Want hoe moest zij straks haar inkomen veilig 
stellen? 
           Hoewel Anne in haar autobiografie beweerde zich nooit zorgen te hebben gemaakt over 
haar financiële positie na haar pensionering en de kwestie laconiek behandelde, blijkt uit het 
NPB jaarboek van 1936 dat zij zich al in de jaarvergadering van 1935 ontzettend opwond over 
de niet-bestaande pensioenregeling voor NPB-voorgangers.1951 De omstandigheden waarin 
iemand met pensioen ging verschilden volgens haar per afdeling en in sommige afdelingen, zoals 
aan de Linker Maasoever, was nauwelijks iets geregeld. Het landelijk bestuur had onderzoek 
gedaan en was tot dezelfde conclusies gekomen.1952  
            Tien jaar later, toen ze zelf haar afscheid aankondigde, was er nog steeds niets geregeld. 
Om haar niet in de problemen te brengen riep de afdeling Linker Maasoever een fonds in het 
leven. Een financiële commissie ging aan de slag en kwam met schrikbarende cijfers. De 
afgelopen jaren hadden er ingehakt. De hoge kosten van de nieuwbouw en de daarop volgende 
crisis hadden er voor gezorgd dat de afdeling zoals het er nu voorstond haar scheidend 
voorgangster slechts een schamele vijftig gulden per maand, voor een periode van vijf jaar kon 
toezeggen. De commissie boog zich over de vraag hoe ze, op korte termijn, meer geld in kas 
                                                           
1946 Idem, juli-augustus 1948. 
1947 Idem, september-oktober 1948. 
1948 Idem. 
1949 Mankes-Zernike, ‘Terugblik’. 
1950 Bondsnieuws, juni 1947. 
1951 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 222. 
1952 Anne voelde het ‘als een leemte, dat er nu wel allerlei wenschelijkheden uitgesproken zijn maar het rapport geen enkele materiële 
regeling [geeft]. Hoofdzaak is toch: hoe zal men aan fondsen komen om dat alles mogelijk te maken?’Verslag jaarvergadering 1935 te 
Nijmegen, opgenomen in het Jaarboek Nederlandse Protestantenbond 1936 (p. 31), Stadsarchief Rotterdam, 135: 272 Jaarboeken van den 
Nederlandschen Protestantenbond. 
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konden krijgen zodat in ieder geval de termijn van vijf jaar kon worden verdubbeld. Aan de 
leden werd gevraagd gul geld te storten in het emeritaatsfonds dat in haar naam was opgericht. 
Waren de leden niet allen heel enthousiast geweest toen zij een jaar eerder haar 
vijfentwintigjarig jubileum hadden gevierd? Bleek uit dat enthousiasme niet dat deze 
voorgangster een goed pensioen verdiende?1953 Van het bij elkaar gebrachte bedrag zou een 
lijfrente kunnen worden gekocht, waar Anne dan maandelijks een bedrag uit uitgekeerd zou 
krijgen. 

De commissieleden begonnen ook mensen en organisaties buiten de afdeling aan te 
schrijven. Spoedig kwam er geld binnen. Maar niet iedereen was gul. De secretaris van de 
Algemene Doopsgezinde Sociëteit liet weten dat de doopsgezinden niet mee wensten te betalen 
aan het pensioen van de allereerste predikante van Nederland die vijfendertig jaar geleden in 
een doopsgezinde kerk in haar ambt was bevestigd.1954 Anne had volgens de ADS kort daarvoor 
uit eigen beweging het contact verbroken. Waarschijnlijk was dat een reactie op de plannen om 
alle doopsgezinde gemeenten onder de overkoepelende Algemene Doopsgezinde Sociëteit te 
brengen en de tendens van de Broederschap richting midden-orthodoxie en oecumene.  
 Anne Zernike voelde zich allang niet meer thuis bij de doopsgezinden. Sinds ze in 1920, 
toen ze op 33-jarige leeftijd weduwe was geworden en had aangegeven graag haar professie 
weer op te pakken en geen beroepen meer had gekregen vanuit de Doopsgezinde Broederschap, 
ervoer ze een afstand tot hen. Ze was er diep door gekwetst, dat zij haar in een van de zwaarste 
periodes van haar leven niet de hand hadden gereikt.1955 Daarbij kwam ook dat de afstand 
tussen haar theologische opvattingen en die van de meeste doopsgezinden, een afstand die er al 
bij haar aantreden in 1911 was geweest, in de loop der jaren, met het ontwikkelen van haar 
radicale vrijzinnige ideeën, alleen maar was gegroeid.1956 Ook de doopsgezinde gemeente van 
Bovenknijpe liet weten niet mee te kunnen betalen aan het pensioen van hun voormalig 
voorgangster. De reden daarvoor was de grote financiële druk waar de gemeenteleden nu al 
onder stonden. Ze zagen de dominee graag in Friesland en waren blij dat zij zo nu en dan nog 
eens voorging in hun kerkje, maar ook de Knijpsters gaven aan dat ‘ds. Zernike’ allang niet meer 
tot de doopsgezinden behoorde.1957  
                Annie van Beuningen-Eschauzier, de vrouw die Jan en Anne in de laatste periode van 
Jans leven zo dierbaar was geweest, stuurde ook een afwijzend briefje. Ze schreef dat zij het 
momenteel financieel niet aan kon Annes pensioen te steunen.1958 Speelde hier oud zeer? De 
dames waren van elkaar verwijderd geraakt toen Anne haar kort na de dood van Jan de deur had 
gewezen.1959 Maar de laatste zin in het briefje van Annie van Beuningen doet toch aannemen dat 
oud zeer niet de reden was. Annie schreef dat het haar speet niets te kunnen betekenen. Ze had 
er ‘hart genoeg voor’, gezien haar ‘zo vriendschappelijke verhouding met den grooten 
schilder’.1960 

 
 

                                                           
1953 Zie: brief aan de leden van de afdeling Linker Maasoever, juni 1947 en ‘Belangrijk nieuws’, Bondsnieuws, juni 1947, Stadsarchief 
Rotterdam, 135: Archief van de Nederlandse Protestantenbond, Afdeling Linkermaasoever, 66. Stukken betreffende het dr Mankes-
Zernikefonds.  
1954 Brief Algemene Doopsgezinde Sociëteit aan het bestuur van het emeritaatsfonds van de NPB -Afdeling aan de Linkermaas, Stadsarchief 
Rotterdam, 135: Archief van de Nederlandse Protestantenbond, Afdeling Linkermaas, 66. Stukken betreffende het dr Mankes-Zernikefonds. 
1954 Idem. 
1955 Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 130-131. I.M. Luyt, ‘In Memoriam. Mevrouw Dr.Annie Mankes-Zernike’, Algemeen Doopsgezind 
Weekblad, 18-03-1972. 
1956 I. M. Luyt. ‘In Memoriam’.  
1957 Brief Doopsgezinde Gemeente Bovenknijpe aan het bestuur van het emeritaatsfonds van de NPB -Afdeling aan de Linkermaas, 
Stadsarchief Rotterdam, 135: Archief van de Nederlandse Protestantenbond, Afdeling Linkermaas, 66. Stukken betreffende het dr Mankes-
Zernikefonds. 
1957 Idem. 
1958 In haar oorlogsdagboek heeft Annie van Beuningen nog over Jan Mankes geschreven. Annie van Beuningen-Eschauzier, 
Oorlogsdagboek: Thedinghsweert 1 februari 1940-maart 1944, via: http://www.mariannedebruyn.nl/blader.php?boek=8 [geraadpleegd op 
28-10-2011]. 
1959 Beint Mankes, pp. 54-55 
1960 Brief A. Van Beuningen- Eschauzier aan het bestuur van het emeritaatsfonds van de NPB -Afdeling aan de Linkermaas, in: Stadsarchief 
Rotterdam, 135: Archief van de Nederlandse Protestantenbond, Afdeling Linkermaas, 66: Stukken betreffende het dr Mankes-Zernikefonds. 
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Briefje Annie van Beuningen Eschauzier aan Emeritaatsfonds NPB afdeling Linkermaas, 4 juli 1948 
 

Wie wel bijdroegen aan het fonds waren de (oud)leden van de Rotterdamse Kunstkring. De 
Kring, die vanaf 1913 had gepoogd om de algemene studie van wetenschap, wijsbegeerte, 
godsdienst, ethica en kunst, kortom van ‘alle geestelijk leven' in de havenstad te bevorderen, 
door zelfstandig lezingen en andere bijeenkomsten organiseren en contacten tussen haar leden, 
waaronder veel medici, mensen uit de rechterlijke macht, predikanten, leraren en kunstenaars, 
te bewerkstellingen.1961 Het was de Kunstkring die in februari 1920, slechts twee maanden voor 
het overlijden van Jan Mankes, nog een tentoonstelling van zijn werk had georganiseerd.1962 
Anne Zernike moet er op haar plek zijn geweest. Er werd gediscussieerd over Gandhi en Tagore, 
haar vroeger zondagsschoollerares Emilie Knappert kwam er spreken, net als Annes zus 
Elisabeth, Menno ter Braak en Annie Salomons. Er werden bovendien veel tentoonstellingen 
georganiseerd, bijvoorbeeld over Van Gogh, maar ook de etsen van Marius Bauer en Annes 
buurman Derksen van Angeren werden er getoond. Zelf sprak Anne ook wel eens voor de 
kringleden, maar in welke mate dat was valt niet te achterhalen. Uit de gulle giften van de leden 
van de kring is wel op te maken dat de predikante werd gewaardeerd.1963   
 Daarnaast kwamen ook van vele oude bekenden, oud-catechisanten, collega’s en 
vrienden gulle gaven binnen. Zowel van doopsgezinde zijde, uit haar Woodbrookers tijd, als van 
vrienden uit lang vervlogen tijden. Onder hen Marie Overdiep-Ham, de bankiersvrouw uit 
Heerenveen, die Anne had leren kennen ten tijde van haar predikantschap in Friesland.1964 Een 
ander gulle geefster was de doopsgezinde predikante Metje Tjitske Gerritsma. Ook haar had 
Anne leren kennen in Bovenknijpe. Metje was toen nog leerling aan het gymnasium in 
Leeuwarden. Elke zondag zat zij met haar ouders bij Anne in de kerk.1965 De Gerritsma’s waren 
vermogend. Ze reden als een van de weinigen in een auto. Daar hadden ze er niet één van, wat in 
die tijd al iets bijzonders was, maar zelfs twee.1966  

                                                           
1961 J. E. van der Pot, ‘De Rotterdamsche kring. 1912-1931’, Rotterdams Jaarboekje (1962) pp. 137-159, aldaar p. 124. 
1962 Zie verwijzing in: ‘Kunst. Jan Mankes’, Algemeen Handelsblad, 05-01-1924. Tot de initiatiefnemers van de Rotterdamsche Kunstkring 
behoorden o.a. mevr. E. Mees-van Stolk die als secretaresse optrad, mej. L. Havelaar (De directrice van het Zuidervolkshuis aan de Brink in 
Rotterdam Tuindorp Vreewijk), mr. K. P. van der Mandele (een van de oprichters van Tuindorp Vreewijk) en dr. J. C. J. Bierens de Haan 
(chirurg en kunstverzamelaar, afkomstig uit een doopsgezind geslacht uit Amsterdam). Zie: J. E. van der Pot, ‘De Rotterdamsche kring. 
1912-1931’, Rotterdams Jaarboekje, 1962, pp. 137-159, aldaar p. 124. 
1963 De Rotterdamsche Kunstkring wist allerlei intellectuelen met elkaar in aanraking te brengen en tegemoet te komen aan de geestelijke 
behoeften van de eigen tijd. Er ontsproten er ook nog andere Rotterdamse contacten aan de Rotterdamsche Kring. Zo werd sinds 1926 in de 
Kring geregeld vergaderd door 'Studia Vinculum', een vereniging van vrouwen met academische opleiding, van wie de meesten ook Kringlid 
waren. Anne was ook lid van deze vereniging, waar zij na haar emeritaat een bijbelclub leidde. Zie Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 232. Ze 
vervulde er ook een bestuursfunctie. 
1964 Over Marie Overdiep-Ham: Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 73-74. Zie ook hoofdstuk 2. 
1965 Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 74-75. 
1966 Beint Mankes, p. 51. 
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Cornelis Gerritsma was raadslid en wethouder voor de vrijzinnige kiezersgroep Schoterland. In 
1916 kocht hij de villa Woudoord, aan de Wilhelminaweg in het nabij Bovenknijpe gelegen 
Oranjewoud.1967 Zijn dochter Metje, werd door Beint later beschreven als ‘het type van de 
sentimentele Friezin’.1968 Vanaf de tijd dat zijn moeder predikante was in Bovenknijpe was Metje 
haar ‘aanhangster en bewonderaarster’.1969  
 Toen het meisje na een van de zondagse diensten had aangegeven de voorgangster 
dringend te willen spreken, had Anne al wel een vermoeden van wat er aan de hand was. En 
inderdaad, Metje had besloten dat ze na het gymnasium theologie ging studeren en doopsgezind 
predikante wilde worden. Misschien dacht Anne terug aan haar eigen adoratie voor 
godsdienstonderwijzeres Jacoba Mossel, door wie ze voor de studie theologie had gekozen. Ze 
ried Metje de studie en het beroep af. Die raad werkte averechts. De gymnasiaste besloot het wel 
te doen. ‘Had haar Friese koppigheid kracht geput uit het verzet?’1970 Metje studeerde vanaf 
1912 aan het Doopsgezind Seminarium in Amsterdam. Ze werd de derde vrouw die er examen 
deed.1971 Op 26 juni 1917 werd ze met haar scriptie De godsdienst van Tolstoi tot proponente 
bevorderd.1972 Het waren dezelfde gemeenten die Anne in 1911 hadden gevraagd, die nu Metje 
graag wilden hebben. Opnieuw viste Mensingaweer achter het net, maar de doopgezinde 
gemeente van Baard had ditmaal beet. Op 18 november 1917 werd ds. M.T. Gerritsma er 
bevestigd door haar oom ds. A. Gerritsma.1973 

 Anne bleef goed bevriend met Metje die naast een zwak gestel leed onder aanvallen van 
melancholie. Na enkele jaren in Baard ging ze naar een kuuroord in Leysin in Zwitserland, waar 
ze ruim drie jaar verbleef. 1974 Daarna bleef ze sukkelen. Ze werd voorgangster op Ameland en in 
Delft en St. Anna Parochie, maar haar gezondheid speelde steeds meer op.1975 Jaren later schreef 
Anne daarover aan een gezamenlijke vriendin, de Friese schooljuf Wike Zijlstra: 
 

‘Ik ben er evenmin als u zeker van dat Metje anders om zou hebben gereageerd als ik 
haar het predikantsambt had aangeraden. […] Ze zou er waarschijnlijk gelukkiger van 
zijn geworden. U weet niet wat ’n ontzaglijke moeite en uitputting het haar altijd weer 
heeft gekost haar preken voor te bereiden en uit te spreken. Daar sprak ze met anderen 
niet over, ik heb jaren lang gewerkt om de zwaarte van die last waaronder ze haast 
bezweek te helpen verlichten. Maar ’t is eenmaal haar weg geweest.1976  

 
In 1932 legde Metje haar ambt neer. Ze werd directrice van een vakantieoord voor werkende 
vrouwen in Hilversum. In de oorlogsjaren keerde ze terug naar Bovenknijpe en werd daar 

                                                           
1967 Zie: R.L.P. Mulder-Radetzky en B.H de Vries, De geschiedenis van Oranjewoud. Van Vorstelijk lustslot tot voorname buitenplaatsen 
(Alphen aan de Rijn 1989) p. 270. Villa ‘Woudoord’ is in 1908 gerealiseerd naar ontwerp van K.P.C. de Bazel uit Bussum, in opdracht van 
T.C. van Eijk Bijleveld. Het landhuis is een voorbeeld van de typisch Hollandse baksteen-architectuur met een rationeel grondplan, die De 
Bazel met o.a. Berlage in deze periode heeft ontwikkeld. Zie: http://rijksmonumenten.nl/monument/510457/woudoord/heerenveen. 
1968 Beint Mankes, p. 51. 
1969 Idem. 
1970 Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 74-75. 
1971 A. Mankes-Zernike, ‘Metje Gerritsma’, Doopsgezind Jaarboekje, 1951, p. 13-14. Zie ook: Verslagen van de ADS 1912, p. 25; De 
Zondagsbode, 30: 42 (19-08-1917), 46 (16-09-1917) en 47 (23-09-1917). 
1972 Verslagen ADS 1917, p. 9. Met haar studeerden ook vier mannelijke studenten af. Er werd geen aandacht besteed aan het feit dat zij (na 
Anne Zernike in 1911 en Marie Ten Bosch in 1913) de derde vrouw was die afstudeerde.  
1973 De Zondagsbode, 31/4, november 1917, p. 16. Vgl. ook: Rekker-van der Werf, ‘De eerste vrouwelijke predikanten in Nederland’, pp. 
425-426. 
1974 Mankes-Zernike, ‘Metje Gerritsma’, p. 13-14. Leysin in Zwitserland was vooral bekend vanwege zijn sanatorium voor tuberculose. Met 
welke reden Metje er precies verbleef is onduidelijk. 
1975 Na Nes stond Metje Gerritsma achtereenvolgens in de gemeenten Delft (1927-1929) en 
St.-Annaparochie (1929-1932); daarna was zij nog even hulppredikant te Giethoorn (1934) en Bovenknijpe (1943). Van 1934 tot 1943 was 
zij directrice van het vakantieoord Blijdenstein te Hilversum en van 1946 tot en met 1949 directrice van Renderloo bij Epe. Zie haar 
levensbeschrijving door G. Fopma in het Algemeen Doopsgezind Weekblad, 23/52, september 1950.  
1976 Brief Anne Mankes-Zernike aan Wike L. Zijlstra 15-10-1959, archief Tresoar (Leeuwarden); ‘Wike Louis Zijlstra 1893-1964’. Wike 
Zijlstra was een onderwijzers die baanbrekend werk verrichte voor het Friestalig onderwijs met haar eigen taalmethode en het zelf ontworpen 
tweedelige ‘lêsrak’. Ze woonde sinds 1951 samen met de Friese dichter/schrijver Douwe Kalma die werkte aan de vertaling van het complete 
oeuvre van William Shakespeare in het Fries.  
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voorgangster in het kerkje aan de vaart.1977 Ze woonde na 1945 nog even in Epe, maar overleed 
in 1950 op 57- jarige leeftijd, thuis in villa Woudoord te Oranjewoud.1978  

In haar afscheidsbrief had ze Anne geschreven: ‘Meer dan ooit weet ik dat het leven een 
heerlijkheid is’.1979 Ze wist dat ze ging sterven en had haar uitvaart zelf georganiseerd. Slecht één 
van haar vrienden mocht in de dienst het woord voeren, zo was haar uitdrukkelijke wens. Dat 
was Anne. Die sprak volgens de aanwezige verslaggever ‘op gevoelige wijze’ over Metje, die als 
meisje een robbedoes was, maar in haar studentenjaren melancholisch was geworden. Lag het in 
haar wezen, had Anne zich afgevraagd? Ze hadden een goede vriendschap gehad. Dikwijls las 
Metje, die veel gevoel voor kunst had, verzen voor en verklaarde zij reproducties van 
schilderijen die ze had bewonderd. Vaak luisterden ze naar muziek. ‘Het ging er altijd bij haar 
om, de mensen iets te geven van het tere, van het beste, dat in haar was; iets van de schoonheid 
die zij om zich en in zich verzameld had’, aldus Anne.1980 Wie tijdens haar ziekte haar bezocht, 
behoefde niet te troosten, hij werd zelf door de zieke gesterkt en getroost’, sprak Anne de 
rouwenden in Bovenknijpe toe. ‘Als ik ooit heb ervaren, wat geloof betekent, geloof dat 
gelouterd werd door beproeving, dan is het aan dit ziekbed geweest. We mogen dankbaar zijn 
dat haar de grote Goddelijke genade is geschonken, waardoor ze zo velen tot zegen kon zijn.’1981 
Op die stralende herfstmiddag werd ze vanuit het kerkje naar het voor Anne zo bekende kerkhof 
tegenover de pastorie gebracht. 
 

