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Biografische verhalen, Eibergse geschiedschrijving en vrouwenportretten.1 

 

Bij de kapper lezen we Story. Op TV kijken we Ranking the Stars. In de krant spellen we het 

interview met de bondscoach. We zijn nieuwsgierig naar het wel en wee van mensen. Vooral 

wanneer die een zekere bekendheid genieten. In Eibergen bijvoorbeeld Annie Borckink, Mike 

Schäperclaus en Cristi Kluivers. Mocht van een van deze lokale BN’ers een biografisch 

verhaal verschijnen, belangstelling ervoor is gegarandeerd. Overigens ook voor die van 

overleden lokale BN’ers als Doortje Gellekink, Betsy Prakke en Coen Strumphler. Waar komt 

die belangstelling voor verhalen over individuele levens vandaan? En wat heeft Eibergse 

geschiedschrijving daarmee vandoen?2 

 

Populariteit en meerwaarde 

Momenteel is niet één literair genre zo populair als de biografie. Ook in het buitenland. In ons 

land verscheen de afgelopen drie jaar gemiddeld elke week één levensbeschrijving, variërend 

van kunstverzamelaarster Helene Kröller-Müller, filmregisseur Paul Verhoeven, Koning 

Willem 1, voetballer Wim Kieft, kardinaal Ad Simonis en minister-president Jan de Quay tot 

de schrijver W.F. Hermans. Behalve de bekendheid van de hoofdpersoon en onze 

belangstelling voor hem of haar, soms ook onze nieuwsgierigheid – wat wordt onthuld? – , 

zijn er meer redenen voor de populariteit van levensbeschrijvingen. Zo vertelt de biografie 

van Simonis niet alleen over het leven van de kardinaal, maar ook over de grote 

tegenstellingen binnen de rooms-katholieke kerk in Nederland. De biografie van Koning 

Willem 1 gaat behalve over het leven van de vorst tegelijk over het ontstaan van onze 

monarchie. En de biografie van minister-president De Quay geeft niet alleen een inkijk in 

diens leven, maar voert de lezer bovendien terug naar het Nederland van na de Tweede 

Wereldoorlog. Biografische verhalen zijn dan ook tevens populair omdat zij geschiedenis tot 

leven brengen3, biografische reanimatie. 

 

 
 

Over ‘grote’ en ‘kleine’ geschiedenis 

Kennis van het verleden doen mensen op tijdens hun schooljaren bij het vak geschiedenis. De 

lessen zijn veelal chronologisch geordend, beginnend bij de prehistorie en eindigend in het 

heden. Ze gaan over sociale, technische, economische en staatkundige ontwikkelingen die 

zich in ons land of daarbuiten hebben voorgedaan. Naast of in plaats van over die ‘grote’ 

geschiedenis te vertellen, zouden leraren ook over streek- en lokale geschiedenissen kunnen 

spreken. Hoe goed zouden de gevolgen van ontkerkelijking, industrialisatie en verstedelijking 

in ons land na de Tweede Wereldoorlog niet kunnen worden uitgelegd met behulp van het 

door Geert Mak geschreven boek ‘Hoe God verdween uit Jorwerd’ (1996). En hoe goed 

zouden de leefomstandigheden op ons platteland in de periode 1850-2000 niet kunnen 
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worden geschetst aan de hand van de door de Historische Kring Eibergen (HKE) uitgegeven 

publicatie ‘Het boek van Hupsel’ (2010). Micro- of ‘kleine’ geschiedenissen als die van 

Jorwerd en Hupsel brengen met hun plaatselijke concretiseringen de macro- of ‘grote’ 

geschiedenis tot leven. De honderden historische verenigingen in ons land streven per 

definitie daarnaar: “De vereniging stelt zich ten doel het bestuderen van de plaatselijke en 

regionale geschiedenis.” Door hun studies naar de ‘kleine’ geschiedenissen van lokale 

ontwikkelingen, gebeurtenissen, objecten, bedrijven, families en personen geven zij vorm en 

kleur aan de ‘grote’ geschiedenis. 

 

 
… ‘kleine’ geschiedenissen van plaatsen, gebeurtenissen, bedrijven en personen … 

 

Waarom dit artikel? 

In de periode 2008-2013 werkte ik aan de biografie van oud-burgemeester Frans Cappetti van 

Eibergen. Tijdens dat onderzoek ervoer ik dat het schrijven over een persoon zo anders is dan 

het schrijven over een ontwikkeling, gebeurtenis of zaak. Wat ik in mijn verhalen voor Old 

Ni-js over de Eibergse vlag (2009) of Kamp Holterhoek (2010) schreef – eveneens ‘kleine’ 

geschiedenissen – , raakte mensen niet persoonlijk. In het geval van Frans Cappetti was dat 

wél zo. Ik had te maken met in leven zijnde nabestaanden, familieleden, vrienden, mensen uit 

zijn werkkringen en … postuum ook met hemzelf. Bij wat ik over Cappetti en zijn omgeving 

zou opschrijven, hadden die mensen zelf ook belang4: hoe wordt mijn persoon beschreven, 

wat wordt onthuld, hoe wordt over mijn vader gesproken, wat zou zeker (níét) in het boek 

moeten staan? Soms belden mensen mij na een interview op om nog iets te benadrukken of 

juist te relativeren. Een enkele keer zond men zelfs bewijsmateriaal. Al gauw bleek dat 

mensen mij bewust niet altijd alles vertelden, soms juist heel veel en dan weer net iets anders. 

Ook Cappetti zelf bleek in interviews en toespraken af en toe de waarheid te hebben 

bijgesteld. Biografische zelfconstructie heet dat. Die andere waarheid paste hem beter! Als 

schrijver van een levensverhaal leerde ik zo te twijfelen aan veel van wat ik hoorde en las. 

