Archiefvormers en erflaters (7):

Het schoolboek van
E.C. Godée Molsbergen
Liefhebbers van de geschiedenis van Zuid-Afrika kennen zijn naam: E.C. Godée Molsbergen. Zijn
nalatenschap in het Zuid-Afrikahuis bestaat uit boeken, onderzoeksmateriaal en een plakboek vol
recensies van een omstreden schoolboek uit 1910.
Everhardus Cornelis Molsbergen is in
1875 te Utrecht geboren als zoon van
de ambtenaar Jan Roelof Molsbergen en
Wilhelmina Godée (haar achternaam
mocht hij bij Koninklijk Besluit van
9 oktober 1902 aan Molsbergen toevoegen). Hij groeide op in Rotterdam, studeerde geschiedenis te Leiden en promoveerde in 1902 bij prof. P.J. Blok op
een studie van de betrekkingen tussen
de Republiek der Verenigde Nederlanden
en Frankrijk, 1648-1662. Eveneens in
1902 werd hij directeur van de Christelijke Hogere Burgerschool aan de Jonker
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Fransstraat in Rotterdam, de eerste protestants-christelijke hbs in Nederland,
die in 1901 mede dankzij zijn inspanningen tot stand was gekomen. Een jaar
later liet Godée Molsbergen zich echter
alweer benoemen tot hoogleraar
geschiedenis aan het Victoria College te
Stellenbosch. Ongetwijfeld een eervolle
benoeming. Maar de vraag rijst of deze
stap, zo kort na zijn aanstelling in Rotterdam, misschien beïnvloed was door
het feit dat zijn schoolbestuur in 1903
ook het gereformeerde Marnix Gymnasium had geopend en daar een andere
jonge academicus, dr. J. van der Valk, tot
rector had benoemd?
Een bewogen leven
Vanaf februari 1904 doceerde Godée
Molsbergen te Stellenbosch, als de eerste hoogleraar Geschiedenis. Hij verdiepte zich in de Zuid-Afrikaanse
geschiedenis en begon erover te schrijven. Zijn verblijf te Stellenbosch werd in
1910 echter abrupt beëindigd. Godée
Molsbergen was in 1897 getrouwd met
de 20-jarige Rotterdamse Henrietta
M.O.A. Hoek; ze hadden een dochter
(1898) en een zoon (1903). Hun huwelijk was kennelijk niet erg goed; het werd
een publiek schandaal toen Godée Molsbergen haar betrapte met een collega.
Op verlof onderweg naar Nederland om
er de archieven te raadplegen voor de
biografie van Jan van Riebeeck die hij
zich had voorgenomen te schrijven, ontving hij een telegram dat hij vanwege het
schandaal ontslagen was (overigens
samen met zijn rivaal).
Het huwelijk werd gered en Godée Molsbergen werd hbs-leraar, privédocent en,
na wat duwen en trekken, lector
Zuid-Afrikaanse geschiedenis aan de
Amsterdamse Gemeentelijke Universiteit

(een benoeming tot directeur van de
openbare hbs te Terneuzen gebruikte hij
om de benoeming tot lector te forceren).
Hij doceerde ook koloniale geschiedenis
te Leiden, als waarnemer van prof. mr.
J.E. Heeres, die lid van de Tweede
Kamer was. Het waren jaren van veel
werkzaamheden. Hij voltooide zijn boek
over Van Riebeeck (1912), redde de
Gordon Atlas voor Nederland (1914) en
zette de uitgave op van de vierdelige
bronnenpublicatie Reizen in Zuid-Afrika
in de Hollandsche tijd (1916-1932). Een
echt hoogleraarschap kreeg Godée
Molsbergen in 1916 aan de dankzij de
Duitse bezetter vernederlandste Universiteit Gent (in de Eerste Wereldoorlog
hield Duitsland België grotendeels bezet
en steunde de flaminganten; na de
nederlaag van Duitsland pakte de Belgische regering de activisten aan en herstelde de vooroorlogse taalpolitiek). Als
enthousiast Groot-Nederlander hoopte
Godée Molsbergen in Gent de Vlaamse
beweging te dienen. Een krant meldde
echter na zijn overlijden dat hij er honger
leed, in gevaar van bombardementen
leefde en tenslotte verjaagd werd door
de terugkerende Belgische soldaten, terwijl zijn vrouw er met een Duitse officier
vandoor ging (ze trouwde in 1919 te
Amsterdam met een dokter Djawa Mas
Ischag, scheidde een jaar later van hem
en trouwde toen met een vermoedelijk
uit Oostenrijk afkomstige meneer L.D.