Links: Metje Gerritsma, de Heerenveense koerier, 04-09-1950. Rechts: Wike L Zijlstra (op bankje) met een vriendin (vermoedelijk 
Metje T. Gerritsma) bij een huis op Ameland (Tresoar/FMLD, foto Van der Peijl, Leeuwarden).1982 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1977 ‘Da. M. T. Gerritsma †’, Nieuwsblad van Friesland: Hepkema’s courant, 04-09-1950 en ‘Mej. Ds. M. T. Gerritsma †, De 
Heerenveensche Koerier: onafhankelĳk dagblad voor Midden-Zuid-Oost-Friesland en Noord-Overĳssel, 04-09-1950. 
1978 Mankes-Zernike, ‘Metje Gerritsma’, pp. 13-14. 
1979 Idem, pp. 17- 18. 
1980 Zie: ‘Begrafenis mej. Ds. M. T. Gerritsma. Grote belangstelling’, De Heerenveensche Koerier: onafhankelĳk dagblad voor Midden-Zuid-
Oost-Friesland en Noord-Overĳssel, 07-09-1950. 
1981 Idem. 
1982 Foto via: http://collections.tresoar.nl/cdm/search/searchterm/Wike [geraadpleegd op 01-09-2013]. 
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Kort na die begrafenis ontving Anne thuis in Rotterdam een brief van notaris mr. H. Veeninga uit 
Heerenveen.1983 Metje liet haar een bedrag van 4000 gulden na, bestemd voor haar 
emeritaatsfonds. Anne kon het geld goed gebruiken. Maar de inmiddels hoogbejaarde Cornelis 
Gerritsma tekende beroep aan tegen het legaat dat Anne uit de erfenis van Metje zou krijgen. Hij 
had zijn dochter het geld geschonken, op voorwaarde dat zij het niet aan anderen mocht geven. 
De oude Gerritsma wilde een deel van het bedrag dat aan Anne was toegekend terugvorderen, 
waardoor Annes legaat een stuk lager zou uitvallen. Anne riep de hulp in van de notaris mr. 
Loeff, een van haar afdelingsleden. Hij liet de notaris in Heerenveen weten dat zijn vroegere 
lerares het geld toch echt goed kon gebruiken. Zou zij het overgebleven bedrag niet direct op de 
bankrekening kunnen ontvangen, zo stelde mr. Loeff voor, want:  
 

Intussen is echter mevrouw Mankes gepensioneerd met een zeer bescheiden pensioen, 
voldoende voor haar levensonderhoud, maar niet voor bijzondere uitgaven voor kleding, 
boeken reizen, etc. Zij tracht met lezingen en preekbeurten een aanvulling te verdienen 
en zou het saldo van het legaat, dat dus ongeveer 1200 gulden zou bedragen goed 
kunnen gebruiken (…).1984 

 
Na de nodige brieven kwamen beide notarissen tot de overeenkomst dat Anne het resterende 
deel van het legaat rechtstreeks en voor juni 1951 zou ontvangen. Daarbij stelde Anne wel de 
voorwaarde dat zij het gehele bedrag, 4000 gulden, alsnog zou krijgen mocht de oude Gerritsma 
voor juni komen te overlijden. Een vooruitziende blik. Op 18 mei 1951 overleed Cornelis 
Gerritsma op 85 jarige leeftijd.1985 
 
EEen Nobelprijs en een reis naar Florence 
Dankzij de erfenis van Metje Gerritsma kreeg Anne het financieel iets minder zwaar, maar toen 
in 1953 haar broer Frits Zernike de Nobelprijs voor de Natuurkunde werd toegekend, met 
daaraan gekoppeld een bedrag van 180.000 gulden, braken voor Anne nog betere financiële 
tijden aan.1986 

Dat de Groningse hoogleraar de Nobelprijs kreeg had hij zelf lange tijd niet durven 
geloven. De journalist die nadat het nieuws bekend was naar zijn huis in Groningen werd 
gestuurd voor een interview moest uren zoeken voor hij de professor had opgespoord. Deze zat 
te lunchen en dacht stellig dat er sprake moest zijn van een studentengrap. Hij had de brief uit 
Stockholm terzijde gelegd. Kort daarvoor, bij een familiediner in Amsterdam ter ere van de 
medaille die hij had ontvangen van de prestigieuze Royal Society in Londen, was nog geopperd 
dat nu ‘De Nobel’ wel snel zou volgen. Zijn uitvinding had het tenslotte mogelijk gemaakt dat 
levende cellen en bacteriën zonder inbreng van vreemde stoffen via de microscoop levend 
konden worden bestudeerd.1987 Maar voor een Nobelprijs vond Frits, aan wie zelf alle eerzucht 
vreemd was, zijn uitvinding niet goed genoeg.1988  

Toch waren anderen in zijn omgeving er wel van overtuigd. Dat de stille, bescheiden 
jongen ooit professor zou worden en het ver zou brengen hadden ze vroeger al wel gedacht. Al 
op jonge leeftijd had Frits op een veiling een twee meter lange kijker kocht en die eigenhandig 
omgetoverd tot een instrument waarmee hij vanaf het dak van het ouderlijk huis de komeet van 
1910 fotografeerde.1989 Toen wisten ze al dat Frits later professor werd, net zoals Anne 
predikante zou worden.  

 
 

                                                           
1983 Briefwisselingen (maart 1951) tussen mr. A. Loeff, Rotterdam en mr. H. Veeninga, notaris te Heerenveen, Stadsarchief Rotterdam, 135: 
Archief van de Nederlandse Protestantenbond, Afdeling Linkermaas, 66. Stukken betreffende het dr Mankes-Zernikefonds. 
1984 Idem. 
1985 Idem. 
1986 H. Brinkman (red.), Frits Zernike, Groninger Nobelprijsdrager 1888-1966 (Amsterdam 1988) p. 1. 
1987 ‘Phasencontrasmictroscopie’biedt grote mogelijkheden’, Parool, 07-01-1953. 
1988 H. Brinkman, ‘In Memoriam Frits Zernike’, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 15-03-1966. 
1989 Algemeen Handelsblad, 17-03-1966. 
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Als kinderen hadden ze daarover dikwijls gefantaseerd. Ze zouden terug gaan naar Polen, het 
land waar hun grootvader zogezegd vandaan kwam. Samen zouden de kinderen Zernike het land 
opbouwen. In het ouderlijk huis aan de Jacob van Campenstraat, dat werd omgetoverd tot een 
stad met straatnamen en brievenbussen, werd daarvoor alvast geoefend. De rolverdeling stond 
altijd vast: Frits organiseerde de universiteiten, Anne deed dat met de kerken. Voor Lize, die niet 
wist wat ze wilde worden, was de taak van koningin weggelegd, Nelly, toen nog een fanatiek 
zwemster, zou zich richten op de sport en Elisabeth op het culturele leven.1990  
 In 1953 nam de Groningse hoogleraar uit handen van de koning van Zweden de 
Nobelprijs in ontvangst. Van het daarbij behorende geldbedrag schonk hij een deel aan 
onderzoeksfondsen, een ander deel reserveerde hij voor zijn minder gefortuneerde 
familieleden.1991 Neven en nichten konden rekenen op een studietoelage en zus Elisabeth kreeg 
een geldbedrag. Ook zijn oudere zus Anne, die in jaren het dichtst bij hem stond, waarmee hij het 
onderwijs aan de Godsdienstschool van de Vrije Gemeente had gevolgd en na de HBS zo hard 
had gestudeerd op het staatsexamen Gymnasium dat hen beiden de toegang tot de universiteit 
verschafte, kreeg een som van zijn ‘Nobelgeld’.1992 Daarmee kon ze een langgekoesterde droom 
in vervulling laten gaan: een reis naar Florence.1993  

Zes jaar na Frits’ reis naar Stockholm sprak een redacteur van Trouw met de hoogleraar. 
Het waren zes jaren die zichtbaar veel van zijn fysieke kracht hadden gevraagd. ‘Zijn loop is 
moeilijk geworden, zijn woorden komen hem uit de mond met een voorzichtigheid als ware hij 
bevreesd dat een te hard geluid de tere balans van de precisie-instrumenten in zijn werkkamer 
zou verstoren.’1994 Frits had Parkinson. Na zijn emeritaat verhuisde hij met zijn tweede vrouw 
Lena naar Naarden, dichtbij zijn zus Nel. Hij hoopte er rustig te kunnen studeren. De jaren 
vulden zich met lezingen en het in ontvangst nemen van eredoctoraten. Maar het ging allemaal 
steeds moeilijker. Toen hij ook verschijnselen van dementie begon te vertonen takelde hij snel 
af.1995 Inmiddels opgenomen in rusthuis de Lichtenberg in Amersfoort overleed Frits Zernike 
‘bevrijd uit een jarenlang, zeer droevig lijden’, op 10 maart 1966. Hij werd in alle stilte 
begraven.1996  

 

                                                           
1990 Herinnering Lize Zernike, archief Brinkman, 08-02-1977. De beschreven fantasie van de kinderen komt uit de periode 1905-1910. Annes 
jongste broertje, Johannes Zernike (Hans), was toen nog niet geboren. 
1991 Frits Zernike promoveerde in 1915 in Amsterdam in de Wis- en Natuurkunde. Twee jaar later werd hij assistent van prof. dr. H.C. 
Kapteyn in Groningen. Op 25 april 1915 werd hij lector aan de Groningse universiteit (Hij nam de plek in van dr. S.L. Ornstein die 
hoogleraar in Utrecht werd). In 1920 werd Zernike hoogleraar in Groningen. Zie; Nieuwe Rotterdamsche Courant, 06-04-1920. 
1992 H. Brinkman wijst er op dat Frits Zernike dol was op zijn gezin en zijn familie. Herinneringen van familieleden getuigen van de vele 
familievakantie en bijeenkomsten waar Anne, Frits en ook de andere zussen meestal aanwezig waren. Broer Johannes (Hans) scheelde nogal 
in leeftijd en was daardoor een buitenbeentje. Bovendien woonde hij lange tijd in het buitenland.  
1993 Frits Zernike - Nobel Lecture: ‘How I Discovered Phase Contrast’, via: 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1953/zernike-lecture.html [geraadpleegd op 05-12-2013]. Via: 
http://www.nobelprize.org/mediaplayer/index.php?id=357 is te zien hoe Frits Zernike in Groningen het nieuws en de vele felicitaties voor 
zijn nobel-onderscheiding thuis in Groningen ontvangt. Tevens een kleine impressie van zijn uitvinding. Videobeeld gemaakt op 23-11-1953 
door SF Veckorevy. (Zweeds, niet ondertiteld). Zie ook: ‘Frits Zernike – Biographical’ in Nobel Lectures, Physics 1942-1962 (Amsterdam, 
1964), met daarin de verwijzing naar zijn zus Anne als eerste predikante en haar man de schilder Jan Mankes, via: 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1953/zernike-bio.html [geraadpleegd op 12-12-2013]. 
1994 J.A. Vermeulen, ‘Gesprekken met Nederlanders. Prof. dr. Frits Zernike. Nobelprijswinnaar eens Amsterdamse HBS-er’, Elsevier, 27-06-
1959. 
1995 Waarschijnlijk gaat het hier om de komeet Halley. De passage van deze komeet in 1910 veroorzaakte de grootste kometenhype van de 
20ste eeuw.  
1996 H. Brinkman, Frits Zernike, p. 3. Het citaat is afkomstig uit de rouwadvertentie in het Leidsch Dagblad, 15-03-1966. De advertentie is 
geplaatst door de zussen en broer. Opvallend is dat daarin wel Frits eerste (in 1944 gestorven) vrouw Theodora Van Vleuten van Bommel 
wordt genoemd, maar zijn tweede vrouw, Lena Baanders, ontbreekt. 
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Prof. K. Sneyders de Vogel draagt het rectoraat over aan Prof. F. Zernike, door hem de ambtsketen om te hangen, 19-09-1938. Links 
kijken hoogleraren (allen in vol ornaat) toe, v.l.n.r.: H. van Goudoever, J.M.N. Kapteyn, A.G. Roos en pedel D. van Egmond. Bijschrift: 
'Sis als Rector Magnificus gezalfd. Salve, salve Rector Magnifice, iterumque salve.' (= "welkom, welkom, RM, nogmaals welkom"). [Sis 
is de bijnaam van Frits. Zo werd hij genoemd door zijn ouders en zijn zussen en broer.]  
 

 
Foto v.l.n.r: Beint en Adri Mankes, Elisabeth Zernike, Frits Zernike, Anne Mankes-Zernike, Lize van Kampen-Zernike en Nel Korff-
Zernike, waarchijnlijk gemaakt bij Annes 75ste verjaardag op 30 april 1962, vier jaar voor het overlijden van Frits. 
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Met het geld dat ze van Frits kreeg had Anne in1954 een grote droom in vervulling laten gaan. Ze 
had Florence bezocht. Inmiddels 67 jaar bezocht ze voor het eerst de stad met zijn vele 
kunstschatten. ‘Firenze! Bloemenstad!’ luidde haar eerste opgetogen woorden van een reeks 
artikeltjes die ze in het Algemeen Doopsgezind Weekblad schreef over haar reis.1997 Per trein 
was ze in de stad gearriveerd. Bij aankomst regende het, maar de stad – het was begin mei – was 
getooid met een bloemenpracht. Alles bloeide: ‘Kastanjes en acacia’s en rozen, steeds maar weer 
rozen, in alle kleuren, grote en overstelpend vele’.1998 Op straat keek ze haar ogen uit. ‘Chique 
dames met nieuwe zomerhoedjes onder coquette naaldparapluutjes…de aapjeskoetsiers, op hun 
hoge bokken (…)’ en in de nauwe, donkere straatjes van de stad die uitkwamen op de vele 
pleinen met hun duiven en terrassen ‘de grote, zware autobussen, de glanzende auto’s en de 
snelle scooters…’1999 
 Toch was het niet de stad zelf die haar in de eerste plaats had aangetrokken. Brugge vond 
ze bekoorlijker en Amsterdam toch statiger. Het waren de onuitputtelijke kunstschatten die haar 
‘zover ‘van huis had gelokt’.2000 Het was in deze Italiaanse stad meer dan op welke andere plek in 
Europa nog altijd zichtbaar hoe de beeldende kunst zich had bevrijd uit de vormen van de 
traditie. Hier was de Renaissance begonnen, de mens herontdekt. Ze bezocht vele musea en 
kloosters en raakte diep onder de indruk van Donatello’s Maria Magdelena. Hier geen wulpse 
vrouw die boetevaardig richting de hemel keek, maar een in lompen gehulde, door verdriet 
verslagen figuur. Ze was ontroerd door dat waartoe Donetello in staat was geweest. Zijn Job met 
het kale hoofd, zijn Johannes als kind, ze maakten haar eens te meer duidelijk dat ‘in ieder mens 
verschillende tegenstrijdige personen aanwezig [zijn]. In de kunstenaar echter komen ze tot 
bewustzijn, tot duidelijke werking.’2001  

Ook de stille devotie van de ooit ook door Jan Mankes zo bewonderde fresco’s van Fra 
Angelico in het klooster van San Marco grepen haar aan. Angelico leefde volgens haar ‘in een 
boventijdelijke wereld van ingetogen, geconcentreerde godsvrucht, waarin ook al zijn figuren 
ademen’.2002 Tegenover zijn ‘Annunciatie, waarop beide figuren, de engel zowel als Maria, 
schuchter de handen gekruist tegen het lichaam hadden gevouwen, als wilden ze hun gevoelens 
voor elkaar verbergen, stond ze ‘verlegen en sprakeloos.’2003 Vanuit haar kamer in het klooster 
van Santa Maria Riparatrice, aan de Via Capponi, was ze snel in de op slechts honderd meter 
verder gelegen Duomo van Firenze.2004 De tragische beeldengroep van Michelangelo, in een van 
de zijportalen van de Dom, trok haar ‘als een magneet’ naar zich toe.2005  Ze huiverde, zo schreef 
ze, om het leed dat hij moest hebben gekend voordat hij dit werk had kunnen maken. Anne 
raakte in zichzelf gekeerd, maar was de hemel te rijk.2006 ‘Inderdaad, het emeritaat is een goed 
ding!’2007  
          Haar ervaringen in Italië wilde ze niet onbesproken laten. Naast haar artikelenreeks voor 
het Algemeen Doopsgezinde Weekblad besloot ze om een boek dat zij in Florence had leren 
kennen, Tot een beter begrip van de schilderkunst van de Italiaanse Lionello Venturi, in het 
Nederlands te vertalen. Het was een kunstgeschiedenis die de periode 1300-1950 besloeg en 
werken besprak van Giotto tot Chagall.2008 Wie het boek openslaat ziet daarvoor een mogelijke 
reden. De titel van het eerste hoofdstuk verraadt de intentie van het boek: ‘God en de mensch’, in 
de kunst wel te verstaan.2009   

                                                           
1997 A. Mankes-Zernike, ‘Florence. Stad van tegenstellingen’, Algemeen Doopsgezind Weekblad, 45(I), 47 (II) en 48 (III), 1954. 
1998 Mankes-Zernike, ‘Florence’III. 
1999 Idem. 
2000 Idem, II. 
2001 Idem, III. 
2002 Idem, II. 
2003 Idem. 
2004 Idem. Zie voor de geschiedenis van het gebouw: http://www.hotellerieworld.com/articolo/17127/four-seasons-hotel-florence-italy--the-
burden-and-honor-of-being-the-best [geraadpleegd op 07-03-2013]. 
2005 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 234. 
2006 Idem. 
2007 Idem, p. 236. 
2008 Email Anneleen Mankes aan Froukje Pitstra, 21-08-2010. Ook van Giotto was Jan Mankes zeer onder de indruk. Mankes-Zernike, Jan 
Mankes, p. 28. 
2009 Lionello Venturi, Tot een beter begrip van de schilderkunst. 1300-1950 van Giotto tot Chagall (Den Haag 1962). Oorspronkelijke 
Italiaanse titel: Come si comprende la pittura. Nederlands van dr. A. Mankes-Zernike.  



 

311 
 

 Vanaf de periode dat Anne Florence bezocht richtte ze zich weer meer, net als in haar jeugd in 
Amsterdam en later toen ze met Jan was getrouwd, op de relatie tussen kunst en religie. Net als 
de jonge vrouw uit Rilkes Geschiedenissen van onzen lieven heer, een boek dat Anne in haar 
werk over de dichter had besproken, was ze haar gevoelens over haar eigen esthetisch geladen 
religiositeit, die haar als jonge vrouw hadden bevangen, in de loop van de tijd vergeten. Bij de 
vrouw uit Rilkes boek waren die gevoelens tussen de kunstschatten in de bloemenstad terug 
gekomen: ‘Eerst in Florence als ik voor de eerste maal in mijn leven zag, hoorde, voelde, begreep 
en tegelijk leerde danken voor alles, toen dacht ik weer aan hem. Overal waren sporen van hem. 
In alle schilderijen vond ik resten van zijn glimlach, de klokken leefden nog van zijn stem, en aan 
de beelden herkende ik de afdrukken van zijn handen…ik voelde, dat hij er geweest was, ergens 
eens geweest was (…).’2010 Ook Anne wist na haar bezoek aan Florence weer dat er andere 
bronnen waren waarin het Goddelijke gevonden kon worden.  
  