 

Ik kwam méér voetangels en klemmen tegen. Alle mensen die ik sprak, bleken soms zaken te 

zijn vergeten, soms zich zaken anders te herinneren en soms informatie over zaken te hebben 

‘van horen zeggen’. Hoe ga je om met het geheugen van mensen waarop je niet voor de volle 

honderd procent kunt vertrouwen? Op dat geheugen kom ik nog terug. En daarbij zou het niet 

blijven. Zo nu en dan bleken gegevens niet meer te bestaan, soms feitelijk onjuist te zijn en 

dan weer waren ze niet openbaar. Hoe zou ik met zoveel onzekerheden een 

waarheidsgetrouw beeld van mijn hoofdpersoon kunnen schetsen? En op welke waarheid zou 

dat beeld dan moeten steunen? Die van Cappetti, zijn familie, zijn meerderen, raadsleden, 

ambtenaren, burgers, zijn vrienden? 
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De ervaringen die ik als amateurhistoricus tijdens het werken aan de microgeschiedenis van 

Frans Cappetti opdeed en de kennis die ik verkreeg uit literatuurstudie wil ik in dit artikel 

gebruiken om lezers én (toekomstige) auteurs van biografische verhalen handvatten te geven 

waarmee zij die verhalen kritischer kunnen lezen, beoordelen en schrijven. Dit ook om te 

helpen de Eibergse geschiedschrijving5 te beschermen tegen vergissingen, vervormingen en 

verfraaiingen. Of dat nodig is? Hoe zorgvuldig ik zelf ook meende te zijn geweest bij het 

schrijven van de biografie van Cappetti, na het verschijnen ervan moest ik tóch een lijstje met 

correcties maken. Of dat erg is? Ja, ik geef verkeerde informatie, schets een onjuist beeld en – 

erger – mogelijk nemen lezers en volgende auteurs die onvolkomenheden mee in hún 

verhalen. Komt bij dat ik het merendeel van de lezers niet heb kunnen wijzen op mijn 

correcties omdat ik hen niet ken. 

 

 
Ook buiten het verband van de Historische Kring Eibergen zijn biografische verhalen geschreven die elk naast 

een persoonlijke ook een deel van de Eibergse geschiedenis tot leven hebben gebracht. 

 

Levensverhalen in Old Ni-js 

Wie de vanaf 1986 verschenen jaargangen van het tijdschrijft Old Ni-js van de Historische 

Kring Eibergen – en de andere sinds die tijd door de kring uitgegeven publicaties – 

doorneemt en daarbij op zoek gaat naar biografische verhalen komt die in ruime mate tegen. 

Verhalen over boerenfamilies, ambachtslieden, winkeliers, burgemeesters, industriëlen 

schoolmeesters, geestelijken en een enkele dokter. De levensverhalen gaan niet alleen over de 

elite. Wel heel veel over mannen! Over de levens van gemeenteraadsleden, ambtenaren, 

sporters, kunstenaars en caféhouders wordt niet geschreven. Ook niet over die van 

inrichtingswerkers en militairen.6 Opmerkelijk waar Eibergen zo verbonden is met de 

Rekkense Inrichtingen (RI) en Kamp Holterhoek. 

 
Voorbeelden van biografische verhalen in HKE-publicaties in chronologische volgorde 

F.J. de Leeuw, De familie Bouquié in de kijkdoos, in: Old Ni-js, 1986, nr.2. 
E.H. Wesselink, e.a. (red.), Hendrik Odink, 1889-1973. Folklore en Vroomheid in Berkelland, Eibergen, 1989. 

J.J.M. Olminkhof, Het wel en wee van een Eibergs gezin, in: Old Ni-js, 1996, nr.27. 

B.H.M. te Vaarwerk, De Hof Te Vaarwerk en zijn bewoners. 1188-1900, Eibergen, 2001. 
H.E. Grobbee, Eerste burgemeester van Beltrum, telg uit een voornaam geslacht, in: Old Ni-js, 2002, nr.43. [J.B.A. van Batenburg] 

E.H. Wesselink, Andries Dull en Geesken van Eybergen, in: Old Ni-js, 2002, nr.44. 

Jansje van Dijk-Sijbrandij, Het levensverhaal van Polderdieke, in: Old Ni-js, 2002, nr.45. 
Bert van der Ziel, Willem Bömer, nen kunstschilder den hoesschilder wodden umda’j van kunst neet etten könt, in: Old Ni-js, 2004, nr.50. 

E.H. Wesselink, Ellerbeck Eibergen. Vier generaties, in: Old Nijs, 2008, nr.61. 

Herman Weekhout, Je Eibergse roots vergeet je nooit, in: Old Ni-js, 2011, nr. 69. [autobiografisch verhaal] 

 

Tussen alle aangetroffen biografische verhalen bestaan aanzienlijke verschillen. Qua omvang 

variëren ze van een enkele bladzijde tot een artikel tot een boek. Wat inhoud betreft: er zijn 

verhalen die zich beperken tot ‘wie is wie, woont waar en doet wat?’, er zijn ook verhalen die 

zich uitstrekken over veel meer aspecten van een mensenleven. Ook de periode varieert: 
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wanneer de hoofdpersoon tevens buiten Eibergen heeft geleefd, wordt niet altijd dát leven 

beschreven, maar beperkt de auteur zich tot de levensperiode doorgebracht in onze gemeente. 

Het gebruik van bronnen laat eveneens variatie zien: er zijn levensverhalen gebaseerd op de 

eigen herinnering, een enkele mondelinge en/of schriftelijke bron. Daarnaast zijn er verhalen 

waarbij de auteur gebruik heeft gemaakt van meer én verschillende bronnen: interviews, 

brieven, documenten, vergaderverslagen, krantenartikelen, toespraken, dagboeken, memoires, 

bidprentjes, autobiografische teksten, fotoalbums, et cetera.7 De schrijver heeft dan 

interviews afgenomen, archieven bezocht en documenten bestudeerd, aan geschiedvorsing8 

gedaan. 

