
119

Mr G. A. J. VAN ENGELEN VAN DER VEEN. t

Zaterdag 1 Juli 1933 verloor de stad een harer beste burgers,
Mr Gerrit Abraham Jan van Engelen van der Veen. Naar
menschelijke berekening gezegend met kracht en gezondheid,
werd hij zeer plotseling op 19~jarigen leeftijd door den dood
weggenomen. Groot en algemeen was de deelneming bij het
verscheiden. Terecht mocht een berichtgever in deze dagen
schrijven, dat een "zeer geachte en bekende persoonlijkheid"
ter ruste werd gelegd. Die achting en bekendheid hingen
samen met de karaktereiqenschappen van den overledene.
Ze stonden vooral ook in verband met zijn groote werk
zaamheid op het gebied der waterschappen in deze streek,
als voorzitter van het waterschap Dronthen en het college
van beheer der bedijking langs Dronthen, als voorzitter
poldermeester van het waterschap Broeken en Maten en
als dijkgraaf van het waterschap Kamperveen. Vooral het
laatste waterschap lag hem zeer na aan het hart.

Materieel onaf hankelijk, juridisch zeer geschoold op dit
speciale terrein, begaafd met de menschenkennis en de
terretnkennis, die hier noode gemist kunnen worden. heeft
hij een grooten invloed uitgeoefend op alles, wat links van
den Ijselmond de laatste jaren geregeld is op waterstaat
kundig gebied. Ook in dezen kring verloochende hij zijn
aangeboren gezond conservatisme niet. Er werd zuinig
beheerd, maar men was niet zuinig als een noodzakelijke
verbetering wenschelijk bleek te zijn. Groot tegenstander
van concentratie op waterstaatkundig gebied. was hij zelf
een schitterend voorbeeld van de waarheid, dat de beste
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verzorgers der diiken gevonden kunnen worden in de streek
zelf, waar men met plaatselijke toestanden en behoeften het
best op de hoogte is, en het eigen belang meebrengt, het
water op doeltreffeude wijze te keeren. En er is zeker weI
niemand geweest, die de geschiedenis der dijken en polders
in dezen hoek van Overijsel zoo door en door kende, om
dat hij zich naast historische kennis ook de noodzakelijke
technische ervaring had weten te verwerven.

Ook op ander terrein was Van Engelen een geboren
bestuurder. Ik denk b.v. aan zijn werkzaamheid als voor
zitter van het college van regenten der Vereenigde Wees~
huizen, als bestuurslid der Stichting Campen, als secretaris
der afdeeling Kampen van den Nederlandschen Militairen
Bond (het Tehuis voor Militairen ), als secretaris van het
bestuur der Nuts-spaarbank, als lid der commissie van toe
zicht op het Ntjverheids- en Handelsonderwijs, als lid van
het college van curatoren van het Gemeentelijk Gymnasium,
tevens commissie van toezicht op het Middelbaar Onderwijs.
Zelf Ieerling van het Stedelijk Gymnasium, had hij groote

belangstelling en ook groote waardeering voor vele takken
van onderwijs. Misschien nog grooter was zijn belangstelling
in militaire zaken. Geen wonder! De Wereldoorlog had hem
vier jaren aan de studie onttrokken, maar hem daarvoor
een plaats aangewezen in ons qemobiliseerde leger. Graag
mocht hij in herinnering verwijlen bij dezen diensttijd,
waarin hij als officier en door zijn qeschiktheid om met
menschen om te gaan en door zijn rechtskundige opleidinq,
te Kampen, Zwolle, Arnhem en elders de goede man op de
goede plaats was. Met manschappen en officieren uit de
oorlogsjaren is de vriendschappelijke verhouding bij voort
during bltjven bestaan.

Het is te Utrecht geweest, dat Van Engelen in de rechten
studeerde. In het bijzonder trok de Rechtsgeschiedenis hem
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aan, zooals deze opgevat werd door Prof. S. J. Fockema
Andrere. Hij was zeer zeIfstandig in zijn oordeel: gaarne
vormde hij zichzelf, uit de bronnen, een gefundeerde meening.
Ontmoette hij een oude rechtsterm, waarvan de beteekenis
onzeker was. dan rustte hij niet, voor hem dat woord vol
komen .Jevend" was geworden. Twee onderwerpen, de'
marken en de qeestelijke goederen hadden zijn bijzondere
belangstelling. Over het eerste heeft hi] een en ander qe
publiceerd, maar het lot heeft qewild, dat een promotie op
het tweede uitbleef. Een onuitgegeven dissertatie is thans
in bewaring bij de Vereeniging tot beoefening van Over.
Regt en Geschiedenis. Moge deze niet in de kast blijven
rusten!
In weIk opzicht heeft Van Enqelen onze kennis der plaatse

. lijke en gewesteIijke historie verrijkt?
In de eerste plaats, door --- zooals boven reeds aan

geduid werd - de geschiedenis der dijken en polders om
Kampen zeer nauwkeurig en volledig uit de bronnen te
beschrijven. WeI had Nanninga Uitterdijk eenige opstellen
over deze moeilijke stof qeschreven, maar eerst nu verkreeg
men een afsluitend geheel. In verband met dit onderzoek
werd later de oudste geschiedenis der stad Kampen bestu
deerd. De resultaten zijn publiek geworden door een lezing
voor de Stichting Campen; het is te betreuren, dat er geen
gedrukt opstel over deze stof is verschenen.
Van beteekenis zijn ook de resultaten van een onderzoek

naar de geschiedenis der pastoriegoederen in de kerkelijke
gemeenten Oldemarkt, Paasloo en Ijsselham. Deze qeschie
denis is niet aIleen merkwaardiq, maar ook van groot beIang
voor het heden in verband met geschillen over de pastoralia
in Friesland en elders.
Zeer waardevol is Van Engelens tekst bij de door Dr