Opnieuw de poëzie 
Anne keerde in de eerste jaren na haar emeritaat terug naar de dichters en kunstenaars uit haar 
jonge jaren. Ze begon zich zelfs te interesseren voor het werk van Guido Gezelle en voor Joost 
van den Vondel.2011 Het waren de dichters die ze als kind en jonge vrouw niet kon of wilde 
begrijpen. Werken die Jan wel mooi had gevonden, gedichten die haar vader had bewonderd of 
poëzie waarover haar HBS-lerares J. Aleida Nijland uitvoerig had geschreven en gepubliceerd. 
Werken waar ze zich als puber tegen had verzet, omdat ze niet modern genoeg waren geweest 
en niet pasten bij de toen zo modieuze Tachtigers, waar haar helden, Hélène Swarth, Willem 
Kloos en Lodewijk van Deyssel toe behoorden.2012      
 Inmiddels lag die periode ver achter haar. Swarth, Kloos en Van Deyssel waren overleden 
en de Beweging van Tachtig was ook voor Anne reeds jaren geleden voorbij gegaan.2013 Haar 
liefde voor de literatuur en poëzie had ze echter behouden. Ze mengde zich in letterkundige 
discussies. Debatteerde met Vestdijk over zijn Toekomst der Religie en wond zich op over 
Frederik van Eedens vertalingen van de gedichten van Tagore.2014 Die waren, zo was haar 
verteld, helemaal niet vertaald door Van Eeden, maar door niet vermelde vertalers als 
bijvoorbeeld Apie Prins, de voormalige echtgenoot van haar vroegere vriendin Ina Prins 
Willekes-McDonald.2015 In een herinneringsartikel over Hélène Swarth beschreef ze in 1959 - de 
dichteres was toen al meer dan tien jaar overleden - dat wat Swarth haar had gegeven: een 
levenslange liefde voor Rilke.2016        
 Daarmee begon een tweede periode waarin Anne zich aan het leven en het werk van 
deze dichter wijdde. Ze begon weer artikelen over hem te schrijven en publiceerde een bundel 
vertaalde verzen.2017 ‘Opnieuw ontwaakte onlangs de lust verzen van hem te vertalen, niet in de 
eerste plaats ter wille van al of niet Duits kennende lezers, maar uit behoefte ze me nog meer 
eigen te maken.’2018 Een lezingencyclus volgde. Voor de Rotterdamse Kunstkring, maar ook in De 
Harmonie in Leeuwarden, besprak ze Rilkes gedichten. Ze verhelderde veel, maar, zo vond de 
                                                           
2010 Mankes-Zernike, Rainier Maria Rilke, pp. 20-21. 
2011 Zie voor een lezing over Vondel: ‘Adam in Ballingschap. Lezing voor Ned. Prot. Bond’, Nieuwsblad van het Noorden, 07-04-1952. 
2012 Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 36-37 en p. 236. Zie over J. Aleida Nijland: Kloosterman, ‘De onweerstaanbare drang van J. Aleida 
Nijland’, p. 24.  
2013 Zie: Mankes-Zernike, Rainer Maria Rilke, pp. 49-50, waar zij afstand neemt van de ideeën van Kloos. 
2014 Zie: A. Mankes-Zernike, ‘De Toekomst der Religie’, De Groene, 31-01-1949. Zie over de discussie rondom die ontstond rondom 
Vestdijks boek: F. Sierksma, Tussen twee vuren. Een pamflet en een essay (Amsterdam 1952). Zie ook: Hans van de Breevaart, Authority in 
Question. The Controversy on Simon Vestdijk’s ‘ De toekomst der religie’ 1948-1998 (Delft 2005). 
2015 In De Groene van 4 november 1961 verscheen een artikel van de hand van C.J. Gorter over ‘De vertaling van Chitra’. Gorter schreef dat 
hij had vernomen dat het niet Van Eeden was die Tagores toneelstuk Chitra had vertaald, maar de jong gestorven Remko Ter Laan. Hierop 
volgde in de Nieuwe Rotterdamse Courant van 18 november 1961 een stuk van A. Mankes-Zernike die verklaarde dat haar vriendin Ina Prins 
Willekes McDonald altijd had beweerd dat haar ex-echtgenoot Apie Prins veel vertaalwerk voor Van Eeden had verricht, maar daar nooit 
enige erkenning of vergoeding voor had gekregen. Zie hierover: H.W. van Tricht (red.), ‘Over de Tagore-vertalingen van Frederik van 
Eeden’, in: Achter het boek, Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum Den Haag, november 1963.  
2016 Mankes-Zernike,‘Helene Swarth’, 25-10-1959.  
2017 Ze publiceerde in 1957: Uit Rilke’s schatkamer. Verzen vertaald door dr. A. Mankes-Zernike (Naarden 1957), maar schreef ook 
verschillende artikelen over de dichter, o.a: A. Mankes-Zernike, ‘De vleselijkste aller dichters’, Rainer Maria Rilke, Nieuwe Rotterdamse 
Courant, 10-03-1962, Clara Rilke, 17 april 1954, A. Mankes-Zernike, ‘Rilke en de eenzaamheid’, Nieuwe Rotterdamse Courant, 15-09-1853 
en 28-08-1954. Zie ter vergelijking ook: Mankes-Zernike, ‘Rainer Maria Rilke. Bij den tienden verjaardag van zijn sterven’, Elsevier's 
Geïllustreerd Maandschrift, 47/1, januari 1937, pp. 22-28.  
2018 A. Mankes-Zernike, ‘Inleiding’ bij Uit Rilkes schatkamer, p. 5.  
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redacteur die in Rotterdam aanwezig was, haar geringe voordrachtstechniek miste het warme 
en donkere geluid van Rilkes verzen en de essentie van zijn werk kwam daardoor niet goed over 
naar de zaal. Hij kon echter niet ontkennen dat mevrouw dr. A. Mankes-Zernike behalve een 
gevoelige ook een geleerde vrouw was, waardoor de lezing niet ‘vast [liep] in het fondant’, in de 
zoetigheid die hij vaak aantrof wanneer Rilke werd besproken.2019 
 Bij het overlijden van de echtgenoot van de predikante Gonny Scholten-van Iterson in 
1962 maakte Anne voor zijn grafsteen een Nederlandse vertaling van een gedicht van Rilke, uit 
zijn Stundenbuch.2020 Gonny van Scholten merkte daarover in haar autobiografie op: 
 

Annie Mankes-Zernike, doopsgezind predikante en de eerste vrouw in Nederland die een 
 theologie-studie afrondde, heeft de vertaling voor mij gemaakt. Het was lief van haar dat 
zij dat voor mij wilde doen, in 1962. Toen zij de vertaling gemaakt had schreef ze me dit:  
‘’k Zie een hoge top in de verte stralen/over de mensen en hun aards gewoel/’k Zal de 
laatste  stijging misschien niet halen/maar ik klim naar ’t doel.’ Zou dit het doen, Gon? Ik 
had ’t graag letterlijker vertaald, maar kon dan geen rijm krijgen. En dit drukt de 
gedachte wel uit, vind je niet? Er spreekt kracht uit je brief, en daar ben ik blij om. Die zal 
je bij tijd en wijlen wel eens begeven, maar terug komt ze ook altijd. Het beste. Liefs van 
je Annie.2021   

 

 
                                  Aankondinging lezing over Rilke door dr. Mankes-Zernike (Leeuwarder Courant, 08-01-1952) 

Anne begon meer en meer terug te kijken op haar leven. Ook haar tijd in Friesland, inmiddels 
bijna een halve eeuw geleden, passeerde opnieuw de revue. Was ze destijds in Bovenknijpe de 
juffrouw met de ‘hooghollandse spraak’, nu wilde ze proberen zich de Friese taal eigen te maken. 
Maar dan wel via de poëzie. Vooral de door Douwe Kalma in het Fries vertaalde sonnetten van 
Shakespeare wilde ze leren begrijpen.2022 In september 1959 vroeg Anne Zernike of Kalma’s 
vriendin, de Friese lerares Wike Zijlstra, die Anne kende als een vriendin van Metje Gerritsma, 
eens in Rotterdam op bezoek wilde komen.2023 Waarom Wike die uitnodiging kreeg is niet 

                                                           
2019 ‘Rainer Maria Rilke’, Het vrĳe volk: democratisch-socialistisch dagblad, 11-04-1951. ‘De klaagliederen uit Duïno’ (Rilke), Het vrĳe 
volk: democratisch-socialistisch dagblad, 26-04-1951 en ‘Dr. Mankes—Zernike over Rilke’, Leeuwarder courant: hoofdblad van Friesland 
08-01-1952. Zie ook: Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 235-236 en Uit Rilke’s schatkamer. Verzen van Rilke vertaald door dr. A. Mankes-
Zernike (Lochem 1957). 
2020R.G. Scholten, de echtgenoot van Gonny Scholten-van Iterson, was een kenner van het werk van Rilke en gaf vaak lezingen over literaire 
onderwerpen. Ook ging hij regelmatig voor bij de NPB. Scholten kwam tragisch om het leven bij een treinramp bij Harmelen, waarbij meer 
dan vijftig dodelijke slachtoffers vielen. Zie: Reinier Katgert, 50 jaar Sparrenlaan 3A Hattem, NPB – Gebouw 1961 – 2011 (NPB Hatterm 
2011) p.3. 
2021 Zie: Gonny Scholten- van Iterson, Sta stil en let op Gods wonderen, opgetekend door Jeanne Traas-Hageman (Borculo/Enschede 1996), 
pp 17-18. 
2022 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 68. Wike Zijlstra, ‘een jongfriezin van het eerste uur’ woonde sinds 1942 samen met de Friesche 
schrijver Douwe Kalma in Rottervalle. Hij had kortstondig theologie gestudeerd in Groningen maar had zich al snel geheel op zowel de 
Friese als de Engelse letterkunde gestort. In 1913 had hij onder het pseudoniem Priso in Sjlucht en rjucht al een Friese vertaling naar een 
bewerking van een episch gedicht van de Deense schrijver E. Longé gepubliceerd. Pas jaren na zijn dood in 1953 zou Kalma’s Friese 
vertaling van het complete werk van de door hem zeer bewonderde Shakespeare in acht delen worden gepubliceerd onder de titel 
Shakespeare’s Wurk. Zie: D. Kalma. Shakespeare’s Wurk (Drachten 1956-1976). Zie ook: G.R. Zondergeld, ‘Kalma, Douwe (1896-1953)’, 
Biografisch Woordenboek van Nederland, via: http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn2/kalma [10-02-2012]. 
2023 Briefkaart Anne Mankes-Zernike Weimansweg, Rotterdam Tuindorp, aan Wike Zijlstra, Rottevalle Friesland, 25-09-1959. 
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duidelijk, maar mogelijk was het Anne van meet af aan om het werk van de in 1953 overleden 
Kalma te doen. Hij had niet alleen vertalingen gemaakt van Shakespeare, maar ook gepubliceerd 
over Homerus, Dante, Molière, Schiller, Shelley, Yeats en Tagore, dichters waar ook Anne zich 
voor interesseerde.2024  

 Kalma’s ‘weduwe’ – ze waren nooit getrouwd- Wike Zijlstra, stond op 5 oktober 1959 op 
de stoep van Annes woning aan de Weimansweg in Rotterdam Tuindorp Vreewijk. Ze had een 
verzenbundeltje bij zich. Daar had Anne in haar brief om gevraagd. Het contact concentreerde 
zich in de weken die volgden op de Friese taal en poëzie. Anne vroeg zich af of er een Friese 
grammatica bestond. Ze wilde de gedichten die Wike had meegebracht graag beter begrijpen, 
maar had daarbij hulp nodig. Ook sprak ze haar verbazing uit dat het werk van Kalma zo weinig 
bekend was buiten Friesland. Waarschijnlijk wist zij niet van de dubieuze rol die de Fries-
nationalist Kalma in de bezetting had gespeeld. Na de bevrijding was hem door de Ereraad voor 
de Letterkunde een publicatieverbod opgelegd, omdat hij gedurende de oorlogsjaren in 
verschillende pro-Duitse bladen had gepubliceerd.2025 Na de oorlog werd zijn naam gezuiverd, 
maar om hem heen bleef het gerucht van ‘collaboratie’ hangen. Dat maakte hem niet 
populair.2026  
          Anne vroeg Wike om haar werk van Kalma op te sturen. De eigen ‘Ferzen’ die Wike haar 
had gestuurd kon ze al bijna helemaal begrijpen, al moest ze eerlijk bekennen dat ze er niet veel 
aan vond, ‘rijmeloos en vormloos als ze zijn’.2027 Anne hield van goed opgebouwde en ‘rijk-
rijmende’ poëzie.  

 
Maar misschien moet ik daar uw aardige invallen niet mee vergelijken. Ik weet ze niet 
goed te plaatsen, ze gaan wat aan mij voorbij. Ik zou ’t u niet gezegd hebben als u er niet 
om had gevraagd. Maar u moet het niet [verkeerd] begrijpen van een die zich haar leven 
lang verdiept heeft en genoten van de hoogste dichtkunst die in Europa is voortgebracht. 
Verlaine, Shelly Boutens, Rilke.’2028  

 
Misschien had ze liever met Kalma zelf gesproken. Of Wike Zijlstra heel erg beledigd was door de 
kritiek op haar gedichten valt nergens terug te vinden, maar brieven werden niet meer 
uitgewisseld. Pas op 10 maart 1960 was het Anne die weer schreef: Het ging goed met haar 
Fries. Ze had er plezier in en het was prettig om te merken dat ze er telkens meer van begreep. 
Haar vriendin ds. Frevel uit Dokkum had haar verscheidene Friese boeken bezorgd. Ook de door 
Kalma vertaalde sonnetten van Shakespeare en een bundel door hem uit het oud-Engels 
vertaalde verzen. ‘Daar heb ik nog wel wat moeite mee, maar ik kom er thans uit. Ik heb het echt 
aan u te danken dat ik me meer voor het Fries ben gaan interesseren en daarom dit berichtje. Ik 
hoop dat u het goed maakt.’2029  

Zagen Wike en Anne elkaar ooit nog? Anne reisde na haar emeritaat regelmatig naar het 
noorden, maar van bezoeken aan Wike Zijlstra ontbreekt ieder spoor. Wel was ze regelmatig in 
Dokkum te vinden. Bij ds. Agniet Frevel en haar vriendin Fem Steenbergen. Agniet Frevel kende 
zij uit Rotterdam, toen zij er hulppredikante was in de Remonstrantse Gereformeerde Gemeente, 
maar ook van de Kring van Vrouwelijke Predikanten en de Vergadering van Moderne 
Theologen.2030 Agniet en Fem waren naar Dokkum verhuisd toen een ander lid van de kring, 

                                                           
2024 In het door hem in 1917 opgerichte letterkundige maandblad Frisia, waarvan hij vrijwel constant tot de opheffing in 1936 hoofdredacteur 
zou zijn en waarin hij ook publiceerde onder het pseudoniem Hero Cammingha, leidde hij verschillende buitenlandse schrijvers bij zijn 
lezers in, o.m. Walt Whitman, Romain Rolland en Tagore. Kalma was in 1953 ten gevolge van een auto-ongeluk om het leven gekomen Zie: 
Zondergeld, ‘Kalma, Douwe (1896-1953)’.  
2025 Bladen als It Fryske Folk, Saxo-Frisia, Het Noorderlanden De Schouw. In 1944 aanvaardde hij, in eerste instantie uit nazihanden, de 
Härmen Sytstra-prijs, maar later stuurde hij deze terug. 
2026 Zie Jelle Krol, ‘In de vaart der volkeren. Van 1915 tot en met 1945’, in: Teake Oppewal e.a., Zolang de wind van de wolken waait. 
Geschiedenis van de Friese literatuur (Amsterdam 2006) pp. 92-129. Zie: A. Wadman, 'In skaed oer in feest', in Sneeker Nieuwsblad, 30-10-
1953; Ta de contins fan Douwe Kalma (3 April 1896-18 Oktober 1953); W.J. Buma, Wei en wurk fan Douwe Kalma. In oersjoch 
(Groningen, 1972). 
2027 Brief Anne Zernike aan Wike Zijlstra 11-10-1959 en 15-10-1959 Afz: (Stempel) dr. A. Mankes-Zernike, Weimansweg 37, Rotterdam-24. 
2028 Idem. 
2029 Brief aan Wike Zijlstra, 10 maart 1960. 
2030 Zie: Stadsarchief Rotterdam, 326 archief van de Remonstrantse Gereformeerde Gemeente, 4.4 lijst van predikanten: Angenietta Marie 
Louise Frevel (hulppredikante). 
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Frederika (Riek) Rappold, vanuit Dokkum met een beroep vertrok naar de Remonstrantse Kerk 
van Alkmaar.2031 Voordat Rappold leiding gaf aan de Verenigde Christelijke Kerk van Dokkum, de 
allereerste zogenaamde Do-Re (doopsgezind-remonstrants) gemeente, was ook Annes promotor 
en tegenstander H.IJ. Groenewegen daar nog predikant geweest.2032 Nu zat Agniet er al ruim 
twintig jaar. Met verve droeg zij er het vrijzinnige gedachtegoed uit.2033  
 

             
Links: briefkaart A. Mankes-Zernike aan A. Frevel, rechts: Agniet Frevel en Fem Steenbergen in Dokkum (particuliere collectie). 

Er waren veel overeenkomsten tussen Anne en Agniet. Naast hun gezamelijke lidmaatschap van 
de Kring en de Vergadering van Moderne Theologen, waren beiden – in ieder geval voor de 
oorlog – fanatiek antimilitarist. Beiden verdiepten zich in het christensocialisme en waren 
vegetariër en geheelonthouder. Frevel spoelde zelfs de fraaie voorraad wijn die ze van haar 
vader erfde door de gootsteen. Daarnaast waren ze actief de Woodbrookers –ze lazen beide Tijd 
en Taak.2034  
 Net als Anne stond Agniet Frevel te boek als een zeer volhardende, principiële en 
intellectualistische predikante.2035 Ze waren – getuige het jarenlange contact –  goed bevriend. 
Maar de naoorlogse bezoeken van Anne aan Dokkum verliepen volgens de pleegkinderen van 
Agniet en Fem nooit zonder strijd. Anne zou Agniet bij elk bezoek hebben verteld dat zij 
ongeschikt was voor het ambt en bemoeide zich met de opvoeding van de kinderen.2036 De 
emoties liepen niet zelden zo hoog op dat er naar elkaar werd geschreeuwd. De pleegkinderen 
verstopten zich dan in hun slaapkamer. Ze waren bang voor Anne.2037 Waar gingen de ruzies 
over? Mogelijk over het antimilitarisme. Anne had het antimilitaristische standpunt in de 
oorlogsjaren verlaten, terwijl Agniet in 1942 nog een lezing op het programma zette over de 
vraag: ‘Kan en mag men in deze tijd antimilitarist zijn?’2038 Agniet en Fem bleven ook na de 

                                                           
2031 Jansen schrijft: ‘De Verenigde Christelijke Gemeente, moet in de remonstrantse wereld bepaald als vrouwvriendelijk bekend gestaan 
hebben. Dat kwam mede door het optreden van Riek Rappold en toen die in 1930 afscheid nam, bestond het zestal, dat naar de vervulling 
van de vacature dong, uit drie vrouwen, te weten: ‘Agniet Frevel, de predikante van Zwammerdam A.G. Gunther en de hulppredikante A. 
van Rooijen uit Utrecht. Zie: Derk Jansen, ‘Drie decennia in Dokkum: ds. Angeniëtta Maria Louise Frevel in de Verenigde Christelijke 
Gemeente (1931-1960)’, Folk en Tsjerke; band 4, afl. 200, pp. 358-374, aldaar, p. 362. Zie over Frederika Rappold: Tjaard Barnard, 
‘Frederika Wilhelmina Rappold (1890-1975). De eerste predikante binnen de Remonstrantse Broederschap’, in: De Baar, Cossee e.a. (red.), 
Honderd jaar vrouwen op de kansel, pp. 101-110. 
2032 Zie Derk Jansen, ‘Drie decennia’, p. 361. 
2033 Idem. 
2034 Op basis van de presentielijsten van de Vergadering van Moderne Theologen en de Kring van Vrouwelijke Predikanten kan worden 
opgemaakt dat Zernike en Frevel met enige regelmaat naast elkaar zaten of gelijktijdig arriveerden bij dergelijke bijeenkomsten. 
2035 Vgl. Jansen, ‘Drie decennia’, p. 366. 
2036 Herinneringen pleegdochter Agniet Frevel en Fem Steenbergen.  
2037 Agniet Frevel en Fem Steenbergen verborgen tijdens de oorlog een joodse baby en twee half joodse meisjes in de pastorie. Gedurende de 
oorlogsjaren zouden nog 15 andere kinderen voor kortere of langere tijd onderdak krijgen in de pastorie. Jansen, ‘Drie decennia’, p. 359.  
2038 Idem, p. 364. 
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oorlog geabonneerd op het blad Militia Christi.2039 Maar een meer waarschijnlijker reden voor de 
meningsverschillen ligt in de uiteenlopende vrijzinnig-theologische opvattingen van beide 
predikantes. 