 

 
De coverfoto’s verwijzen naar in Old Ni-js gepubliceerde biografische portretten van burgemeester Frans 

Hermsen (1926-2003) in nr.58, berkelschipper Gerrard Wolfs (1857-1930) in nr.63 en de ondernemers Hanna 

van der Noordaa-Leppink (1863-1946) in nr.76 en Derk Somsen (1905-1988) en zijn zonen in nr.79. 

 

Er zijn méér verschillen: soms schetst de schrijver ook de tijdgeest en/of de geografische 

omgeving waarin de hoofdpersoon heeft geleefd; opdat het leven van de hoofdpersoon nog 

meer tot leven komt. Bijvoorbeeld: hoe groot was in die tijd de invloed van de kerk, in 

hoeverre was schoolopleiding voor meisjes van belang? En/of: welke verkeersverbindingen 

had de woonplaats, welke werkgelegenheid kende men er? Meestal ontbreekt die schets van 

tijd en/of omgeving. 

Tot slot varieert in de levensverhalen de aard van de waardering voor de hoofdpersoon. In 

veel verhalen heeft de auteur de hoofdpersoon beschreven zoals men zich hem of haar het 

liefst herinnert9, een deugdzaam mens, ‘nagenoeg zonder krassen of barsten’. Soms zelfs als 

bijna volmaakt, ‘een held’.10 In maar een enkel levensverhaal heeft de auteur een realistisch 

portret geschetst. Dat van een mens met deugden en ondeugden, successen en mislukkingen. 

 

De betekenis van al die verschillen voor lokale geschiedschrijving 

Soms zijn de aangetroffen levensverhalen bewust met een of meer van de zeven hiervoor 

besproken verschillen geschreven, soms ook niet; de auteur is gaan schrijven. Al die bewust 

gemaakte en onbewust ontstane verschillen lijken de waardering bij de lezers voor de 

verschenen levensverhalen in Old Ni-js niet negatief te hebben beïnvloed. Integendeel, in het 

algemeen toont men zich heel tevreden. Daarbij komt dat verhalen over mensen het publiek 

altijd wel boeien, vooral wanneer het publiek die mensen kent. Een aantal foto’s uit de oude 

tijd erbij maakt het levensverhaal dan compleet. Terecht? 

 

Nee! Juist gelet op al die onzekerheden die ik eerder besprak. Iedere lezer én (toekomstige) 

auteur zou zich eigenlijk de vraag moeten stellen ‘welke aandacht voor welke verschillen 

vergroot de kans op een zo volledig en waarheidsgetrouw mogelijk biografisch verhaal’? 

Wel, een biografisch verhaal dat verdergaat dan ‘wie is wie, woont waar en doet wat?’, dat 

http://www.historischekringeibergen.nl/wp-content/uploads/2011/05/ON-63-voorpagina1.jpg
http://www.historischekringeibergen.nl/wp-content/uploads/2011/05/ON-63-voorpagina1.jpg
http://www.historischekringeibergen.nl/wp-content/uploads/2014/12/omslON79.jpg
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zich uitstrekt over het volledige leven van de hoofdpersoon, dat zich baseert op meer en 

verschillende bronnen én dat de hoofdpersoon waardeert naar sterktes en zwaktes, vergroot 

aanzienlijk de kans op een zo volledig en waarheidsgetrouw mogelijk levensverhaal. Ook de 

mate waarin de auteur het leven van de hoofdpersoon bespreekt tegen de achtergrond van 

tijdgeest en geografische plaats, vergroot die kans. Pas zo’n gedegen onderzocht en kritisch 

geschreven biografisch portret is echt van betekenis voor lokale geschiedschrijving.11 

 
Annejet van der Zijl over de biograaf: “Ik vind dat je (…) alleen iets mag opschrijven als je – zoals dat in de rechtszaal heet – met een aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid – meent te weten dat het zo gebeurd is. (…). Ik heb de hoop dat als je maar genoeg bronnen 

raadpleegt, er op een bepaald moment een waarheid komt bovendrijven die klopt.” [zie www.annejetvanderzijl.com/biografie/werkwijze]. 

 
De in Doetinchem wonende fotograaf en kunstschilder Jan Stap werkte van 2006 tot 2011 aan een biografie van Piet Mondriaan: “De 
grootste valkuil voor een biograaf is geen acht slaan op de waarheid, onvoldoende controleren of hetgeen je hoort, leest en ziet wel waar is. 

Aan het controleren van wat ik tegenkwam, heb ik heel wat dagen besteed!” 

 

Een waarheidsgetrouw beeld wil overigens niet zeggen dat iedereen het met dat beeld eens is. 

Ongetwijfeld zijn er mensen die ervaringen met de hoofdpersoon hebben die tot een ander 

beeld leiden. 

 

Zijn biografische verhalen waarin aan de zeven genoemde verschillen níét alle aandacht is 

geschonken dan níét van betekenis voor lokale geschiedschrijving? Natuurlijk wel, op 

voorwaarde dat de schrijver die ‘andere’ aandacht toelicht én de eventueel gebruikte bronnen 

vermeldt. Lezers en toekomstige auteurs kunnen met zo’n toelichting en bronvermelding het 

verhaal beter beoordelen op in hoeverre ‘waar’ of ‘mogelijk waar’. En toekomstige auteurs 

weten dan ook beter hoe met het verhaal verder te gaan. Historisch onderzoek naar Eibergen 

is dan ook zeker gebaat bij een nog niet ‘perfect’ biografisch verhaal! 