Petit; ze overleed in 1932).
Berooid en alleen reisde Godée Molsbergen naar Nederlands-Indië, waar hij
leraar geschiedenis werd aan het Koning
Willem III Gymnasium en de MeisjesHBS van de Carpentier Alting Stichting
(1919). Een collega, mevrouw W. FruinMees, schreef: ‘Het mannetje moet hard
werken voor de kost. ... Erg voldoen doet
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hij niet.’ In 1923 werd hij Landsarchivaris, als opvolger van de befaamde dr. F.
de Haan. Volgens Fruin-Mees was Godée
Molsbergen hierdoor ‘erg opgeleefd’.
Een mooie post, maar niet vrij van roddel en jaloezie (E. du Perron, die toen
een klerkenbaantje op het Landsarchief
had, schreef er amusante verhalen
over). Als gevolg van de economische
krach van 1929 moest Godée Molsbergen naast het Landsarchief toch ook
weer gaan lesgeven. In 1935 ging hij
met pensioen en verliet hij met Annie de
Geus, met wie hij in 1924 getrouwd was,
Insulinde; ze vestigden zich na een
mooie wereldreis in Den Haag. Hier
schreef hij onder meer nog Jan van Riebeeck en zijn tijd en het vierde deel uit
de reeks Geschiedenis van Nederlandsch
Indië: De Nederl. Oostindische Compagnie in de achttiende eeuw (1939), meer
imponerend door omvang en presentatie
dan door historiografische kwaliteit.
Godée Molsbergen overleed begin maart
1940 en werd – in Indië katholiek geworden – na een requiemmis vanuit de Heilige Familiekerk aan het Kamperfoelieplein begraven.
Vaderlandsliefde of karaktermoord
Godée Molsbergen zette zich in Stellenbosch in voor de ontwikkeling van de
Afrikaanse cultuur. Gestimuleerd door de
Zuid-Afrikaanse Taalbond, de Zuid-Afrikaanse Onderwijzers Unie en de Afrikaanse Christelike Vrouwen Vereniging
schreef hij een Geschiedenis van ZuidAfrika voor schoolgebruik, die in 1910 bij
Longman te Londen verscheen in een
Nederlandse en een Engelse versie. In
hedendaagse ogen een onmogelijk encyclopedisch boek, 195 bladzijden vol
tekst, korte paragraafjes, veel jaartallen
en vetgedrukte namen. De didactiek was
duidelijk: ‘De leerling onthoude, dat
geschiedenis leren, zonder een sterk
geraamte van jaartallen te kennen, tot
niets nut is. ... En laat de onderwijzer
veel vertellen! De pasbeginnenden krijgen bij hun kleine dosis jaartallen verhalen, levendig en begrijpelijk verteld,
boven alles naar waarheid.’ Veel recensenten vergaten die schoolmeester en
zijn verhalen nog wel eens. ‘’t Is misschien wat droog, met zoo korte paragraafjes, maar ’t behandelt zooveel dingen die ons wel belang moeten
inboezemen’, schreef een welgezinde
Nederlandse krant, Het Vaderland. Een
Engelse krant, The Federal Magazine,
was minder positief: ‘It is certainly full

and accurate, but the style is uninteresting to the last degree, and we have
nothing but pity for the poor school children who should have to study so uninspiring a book if used as a text book. It is
books like these that make children
hate history.’