Frevel had in Leiden gestudeerd, bij de rechts-moderne hoogleraren Roessingh en 
Heering. In haar afscheidspreek in 1960 stelde ze dat deze twee hoogleraren, ‘helden van de 
geest’, voor haar de weg naar het vrijzinnig protestantisme hadden geopend.2040 Ze was 
daardoor een rechtsvrijzinnige predikante geworden, een voorgangster die vasthield aan de 
kerkelijke structuur en de persoon van Jezus Christus als middelpunt van de gemeente.2041 De 
remonstrantse Frevel was ‘hoog kerkelijk’ en had belangstelling voor een zorgvuldige liturgie. 
‘Daar is niets ter wereld wat ik zo zeer liefheb als de gemeente’ was haar leidraad bij het 
jaarverslag van 1951. Twee jaar later schreef ze in een artikel over de ontstaansgeschiedenis van 
de doopgezinde-remonstrantse gemeente in Dokkum dat de gemeente zich al vanaf haar 
oorsprong had verenigd ‘op de grondslag van het geloof in Jezus Christus’, waarbij ieder in zijn 
mening over ‘beschouwelijke zaken’ zou worden vrijgelaten, zodat ‘de leden der verschillende 
kerkgenootschappen tenminste met elkaar in broederlijke gemeenschap het avondmaal zouden 
vieren’.2042 

 Dat waren opvattingen waar Anne helemaal niet meer mee uit de voeten kon.2043 Van 
‘die puike Jezus’ en hen die niet de moed hadden zich radicaal van het oude kerkelijke beeld te 
distantiëren moest zij in de naoorlogse jaren bijzonder weinig hebben, en het kerkelijke 
avondmaal had zij altijd afgewezen.2044 Losgekomen van haar rol als voorgangster van een 
afdeling, kwam ze in de jaren 1950 juist steeds verder af te staan van de idee dat een kerk, een 
liturgie of de predikant mensen vatbaar zouden maken voor het Goddelijke.  
  
Herinneringen van een predikante: ‘Aan haar mijn eresaluut’ 
Een ander mogelijk strijdpunt tussen Agniet Frevel en Anne Zernike was de aanhoudende 
discussie over de positie van de vrouwelijke predikanten. Waar hoogkerkelijke predikantes als 
Riek Rappold en Agniet Frevel de positie die een predikant(e) in de kerk had koesterden en dus 
zichzelf zoveel mogelijk probeerden te voegen in een reeds door hun mannelijke voorgangers 
gecreëerde vorm, probeerde Anne zich juist los te maken van de conventies van dat ambt.2045 Dat 
zij een vrouw was in het ambt speelde voor haar daarbij geen rol.2046 
 Tijdens de bijeenkomsten van de Kring van Vrouwelijke Predikanten, waar zowel Riek 
Rappold als Agniet Frevel aanwezig waren, werd daarover hevig door de dames gediscussieerd. 
De bij deze vergadering aanwezige studentes van de Leidse vereniging voor vrouwelijke 
theologiestudenten ‘Kaap de Goede Hoop’ herinnerden zich de heftigheid van die ruzies nog 
goed.2047 Die gingen over het wel of niet aanpassen van de predikantes aan wat men van 
(mannelijke) predikanten gewend was. Riek Rappold wilde zich aanpassen, Anne niet. Zij bleef 
te allen tijde vrouw, ook op de kansel. Voor de studentes was zij daarin de meest aansprekende 
persoon.  
 De discussies over de rol van predikantes hield lang aan. De zich ook in de jaren 1930 tot 
ver in de jaren 1950 niet echt verbeterende situatie voor de voorgangsters speelde daarin een 
grote rol. Hoewel het voorgangerschap voor vrouwen, nadat Anne in 1911 als eerste de kansel 
                                                           
2039 Militia Christi, Maandblad voor Christen-antimilitaristen, (de ondertitel is later achtereenvolgens gewijzigd in Orgaan van de 
Geloofsgemeenschap van Christen-antimilitaristen, Orgaan van Kerk en Vrede en Maandblad van Kerk en Vrede). 
2040 Zie Agniet Frevel, Mijn voorlaatste en laatste preek gehouden als predikante van de Verenigde Doopsgezinde en Remonstrantse 
Gemeente te Dokkum (Dokkum 1961). Vgl. Jansen, ‘Drie decennia’, p. 365. 
2041 Idem. 
2042 A. Frevel, ‘Een vroeg-oecumenische bladzijde uit de Dokkumer kerkgeschiedenis’, in: Dokkum: bolwurk fan it Noarden (Assen 1954) 
pp. 89-92. Zie ook: Janssen, ‘Drie decennia’, p. 360 en 369. 
2043 Zie: A. Mankes-Zernike, ‘De oorsprong van het avondmaal’, Theologie en praktijk, 1941, pp. 19-21. 
2044 Meijering, Het Nederlands Christendom, p. 136. 
2045 Reijendam-Beek, L.W. van, ‘Het waagstuk van de voorgangsters; vrouwelijke predikanten tussen 1911 en 1950’, In de waagschaal, 16 
(1987-1988) pp. 556-563. Zie over Rappold bijvoorbeeld de opmerking: ‘Ze hamerde er op dat je je zoveel mogelijk moest aanpassen en niet 
moest proberen op als vrouw op te vallen’.  
2046 ‘Dominee Zernike vertelt van het wondere ambt. Eerste vrouwelijke predikant diende de Doopsg. gemeente Bovenknijpe’, Friese 
koerier: onafhankelĳk dagblad voor Friesland en aangrenzende gebieden, 17-11-1956. 
2047 IKON-documentaire: ‘De reunie: Kaap de Goede Hoop’ (Bara van Pelt e.a, 1990). Zie voor meer informatie: 
http://www.ikon.nl/videocatalogus/godsdienst-documentaire.html [23-08-2010]. Op de reunie waren o.a. aanwezig Jo Moll van Charante-van 
Leeuwen Boomkamp, Mies Herfst, Cor Boer, M.C Jongeling, Gonnie Scholten –van Itterson en Corrie Schoutendijk 
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op was gegaan, zich in de jaren 1910 en 1920 hoopvol leek te ontwikkelen, was er vanaf de jaren 
dertig sprake van een ware kentering in de toelating van vrouwen tot het ambt. Daarbij waren 
oude discussies van stal gehaald.2048 Ook in vrijzinnige kringen.  
 Anne Zernike mengde zich, net als in eerdere tijden, in die discussie. In 1933 verzette zij 
zich in De Stroom tegen het in Groningen verdedigde proefschrift van de doopsgezinde 
predikant Jan Dionijs Dozy, getiteld Het feminisme en het zedelijk vraagstuk.2049 Dozy, 
bestuurslid van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, stelde zich daarin op tegen de eerste 
(liberale en sociaal-democratische) feministen, die hadden beweerd dat man en vrouw gelijk 
waren en alle werkkringen voor beide sexen open moesten worden gesteld. Die feministen 
hadden volgens Dozy gesteld dat als de vrouw wilde werken, ernaar gestreefd moest worden 
alle betrekkingen voor haar open te stellen; en als zij zich wilde ontwikkelen, dan moest zij tot 
alle scholen toegang hebben. Wilde zij als volwaardig staatsburgeres erkend worden, dan 
moesten de beperkingen die daartegen in de wet voorkwamen worden opgeheven. Wilde de 
vrouw zich seksueel kunnen uiten, dan moesten ook de belemmeringen die de toenmalige 
huwelijksvorm daartegen opwierp uit de weg worden geruimd.2050  

Vanuit christelijk-zedelijk oogpunt kon zoiets volgens Dozy onmogelijk worden 
geaccepteerd. Het feminisme wees hij niet af, maar hij gaf de sterke voorkeur aan een 
christelijke invulling daarvan: het christelijk-feminisme. Ook die vorm van feminisme streefde er 
volgens hem naar dat de vrouwen [cursivering FP] de gelegenheid kregen om zich te 
ontwikkelen en om te gaan werken, maar wel op andere gronden en met een andere bedoeling. 
Waar het liberale en sociaal-democratische feminisme meende te kunnen volstaan met het 
wegnemen van die zaken die vrouwen belemmerden in hun gang, waren christelijk-feministen 
van mening dat het hun taak was om te onderzoeken welke posities geschikt waren voor de 
vrouw en welke rol haar toekwam ‘in een christelijk gedachte samenleving’.2051 Daarbij tekende 
Dozy wel aan dat hij niet naar vaste regels over de positie van de vrouw streefde: ‘De movens, 
die de vrouw tot haar handelen drijft, is een levende movens is de levende Christus. Door deze 
movens kan de vrouw in alle mogelijke richtingen gedreven worden, ook in richtingen, waarin 
de vrouw in den regel niet gedreven wordt. De mogelijkheid moet daarvoor in alle gevallen open 
blijven staan.’2052 
             Anne moet zich buitengewoon hebben geërgerd aan het proefschrift van Dozy. Ze haalde 
fel uit naar zijn vraag of elke werkkring, vooral als het ging om zaken waar het ‘diep in het hart 
grijpt en nuchterheid vereischt wordt’ voor de vrouw geschikt was.2053 Dat hij daarin het 
voorbeeld van de vrouwelijke predikant aanhaalde vond zij onbegrijpelijk. Waarom had Dozy 
zich helemaal niet verdiept in de praktijk die in het geval van predikantes toch al meer dan 
twintig jaar aan de hand was?2054 Wat begreep de doopsgezinde predikant eigenlijk van het 
onderwerp, als hij nog steeds op deze manier over de vrouw [cursivering FP] schreef. ‘Wie is 
toch die vrouw?’, sneerde Anne, ‘Ik heb haar nooit ontmoet’. 2055 ‘De vrouw’ – en ook ‘de man’, als 
waren dit vaststaande en duidelijk afgebakenden categorieën, bestonden voor haar niet. Er 

                                                           
2048 Osterman,‘Vrouwelijke predikanten als buitenstaander (1923-1958)’, pp. 167-206.  
2049 De Stroom, 11-11-1933. Jan Dionijs Dozy was predikant op West-Terschelling (1922-1926), in Leeuwarden (1926-1933) en in 
Amsterdam (1933-1956). In 1933 werd hij aan de Rijksuniversiteit Groningen bevorderd tot doctor in de Theologie. Hij wordt door 
Witteveen (Tussen Geest en Tijdgeest, p. 360) aangeduid als ‘rechtzinnig’. Dozy werd bestuurslid van Algemene Doopsgezinde Sociëteit, 
waar hij ook een tijd vicevoorzitter was. Hij was curator van het doopsgezinde seminarie. Dozy was bijzonder geïnteresseerd in 
interkerkelijke- oecumenische relaties. R. Hofman, ‘Dozy, Jan Dionijs (1892-1965)’, Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online. 
http://gameo.org/index.php?title=Dozy,_Jan_Dionijs_(1892-1965)&oldid=87100 [geraadpleegd op 15-12-2013]. 
2050 J.D. Dozy, Het feminisme als zedelijk vraagstuk, proefschrift faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Rijksuniversiteit 
Groningen p. 164-165, via: http://dissertations.ub.rug.nl/faculties/theology/1933/j.d.dozy/ [geraadpleegd op 20-11-2013]. Zie over Dozy’s 
proefschrift ook: Maria Grever, Strijd tegen de stilte: Johanna Naber (1859-1941) en de vrouwenstem in geschiedenis (Hilversum 1994) p. 
147. Grever merkt op dat Dozy in 1935 door de Nationale Vrouwenraad werd uitgenodigd om op de 36ste jaarvergadering te Assen te komen 
spreken over zijn boek (noot 253, p. 147). 
2051 Dozy, Het feminisme, p. 167. 
2052 Idem, pp. 166-167. 
2053 Zie: A. Mankes-Zernike,‘Over de vrouw. Het feminisme als zedelijk vraagstuk. Door J.D Dozy. H.J. Paris, A’dam’, De Stroom, 11-11-
1933.  
2054 Idem. Op dezelfde pagina besprak zij het boek ‘Twaalf interessante vrouwen’ van Jo van Ammers Kuller. Anne adviseerde Dozy om dat 
boek toch vooral eens te lezen en gebruikte, wijzend op de verschillende vrouwen die Van Ammers Kuller had geportreteerd. Zij gebruikte 
daarbij Rilkes term ‘ontelbare enkelvouden’. 
2055 Idem. 
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waren voor haar slechts ontelbare enkelvouden. ‘Ist es möglich, daß man von den Mädchen 
nichts weiß, die doch leben?’ had Rilke indertijd geschreven. ‘Ist es möglich, daß man “die 
Frauen” sagt, “die Kinder”, “die Knaben” und nicht ahnt (bei aller Bildung nicht ahnt), daß diese 
Worte längst keine Mehrzahl mehr haben, sondern nur unzählige Einzahlen? Ja, es ist 
möglich.’2056 Ja, het was inderdaad nog steeds mogelijk. Dat bleek met het proefschrift van Dozy 
maar weer eens. De vrouw bestond niet, aldus Anne, dus er konden geen algemene 
eigenschappen aan haar worden toegekend.  
 Dat had ze niet alleen van Rilke begrepen. Jacoba Mossel en J. Aleida Nijland, haar 
godsdienstonderwijzers van de Vrije Gemeente en haar HBS-docente Nederlands hadden haar in 
haar jeugd al geleerd dat de mens, man of vrouw, een individu was. De maatschappij bestond 
volgens Mossel uit ‘eenlingen, die een voor een, zoo iets hebben als een ziel, die niet leven bij 
brood alleen’ en Nijland had haar bijgebracht dat een ieder zich moest ontplooien naar gelang 
aard en aanleg.2057 Dit standpunt had Anne aan het begin van haar carrière, in een bijdrage in De 
Vrouw, de vrouwenbeweging en het vrouwenvraagstuk al betoogd en in de loop der tijd nog vele 
malen herhaald, maar veel opgeschoten was ze blijkbaar niet.2058 
 Ook binnen de Kring was merkbaar dat de situatie van de vrouwelijke predikantes maar 
moeizaam ten positieve veranderde. Zelfs vanuit de vrijzinnige kringen werd tot ver in de jaren 
1950 gemeld hoe deuren vaak voor hen gesloten bleven en salarissen laag bleven, slechts en 
alleen omdat ze vrouw waren. Een lutherse predikante vertelde dat er binnen haar 
geloofsgenootschap sprake was van gelijke rechten, maar niet van gelijke kansen en een 
doopsgezinde dat er bij een vacature meestal eerst gezocht werd naar een mannelijke predikant. 
De remonstrantse predikantes melden dat het seminarie in 1952 niet langer open was voor 
vrouwelijke studenten, omdat er te veel kandidaten waren.2059 Voor de hervormde vrouwen zou 
het zelfs tot 1967 duren voor het ambt officieel open werd gesteld voor vrouwen. Tot die tijd 
moesten ze zich behelpen met een positie als hulppredikant. Wat in de praktijk vaak betekende 
dat ze een volwaardige gemeente leidden, maar niet de bijpassende positie en het bijpassende 
salaris hadden.2060   
 Rond het verschijnen van Annes autobiografie was een commissie van de Nederlandse 
Hervormde Kerk druk doende om te onderzoeken of de vrouw dan eindelijk kon worden 
toegelaten tot het ambt van predikant. Naar aanleiding van een in 1950 verschenen rapport 
zouden in 1957 de ambten van ouderling en diaken voor vrouwen worden opengesteld. Maar 
het zou nog tien jaar duren voor dat voor het predikantsambt het geval zou zijn.2061 De situatie in 
de Nederlandse Hervormde Kerk was voor Anne Zernike een grote ergernis. ‘Dat moesten ze zo 
goed bestuderen. Je zou toch zeggen dat je je in dat geval afvraagt hoe vrouwelijke predikanten 
het bij andere kerkgenootschappen doen, maar dat hebben ze nooit gedaan’, mopperde Anne in 
1969, kort nadat het ambt dan eindelijk was opengesteld.2062 In de autobiografie die zij in 1956 
publiceerde is deze ergernis niet zo expliciet uitgesproken. Toch herbergt het boek de nodige 
verwijzingen naar de moeizame positie van de predikantes. 
                                                           