 

 
Van deze Eibergenaren is een korter of langer levensverhaal verschenen in Old Ni-js: van 1957 tot 

1959 de oudste vrouw ter wereld Christina Backs-Karnebeek (1849-1959) in nr.77, burgemeester 

Gerrit Herman Smits (1861-1924) in nr.57 en fabrikantendochter Betsy ter Braak-Prakke (1880-1968) 

in nr.31 (foto’s: ECAL, Doetinchem). 

 

Vergissingen, vervormingen en verfraaiingen 

Dat in levensverhalen vergissingen voorkomen, dat die verhalen soms vervormd zijn en dat 

de werkelijkheid erin wel eens te fraai wordt voorgesteld, is zeker. Niet duidelijk is hoe vaak 

een en ander voorkomt. Ingezonden reacties van lezers en door de redactie gepubliceerde 

rectificaties zouden er een indicatie voor kunnen vormen, zij het een geringe; niet alle lezers 

reageren en lang niet alle vergissingen, vervormingen en verfraaiingen worden opgemerkt. 

Op zich is dat jammer; reacties van lezers op levensverhalen en het ontdekken en rectificeren 

van ‘fouten’ in die verhalen zijn van belang voor waarheidsgetrouwe geschiedschrijving.12 
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In onderstaande tabel staat het resultaat van een rondgang door alle nummers van Old Ni-js: 

hoe vaak hebben lezers sinds het eerste nummer in 1986 verscheen, gereageerd op de inhoud 

van artikelen met een aanvulling of een correctie?13 

 
Old Ni-js 
periode en nummer 

aantal keren dat de redactie aanvullingen van 

lezers op een artikel publiceerde 

aantal keren dat de redactie correcties van lezers 

op een artikel publiceerde 

1986 tot 1996   (nrs.  1 tot 27)   1    2    (3) 

1996 tot 2006   (nrs.27 tot 55) 11    8    (6) 

2006 tot 2016   (nrs.55 tot 81) 24  24  (13) 

Totaal 36  34  (22) 

- Niet geteld zijn reacties van lezers op de rubriek ‘Zoekplaatje’ of reacties van lezers naar aanleiding van een door de redactie of een 

auteur nadrukkelijk gedane oproep om te reageren. Het betreffen hier dus spontaan gegeven aanvullingen en correcties van lezers. 

- Wanneer een aanvulling of een correctie van een lezer op een artikel bestond uit meer (deel-)aanvullingen of (deel-)correcties dan is 
er toch maar één geteld. Het werkelijke aantal aanvullingen en correcties ligt dus hoger. 

- De getallen in de derde kolom tussen haakjes betreffen de keren dat de auteur van dít artikel [PR] tijdens het doornemen van de 

nummers van Old Ni-js in een artikel bij toeval toch nog een vergissing opmerkte (die ook in een later nummer niet werd 
gecorrigeerd). Veelal een niet juist jaartal, een niet juist geschreven achternaam of niet juiste voorletters. Werd diezelfde vergissing 

vaker gemaakt, dan is zij toch maar één keer geteld. 

 

De tabel laat zien dat zowel het aantal aanvullingen als het aantal correcties in de loop van de 

tijd fors is toegenomen. Gezien het ook toegenomen aantal lezers is dat niet vreemd; meer 

lezers kunnen meer reacties geven.14 Opmerkelijk is wel dat het aantal reacties in de periode 

2006 tot 2016 twee tot drie keer zo groot is als dat in de eraan voorafgaande periode. 

Opmerkelijk omdat het aantal lezers in die periode niet twee tot drie keer groter is geworden. 

De toename van het aantal reacties kan betekenen dat lezers oplettender en/of actiever zijn 

geworden, maar ook dat er meer redenen waren om te reageren. Dat niet álle vergissingen 

door lezers worden opgemerkt of wél opgemerkt maar níét gerapporteerd, blijkt uit de tussen 

haakjes geplaatste getallen in de derde kolom. Ongetwijfeld zijn er nog meer. Vergissingen – 

sommigen spreken van blunders en geschiedvervalsing – leidden tot uiteenlopende reacties. 

 
E.H. Wesselink – oud-voorzitter en oud-hoofdredacteur – in Old Ni-js 2007, nr.58, p.9-10 onder het kopje Historische blunders naar 

aanleiding van verkeerde informatie in een uitgave van de Historische Vereniging Deutekom: “Het is de zoveelste geschiedvervalsing rond 

‘het jodenhol’ zoals de schuilplaats van Bram Maas in het Hoonesbos in de volksmond werd genoemd. Ze blijkt nog steeds tot de 
verbeelding te spreken met alle onjuistheden erover. (…). In deel 1 van ‘Kom Vanavond met Verhalen’ heb ik uitvoerig alle feiten rond het 

‘hol’ in het Hoonesbos juist weergegeven, maar de jaren in omloop zijnde verhalen ‘van horen zeggen’ zijn moeilijk uit te roeien.”15 

 
De in de Achterhoek bekende schrijver Henk Krosenbrink had in 1995 na het verschijnen van zijn biografie van veearts en NSB’er W.P.C. 
Bos een vergelijkbare ervaring als Wesselink hierboven. “In mijn boek had ik aangetoond dat een bepaalde Winterswijker niet door Bos 

was verraden, maar door iemand anders. De familie van die Winterswijker raakte erdoor niet overtuigd. Het verhaal dat sinds 1943 binnen 

die familie de ronde deed, bleek vele malen sterker dan de gegevens die ik in de justitie-archieven had aangetroffen.” 

 
De redactie in Old Ni-js 2013, nr.75, p.2-3 onder het kopje Old Ni-js is niet altijd waar: “Vergissingen zijn helaas onvermijdelijk. Daarbij 

komt dat in de herinnering zich soms iets heeft vastgenageld wat in werkelijkheid toch net iets anders is gebeurd. (... en dan volgen twee 

rectificaties …). De redactie stelt het (daarom) op prijs wanneer u aanvullingen, commentaar of zelfs kritiek levert.” 