Voor Godée Molsbergen lag de noodzaak
van zijn boek in het moment van verschijnen: ‘het Wonderjaar 1910: de Unie
van Zuid-Afrika, het droombeeld van
velen, de vervulling van bijna aller wens,
is een feit geworden... Een nieuwe natie
is geboren!’ Zijn jubelkreet werd onderstreept door de fier wapperende Union
Jack op de omslag. Een nieuwe natie,
eenheid, verzoening, samenwerking – ze
vergen een vaderlandse geschiedenis.
Maar die eenheid moest er wel toe leiden dat ‘de jonge Afrikaner […] dankbaarheid jegens God [zou] gevoelen voor
de voorrechten zijn volk bewezen en met
liefde vervuld [zou] worden voor eigen
land en eigen volk, zonder daarom hoogmoedig anderen achting te onthouden’.
De geschiedenis van Nederland en de
VOC was volgens Godée Molsbergen
belangrijker dan kennis van het Britse
rijk. En zijn jonge lezers moesten ook de
waarheid horen over wat Engeland de
Afrikaners had aangedaan.
Zuid-Afrikaanse kranten als Ons Land en
De Volksstem oordeelden positief over
De geschiedenis van Zuid-Afrika. Godée
Molsbergen ‘heeft de daadzaken van
onze geschiedenis naar waarheid en
onvervalst en onverdraaid beschreven’,
meldde Ons Land bijvoorbeeld. Engelstalige kranten reageerden heel anders.
Automatisch cynisch soms, zoals de
Cape Times: die had genoeg aan de vermelding dat Ons Land het boek positief
beoordeelde. The Star (Transvaal) gaf
een lange beoordeling onder de kop
‘Poison For Use in Schools. Rank, Pernicious Racialism’. Godée Molsbergen
doceerde niet voor niets aan het Victoria
College in Stellenbosch, dat ‘Mecca of
undiluted and uncomprising Africanderism’. Na vele kolommen vatte de recensent zijn bezwaren in één woord
samen: ‘Amsterdamnable’. Volgens de
Eastern Province Herald wekte het boek
‘in every Dutch child a feeling of intense
hatred for the British race’. De Engelse
recensenten stoorden zich vooral aan de
anti-Britse teneur, de behandeling van
Slachtersnek en de behandeling van de
slavernij. De East London Daily Dispatch
publiceerde een lange reactie onder de
titel ‘Slavery White Washed’. De Dia-

mond Fields Advertiser vroeg zich af of
broederlijke eensgezindheid echt gebaat
was met verhalen over de ‘injuries which
South Africa is supposed to have suffered at the hands of Britain?... The book
is utterly unsuited for use in schools
and it should be instantly placed on the
black list of every Education Department
in South Africa’. Deze oproep kreeg
gehoor van de directeur van Onderwijs in
de Transvaal; daar werd het boek verboden omdat het niet bijdroeg aan de verzoening tussen Afrikaans- en Engelssprekenden.
De Geschiedenis van Zuid-Afrika voor
schoolgebruik was typerend voor de ‘rassenverhouding’ tussen Boer en Brit rond
1910. Godée Molsbergen was zoals
velen in die tijd sterk nationaal gezind.
Opgegroeid met het werk van historici
als Groen van Prinsterer, Fruin, Bakhuizen en Blok, die de vaderlandse geschiedenis lieten spreken, terwijl de politici
de nationale eenheid ermee versterkten.
Hij bestudeerde de strijd van Nederland
tegen de Zonnekoning en van de VOC
tegen Engeland, terwijl hij in Batavia
een jaarlijkse herdenking van de imperialist Jan Pieterszoon Coen invoerde.
Als Nederlandse pro-Boer schreef hij
kort na de Boerenoorlog, op grond van
bestaande literatuur, zonder veel archief
onderzoek, een leerboek in vaderlandsliefde. Dat vaderland betrof de nederzetting van Jan van Riebeeck, de ontwikkeling van het Afrikaner volk, door druk en
tegenstand, een Zuid-Afrika onder Afrikaner leiding. Zou hij na zijn laatste woorden over het Wonderjaar, ‘een blij einde’
en ‘Koning Eduard de Vredestichter’,
echt hebben gehoopt op dankbare Britse
reacties?
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