2056 Rainer Maria Rilke, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Süddeutsche Zeitung Bibliothek 26, 2004, (oorspronkelijk 1910) 
kapitel 14, pp. 19-21. De vertaling luidt: ‘Is het mogelijk, dat men niets weet van al de meisjes, die toch leven? Is het mogelijk, dat men “de 
vrouwen” zegt, “de kinderen”, “de knapen”, en niet vermoedt, (ondanks alle beschaving niet vermoedt), dat deze woorden reeds lang geen 
meervoud meer hebben, doch slechts ontelbare enkelvouden? Ja, het is mogelijk.’ Zie: Rainer Maria Rilke, Het Dagboek van Malte Laurids 
Brigge Vert. door D.A.M. Binnendijk en N. Brunt (Amsterdam 1936). 
2057 Jacoba Mossel, ‘Godsdienstonderwijs en godsdienstonderwijs door de vrouw’, Verslagen der congressen gehouden bij gelegenheid van 
de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1. Vakopleidingen voor vrouwen van 11-14 juli 1898 (Amsterdam 1898) pp 68-99, aldaar 
p. 70. Zie ook: Mirjam de Baar, Religie en feminisme in de negentiende eeuw, p. 21. Over Nijland, zie: Agnes Steen, ‘Geschikt voor het 
verzamelen van stof. Annie Sillevis Contra professor Blok in het debat over ‘meisjesstudenten’, in: A. van der Vliet e.a (red.), 
Eenentwintigste jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken, Dirk van Eck-stichting (Leiden 2009) pp. 134-
165, aldaar p. 138. Zie ook: M. Bosch, Het geslacht van de wetenschap. Vrouwen en hoger onderwijs in Nederland 1878-1948 (Amsterdam 
1994) p. 132, 147 en 156. 
2058 C. Wichmann, C.M. Werker-Beaujon en W.H.M. Werker (red.), De Vrouw, de vrouwenbeweging en het vrouwenvraagstuk (Amsterdam 
1918). 
2059 Osterman, ‘Vrouwelijke predikanten als buitenstaander (1923-1958)’, p. 192 
2060 Idem, pp. 192-193. Zie over de openstelling van het ambt binnen de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken: Lieke 
Werkman, ‘Vrouwelijke predikanten en de publieke identiteit van de kerk. De openstelling van e ambten voor vrouwen in de Nederlandse 
Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland’, in: De Baar, Frederike Cossee e.a. (red.), Honderd jaar vrouwen op de kansel, 
pp. 37-51. 
2061 M.C. Jongeling, ‘Vijf en zestig jaar lang’, Het orgaan van de bond van Nederlandse Predikanten, 44/12, december 1967. 
2062 Van Schaardenburg, ‘Het korte leven van Jan Mankes’. 
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Toen Anne in de jaren 1950 aan haar autobiografie begon te schrijven, waren er meer dan 
veertig jaren verstreken sinds ze op haar vierentwintigste predikante was geworden. Er was 
veel veranderd in het kerkelijke en vrijzinnig-protestantse landschap van Nederland. Inmiddels 
waren er ruim honderd vrouwelijke theologen. Een deel van die vrouwen had een eigen 
gemeente, een afdeling of ging met enige regelmaat voor. Een deel van hen mocht dat nog niet. 
De Kring van Vrouwelijke Predikanten, waar ze bijna allemaal lid van waren, bestond nog steeds, 
maar de theologes en predikantes van het eerste uur -Constance Gerlings, Nicolette Bruining, 
Jantina Haumersen, Riek Rappold, Agniet Frevel, Metje Gerritsma en Cor Boerlage - ze waren 
oud geworden, met emeritaat gegaan of al overleden. En de nieuwe generatie predikantes, ze 
waren weer zo orthodox, vond Anne.2063 
 Anne besloot dat ze een boek wilde schrijven over haar ervaringen als predikante. 
Daarbij koos ze Cannegieters ‘onovertroffen benaming’ het wondere ambt om de lichte spot die 
eruit sprak. Ze wilde daarmee het predikantsambt tot normale proporties terugbrengen en de 
betrekkelijkheid van de invloed ervan laten zien.2064 Dat betekende niet dat haar motieven om 
het boek te schrijven niet serieus waren. Het moest zowel een persoonlijke geschiedenis zijn van 
haar gang naar het ambt en de jaren in dat ambt, als een beschrijving van het beroep van 
predikante. Daarin mocht de nadruk niet liggen op het vrouw zijn – elk mens was immers uniek 
– maar er moest ook duidelijk in worden dat de aanwezigheid van geschikte vrouwen van belang 
is voor het religieuze veld. Het moest een eerbetoon zijn voor hen die het hadden aangedurfd en 
een stimulans voor die vrijzinnige vrouwen die het nog wilden gaan doen.2065  
 Het heeft er alle schijn van dat zij er bewust voor koos om haar meest radicale 
standpunten niet te verwoorden en bepaalde compromitterende gebeurtenissen en personen 
weg te laten. Ook als dat betekende dat zij voor haar persoonlijk belangrijke thema’s moest 
weglaten. Ook als dat inhield dat mensen die haar dierbaar waren geweest geen plek kregen in 
haar autobiografie. Een van de grootste thema’s in haar leven en in haar relatie met Jan Mankes, 
het pacifisme, behandelde zij daarom heel summier. De diepte van haar vriendschap met Hélène 
Swarth belichtte ze nauwelijks. Henriette Roland Holst beschreef ze als bevriende dichteres. Ze 
verzweeg haar contacten met mensen die gelieerd waren aan socialistische en communistische 
organisaties. En ook het adres waar zij tien jaar van haar leven woonde, de Groenezoom in 
Rotterdam Tuindorp Vreewijk, kon geen plaats krijgen in haar boek. Willemina van Stockum, de 
vrouw met wie ze daar woonde en met wie ze Beint opvoedde, ontbreekt geheel in het verhaal. 
Zelfs haar eigen diepe overtuigingen, over de toekomst van het vrijzinnig protestantisme, de 
betekenis van de mythische Jezus-figuur en wat zij werkelijk vond van ‘de vrouwelijke 
predikante’, - thema’s die zij in haar andere publicaties wel behandelde - spelen in haar 
gepubliceerde levensverhaal slechts een kleine rol. De autobiografie van Anne Zernike lijkt aan 
het grotere doel ondergeschikt gemaakt. 
 Eigenlijk beschreef Anne in Een vrouw in het wondere ambt maar een fractie van haar 
leven. Zij schreef een verhaal over de eerste predikante van Nederland. Een verhaal over een 
meisje dat zich tijdens de godsdienstlessen van de Vrije Gemeente in Amsterdam al realiseerde 
dat ze dominee wilde worden. Een verhaal over een ambitieuze studente met genoeg lef om als 
eerste vrouw in Nederland doopsgezind predikante te worden. Een verhaal over een predikante 
die even was getrouwd met een kunstenaar. Een verhaal over een ouder wordende voorgangster 
die zich volledig focuste op het leiden van een afdeling van de Nederlandse Protestantenbond op 
de Linker Maasoever. Een verhaal met duidelijke accenten. 
 Ze concentreerde zich in dat verhaal consequent op wat de titel belooft: op de 
herinneringen van een predikante. Ze schreef een verhaal over een vrouw in het wondere ambt, 
van wie het leven in het teken stond van het vrijzinnig religieuze gedachtegoed, van preken en 
pastoraat binnen en buiten de structuren van de doopsgezinde kerk en de afdeling van de 
Nederlandse Protestantenbond die zij leidde. Met het publiceren van een verhaal over een 
vrouw in het wonderlijke ambt had zij de geschiedenis beschreven van de eerste vrouwelijke 

                                                           
2063 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 176. 
2064 Idem, p. 239. 
2065 Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 242-243. 
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predikant. Dat zij daarbij niet zoveel ophef maakte over haar eigen persoon, haar eigen 
belevenissen, haar eigen stokpaardjes èn haar vrouw-zijn, hoewel ze er in de titel van haar boek 
wel twee keer aan refereerde, lijkt een strategie te zijn geweest . 

In dat licht is de opmerking die Anne Zernike in 1951, enkele jaren voor ze haar 
autobiografie publiceerde, tegen een journalist van het Rotterdams Nieuwsblad maakte ook 
beter te begrijpen. Ze vertelde dat ze in al haar jaren in het ambt nooit iets had gemerkt van haar 
vrouw-zijn. Een opmerkelijke uitspraak voor een predikante, bij wiens aantreden in 1911 
hordes mensen op de been waren gekomen en over wie eindeloos was gediscussieerd in kranten 
en tijdschriften, juist omdat zij vrouw was. Mineke van Essen (emeritus hoogleraar 
genderstudies) schreef in een artikel over één van de eerste vrouwelijke hoogleraren in 
Groningen, professor C. Elizabeth Visser, die in 1947 tot hoogleraar oude geschiedenis werd 
benoemd, dat Visser als hoogleraar nauwelijks refereerde aan haar vrouw-zijn. Volgens Van 
Essen was dit een strategie: ‘Visser (had) zich gaande haar professoraat een unieke plaats 
veroverd in het hart van de ivoren toren. Zij was er in geslaagd het klassieke, traditionele ambt 
harmonisch te verbinden met haar vrouw-zijn.’2066 

 Een dergelijke analyse gaat misschien ook op voor het gepubliceerde levensverhaal van 
Anne. Vrijzinnig, strijdvaardig en zonder noemenswaardige tegenstrijdigheden. ‘Elk kritisch 
woord van haar’, schreef Van Essen over Visser, ‘zou er […] een te veel zijn, en een aanslag 
vormen op het bouwwerk dat zo zorgvuldig was opgetrokken.’2067 Anne Zernike wist heel goed 
hoe kwetsbaar de positie van de predikantes nog was. Haar verhaal was niet bedoeld als 
zelfverheerlijking, maar had een boodschap. Ze wilde vrouwen, maar alleen zij die er echt 
geschikt voor waren, motiveren om (vrijzinnig) predikante te worden. ‘Aan haar mijn eresaluut’, 
luidde haar slotzin dan ook veelbetekenend.2068  
 
 

 
Links: Voorkant van de autobiografie, rechts foto uit de jaren 1950 (particuliere collectie) 

  

                                                           
2066 H.W. van Essen, ‘Spreken en zwijgen. Strategieën van Nederlandse hoogleraressen tussen 1950-1990’, in: H. Albertsma (red.), 
Vrouwelijke hoogleraren in Nederland. Iedereen hoogleraar m/v? Hoogleraarschap in de 21ste eeuw (Amsterdam 2002) pp. 14-23, aldaar p. 
16. 
2067 Idem, p. 16 
2068 Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 243. 
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SStrijdbaar tot het einde  
Tot kort na haar tachtigste verjaardag in 1967 woonde Anne aan de Weimansweg in Rotterdam 
Tuindorp Vreewijk. Ze roerde zich nog regelmatig in debatten op het snijvlak van cultuur en 
religie. Tot ver in de jaren 1960 publiceerde ze regelmatig in de NRC en de Groene, en in de 
bladen van de NPB en de doopsgezinden. Ze bleef energiek, maar het oud worden was niet altijd 
een zegen, zo wist ze. ‘De ouderdom toch vergroot onze gebreken, niet alleen onze lichamelijke, 
maar ook onze zedelijke gebreken en maakt dikwijls een karikatuur van wat we waren in onze 
goede tijd.’ Zoals Rilke ooit had schreven: ‘Is ze wat doorgelopen omdat ze eens bont was?’2069 
Maar toch, ouderdom ‘haalt naar voren en stelt in het licht wat vroeger wel aanwezig was, maar 
verborgen bleef’.2070 Met het verstrijken van de tijd had ze het gevoel gekregen zich duidelijker 
en krachtiger te kunnen en te durven uitspreken.2071 Er waren nog veel mooie momenten. Op 30 
april 1967 vierde ze haar tachtigste verjaardag. Ze werd door familie, vrienden en haar 
afdelingsleden in het zonnetje gezet en de kranten schreven nog eens uitvoerig over haar 
bijzondere geschiedenis.2072 Maar ze was ook eenzamer geworden. Het reizen werd in de loop 
van de tijd steeds moeilijker door haar heupproblemen. Voorgaan in diensten kon ze daarom 
niet meer. Om toch in haar levensonderhoud te voorzien verhuurde ze nu een van de kamers in 
haar huis. Nadat er een tijdlang een arts in opleiding bij haar had ingewoond, verhuurde ze de 
ruimte nu aan een vriendelijke apothekersassistente.  Hoewel het contact in eerste instantie 
bijzonder afstandelijk was –  ze bleef de jonge vrouw consequent met mejuffrouw aanspreken – 
ontdooide Anne met het verstrijken van de tijd. Er ontstond een voorzichtige band.2073  
  Op een ochtend vond die jonge vrouw Anne beneden in de woonkamer. Ze was onwel 
geworden. De ambulance kwam en ze werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat haar 
bloed niet meer goed naar de hersenen stroomde. Anne raakte letterlijk volkomen van de wereld 
en het einde leek in zicht. Maar wonder boven wonder knapte ze in het ziekenhuis weer op. 
Omdat Beint en Adri, in de veronderstelling dat moeder niet meer terug naar huis zou kunnen, 
inmiddels het huis aan de Weimansweg hadden leeggehaald en het merendeel van de spullen 
hadden geveild, moest Anne noodgedwongen een tijd bij hen in Laren blijven.2074  

Het duurde acht maanden voor er een plek vrij kwam in rusthuis De Lichtenberg in 
Amersfoort, waar ook haar broer Frits de laatste jaren van zijn leven had gewoond. Anne, die 
een pacemaker had gekregen, was totaal ontzet toen ze besefte dat haar huis en haar spullen 
grotendeels verdwenen waren.2075 Zus Lize was buiten zinnen toen ze dit hoorde en begon met 
het terughalen van de verkochte spullen van haar zus.2076 Ook de apothekersassistent, die 
ondertussen andere woonruimte had gevonden, ontving een telefoontje. Tot haar verbazing was 
het Anne zelf. Haar voormalige hospita vroeg of ze het porseleinen konijntje dat Beint met wat 
andere spulletjes aan haar had verkocht, terug mocht hebben. Het konijntje was immers haar 
verlovingscadeau. Ze had het in 1914 van Jan gekregen en was er zeer aan gehecht. De jonge 
vrouw reisde naar Laren om het konijntje terug te bezorgen. Anne drukte haar op het hart dat 
het na haar overlijden opnieuw voor haar zou zijn.2077 Het verblijf in Laren verliep bepaald niet 
vlekkeloos.2078 Naarmate Anne opknapte werd ze, zoals ze altijd was geweest, veeleisend. De 
spanningen stegen, maar gelukkig kwam er in de loop van 1968 een plek kamer vrij in het 
rusthuis in Amersfoort en kon ze verhuizen. 
                                                           
2069 Mankes-Zernike, Rainer Maria Rilke, pp. 34-35. 
2070 A. Mankes Zernike,‘Het hoogste goed’, in: Bijbelse portretten (heruitgave van Reflexen) (Bussum 1948) p. 22. 
2071 Mankes-Zernike, Een vrouw, pp. 227-228. 
2072 Voorbeelden daarvan: ‘Vier jaar in Knijpe Eerste vrouwelijke predikant 80 jaar’, Friese koerier: onafhankelĳk dagblad voor Friesland 
en aangrenzende gebieden, 03-05-1967, ‘Eerste vrouw in ambt Ds. Mankes 80 jaar’, Het vrĳe volk: democratisch-socialistisch dagblad, 27-
04-1967.  
2073 Mevrouw Grendel–Van Veen (10-10-2010, digitale opname) vertelde mij dat ‘Mevrouw Mankes’ in eerste instantie geen toenadering 
zocht, maar toen ze geveld met griep in bed lag kwam haar hospita naar boven met soep. Daarna werd het contact gemakkelijker en noemde 
ze haar niet langer ‘Mejuffrouw Van Veen’, maar bij de voornaam.  
2074 Zie: Veilingcatalogus, boeken van A. Mankes-Zernike [et al.], 17 tot 20 oktober 1967, Van Marle & Bignell. Het enige bekende 
exemplaar wordt bewaard in het UBA-boekendepot van de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Op de catalogus staat 
achter de naam A. Mankes-Zernike het doorgestreepte woord ‘overleden’. Zie ook de advertentie:‘Kunst en Antiek Veiling, in opdracht van 
o.a. mevr. dr. A. Mankes-Zernike, em. pred. te Rotterdam’, De Telegraaf, 25-08-1967. 
2075 Anneleen Mankes, 17-06-2010. 
2076 Nicolaas G. van Kampen, 23-12-2009. 
2077 Tine Grendel-Van Veen (10-10-2010).  
2078 Anneleen Mankes, 17-06-2010. 
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‘Boven de schoorsteen in de kleine kamer in rusthuis De Lichtenberg hangt een bosgezicht van 
Beint Mankes. Verder zijn alle muren bedekt met etsen van Jan Mankes. “Omdat alle schilderijen 
die daar anders hangen aan het museum zijn uitgeleend”, zegt mevrouw Mankes-Zernike, die te 
midden van deze kunst aan de eertafel zit (…)’, schreef een journaliste van de Haagse Post.2079 
Het is de enige gepubliceerde bron over Annes jaren in het rusthuis. Samen met een foto en 
enkele herinneringen van nog in leven zijnde familieleden en kennissen vormen ze de 
herinneringen aan Annes laatste jaren. Op die ene bewaard gebleven foto zit zij, sterk verouderd, 
omringd door Jans tekeningen, kleine spulletjes, beeldjes en een oude vaasjes, die vaag te 
herkennen zijn als spullen die eens door hem waren geschilderd. Toch vormden de jaren in het 
rusthuis geen jaren van diepe rust. Eenmaal opgeknapt begon ze zich weer te verdiepen in 
theologie en kunst. Ze ging weer schrijven en publiceerde nog regelmatig. Voor het museum in 
Arnhem begon ze Jans werk te catalogiseren voor een tentoonstelling die in 1969 zou worden 
georganiseerd. Voor de allerlaatste maal schreef ze over hem.2080  

Samen met Beint bezocht ze enkele uren voor de officiële opening de ruimtes waarin de 
schilderijen, de tekeningen en de grafiek hingen. Ze keek ze nog eens naar de haar zo 
vertrouwde beelden. Het was een afscheid.2081 
 
 

 
In het rusthuis in Amersfoort, rond 1970 (particuliere collectie) 

Enkele weken voor haar overlijden vertelde ze aan haar schoondochter dat ze de dood had 
ontmoet. Bang was ze niet. Vijf dagen nadat ze bij haar familie in Laren op bezoek was geweest, 
werd ze opnieuw onwel. Aan haar ziekenhuisbed gezeten hoorde Beint haar laatste stille 
verzoek. ‘Mag ik nog even blijven liggen’. Ze was moe. Ze wilde slapen.2082 Hoewel ze hechtte aan 
het leven, had ze het onvermijdelijke al jong onder ogen gezien. Het vroegtijdige overlijden van 
haar echtgenoot, gevolgd door het sterven van haar mentor Izaak De Bussy en haar vader 
hadden haar – in een periode die ze later als de meest desolate van haar leven omschreef – de 
betekenis van leven en dood doen voelen. Met Rilke had ze het leren begrijpen: 
 

                                                           
2079 Van Schaardenburg, ‘Het korte leven van Jan Mankes’. 
2080 Zie: A. Mankes-Zernike, ‘Inleiding’, in: Jan Mankes: schilderijen, tekeningen, grafiek (Arnhem 1969) pp. 4-6. 
2081 Van Schaardenburg, ‘Het korte leven van Jan Mankes’. 
2082 Anneleen Mankes, 17-06-2010. 
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…Lebendige machen alle den Fehler, dasz sie zu stark unterscheiden. Engel (sagt man) 
wüszten oft nicht, ob sie unter Lebenden gehn oder Toten… 2083 

 
Het leven was kort, wist ze, en de dood lang. De levenden waren hier maar met weinigen, de 
doden met velen. Dat maakte het leven tot niets anders dan slechts ‘een klein eiland in de 
onmetelijke oceaan van de dood’. Ze wenste de doden dan ook niet te beklagen, want ‘zij zijn 
waar wij allen zullen komen. Zij zijn ons voorgegaan. Wij zwerven nog om, zij zijn thuis.’ 2084 Om 
vier uur in de nacht van 5 op 6 maart 1972 overleed Anne Zernike. Ze was bijna 85 jaar oud.2085  
 

 
Op de begraafplaats in Eerbeek kwam drie dagen later, ’s middags omstreeks twee uur, een grote 
menigte afscheid van haar nemen.2086 Op Annes verzoek was er geen dienst in een kerk. Het was 
letterlijk een buitenkerkelijke uitvaart, geleid door de Hervormde ds. Koert Slik. Voor de 
allerlaatste maal liet Anne Zernike zien wie zij was en waar zij ten diepste in geloofde. ‘De ure 
komt, dat gij Gods werkzaamheid niet zult zoeken in de kerk, noch in de wereld, maar in uw ziel’, 
zo had zij in een van haar preken het antwoord van de Christus aan de Samaritaanse vrouw die 
hem had gevraagd naar de juiste plaats om God te aanbidden geïnterpreteerd. God verbond zich 
niet met de kerk, niet met de wereld, maar met de mensenziel, dat was haar stelligste 
overtuiging. ‘En als we Hem in ons zelve hebben gevonden, dàn zien we Zijn glans ook over de 
wereld.’2087 Het was een half mistige dag, de zon glansde over het Eerbeekse kerkhof. Het 
regende niet.2088 
 Haar zoon Beint had de mensen gevraagd vooral veel te spreken, omdat zijn moeder 
immers een vrouw van het woord was geweest. De nieuwe directeur van het Arnhemse 
Gemeentemuseum Pierre Janssen nam daarop van de gelegenheid gebruik om de aanwezigen te 
vertellen dat hij juist een brief voor Anne had klaar liggen, waarin stond dat na de succesvolle 
tentoonstelling van 1969 het werk van haar man nu permanent in Arnhem kon blijven.2089 Zijn 
toespraak werd niet door iedereen gewaardeerd. 2090 Janssen, naast museumdirecteur ook 
beroemd als televisiepresentator van het zeer succesvolle AVRO-programma Kunstgrepen, 
benadrukte volgens sommige aanwezigen de kunst te veel en had daarbij weinig oog voor de 
persoon van wie die dag afscheid werd genomen. Voor Janssen werd de vrouw van de 
kunstenaar Mankes ten grave gedragen, maar het merendeel van de aanwezigen was naar 
Eerbeek gekomen om afscheid te nemen van een familielid of de vrouw die zij vooral gekend 
hadden als bevlogen links-vrijzinnig predikante en theologe.  
 Een onbekende kleine man die geëmotioneerd vertelde daar ruim een halve eeuw eerder 
aan hetzelfde graf te hebben gestaan maakte diepe indruk. Ds. Rudolf Boeke, de toenmalige 
predikant van de NPB-afdeling in Rotterdam, haalde wel herinneringen op aan Anne op.  
 