 

Het tegengaan van vergissingen, vervormingen en verfraaiingen in (levens-)verhalen wordt 

door de redactie van Old Ni-js belangrijk gevonden; regelmatig roept zij haar lezers op te 

reageren op artikelen met het oog op waarheidsgetrouwe geschiedschrijving.16 

 

Nóg twee oorzaken voor vergissingen, vervormingen en verfraaiingen 

Belangrijke bronnen voor levensverhalen vormen de herinneringen van mensen. Ik zou 

daarop terugkomen. Geheugenonderzoek leert dat we van grote delen van ons leven niets 

meer herinneren en wat we herinneren is in de loop van de jaren in ons geheugen veranderd. 

Bijvoorbeeld: op ons 20e is de herinnering aan onze lagere schoolperiode een andere dan die 

op ons 50e of die op ons 80e. En toch is die lagere schoolperiode zelf niet veranderd. Dus: de 

tegenwerping ‘maar hij heeft het mij zelf verteld’ zegt dan ook niet zoveel over wat er precies 

is gebeurd. Daarvoor zijn meer en liefst ook verschillende bronnen nodig! 
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Auteur G. Kluvers in Old Ni-js 2006, nr.55, p.19 – naar aanleiding van een verhaal dat zijn moeder hem had verteld en dat na 
archiefonderzoek niet bleek te kloppen – : ‘Kortom, in het archief moet je soms vaststellen, dat je zelfs de uitspraken van je eigen moeder 

niet kunt vertrouwen.” 

 
Henk Krosenbrink in zijn boek over dr. W.P.C. Bos, p.6: “Oral history is interessant, maar subjectief. Nuances in herinneringen 
verschuiven, verbleken of krijgen een meer nadrukkelijk accent dan de oorspronkelijke gebeurtenis, waarvan ze de neerslag zijn.” 

 
De Groningse geheugenpsycholoog Douwe Draaisma in zijn Vergeetboek van 2010: “Het geheugen zou niets onthouden, als het niet ook 

selectief zou wissen.” En Draaisma in Medisch Contact van 18-12-2013: “Het geheugen is als een dampend regenwoud waarin 
verbindingen vergaan, over elkaar heen groeien en woekeren.” 
 

 
 

Het geheugen dat herinneringen wist en vervormt, speelt ons op nog een tweede manier 

parten bij het beschrijven van het verleden. Mensen blikken van tijd tot tijd terug naar dat 

verleden met de opmerking ‘toen was het beter.’ Dat terugblikken – naar ‘gouden jaren’ of 

‘weemoedjaren’ – is van alle tijden. De 80-jarigen van nu over toen: ‘je kon ’s avonds nog 

veilig over straat’, ‘ik herinner me goed die avonden waarop het hele gezin in de huiskamer 

rond de kachel naar het radiohoorspel luisterde’, ‘het leven was toen veel overzichtelijker’, et 

cetera. De werkelijkheid is dat de 80-jarige die omstandigheden destijds helemaal niet als 

bijzonder of beter ervoer. Wie voor zijn werk vroeg op moest, lag ’s avonds op tijd in bed, de 

huiskamer was het enig verwarmde vertrek en liefdes buiten de eigen stand en zuil konden 

niet op instemming van familie en kerk rekenen. Allemaal wel zo overzichtelijk, maar hoezo 

‘goeie ouwe tijd’? Veelal richten we ons op enkele details uit het verleden en idealiseren 

vervolgens meer uit dat verleden. Niks ‘gouden jaren’; zaterdags naar het badhuis, de 

kookwas op het vuur, telefoneren bij de buren, de collectebus met de tekst ‘voor de armen’, 

grondverbetering met stalmest, broodtrommel onder de snelbinders, geen noodzaak voor 

vervolgonderwijs aan meisjes, et cetera. 

 
Recensie van het in 2014 verschenen boek ‘Gouden jaren’ van Annegreet van Bergen door filosoof en schrijver Pieter Hoexem: “Het boek 
is een feest om te lezen (en te bekijken!), maar dan omdat je na iedere bladzijde een zucht van opluchting slaakt: dat hebben we goddank 

allemaal achter de rug. Voor nostalgici zal het boek een koude douche zijn: vroeger was het niet beter, dát is de schokkende waarheid die in 

dit boek onthuld wordt, dat is het taboe dat doorbroken wordt.” 

 

Mensen mogen een idealiserend verlangen naar voorbije tijden hebben, zolang dat verlangen 

maar niet wordt vermengd met geschiedschrijving; dat leidt tot verkeerde voorstellingen van 

het verleden. 

 

Welke Eibergenaren ‘verdienen’ een biografisch verhaal? 

In principe is ieder leven interessant. Van iedere man of vrouw valt een uniek biografisch 

verhaal te schrijven. Toch verschijnt van mannen vaker dan van vrouwen een levensverhaal. 

En van mannen behorend tot een elite weer vaker dan van mannen die daartoe níét behoren. 

Ook in Eibergen. Het zijn toch niet altijd mannen die geschiedenis schrijven! Je ziet die 
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voorkeur al wanneer je de straatnamen langsloopt: Bartelink, Batenburg, Ter Braak, G.J. ten 

Cate, Herman ten Cate, J.W. Hageman, Van Heeckeren, Huender, Jongsma, Kluivers, 

Leppink, Nelissen, Hendrik Odink, Paalhaar, Prakke, Slot, Van Ouwenaller, Willem Sluyter 

(sic), G.H. Smits, Wilhelm en Zwikkelaar. Allemaal mannen. En ook al maakten Bartelink, 

Kluivers17 en Zwikkelaar geen deel uit van een elite, als man ‘kregen’ zij toch een straat, al 

betrof die dan maar een ‘gang’ of (vroeger) ‘weide’.18 

 

Die voorkeur voor mannen zien we eveneens wanneer we nagaan van welke Eibergenaren 

een biografisch verhaal is verschenen. Van vrijwel niet één vrouw! Alleen van Hanna van der 

Noordaa-Leppink werd een stevig levensverhaal aangetroffen.19 Maar Hanna was dan ook 

‘een weduwe van staal’. En Léon Hanssen schreef in zijn biografie van Menno ter Braak 

natuurlijk uitgebreid over Menno’s moeder Trui ter Braak-Huizinga. 

 

 
Aaltje Schepers-Abbink (1899-1972), Doortje Blankvoort-Gellekink (1905-1991), zuster Willemien (1926-2006) 

(foto’s: familiearchieven) en Dirkje Heetbrink (1894-1972) (foto: museum de Scheper). 

 

Zijn hier niet meer vrouwen voor de lokale samenleving van betekenis geweest? Natuurlijk 

wel! Er bestaan goede redenen om de levens te beschrijven van Eibergse vrouwen als Riek 

Abbink (verpleeghuisdirectrice), Hanna Antvelink-Heuvelsland (weduwe-boerin met negen 

kinderen), zuster Arnold (wijkverpleegkundige), Doortje Blankvoort-Gellekink (boek- en 

papierhandelaarster), Betsy ter Braak-Prakke (sociaal-maatschappelijk actief), zuster 

Euphemia van de Zusters van Julie Postel (wijkverpleegster, bejaardenverzorgster en 

huishoudster van pastoor Herman Brummelhuis), Dirkje Heetbrink (onderwijzeres), Truida 

Hooisma (gemeenteraadslid), Annie Kerkemeijer (sociaal-maatschappelijk actief), Alie 

Nijhof-Wormmeester (uit haar bidprentje: “Grenzen waren er voor mama niet!”), Louise 

Christina Pool-Weste (weldoenster tijdens hongersnood in 1845-1847, woonde in het ‘Witte 

Huis te Mallum’), Aaltje Schepers-Abbink (modevakschoolhoudster), Gezien Schuur-Kamps 

(wethoudster), Marie Slot-Goedkoop (vrouw van ds. Wouter Lourens Slot), Els Strumphler 

(dokter en doktersvrouw), Annie Tukker-Borckink (schaatsster), Betsie Wichers 

(huishoudster van pastoor Carel Roebbers), zuster Willemien van de Zusters van Julie Postel 

(hoofdkleuterleidster), Reina Zeggelink-Kroneman (dochter van caféhouder) en zuster 

Luitjien Zomer (wijkverpleegkundige). 
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Alie Nijhof-Wormmeester (1916-2004), Luitjien Zomer (1913-1996), Truida Hooisma (1939), Riek Abbink 

(1929-2010) (foto’s: familiearchieven). 

 

Het levensverhaal van elk van deze twintig vrouwen werpt niet alleen een blik op hun 

persoonlijk leven, maar de Eibergse en algemene geschiedenis komen er ook door tot leven. 

De biografie van Annie Tukker-Borckink zal gaan over haar opgroeien als meisje in een 

kinderrijk boerengezin in Hupsel, haar prestaties als schaatsster, maar tevens over de 

leefomstandigheden op het platteland en de ontwikkelingen in de schaatssport in de tweede 

helft van de 20e eeuw. En de biografie van Aaltje Schepers-Abbink zal gaan over haar jeugd 

als meisje in een gezin van vijf kinderen in Eibergen, haar modevakschool, maar eveneens 

over het handwerkonderwijs en de positie van de vrouw in de eerste helft van de 20e eeuw. 

Beide biografische verhalen dragen daarmee bij aan de ‘kleine’ geschiedenis van Eibergen en 

de ‘grote’ geschiedenis van ons land. 

 

Naar aanleiding van de gesignaleerde leemte aan biografische verhalen van vrouwen in Old 

Ni-js is inmiddels een aantal auteurs aan het werk gegaan. Op dit moment worden artikelen 

voorbereid over de levens van zuster Euphemia van de Zusters van Julie Postel, Annie 

Kerkemeijer, Els Strumphler en Betsie Wichers. Wanneer lezers voorstellen hebben voor nog 

andere vrouwen – ook voor niet in dit artikel genoemde vrouwen – dan verneemt de redactie 

van Old Ni-js dat graag.  

 

Tot slot 

De ervaringen die ik als amateurhistoricus opdeed tijdens het werken aan het levensverhaal 

van de Eibergse oud-burgemeester Frans Cappetti vormden de aanleiding voor het schrijven 

van dit artikel. Ik heb hierin lezers én (toekomstige) auteurs van biografische verhalen 

handvatten willen geven waarmee zij die verhalen kritischer kunnen lezen, beoordelen en 

schrijven. Eibergse geschiedschrijving zou ermee gediend kunnen zijn. Met een viertal 

ervaringen – in de vorm van tips voor (aanstaande) auteurs20 – sluit ik af. 

 

Geef jezelf een opdracht, stel vragen die je wilt beantwoorden. Veel Eibergenaren 

kwalificeerden Cappetti als ‘een heel goede burgemeester’. Voor mij vormde dat dé 

aanleiding voor de biografie. Wie was Cappetti? Waarom zo’n waardering? De laatste 

decennia moesten opvallend veel bestuurders onvrijwillig opstappen. En nog steeds. Wás 

Cappetti wel heel goed? Wie vonden dat? Wat voor persoon moet je zijn om dat werk te 

ambiëren? Doen afkomst en opleiding ertoe? Zouden huidige bestuurders van hem kunnen 

leren? Met dergelijke vragen ‘stuurde’ ik mijn onderzoek. 