 

                                                           
2083 Mankes-Zermike, ‘Rainer Maria Rilke’, pp. 23-28, aldaar p. 28. In 1957 schreef zij in uit Rilkes schatkamer’ dat Rilke telkens de eenheid 
van leven en dood heeft bezongen (p. 8). Dit kwam tot uiting in zijn gedicht getiteld: ‘Meer niet moet ge weten dan de stele’, (Gedichte nr. 
XXVII uit Rilkes Gedichte, 1906-’26). De vertaling van A. Mankes-Zernike (p. 46.) luidde: ‘Zeldzaam grijpe u beide: ’t hier en ’t ginds zijn 
zonder onderscheid. Ge wilt het wit zijn toch niet scheiden van het witte kleed’.  
2084 Mankes-Zernike, ‘Allerzielen’, in: Bijbelse portretten, p. 117. 
2085 Beint Mankes schreef later in zijn dagboek dat hij in de nacht van 5 op 6 maart steevast wakker werd rond het tijdstip van haar 
overlijden. Beint Mankes, p. 272. 
2086 ‘Dr. Anna [sic!] Mankes-Zernike in Amersfoort overleden. Eerste vrouwelijke predikant’, Nederlands Dagblad, Landelijk christelijk 
dagblad van orthodox gereformeerde signatuur, 08-03-1972. Zie ook berichten in onder andere De Tĳd: Dagblad voor Nederland en Het 
Vrije Volk, democratisch socialistisch dagblad, 08-03-1972 en De Telegraaf, 09-03-1972. Zie ook: ‘Ut 'e lapekoer fan D.M.van der Woude. 
Annie Zernike, eerste vrouwelijke predikant Lit ús tinke oar àlde tide’, Leeuwarder Courant: hoofdblad van Friesland, 16-03-1972. 
2087 Mankes-Zernike,‘Zielsbehoud’, in: Bijbelse portretten, p. 29.  
2088 Anneleen Mankes, 17-06-2010. 
2089 Pierre Janssen werd in 1970 directeur van het gemeentemuseum in Arnhem. Van 1959 tot 1972 presenteerde hij bij de AVRO het 
programma Kunstgrepen, dat gemiddeld twee miljoen kijkers per uitzending trok. 
2090 Dit bleek zowel uit het gesprek met ds. Yvonne Slik (Beetsterzwaag) als uit een antwoord van Anneleen Mankes (bijgewerkte 
vragenlijst). De ergernis over Pierre Janssen en de wijze waarop hij omging met de schilderijen van Jan Mankes was ook aanwezig bij Beint 
Mankes en blijkt uit een aantekening in Beint Mankes, p. 274.  



 

323 
 

Hij prees de wijze waarop zij de afdeling aan de Linker Maasoever tot grote bloei had gebracht 
en memoreerde hoe zij het samen met de Remonstranten en Doopsgezinden, maar ook met de 
Lutheranen, de Vrijzinnig Hervormden, het Religieus Socialistisch Verbond en de jeugdgroepen 
voor elkaar had weten te krijgen om een Vereniging voor Vrijzinnige Religie te stichten. Een 
unicum in Nederland.2091 Maar in 1972 was die Vereniging reeds lang ter ziele en het Nieuwe 
Verbond behoorde nu aan een baptistengemeente. Het was tekenend. Annes vrij radicale 
opvattingen werden nog door weinigen gedeeld, zo memoreerde een predikant uit 
Amersfoort.2092 Dat had Anne pijn gedaan. ‘Het ongeluk is dat ze het nooit met me eens zijn’, had 
ze in 1969 nog aan een journaliste verteld. ‘Maar waarom geloven die mensen?’ Hun geloof 
berustte volgens haar nog steeds op vertrouwen op de Bijbel. ‘En dat heb ik niet.’2093 Toen de 
journaliste haar op de vrouw-af vroeg of dat betekende dat haar geloof daarmee op de helling 
stond, antwoorde ze dat ze nu in ieder geval geen predikante meer zou willen zijn.2094  
 Tot het laatst stond ze voor een moderne theologie op de bres en verkondigde ze in 
woord en schrift haar diepe overtuiging: de kerken bleven nog altijd een onzichtbare dwang 
uitoefenen, zelfs onder vrijzinnigen, zelfs onder de leden van de Nederlandse Protestantenbond. 
Kennelijk hadden de mensen meer eerbied voor hun geloof dan voor hun verstand. Ze volgden 
klakkeloos wat in de kerken werd beweerd. Dat kon en wilde Anne Zernike niet begrijpen.2095 
Een maand voor haar overlijden, in februari 1972, publiceerde ze nog een artikeltje waarin ze 
verdedigde dat de historische Jezus niet had bestaan en dat vooral niet moest worden gedacht 
dat de Bijbel Gods woord is, want wat daarin geschreven staat was volgens haar ‘niet geheel 
aannemelijk’ en ‘niet letterlijk te geloven (…)’.2096  
 Anne Zernike had gedurende haar lange leven nooit de vanzelfsprekende weg gekozen. 
Ze riep daardoor niet zelden de nodige weerstand op. Maar wie haar van nabij had gekend werd 
óók geraakt door die strijdbaarheid.2097 Het was al eens eerder gezegd: ‘Velen trof zij, anderen 
schrok zij wel eens af’.2098 
 
 
 
 

 
Detail van de grafsteen in Eerbeek (particuliere collectie) 

 

 

                                                           
2091 Van Schaardenburg, ‘Het korte leven van Jan Mankes’. 
2092 Mogelijk gaat het hier om de predikant van het verzorgingstehuis. Nicolaas G. van Kampen (23-12-2009) vertelde daarover de volgende 
anekdote: Zijn tante vertelde hem dat zij niet vaak naar de diensten in het verzorgingstehuis ging. Die waren haar te orthodox. Maar toen zij 
op een dag wel ging had de zeer jonge predikant gepreekt over Mozes, die in een mandje op de Nijl dreef en daar door de dochter van de 
farao uit het water werd gered. Dat meisje zou ten tijde van het voorval dertien jaar zijn geweest, aldus de predikant. Hoe wist die dominee 
dat het meisje 13 jaar was, vroeg Anne zich daarop af. Na de dienst snelde ze richting haar kamer om het na te lezen in een bijbel. Ze vond 
geen vermelding van een leeftijd. Ze keerde terug naar de koffiedrinkende kerkdienstgangers en vroeg het aan de predikant. Deze stamelde 
dat hij het thuis na zou kijken. Ze hoorde niets van hem, maar zocht het zelf verder uit. Een week later had ze het antwoord: Hij had het in de 
kinderbijbel gelezen. 
2093 Van Schaardenburg, ‘Het korte leven van Jan Mankes’. 
2094 Idem. 
2095 A. Mankes-Zernike, ‘Maar doden kunnen ze hem niet’, Ruimte. Orgaan van de Nederlandse Protestantenbond, november 1970. 
2096 A. Mankes-Zernike, ‘Zwangerschap uit de heilige geest’, in Ruimte. Orgaan van de Nederlandse Protestantenbond, februari 1972. Zie 
voor een soortgelijke opvatting b.v. ook: Mankes-Zernike, ‘Godsstem’, Ruimte, oktober 1971. 
2097 ‘In Memoriam, mevrouw dr Annie Mankes-Zernike, Algemeen Doopsgezind Weekblad, 11, maart 1972, en Doopsgezind Jaarboekje 
1973. 
2098 Zie: Gorter,ʿEen afscheid’. 
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EPILOOG 

 

 

 
Vergeten liedjes 

 
nne deed de deur van het tuinhek voorzichtig open, en liep met haar zoon het tuinpad op, 
naar de voordeur van het zo bekende huis. Het huis en de tuin waar ze, heel even, gelukkig 
waren geweest. Het houtwerk had een andere kleur gekregen en de luiken langs de ramen 

waren verdwenen. De man die de deur opendeed keek verbaasd naar de oude vrouw en de man 
van middelbare leeftijd. ‘Wij woonden hier vroeger’, zei ze. ‘Met mijn man, de kunstschilder Jan 
Mankes. Kent u die?’ De man knikte. Die kende hij. Ze werden binnengelaten.  
 De kamers van het huis waren nog gelijk, maar dit was haar thuis niet meer. De meubels 
en de boeken waren niet de hare. Het rook er niet meer naar verf en aan de wand hing slechts 
een fraai ingelijste reproductie van Jans ‘Winter in Eerbeek’. Het uitzicht was gelijk gebleven. 
Door de bomen aan de andere kant van het veld zag ze de contouren van Huize Eerbeek. De 
uitheemse bomen, stille getuigen van alles wat daar ooit was geweest. Nu woonden er krakers.  
 Anne wilde terug naar de auto. Hier was niets meer van haar. Ze maakten een laatste 
stop voor haar zoon haar terugbracht naar het rusthuis in Amersfoort. Een vertrouwde plek. 
Vijftig jaar geleden had ze hem hier achter moeten laten. Chris Lebeau had de steen die het graf 
toedekte eigenhandig en met veel zorg uitgekozen en bewerkt. Hij had onder het kruis, gevormd 
door de letters van Jans naam en de datum van hun afscheid, voldoende ruimte voor haar naam 
gelaten. Hier zou ze rusten. Hier keerde ze terug. Haar oude vrienden Max en Anna Weber en 
Willem Keuning waren haar al voorgegaan.2099  
 Een gedicht van Boutens zou haar rouwbericht sieren. Een van zijn mooiste Vergeten 
liedjes, die Jan langgeleden met een zangerige stem aan haar had voorgedragen.2100  

  
 
Lust en smart in Uwe banden 
Werd hetzelfde hemelsch brood: 
Eindloos zoet uit Uwe handen  
Laav’ de laatste teug, de dood. 

 
 
‘Invocatio Amoris’. Een aanroeping van de goden en de muzen. Een laatste aanroeping van de 
liefde.2101 Zong hoog in de bomen van het Eerbeekse kerkhof opnieuw een fitis?2102  
 
                                                           
2099 Prof. Max, dr. Anna Weber-Bosse en de dichter Willem Keuning (Willem de Merode) liggen ook begraven op de begraafplaats aan de 
Coldenhovenseweg in Eerbeek. 
2100 ‘Ik heb ook kennis gemaakt met enkele gedichten van Boutens uit de bundel vergeten liedjes’, schreef Jan Mankes op 12 december 1913 
aan Pauwels. Het moet tijdens een van de eerste ontmoetingen met Anne zijn geweest dat zij hem de bundel (te leen) gaf. Brief aan A.A.M. 
Pauwels, brief 253, in: Jan Mankes. Een kunstenaarsleven, pp. 372-375. 
2101 P.C. Boutens, ‘Invocatio Amoris’ (laatste couplet), in: Vergeten liedjes (Amsterdam 1908). Het oorspronkelijke woord ‘Lust’ is in de 
geplaatste rouwadvertentie vervangen door ‘Vreugd’, ‘zoet’ door ‘goed’ en ‘Werd’ door ‘Wordt’. Of dit op verzoek van Anne of op initiatief 
van de familie is gedaan is onbekend. Invocation: Latijn voor aanroeping, van in-vocare = in-roepen, aan-roepen. Term voor het ter inspiratie 
aanroepen van een hogere macht (goden, de muze(n), God of heiligen).‘Gedurende de middeleeuwen en later werd de invocatio 
verchristelijkt en werd God of Maria aangeroepen om het werk tot een goed einde te brengen.’ Vgl. G.J. van Bork, D. Delabastita, H. van 
Gorp, P.J. Verkruijsse en G.J. Vis, Algemeen letterkundig lexicon (DBNL, 2012) via: 
http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_1845.php [geraadpleegd op 28-10-2013]. ‘Amoris’ is Latijn voor ‘liefde’.  
2102 ‘Hoog in de boom zong een fitis het weemoedige liedje, dat Jan zo had lief gehad’, schreef Anne ter herinnering aan de begrafenis van 
Jan. Zie: Mankes-Zernike, Een vrouw, p. 128. 
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Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme (BLGNP)  
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181 
  ‘Willekes MacDonald, Ina Elisa’, auteur Margreet Schrevel, dl 2 (1987) pp. 183-185 
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 Herinneringen van Frans Rovers, ‘Beslissende aanval’, via: http://www.tweede-
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2012]  

 Getypte brief van een onbekende man [ briefpapier is van DanielsTransport Compagnie 
NV Rotterdam] aan zijn familielede ‘Arie, Gerda en kinderen’, via: 
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Herinneringen Jan Wage (tekst 2012-2013) 
Herinneringen van Anneleen Mankes (tekst 2010-2011) 
Briefwisseling Jan Koorengevel (Waddinxveen 2011) 
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2012  
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 Brief Anne Mankes-Zernike aan Hélène Mimi Wolff, Eerbeek 1 mei 1920 (familie)  
 Brief Anne Mankes-Zernike aan Hélène Mimi Wolff, 18 juni 1920(familie)  
 Brief Anne Mankes-Zernike aan Jentje Mankes-Hartsuiker, 23 augustus 1920 (familie)  
 Brief A. Mankes-Zernike aan Hans Werkman, 03-06-1966 (archief Werkman)   
 Briefkaart Anne Zernike aan Hans Werkman, 09-03-1966 (archief Werkman)  
 Brief A. Mankes-Zernike aan J. Oosterhuis, 22-01-1967 (archief Werkman)  
 Brief van Beint Mankes aan Hans Werkman, 03-07-1974 (archief Werkman)  
 Brief van Beint en Jentje Mankes aan Jan en Anne Mankes, 14 augustus 1916 (familie)  
 Brief Beint en Jentje Mankes aan Jan en Anne Mankes, 14 augustus 1916 (familie)  
 Brief Henriette Roland Holst aan Anne Zernike, zd. Buissche Heide, dinsdagavond 
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 Brief Richard Roland Holst, Laren 9 jan 1919 aan Jan en Anne Mankes (familie)  
 Briefwisseling A.G. van Hamel en C.M. van Hamel–van Stockum, 1906 (archief Van 

Hamel)  
 Briefwisseling C.M van Hamel- van Stockum en G.M. van Stockum 1922-1923 (archief 

Van Hamel)  
 ‘Dagboekaantekening M. Zweedijk. Begonnen ter herinnering aan mijn belijdenis en 

bevestiging resp. op 24 en 25 maart 1945’ (archief Zweewijk)  
 Handgeschreven tekst (door A. Mankes-Zernike) in de welkomsbundel Rust mijn ziel 

door Tony de Ridder (collectie Muyzer)  
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 Informatie over familie Van Stockum (Archief Van Stockum)  
 Nicolaas van Kampen, geschreven document: ‘II. De familie Zernike’, 2009   
 Transcriptie van de herinneringen van Beint Mankes, door JW Mankes (2010-2011)  
 Transcriptie van het gesprek tussen Hans Werkman (biograaf van Willem De Mérode) en 

mevr. dr. A. Mankes-Zernike, 1 juni 1966 (archief Werkman)  
 Verlovingsadvertentie (1884), Fritz Zernike en Anne Dieperink (familie)  

 
 
GERAADPLEEGDE ARCHIEFCOLLECTIES IN INSTELLINGEN: 

 
ATRIA. KENNISINSTITUUT VOOR EMANCIPATIE EN VROUWENGESCHIEDENIS 
http://www.atria.nl 

 
Inventaris archief Vereniging voor Vrouwen met een Academische Opleiding (VVAO), bijlage III, 

bestuursleden van  de VVAO 1918-1976 
 

DRENTS MUSEUM ASSEN 
http://www.drentsmuseum.nl 

 
Archief Chris Lebeau 

 
HAAGS GEMEENTEARCHIEF 
http://www.gemeentearchief.denhaag.nl/websitehga/ 

 
Gezinskaart Beint Mankes en Jentje Hartsuiker 
Gezinskaart Jan Mankes en Anne Zernike 
Archief familie Bremmer 
Dagboek Miep de Zaaijer 

 
GRONINGER ARCHIEVEN  
http://www.groningerarchieven.nl/ 

 
Archief Magna Pete 
 
1161 GVSC Magna Pete, 1813 – 1975  
2055 GVSC Magna Pete, 1914 – 1999 

 
HISTORISCH DOCUMENTATIECENTRUM VOOR HET NEDERLANDS PROTESTANTISME 
http://www.hdc.vu.nl/nl/ 

 
Archief Kring van Vrouwelijke Predikanten (1923-1958) 
 

INTERNATIONAAL HOMO/LESBISCH INFORMATIECENTRUM EN ARCHIEF ( IHLIA): 
http://www.ihlia.nl/dutch/zoeken_catalogi 

 
De brochure bij de tentoonstelling ‘Bewaar mij voor de waanzin van het recht’. 100 jaar 

strafrecht en homoseksualiteit in Nederland. Tekst: Hansje Galesloot (Amsterdam 2011).  
 

INTERNATIONAAL INSTITUUT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS (IISG 
http://socialhistory.org/nl/collecties 

 
Archief Louis Adrien Bähler 
Archief Hendrik de Man,  
Archief J.B.Th. Hugenholtz  
Archief AG Woodbrookers Bentveld,  
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Collectie Nederland, kleine archieven en losse stukken 
Archief Isaac Lipschits  
Archief Frits Kuiper 
Archief Henriette Roland Holst   
Archief Nederland - Dienstweigering 
Archief A.R. de Jong  
Archief Emilie C. Knappert 
Archief Willem Banning 

 
LLETTERKUNDIG MUSEUM 
http://www.letterkundigmuseum.nl/Collectie/Studiezaal.aspx 

 
Archief Hélène Swarth 
Archief Henriette Roland Holst 

 
NATIONAAL ARCHIEF 
http://www.nationaalarchief.nl/ 

 
Koninklijk Nationaal Steuncomité, Nationaal Archief, crisisinstellingen, nv. nr. 619, circulaire nr. 

4 van 11 augustus 1914 
Rapporten Centrale Inlichtingendienst 1919-1940 (via: http://resources.huygens.knaw.nl) 

 
 

PEACE PALACE LIBRARY 
http://www.peacepalacelibrary.nl/collection/ 

 
Brochure Het Nederlandsche Vlootwetschandaal en de Internationale Bewapening, Anti-

Vlootwetcomité, 1930 
De Handelingen van het Algemeen Congres voor Dienstweigering, gehouden te Utrecht, 18 en 19 

april 1925  
 

RIJKS KUNSTHISTORISCH DOCUMENTATIECENTRUM (RKD) 
http://www.rkd.nl/nl/ 

 
Archief Jan Mankes 
Archief R.W.P. de Vries jr. 

 
REGIONAAL ARCHIEF ZUTPHEN 
http://www.regionaalarchiefzutphen.nl/ 
 
Bevolkingsregister Eerbeek 

   
STADSARCHIEF AMSTERDAM 
http://stadsarchief.amsterdam.nl/ 

 
771 Archief Vereniging De Vrije Gemeente  
Stukken betreffende het Vrijzinnig Protestantisme 
Stukken betreffende benoemingen van voorgangers en verdere personeelsstukken. 1902 - 1967 
Jaarverslagen. 1878 – 1968 

Commissie voor godsdienstonderwijs en school voor godsdienstonderwijs en 
karaktervorming:  

Ingekomen stukken. 1934 - 1958,  
Documenten betreffende de school; circulaires, reglementen, propagandamateriaal enz. ca. 1878 

– 1945 
Varia godsdienstonderwijs, voornamelijk blanco materiaal    
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Staten van ontslagen leerlingen; naam- en adreslijsten der leerlingen.  
Naam- en adreslijsten van oud-leerlingen. 1918 - 1922 
Registers der leerlingen van de godsdienstschool 1906-1910 
Leden en begunstigers 
Stamboek van leden, begunstigers en jongelieden, aangelegd op 1 juli 1896  
Dagboeken betreffende in- en uitschrijvingen van leden, begunstigers, jongelieden, contributies 

enz. 1896 - 1942 
Ledenregister ledennummer 1 - 2349, met aantekeningen. ca. 1877 - 1896 
Ledenregisters 
Registers van begunstigers naar nummer 
Registers van leden en begunstigers naar nummer, met aantekeningen 1879 - 1943. 
Naamlijsten van leden 1879 - 1896 
Stamboek-kaartregister van leden, begunstigers en leerlingen. 
Bloemlezing uit de toespraken en artikelen van P.H. Hugenholtz jr., uitgegeven te zijner 

gedachtenis1912 
Levenslicht uit den bijbel, verzameld en ingelegd door P.H. Hugenholtz jr.1904 
Godsdienst en eeredienst, door P.H. Hugenholtz jr. Nr. 7 der Volksbibliotheek, uitgegeven door 

de Vereeniging tot handhaving en voortplanting van het liberale beginsel in de 
Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam, 1875 

Godsdienst en leven, een handleiding bij het godsdienstonderwijs, door P.H. Hugenholtz jr.1903 
‘Berusten of breken - Een woord tot de moderne leden van de Nederlands Hervormde Kerk’, 

door Ph.R. Hugenholtz, 1877 
'Blijven of gaan', eene vraag van den dag op kerkelijk gebied, vrijmoedig beschouwd door B.A. 

van Doorn, 1877 
Artikelen en gedichten van Jacoba F.D. Mossel, lerares aan de godsdienstschool van de Vrije 

Gemeente (1903-1904) 
Propaganda-brochures enz. in chronologische volgorde 
De Vrije Gemeente, door A.J. Fehr. 12e deeltje uit de serie Kerk en Kerkgaan. V.P.R.O.-uitgave nr. 