 

Werk aan vertrouwen. Door een heldere werkwijze te volgen, afspraken na te komen en 

respectvol om te gaan met gegevens zouden Cappetti’s familieleden en anderen mij mogelijk 
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meer willen vertellen en toevertrouwen. Zo zegde ik zijn weduwe en zoon toe ‘geen tekst 

gaat naar buiten zonder dat jullie die hebben gelezen’. Niet ter autorisatie (goedkeuring), 

zoals bij veel populaire biografieën.21 Door weduwe en zoon opgemerkte feitelijke 

onjuistheden corrigeerde ik, door hen in twijfel getrokken interpretaties vergeleek ik met 

informatie uit andere bronnen. Het verzoek van de weduwe het levenseinde van haar man 

minder concreet te verwoorden, heb ik bijvoorbeeld wél gehonoreerd. 

 

 
Deze biografieën zijn niet onafhankelijk van de hoofdpersoon tot stand gekomen. De hoofdpersoon heeft het 

boek namelijk geautoriseerd of zoals in het geval van Hammerstein helemaal zélf geschreven. 

 

Houd emotioneel afstand. Met Frans Cappetti kreeg ik tijdens het schrijven een ‘band’; ik had 

een beeld van hem, sprak zijn medewerkers, las zijn verhalen en leerde de familie kennen. Ik 

vond Cappetti een verstandig man, ontwikkelde zelfs sympathie voor hem. Maar betrapte 

mijzelf er ook op dat ik diezelfde gevoelens even later weer bijstelde. En dat overkwam mij 

nog wel een paar keer. Natuurlijk moet een auteur invoelen, verbeelden en begrijpen, maar 

tegelijkertijd moet hij zich bewust zijn van zijn of haar persoonlijke gevoelens en emoties. 

Om Cappetti waarheidsgetrouw te beschrijven, heb ik mijzelf van tijd tot tijd bij de les 

moeten brengen: houd emotioneel afstand en blijf dichtbij de schriftelijke en mondelinge 

bronnen. 

 

Zorg voor interactie. In het eerste jaar al dat ik aan de microgeschiedenis van Cappetti 

werkte, waren veel mensen daarvan op de hoogte. Met ‘iedereen’ sprak ik erover. Zo 

verzamelde ik om mij heen meedenkers, meelezers en – belangrijker – tegendenkers. De 

reacties van al deze mensen op mijn verhalen en teksten, legden mijn ‘blinde vlekken’ 

bloot.22 Hun commentaren, twijfels en adviezen beleefde ik niet ‘altijd als plezierig’, maar zij 

hebben wel vergissingen, vervormingen en verfraaiingen uit de levensbeschrijving van 

Cappetti gehaald. 

 

Ieder biografisch verhaal is een levensbeschrijving, maar iedere levensbeschrijving is nog 

geen geschiedschrijving. Voor dat laatste zijn nodig: gedegen historisch onderzoek, een 

kritische beschrijving en liefst ook een prettig leesbaar verhaal.23 Ligt de lat voor ons als 

amateurhistorici daarmee te hoog? Het hoeft ook niet allemaal in één keer! 

 

Eibergen, september 2015                 Peter Rutgers 

 
Auteur 

Peter Rutgers is in 1942 in Hengelo (O.) geboren. Werkzaam als onderwijzer, leraar pedagogiek, gemeentelijk 

onderwijskundig adviseur en universitair docent onderwijskunde en bestuurskunde heeft hij op meer plaatsen in 

het westen van het land gewoond. In 2008 keerde hij terug naar de achterhoek ervan. Hij heeft sindsdien over 

meer onderwerpen en personen uit de Eibergse geschiedenis gepubliceerd. 
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1 Een beknopte versie van dit artikel is gepubliceerd in Old Ni-js, 2016, nr.83. 
2 Ik dank Leo van Dijk, Jansje van Dijk-Sijbrandij, Gerrit Hazewinkel, Henk Krosenbrink†, Herman Schepers, 

Jan Stap, Bennie te Vaarwerk en Inge Wielens voor het lezen van een eerste versie van dit verhaal en voor 

de aangebrachte correcties en gedane voorstellen. Henk Blankvoort, Jannie Bos, Henk Krosenbrink†, Jenny 

Paalman, Herman Schepers, Bert Smeenk en Jan Stap dank ik voor de ontvangen informatie en/of foto’s. 

Herman Boksebeld, Jannie Bos, Martin Bouwmeesters, Henny van Doorn, Trudy Fokkink, Jenny Paalman, 

Henk Sieben, Gerda Bokstijn en Gerrit Wormgoor waren zo vriendelijk een voorlaatste versie te 

becommentariëren. 
3 Zie: Bert van der Ziel, Geschiedenis tot leven brengen voor een breed publiek, intern discussiestuk HKE, 

Geesteren, juni 2013. 
4 Denk aan bijvoorbeeld de biografieën die van Nina Brink, W.F. Hermans, Theo Hiddema en Gerard Reve 

werden geschreven en waarvoor de biograaf door belanghebbenden soms zelfs voor de rechter werd 

gedaagd. In het buitenland overkwam dat in 2014 de biograaf van Helmut Kohl. Het gaat bij 

levensbeschrijvingen om belangen en waarheid. En die laatste heeft ‘meer gedaanten’. 
5 Met Eibergen wordt steeds bedoeld het gebied van de voormalige gemeente Eibergen (zonder Zwolle). 
6 Levensbeschrijvingen van bijvoorbeeld Eibergenaren als Cor Heeren (militair), Jos Soesman (RI), Bennie 

Schroer (caféhouder), Wim Izaks (kunstschilder), Annie Borckink (schaatsster), Ferdinand de Leeuw 

(gemeenteambtenaar), Wick Terpstra (raadslid) en Henk Grobbee (huisarts) zouden goed die leemte kunnen 

vullen. 