88. Ca.1931 
Catalogi der bibliotheek van de Vereeniging 'De Vrije Gemeente'. 5 deeltjes 1911 - 1949 
Stemmen uit de Vrije Hollandsche Gemeente. Redacteur reverend F.W.N. Hugenholtz jr  
Administratie P.Th. Hugenholtz. 4e jaargang 1889 
Jaarboekjes van de Vrije Gemeente. 1896 - 1964 
Stemmen uit de Vrije Gemeente, gebonden maandbladen. 2 luxe delen, 1879 - 1880 
Stemmen uit de Vrije Gemeente, onder redactie van P.H. Hugenholtz jr. Gebonden maandbladen 

1878 - 1909 
Nieuwe Stemmen uit de Vrije Gemeente 1924- 1929 
 
843: Archief van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit  
Jaarvergaderingen 
Notulen van de jaarvergaderingen, van de bestuurders in loco en van de commissie tot  de 

uitdeling (tot 1824)1812 - 1932 
Bijlagen bij de notulen, genummerd, samenvattingen van de inhoud en inhoudsopgave op 

trefwoorden, vervaardigd door P. van Eeghen in 1905. 1811 - 1905   
 
Kweekschool:  
Notulen van de vergaderingen van curatoren 1811-1891, 1915-1963 
Reglementen, concept, reglementen en correspondentie hierover voor de studenten, curatoren 

en de kweekschool 
Correspondentie en enkele kladnotulen van de curatoren. 1847 - 1848, 1878, 1902 - 1946 
Staat van studenten sedert 1811, hun geboorteplaats, datum van aanvang van de studie, datum 

waarop proponent geworden en gegevens over de verdere loopbaan 
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5292: Archief van de Universiteit van Amsterdam; Faculteit Godgeleerdheid 
Faculteit der Godgeleerdheid 
Notulen van vergaderingen van de Faculteit 1877 - 1966  
Correspondentie 1877 - 1945  
Toetsing van het onderwijs  
Registers van propedeutische, kandidaats- en doctoraalexamens afgenomen door de facultaire 

examencommissie 1878 -1967  
 
1215: Archief van het Amsterdams Studenten Corps 
Archief van de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.V.S.V), 1902-1971 
Notulen van de algemene en buitengewone vergaderingen,1901-1971 
Briefwisseling met studentenverenigingen uit andere steden.15 omslagen en1902-1957 
Leden en Reünisten  
Ledenlijsten. 1901-1921, 1940-[1942], 1945 - 1946, 1961-1962  
Naamlijsten van reünisten, per jaar gespecificeerd vanaf 1901 
Activiteiten  
Algemeen 
Ingekomen en kopieën van uitgaande brieven betreffende het houden van lezingen.1903-1923, 

1927-1941  
 
95 Larensche kunsthandel  
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken.1911-1920 
 
Overige stukken: 
Archief van het bevolkingsregister 
Trouwakte C.F.A. Zernike en A. Dieperink, 05-08-1886 
Geboorteakte Anne Zernike, 30-04-1887 
Archiefkaarten Zernike 
Gezinskaarten Zernike 
Adresboeken 
 
SSTADSARCHIEF ROTTERDAM  
http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ 
 
135. Archief Nederlandse Protestanten Bond Rotterdam afdeling Linker Maasoever 
Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen    
Jaarverslagen en financiële overzichten behandeld op de jaarlijkse ledenvergaderingen, met 

convocaties voor deze vergaderingen en presentielijsten 1921-1949Ledenlijsten 
aangelegd ca 1925, 1930, 1949, 1952 Circulaires  aan leden en belangstellenden. 

Overeenkomst tussen de N.P.B. afdeling Rotterdam Linker Maasoever en mevrouw A. Mankes-
Zernike, waarbij de laatste zich op bepaalde voorwaarden voor onbepaalde tijd aan de 
afdeling verbindt.  

Stukken betreffende het beroepen van een voorganger in de vacature van mevrouw A. Mankes-
Zernike. 

Stukken betreffende het beroep van een voorganger samen met de Doopsgezinde gemeente te 
Rotterdam ondergoedkeuring van het Hoofdbestuur van de N.P.B. te Utrecht 

Overeenkomsten tussen de Doopsgezinde gemeente te Rotterdam en de Nederlandse 
Protestanten Bond afdeling Linker  Maasoever, Rotterdam, betreffende het 
gezamenlijk beroepen van de Doopsgezinde predikant ds.  Dj.T.W. Siccama, 1950, en 
diens ontslag 1957, met beroepingsbrief voor ds. Siccama 

Stukken betreffende de opening van het kerkgebouw 'Het Nieuwe Verbond' en de 
herdenkingsdienst ter gelegenheid van het 10-jarig, het 20-jarig en het 25-jarig bestaan 
 

 



 

360 
 

Financiën:  
Ingekomen stukken, behandeld door de penningmeester 1930/31 
Stukken betreffende het dr Mankes-Zernikefonds 1947/1951     

Briefwisselingen (maart 1951) tussen mr. A. Loeff, Rotterdam en mr. H. Veeninga, notaris te 
Heerenveen 

Correspondentie met het hoofdbestuur van de N. P.B. te Utrecht betreffende financiële 
aangelegenheden 
Jaarrekeningen met bijlagen, 1935-1936, 1945-1946 

Stukken betreffende participatie in de 'Vereeniging voor Vrijzinnige Religie Linker Maasoever' 
Bondsnieuws, Orgaan van de N.P.B. afdeling Linker Maasoever 1924-1942 en (sept) 1945-1973  
Mededeelingen van de Protestanten Bond, afdelingen Schiedam, Rotterdam Linker Maasoever en 

Brielle 1942-1945 
 Wegwijzer door Vrijzinnig Protestants Rotterdam; lijst van adressen en activiteiten van 

verenigingen, aangesloten bij het V.P.V. Rotterdam  
Documentatie bestaande uit foto's en krantenartikelen over de bouw en de opening van 'Het 

Nieuwe Verbond'  
Documentatie uit de pers over het V.P.V. Rotterdam 
Documentatie uit de pers over de N.P.B. afdeling Rotterdam  
Interieurfoto’s van het gebouw 'Het Nieuwe Verbond'  
Catalogus van de tentoonstelling over Antoon Derkzen van Angeren en zijn leerlingen, gehouden 

in museum Boymans-van Beuningen  
Affiche met activiteiten van de afdeling  
Metronomade, Bundel met ervaringen en beschouwingen over het leven in Rotterdam, 

samengesteld door leden van de N.P.B. in Rotterdam e.o. ter gelegenheid van het afscheid 
van dr R. Boeke als voorganger van de afdeling  Rotterdam in 1971, met verslag van 
de afscheidsdienst en illustraties  

De Hervorming, voortgezet als Weekblad van de Nederlandse Protestanten Bond, 1929 juli -
1933 juli (maandelijks), 1944 januari -juli (wekelijks), 1962 november-1963 april 
(maandelijks)  
Ruimte, Maandblad van de Nederlandse Protestanten Bond, jaargang 4/3  
 

Gedeponeerd archief Vere(e)niging voor Vrijzinnige Religie Linker Maasoever 
Notulen van de Commissie tot stichting van een gebouw voor vrijzinnige religie Linker 

Maasoever, voortgezetals Vereeniging voor Vrijzinnige Religie Linker Maasoever 1923-
1949, 1953 

Nota's van mw Mankes-Zernike, voorgangster van de N.P.B. Linker Maasoever en de heer L. van 
der Lecq, over het ontstaan, de doelstelling en de werkwijze van de Vereeniging voor 
Vrijzinnige Religie Linker Maasoever, 1948. 

Stukken betreffende de bouw van een kerk in opdracht van de Vereeniging voor Vrijzinnige 
Religie Linker Maasoever Kasstukken betreffende ontvangsten en uitgaven voor de bouw 
van de kerk 'Het Nieuwe Verbond'  

Staat, houdende overzicht van de ontvangsten en uitgaven voor bouw van 'Het Nieuwe Verbond', 
met bijlagen 

 
36. Archief van de Remonstrantse Gereformeerde Gemeente  
Kerkeraad 
Dienaren en functionarissen 
Stukken betreffende predikanten  
Overlijden van dr. C.E. Hooykaas 
Lijst van predikanten 
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273. Verzameling Tweede Wereldoorlog (Rotterdam)  
C. Ghislain. Brieven aan een familie te Amsterdam betreffende de eerste oorlogsdagen resp. het 
bombardement van 3 oktober 1941. 1940-1941. Met getypt afschrift van de eerste brief 
 
Overige stukken: 
Gezinskaarten 
Adresboeken 

 
Beeldarchief: 
Wandeling in Tuindorp bij Rotterdam (1920) 
Rotterdam en hoe het bouwde (1938-1940) 
Vliegende kruideniers en bevrijding (1945) 
Tuindorp Vreewijk in het Goud (1966) 
Vreewijk (1920-1965)  
Oorlog en bevrijding (Vreewijk) (1940-1945) 

 
SSTREEKARCHIVAAT NOORDWEST VELUWE 
http://www.streekarchivariaat.nl 

 
Archief Wim de Groot (brieven van Jan van Vuuren)  
 
TRESOAR, FRIES HISTORISCH EN LETTERKUNDIG CENTRUM 

 http://www.tresoar.nl 
 

Archief Ring Akkrum van de Doopsgezinde Gemeenten 
Notulen van leden- en bestuursvergaderingen en jaarverslagen, 1907-1937 

  
271-07Doopsgezinde gemeente Bovenknijpe  
Kerkenraad 
‘Notulenboeken van de kerkeraad, 1833-1949’ 
Jaarverslagen 1876-1929 
Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1835-1957 
Stukken betreffende de lidmatenadministratie, 1716-1955 en z.j  
Stukken betreffende het leraarsambt en de predikanten, 1822-1934  
Album met portretten van predikanten sedert 1832-1929. (Bijgewerkt tot in 1931). 

 
Overige stukken: 
Huwelijksakte Anne Zernike en Jan Mankes, 30 september 1915 
Brieven Jan Mankes aan Cornelis Gouma,1916-1918  
Brieven Anne Mankes-Zernike aan Wike Zijlstra,1959-1960 
Knipselmap mei artikels oer en fan Jan Mankes en A. Mankes-Zernike (FLMD/Tresoar) 

 
 
UNIVERSITEITSMUSEUM, RuG 
http://www.rug.nl/science-and-society/university-museum/ 

 
Kopieën van sollicitatiebrieven van C.F.A Zernike 
Informatie over de carrière van C.F.A. Zernike 
Publicaties van C.F.A. Zernike en A. Zernike-Dieperink 
Informatie over de broers en zussen Zernike en hun kinderen 
Interview Elisabeth Zernike (1976) 
Interview Lize van Kampen-Zernike (1977) 
Interview Nelly de Jong-Zernike (1979) 
Interview Johannes Zernike (1979) 
Interview Nicolaas van Kampen (1979) 
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Interview Frits edz. De Jong (1979) 
Briefkaart Frits Zernike aan Nelly de Jong- Zernike (Amstelkade 104, Amsterdam-Z.) gedateerd: 

Donderdagavond 16 mei '40, afgestempeld op 17 mei in Groningen 
Brief Peter Kunze van de toenmalige ‘Akademie der Wissenschaften der DDR’ aan H.Brinkman, 

20-11-1979 
Correspondentie tussen H. Brinkman en de familie Dieperink 
  
 
UvA BIJZONDERE COLLECTIES 
http://www.bijzonderecollecties.uva.nl/zoeken--raadplegen 

 
Archief Vergadering van moderne theologen, zaal Mennonitica 
Archief vergadering van Moderne Theologen 
Archief van Uitgeverij P.N. van Kampen Amsterdam 
Veilingcatalogus, boeken van A. Mankes-Zernike [et al.], 17 tot 20 oktober 1967 / Van Marle & 

Bignell 
 

WESTFRIES ARCHIEF 
http://www.westfriesarchief.nl 

 
Archief Hervormde Gemeente Midwoud 
Kerkenraad, naamlijst der predikanten 1574-1876 
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ENGLISH SUMMARY 

 

Countless singulars 
Dr. A. Mankes-Zernike (1887-1972) 
A Biography 

 

My first acquaintance with Anne Zernike took place through a letter. In the winter of 2009, I 
visited an exposition of the work of Jan Mankes, at the Museum of Modern Art in Arnhem. It 
rained that Saturday afternoon and the museum was enjoying a busy day. Avoiding the throng in 
front of the paintings, I turned to the display cases. There was a letter by the artist’s widow. The 
contents of this letter, written in the 1960s, struck me. In a firm tone, A. Mankes-Zernike asked 
the museum directors why her husband’s work was so rarely displayed. It was high time for 
another showing. They hadn’t forgotten him, had they? I was impressed with the tone and the 
steadfast determination that it conveyed. The sender was vaguely known to me as the first 
female minister in the Netherlands. A Mennonite, as I remembered.     
 I developed a closer acquaintance with Anne Zernike through her autobiography, Een 
vrouw in het wondere ambt. Herinneringen van een predikante (‘A woman in the wondrous 
office. Memories of a female church minister’), which was published in 1956, several years after 
her retirement. As the title suggests, this autobiography is a retrospect, especially at her 
professional life. At first glance, the book is nothing more or less than the life story of a woman 
who at the early age of fifteen let her parents know that she wanted to be a church minister and 
who went on to live her life in the service of her faith.     
 In light of my interest in narrative theory and the meaning of life stories, this 
autobiography fascinated me not only for its contents, but also as an ego-document. For my 
master’s thesis, I analysed ‘Een vrouw in het wondere ambt’, using the narrative theory of Dan P. 
McAdams, Mikhail M. Bakhtin’s theory of the dialogical self and its development in the work of 
Hubert Hermans. I focussed on the various themes that the author discusses and analysed the 
descriptions that she employs in relation to herself. By comparing these themes and images with 
other existing material (newspaper articles, archive material and other publications), a new 
image of Anne Zernike emerged. Her autobiography turned out to differ from the narrative told 
by other sources. These brought up important themes and significant people who were absent in 
the published version of her life story. Questions flooded into my mind: Why had she left out this 
information? Had this been done deliberate? Fascinated by this discrepancy, I delved into theory 
on ‘the most dangerous of all sources’ (Jan Romein, 1946), the genre of autobiography. Soon I 
was certain and determined I wanted to write my PhD thesis on Anne Zernike.  
 My reasons for writing both a biography and a thesis on Anne Zernike are that in my 
opinion she has been forgotten as a person, though her name is present in history. Anne Zernike 
has been forgotten by the religious community from which she sprang, the Liberal Protestants, 
but also by historians (of culture and gender). Her name is mentioned now and then, especially 
as, what historian and biographer Mineke Bosch, in her biography of Aletta Jacobs, calls ‘an 
empty symbol’. Anne Zernike is known only as the first female (Mennonite) minister and as the 
wife of artist Jan Mankes. Only these two exceptional characteristics, part of an image that was 
shaped in part by Anne Zernike herself, have remained in the collective historical consciousness, 
as preserved, for example, in the lemma of the biographical lexicon of Dutch Protestantism. With 
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this biography, I aim to modify this limited picture of Anne Zernike and present her story in as 
many aspects and facets as possible.         
 The diverse sources, letters, newspapers, publications and archival records but also oral 
testimonies,  that I examined told stories that fell outside the known narrative and image of 
Anne Zernike. Soon the material proved to be so multi-facetted and surprising that it would 
enable me to write a multi-layered biography. Her life turned out to have been rich, complex and 
fascinating. Anne Zernike was a woman who lived in the tumultuous first half of the twentieth 
century, a time in which she increasingly became a public figure. She grew up in fin-de-siècle 
Amsterdam, underwent the turbulent years of the First World War as a young adult and 
experienced the apex of her career between 1920 and 1950: the time of the interbellum, the 
Second World War, the occupation and reconstruction. A time that is often defined as the heyday 
of pillarization.           
 That the notion of the pillarization of Dutch society, which has long been dominant, is in 
fact a ‘misleading myth’, is confirmed by Anne’s case. Her life story shows that those who were 
active in political, social and religious debates did not conduct their lives within their own 
‘monolithic pillar’, as has long been suggested. It makes it evident furthermore that the so called 
Protestant pillar was divided within itself to the extent that one could not really speak of a 
Protestant pillar. The many facets of her social activities and her large network, both within 
religiously liberal circles and the art world, as well as in various political and social movements, 
all extended across the so-called pillarized structures. This fact alone made her life interesting 
enough to write about. 