   7 Bronnen als dagboek, autobiografie en memoires worden egodocument genoemd. Deze bronnen zijn niet 

voldoende om een kritische biografie op te baseren; de gebiografeerde zelf is namelijk de maker van die 

bronnen en kan bij het samenstellen ervan niet objectief zijn geweest. Hij of zij beschikte ook niet over alle 

kennis. Een gedicht, afscheidsbrief, bidprentje, overlijdensadvertentie of fotoalbum worden eveneens als 

egodocument gezien. Egodocumenten typeren zich door persoonlijke getuigenissen. 

   8 Zie voetnoot 11. 
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   9 Ook wel reputatiebevestigende, herdenkende of commemoratieve biografie genoemd. Het tegenovergestelde 

ervan wordt een kritisch opiniërende of kritisch interpreterende biografie genoemd. 

  10 Een biografie waarin de hoofdpersoon vrijwel uitsluitend als goed is beschreven, heet een hagiografie. 

Overigens verschijnen er soms ook biografieën waarin de auteur nog een rekening met de gebiografeerde 

heeft te vereffenen en weinig heel laat van zijn hoofdpersoon: een antibiografie of revanchebiografie. 

  11 Het achterhalen van de juiste, feitelijke gegevens – waarheidsvinding – wordt geschiedvorsing genoemd. Het 

met die gegevens schrijven van een weloverwogen (opiniërend en interpreterend), samenhangend, 

begrijpelijk en prettig leesbaar verhaal heet geschiedschrijving. 

 12 Het beste is toch maar alles eraan te doen om rectificaties te voorkomen; rectificaties staan in een volgend 

nummer en wie leest ze! Laat staan dat men het vorige nummer erbij pakt. Daarbij komt dat iemand die voor 

onderzoek dat artikel zoekt, wél dat artikel vindt maar níét de eventuele rectificaties! 

 13  De aanvullingen en correcties betreffen álle in Old Ni-js verschenen artikelen, niet alleen de levensverhalen. 

 14  Met het oog op bewaking van een juiste geschiedschrijving is een historische vereniging met veel leden – de 

HKE hééft die met ruim 1100 – beter af dan zo’n vereniging met weinig leden. 

 15 Zie voor een uitleg over ontstaan en hardnekkigheid van foutieve gegevens in historische verhalen hoofdstuk 

7 ‘De schuilplaats. Feiten, waarheid en verdichting’ in: E.H. Wesselink, Kom vanavond met verhalen. 

Eibergen in oorlogstijd, deel 1 De Jodenvervolging, Eibergen, 1990, p.74-82. 

 16 Een vaste rubriek ‘Correcties en aanvullingen’ in een blad versterkt de reputatie ervan; corrigeren en 

aanvullen verdienen het juist om te worden gewaardeerd. 

 17 Hoewel in de 18e eeuw de familie Cluijvers hier bestuurders heeft voortgebracht, wordt verondersteld dat de 

Kluiversgang niet de naam van een van deze bestuurders draagt, maar die van een omwonende met die 

naam. 

 18 Mogelijk heeft het in Old Ni-js voorkomen van meer (levens-)verhalen over mannen dan over vrouwen te 

maken met het feit dat maar zo weinig vrouwen in het blad schrijven: tot op heden werden maar 43 verhalen 

(10%) geschreven door vrouwen tegenover 406 verhalen (90%) door mannen. Mogelijk heeft het ook te 

maken met een ondervertegenwoordiging van (schrijvende) vrouwen in bestuur en redactie. Van die 43 door 

vrouwen geschreven verhalen zijn alleen al 28 de productie van 2 vrouwen. 

 19  Bert van der Ziel, Hanna van der Noordaa-Leppink, een weduwe van staal, in: Old Ni-js, 2013, nr.78, p.9-

31. Jansje van Dijk-Sijbrandij schreef al eens over Polderdieke (2002, nr.45, p.5-8) en Aaltje Schepers-

Abbink (2003, nr.48, p.20-25). 

 20 Hoewel die tips ook heel goed door lezers zijn te gebruiken als ijkpunten bij het beoordelen van een 

biografisch (of ander historisch) verhaal. 

 21 Biografische verhalen waaraan de hoofdpersoon heeft meegewerkt op voorwaarde dat hij of zij akkoord 

mocht gaan met de inhoud ervan (geautoriseerde biografie) en biografische verhalen die de hoofdpersoon 

heeft láten schrijven of zélf heeft geschreven (autobiografie) garanderen geen onbevooroordeeld biografisch 

portret. Voorbeelden zijn de biografieën van Willeke Alberti, Badr Hari, Guus Hiddink, Rutger Hauer, 

Patricia Paay, Dirk Scheringa en Rita Verdonk. Oscar Hammerstein, Bram Moskowicz, Jan Nagel en 

Diederik Stapel bijvoorbeeld schreven hun biografie helemaal zélf. Zij allen hebben echter de controle gehad 

over het levensverhaal dat van hen is verschenen. Voor geschiedschrijving zijn dergelijke – ‘gecontroleerde’ 

– levensverhalen daarom maar ten dele bruikbaar. 

 22 Ook de persoon van de auteur is oorzaak voor vergissingen, vervormingen en/of verfraaiingen van een 

levensverhaal. Zijn of haar sexe, opvoeding, school- en beroepsopleiding, levensbeschouwing, sociaal milieu 

en ervaringen beïnvloeden onbewust het zoeken naar en selecteren, interpreteren en beschrijven van het 

materiaal over de hoofdpersoon. Door te zorgen voor interactie kan de auteur fouten als bedoeld beperken. 

 23 Wie een boeiend en ontspannen gesprek over het genre biografie wil horen én zien, gaat naar 

www.radio1.nl/item/258779-Biograaf,-historicus-en-journalist.html (na openen, schuif even naar beneden). 

Coen Verbraak interviewt gedurende 54 minuten de historicus en biograaf Hans Renders, hoogleraar 

biografiestudies in Groningen. 