Biography and method 
Even though biographical research is accepted within the academic world as a field of study, the 
debates outlined above on the lack of theoretical and methodological reflection have not abated. 
Hans Renders, professor of History and the Theory of Biography, and director of the Biography 
Institute at the University of Groningen, noted several years ago that positions are taken in the 
debate, but that there is no real biographical discourse. ‘It is a telling sign that biographers rarely 
refer to each other when discussing their methods.’ It has been suggested many times that there 
is no ideal theory or method to write a biography. In the preface to his biography of historian of 
science E.J. Dijksterhuis, cultural historian Klaas van Berkel even goes so far as to claim that 
asking about method is not in place, since biography does not require a method but rather is a 
method in itself. This could be the final word on the matter, were it not for the fact that every 
biographer uses methods in some way. Not infrequently these approaches are based on method 
and theory from other disciplines, taking notions from the study of literature or history, 
anthropology, sociology or psychology to shed new light on certain themes. The subsequent lack 
of reflection is indeed a missed opportunity.       
 Next to an interdisciplinary approach, a biographer’s concepts of identity and of the 
meaning of life stories are, in my view, both determining factors, for the biography that he or she 
writes. How a biographer considers human beings – whether a person should be understood 
from a core, a clear ‘I’, or whether a person’s life is made up of various phases depending on age, 
or influenced by identifiable turning points – ultimately guides the way the research is planned 
and executed. The way in which a biographer analyses and interprets sources determines the 
version of the life story that gets written.       
  My own thought on life stories and identity is indebted to the work of the British author 
and modernist Virginia Woolf and the Russian philosopher, literary critic and semiologist 
Mikhail Bakhtin. Woolf’s concept of identity and her continuous reflection on the construction of 
identity and the problem of biography (in both her novels and her non-fiction work) have made 
me realise that the choice of themes in this biography, has led to the construction of periods (in 
chapters and paragraphs) that are strongly shaped and determined by the author, by me. It is my 
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attempt to get close to Anne Zernike, even though I very well know I‘ll never be able to catch up 
with her life. In my thoughts on this I agree with what has frequently been expressed, that any 
life is a subjective experience, which cannot possibly be experienced or captured by another 
person. The fact that there is no all-knowing narrator in the novels of the Russian author 
Dostoyevsky showed Bakhtin that people can perhaps best be seen as an ‘unfinalizable self’, in 
which an individual is not reduced to a contained whole and, as a consequence, can never be 
fully understood or known by another person. His theory that a person can never be completely 
revealed to someone else or to the world, and that an individual life is never finished or coherent 
and can therefore never be understood, known or labelled, forms the methodological starting 
point of this study, together with Woolf’s view on biography. She ultimately arrived at the idea 
that a person’s life can be made up of thousands of lives and a biographer can count him or 
herself lucky when unearthing six or seven of these.       
 My choices in this biography imply that future biographers will most likely tell another, 
no less persuasive story about my subject’s life. The story told by me is a construction based on a 
number of collected sources. It is written based on facts found by me, but reality cannot be 
captured in it. As Woolf notes in her diary: ‘No biographer could possibly guess this important 
fact about my life in the late summer of 1926, yet biographers pretend they know people.’ 
Elements of similar positions can be found in the thought and work of Hermione Lee, Richard 
Holmes and, in the Netherlands, Mineke Bosch. These biographers all, each in their own way, 
resist the idea that the subject of a biography can be pinned down on a particular trait, a theme, 
in a certain time or place or by a specific psychological analysis; they aim to reflect the 
incomplete multitude of often contrasting characteristics and occurrences that shape a life, 
without extensive interpretation.        
 In this biography, I have deliberately attempted to depict the life of Anne Zernike beyond 
the woman in the wondrous profession, beyond the memories of a minster and beyond the wife 
of an artist. I have, in the words of biographers Lytton Strachey and Jan Fontijn, followed my 
own ‘subtle strategy’ and shot ‘a sudden, revealing searchlight’ into ‘obscure recesses, hitherto 
undivined’. In many of the different and often contrasting actions, ideas and themes that I 
discovered, without doing so, I have searched for a form that would, in my view at least, open up 
her life, not close it off. I have searched for language that does not lock in definitions and 
explanations, the various stories that together form her life. In order to portray the many facets 
of Anne Zernike, I have included harmonising them.       
 My goal was to evoke and depict the life of Anne Zernike in the girl from Amsterdam who 
was influenced by the ideas of the ‘Vrije Gemeente’ in Amsterdam as well as by the artists that 
she came to know in this environment; in a story about the successful candidate for the ministry, 
to whom many came to listen, whether orthodox, liberal, or irreligious; in an episode on the 
struggling young woman enamoured of a female poet; in a young minister who chose the 
Mennonite church, even though she knew she did not fit there. In a story about a young woman 
who might have feelings for a young artist, but was hesitant, in an account of a woman who 
became a mother at 31 and then a widow at 34. In the history of a minister whom no Mennonite 
church chose to employ, after 1920, but who managed, between 1921-1948, to make her 
division of the Nederlandse Protestantenbond (NPB), a Dutch association of liberal Protestants 
which transcended church boundaries in Rotterdam, thrive. In an account of the persistent 
peace activist, a woman who enjoyed to travel, a lover of art and language, a friend, a pastor, a 
writer, a critic, a radical denier of the historical Jesus, a tenacious left-wing liberal, a 
grandmother, an old woman and lastly, posthumously, a deceased woman.   
 I have evoked these images in the conviction that a biographer cannot truly reveal her 
subject or make her fully visible to the world, so I did not look for the over-arching, all-
explanatory plot. I cannot say: ‘This is how she was’ or ‘that was her’. What a biographer can do 
is evoking and portraying in language the facts that emerge from the sources that were 
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examined, without acting as judge or psychologist in interpreting these facts. For this same 
reason I have deemed it necessary to place these images in their various contexts. A biographee 
and a biographer live in different worlds, after all. The world of the former has passed and in 
that of the latter, only its ruins can be seen. The life of Anne Zernike was different from and was 
much more than the version of her life story that is written here. It is in this awareness that I 
wrote this biography.  

Chapter 1: About Wanderburschen and ministers (Amsterdam 1887-1911) 
Anne Zernike was born as the eldest of seven children to parents who were teachers. Her father 
was the head of a primary school in Amsterdam and a leading pedagogue, her mother had been a 
teacher as well, before her marriage. Both had a liking for mathematics and physics. The Zernike 
family originally came from Polish Germany, from the village of Mehrow, in Prussia. Anne 
Zernike’s grandfather went to Amsterdam as a ‘Wanderburscher’, a travelling apprentice. There 
he opened a small dressmaker’s shop and got married. Anne’s other grandfather was a baker, 
but descended from a line of Reformed ministers. The baker and his wife had left the Reformed 
Church in 1877, led by the brothers Hugenholtz, both ministers. They founded a new, highly 
liberal religious movement, ‘De Vrije Gemeente van Amsterdam’. Several years later they 
ordered the construction of a church, located on the Weteringeschans (known today as 
Paradiso).           
 Anne Zernike and her brothers and sisters received a free and, in a religious sense, 
liberal upbringing. This was an exceptional family to grow up in: her sister Elisabeth (1891-
1982) would become a lauded novelist, her brother Frits (1888-1966) would win the Nobel 
Prize in Physics in 1953. According to Elisabeth, who published an article with childhood 
memories in 1927, Anne decided already during her schooldays that she wanted to study 
theology and become a minister. She was impressed by Jacoba Mossel, the first female teacher of 
religion in the Netherlands. Mossel was Anne’s teacher of religious education at the ‘Vrije 
Gemeente’ (Free Congregation), but would sometimes also lead services. At that time a woman 
in the pulpit was unique and almost not seen anywhere else in the Netherlands. Anne Zernike 
was also influenced by another woman, J. Aleida Nijland. She not only taught Dutch at the 
secondary school for girls that Anne attended, but was also the first woman to get a doctorate in 
the humanities. The final thesis in her dissertation read: ‘It is fair that every type of employment 
for which women are suitable, is opened to them.’       
 After the Mennonites, in 1905, had decided to officially open the ministry to women –  
they were the first church denomination to do so – Anne Zernike immediately started her 
theology studies at the Gemeentelijke Universiteit Amsterdam. In order to be admitted to the 
Mennonite seminary, she had to join the Mennonites. She therefore began, together with her 
sister Elisabeth, to attend the services of the Mennonite minister A.K. Kuiper in the Singelkerk. 
At age 22, Anne was baptised by him. After that nothing stood in the way of her admission to the 
seminary and a future as a minister, so it seemed. But her candidate’s exam in 1911 was 
followed by a summer full of doubts. Zernike wondered whether she would have the freedom to 
express her own ideas, among the Mennonites. Her conversations with the poet Hélène Swarth, 
with whom she had a close friendship, made her unsure: ‘All my confidence was slipping away. I 
told myself that I could not become a minister, because my faith wasn’t strong enough.’ She 
declined job offers from the Mennonite churches in Baard, Mensingewier and at first also from 
the congregation in Bovenknijpe. When the church in Bovenknijpe came to her a second time, 
Anne Zernike agreed. On November 5th, 1911, she was ordained in the little church on the canal 
of Bovenknijpe, by minister Sjoerd Wartena. At the age of 24 Anne Zernike now was the first and 
only female minister in the Netherlands.   
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Chapter 2: In Friesland (Bovenknijpe 1911-1915) 
Zernike was happy in the Frisian village community, even though for a city girl it took some time 
getting used to. She had difficulty connecting with the villagers and did not fit in with the Frisian 
circle of ministers. They did not share her cultural interests and there was no one who could 
help her with the PhD thesis she was working on. This loneliness came to an unexpected end 
when she met the artist Jan Mankes, who lived a stone’s throw away. Anne initially held back 
from starting a relationship. The reasons for doing so can be attributed to the differences in 
background between the two. In addition, there were quite a few differences in political opinion. 
Anne grew up in a liberal milieu, while Jan was attracted to anarchist ideals such as ‘absolute 
defencelessness’.           
 Influenced by Jan’s ideas, Anne Zernike arrived at the same political position, shortly 
before the outbreak of World War I. She became a supporter of the principles of Tolstoy. This 
opened the way for a relationship with Jan Mankes. After a brief period of courtship, the two 
became engaged. ‘The miracle has arrived. So sudden and so unexpected that I can’t even get my 
head around it. I am engaged! My girl is the minister of BovenKnijpe and she is called Annie 
Zernike’, Jan Mankes wrote to his patron. Together they studied literature, poetry, painting, and 
theology. Under Jan’s influence, they organised their lives according to rather liberal humanist 
ideals and principles. Anti-militarism and pacifism in particular played an important role. After 
their wedding, on September 30th, 1915, Anne Zernike ended her ministry in Bovenknijpe. The 
young couple took a brief honeymoon in Drenthe – following in the footsteps of Vincent van 
Gogh – and then left for their new residence, The Hague. 

Chapter 3: The years with Jan (Den Haag and Eerbeek 1915-1920)  
In The Hague, Mr and Mrs Mankes-Zernike became part of the local art scene; church and 
ministry faded from view. They visited meetings organised by Mankes’ friend, the artist Chris 
Lebeau, where there was music, declamation, expositions, and philosophising on issues such as 
theosophy, Taoism and Christian-socialism. Anne and Jan extended their explorations of the 
principles of non-resistance, which were a subject Anne frequently preached and spoke about at 
public meetings throughout the country. Jan Mankes had by this time already been severely 
weakened by tuberculosis and his physician advised him to move to a wooded area. In 1927, the 
couple moved to Eerbeek, near Arnhem. Here, life soon turned inward, in contrast to the time of 
intellectual development and extraversion in The Hague. In the quiet of the village and the 
surrounding countryside, they eventually became focussed on each other and on Jan’s 
continuing and worrying illness, in spite of the fact that the village housed many like-minded 
academics with whom Anne connected very well.  
  It would be the happiest, but also the saddest time of Anne’s life. Their friendship with 
Chris and Ditte Lebeau became closer. They went on holiday together and the artists spent a 
winter in Eerbeek. New friendships were also formed. With professor Max Weber and his wife 
Anna Weber–Bosse, who resided in the exotic Eerbeek manor and also with Annie van 
Beuningen-Eschauzier, an eccentric woman and art lover, who showed great appreciation for 
Jan’s work. Business went well. When the art dealer Van Harpen ended his contract with Jan, the 
couple decided to organise the sale of his works themselves. This went exceedingly well. Jan 
experienced a good period and was very productive. Anne meanwhile gave sermons and worked 
on her thesis. The defence was delayed by the fact that she became pregnant. In 1918, son Beint 
was born. ‘A greater glory’ according to Anne. She was awarded her doctorate degree that same 
year, for a dissertation titled Over historisch materialistische en sociaal democratische ethiek 
(‘On historical materialism and social-democratic ethics’). An ironic coincidence was that the 
Remonstrant professor H.IJ. Groenewegen, who opposed the ordination of women, was assigned 
as her supervisor.           
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That this would be the last ‘good’ period of Jan’s life could not be imagined at the time. After 
being bedridden for 18 months, Jan died during the night of April 23rd, 1920. Anne Mankes-
Zernike was 33 years old at the time. When in that same year she made herself available to be a 
practising minister again, she was not called to the cloth by the Mennonites. This was much to 
her distress, because she did not have a widow’s pension or other form of income. It was after a 
lecture on Rilke, whose work she studied during this period, that she was asked to head a 
department of the NPB (Nederlandse Protestantenbond). This department, in a new area of 
Rotterdam called Tuindorp Vreewijk, was in a poor state and had less than forty members. 
There was no money and no established traditions to build upon. It was the challenge she 
needed. Anne Zernike decided to accept the position. In Tuindorp Vreewijk she would have the 
chance to start afresh. She later observed about this: ‘Since I had always been oriented more 
towards general religious liberalism, rather than especially Mennonite teachings, this 
environment attracted me; also the fact that almost everything would have to be built anew 
appealed to me.’ 

Chapter 4: A new beginning (Rotterdam Tuindorp Vreewijk 1920-1930) 
In 1921, Anne Zernike moved with her son to Vreewijk. Working in Rotterdam gave her the 
opportunity to put her experiences and ideas into practice. She stayed very active in her protest 
against militarism, took part in a committee that opposed the law about the Dutch naval fleet, 
preached tolerance, and attempted in unorthodox ways to be a support to many people. She 
initiated a church choir and a drama group, and visited museums with her parishioners. 
Members of her church youth groups were encouraged to talk about religion and faith using the 
Rembrandt Bible and other books on art. After two years in Tuindorp, she moved in with 
Wilhelmina van Stockum, a French teacher, and they raised her son Beint together. Their house 
became a safe haven for people who were rejected by society. Among them was the poet Willem 
de Mérode, who earlier had been accused of a sex offense with a minor boy and had just been 
released from jail. During this period of time, Anne also became friends with Richard and 
Henriette Roland Holst. Together with Henriette, she taught several courses for the 
Woodbrookers in Barchem and Bentveld. Even though she studied the socialist ideals that were 
championed by them, she never fully committed to this community. She remained critical 
towards any form of organisation and therefore always operated on the side lines.  
 In the meantime, Anne had started to study with Professor Van den Bergh van Eysinga, 
theologian and minister, and follower of the so called ‘Radical School’. Like her, he denied that 
the historical Jesus had ever lived. During this period, she began to anchor herself firmly in her 
own theological convictions. These were attitudes and experiences that had formed her in her 
youth in Amsterdam, in the poverty in Friesland, and later, in the world of musicians, writers 
and artists during the years of her marriage. Under the guidance of Van den Bergh van Eysinga, 
she improved her ability to formulate, sharpen and apply her theological convictions where it 
mattered: in her department. The ideas of the Radical School would remain dominant for the 
remainder of her life. In the same period, several religious groups in the south of Rotterdam 
decided to cooperate: Mennonites, Remonstants, Liberal Protestants and Lutherans together 
with the Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale (VCJC, Liberal Christian Youth Association) 
formed the Federatie voor Vrijzinnige Religie Linker-Maasoever (Federation for Liberal Religion 
Left Maas bank). In 1929, they built a shared church in the Jagerslaan: ‘Het Nieuwe Verbond’ 
(The New Covenant). Centre of the building was not a customary pulpit, but a podium where 
artists – both amateurs and professionals – could perform and the members of the choir could 
sing. Anne Zernike became minister of this new group, which would become independent under 
her leadership.  
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Chapter 5: Crisis, war and occupation (Rotterdam Tuindorp Vreewijk 1930-1945) 
When Anne Mankes-Zernike welcomed a new member to the department in the 1930’s, she did 
so using a text from Matthew 16:26: ‘What good will it be for a man if he gains the whole world, 
yet forfeits his soul? Or what can a man give in exchange for his soul?’ A fitting text that 
expressed the dilemma of the economic crisis. Prime minister Colijn’s policies concerning the 
gold-standard had led to great resentment among the working population. The years of crisis 
were a miserable time for many of the members of her congregation? Anne understood them 
well and tried to reach out to them.        
 Tuindorp acquired a reputation in those years of being a socialist bulwark, made up of a 
mixture of workers, artists and intellectuals, even though here, as elsewhere, the once significant 
differences between socialists, communists and anarchists were slowly disappearing. Many 
people fell into dire circumstances and, with the government failing them, increasingly found 
support among each other. Anne Zernike remained very active in the peace movement during 
this period. Her contacts with communists such as Henriette Roland Holst and Ina Prins Willekes 
McDonald led to her being monitored by the Central Intelligence Service. Her private life in this 
period was difficult. She decided to leave Wilhelmina, and Beint left to go abroad. This brought 
on a time of reflection. From the end of the 1930’s, a change took place in Anne Zernike’s career. 
Between 1936 – the year in which she celebrated her jubilee – and her retirement in 1948, the 
main focus of her career moved from the ministry to the role of contemplative theologian.  
 In the late 1930s Hitler started to invade various parts of Europe. The thread of a new 
world war became real. Anne in this period still consequently opposed against every form of 
militarism and joined many of the peace demonstrations that were organised. In May 1940 the 
Netherlands were attacked by Hitler’s army and the centre of Rotterdam was bombed. From 
Tuindorp, Anne could see the clouds of smoke rising from the bombardment. Soon refugees 
began to pour in. ‘Het Nieuwe Verbond’ was set up as an emergency shelter for those who had 
lost everything. In her autobiography, Anne later wrote that it was there that she realised ‘that it 
had been useless to keep hammering on the anvil of draft resistance, as I had done in my 
sermons in 1914’. The experiences of the first days of war made clear to her the difference 
between a war of attack and a war of resistance. This was a difference that, as she herself 
admitted, she had not understood in 1914, but which now became a ‘greater reality’ for her. 
Anne Zernike there and then left the pacifistic stance that she had so passionately defended 
since she met Jan Mankes. She never wrote or spoke about it  again.     
 During the years of the occupation, in which the people living in Tuindorp were faced 
with the deportation of their Jewish neighbours, with razzias rounding up men to send to 
Germany for the ‘arbeitseinsatz’, with countless execution of members of the resistance and a 
dramatic winter of starvation, the minister was especially appreciated, for her powerful 
sermons, and her presence in the community at a time when ‘Gospel and humanity [were] 
tested’. She kept underlining how in these dark times, compassion was essential, and should be 
extended outside the borders of one’s own (religious) community. It was clear now that the 
dividing lines between people did not follow the lines of church affiliation.   

Chapter 6: Farewell and return (Rotterdam- Amersfoort-Eerbeek 1945-1972) 
Shortly after the country had been liberated, Anne Zernike decided that she wanted to retire. It 
was a tumultuous time, in which Anne had difficulty going back to her life as a minister at the 
Linker Maasoever. During the occupation, she had seen great suffering, with many of her 
parishioners forced into hopeless circumstances. Bleakness, despair and hunger. All this had had 
a direct impact on Anne, making her reconsider her pacifist ideals and principles of non-
resistance. But this was not the only factor. The direction chosen by the liberal Protestants in the 
Netherlands, already during the years of economic crisis and during the occupation, forced her 
to examine her own course. How did her personal beliefs relate to the current ideals of the NPB. 
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Already before the outbreak of the war, there had been a turn towards a christocentric 
understanding of Scripture and Church, both within the liberal wings of various denominations, 
as well as within the NPB. In addition, since the so-called ‘gentlemen’s agreement’ of 1936, 
attempts were made to keep liberal Protestants within existing church structures as much as 
possible. This was done to show that the Bond was not interested in playing at being a church 
itself, but rather aimed to increase liberal thought within existing church denominations. This 
was a thorny issue for Anne. The matter was important to her and would force her to question 
her own position. If she remained active as a minister within this changing NPB, how would she 
influence her department? Did she want to be a minister? The answer was already known to her: 
no, not under these circumstances. She resigned as church minister of the NPB.   
 ‘I am not dissatisfied with what has been achieved in my department of the 
Protestantenbond in Rotterdam-South’, Anne Mankes-Zernike wrote on her retirement in 1948, 
in the journal Theologie en Praktijk (Theology and Practice). The NPB-department in 
Rotterdam-South had grown under her leadership from forty to around five hundred members. 
She still continued to lead services, but also started to focus on her passion for the arts again and 
meanwhile tried to revive the leftist modernist movement and nonconformist religious thought.
  In 1956, she published the memoirs of her extraordinary career in Een vrouw in het 
wondere ambt. This autobiographical work seemed intended mainly as a tribute to the women 
who were capable, and brave enough, to become church ministers. When Zernike wrote this 
book, the position of women within the churches was still not certain, not even within the liberal 
denominations. She remained highly critical of the liberal part of the churches. In the final years 
of her life, her leftist-radical convictions that the historical Jesus never existed and that the Bible 
should certainly not be taken as a literal truth grew stronger. Right up until the end – she 
published until a month before she passed away – she continued to push for these convictions. 
By then she lived in a rest home in Amersfoort, to which she had moved after an illness. There 
too she kept on communicating her radical-liberal vision. After her death on March 6th, 1972, 
she was buried in Eerbeek - in her husband’s grave.  

In conclusion 
Anne Zernike is often named as the first female minister in the Netherlands, belonging to the 
Mennonite Church. In fact, she served a much greater part of her life as a minister for the NPB in 
Rotterdam. The only Mennonite parish that she ever served, from 1911 until 1915, was that of 
Bovenknijpe (De Knipe) near Heerenveen. After her husband’s death in 1920, Anne Mankes-
Zernike was not called by any Mennonite church, much to her distress. From her books and 
many publications we see the image of a very outspoken woman, a pacifist and anti-militarist, a 
radical liberal and leftist-modernist minister and theologian; too liberal for many Mennonites 
and Remonstants, and sometimes even too left-wing for the Liberals and the NPB. Her emphasis 
on the close relationship between theology and the arts and her passionate defence of radical 
liberalism made up the most important elements of her faith. The contours of these creeds could 
already be detected during her youth in Amsterdam. 

 
 
 
 
 
 
 