A. A. Beekman geteekende markenkaart van Overijsel.

..
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Welk een betrouwbarz, op veel studie en navraag be
rustende verzamelinq van gegevens! Die voorliefde voor de
studie der marken uitte zich ook in een studie over ..Marken
en Waterschappen" in het groote werk ..Ovenjssel."
Van de kleinere opstellen vermeld ik slechts een opstel

over den raadhuisbrand te Kampen in 1543. waarin aan
getoond wordt, dat deze brand niet aansprakelijk gesteld
mag worden voor het verdwijnen van de stadbrief van
Kampen en andere oude stukken; deze bescheiden moeten
veel eerder verdwenen zijn.

Het levensbeeld is niet vollediq. wanneer er niet melding
gemaakt wordt van de liefhebberijen van Van Engelen. Zijn
vrijen tijd besteedde hi] voor een deel aan een zijner harts
tochten, het visschen, op de hem zoo vertrouwde rivier, of
in een zijner kolken. Als in alles wat hi] deed. handelde hi]
methodisch, haast wetenschappelijk. Technische lectuur en
een volledig instrumentarium stonden hem ten dienste. Een
andere liefhebberij was het verzamelen van aardewerk en
postzeqels. Verzamelen beteekende meteen bestudeeren.
Mooie en unieke exemplaren mocht hi] zijn eigendom noemen.
Dezelfde lust in terreinkennis, die hij voor zijn geboorte~
grond toonde, bracht hem later - ondanks zijn groote hok
vastheid - tot het ondernemen van korte verkenningen
op grooteren afstand, op de Veluwe en elders. In zijn laatste
levensjaar bezocht hij Zuid~Limburg. en vandaar uit een deel
van Belgic. waaronder het oude front bij Yperen.
Door zijn sterk geheugen beschikte hi] over een groote

hoeveelheld feitenkennis. Geboden hulp en ondervonden
tegemoetkoming vergat hij nooit. Aan zijn familie was hij
zeer gehecht. Eenvoudige lieden schonken hem gaarne hun
vertrouwen en vroegen hem raad. omdat hij zelf eenvoudig
was. Het politieke strijdperk kon hem niet bekoren.
W oord voor woord kunnen we herhalen, wat de voor-
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zitter der Vereeniging voor Overijsselsch Regt en Geschie
denis (waarin Van Enge1en als bestuurslid een be1angrijke
plaats heeft ingenomen} Mr G. J. ter Kuile, in 1930 wijdde
aan de nagedachtenis van den Twentschen historicus
C. J. Snuif: "Maar bij alle verslagenheid in ons hart blijft,
toch de dankbaarheid aan den Schepper, dat wij het voor
recht hebben gehad op onzen levensweg zoo lang in eerlijke
vriendschap te hebben mogen samengaan met dezen historic
minnaar, kundiq, hulpvaardiq, mededee1zaam, trouw".

M.

VOORNAAMSTE GESCHRIFTEN;

1. Voedergronzen (De Mheen te Elburg), Gelre, dl. 24, 1921.
2. lets over rumynqhe, V(erslagen) en M(edeelingen) der V. v.

Ov. Regt en Gesch., dl. 38, 1921.
3. De bedijking langs de Zuiderzee ten N. van Elburq, Gelre,

24, 1921.
4. De verdeeling van Mastenbroek, V. en M. 39, 1922.
5. De bezittinqen van het St. Odulfsklooster, 39, 1922.
6. Llit de kerkelijke geschiedenis van Oldemarkt enz. 39, 1922.
7. Het vierde Zeeland der Frtezen, V. en M, 40, 1923..
8. De stichting der parochie Mastenbroek,

Archief Aartsb .. Utrecht, 1923,
9, Het Archief van de Kerkvoogdij der N. H. Kerk te Vollen-

hove (Inleiding en Reqestenlijst), 1923.
10. De bedijkinq van den IJssel en zijnmonden, V. en M. 41. 1924.
11. Marken in Overijssel (tekst bij kaarten), 1924.
12. Marke-varia, V. en M. 42, 1925.
13. Het stadregt van Hardenberg

(Uitgave der Ver. v. Ov. Regt en G.), 1925.
14. De verhouding van de gemeente Zwolle tot het Weeshuis

der N. H. Gemeente aldaar (onderzoek in opdracht van den
Raad van Zwolle), 1925.

15. Marken en Waterschappen (in "Overijssel"), 1931.
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ICHRISTIAAN HENRI VAN FENEMA t I
De schrijver, die Kampen's geschiedenis eens te boek stellen

zal, zou onvolledig zijn en zeker zich schuldig maken aan on
dankbaarheid, wanneer hij dan niet den man wiens naam hier
hoven staat in herinnering bracht.

Van Fen e m a was iemand, die er geen behoefte aan
had zijn begaafdheden tot volledig effect te brengen; hij be
doelde niet zijn kennis steeds productief te maken. Want aI
gaf hij van zijn pennevruchten een betrekkelijk gering aantaI
in het licht, de hoeveelheid daarvan stond in omgekeerd even
redige verhouding tot de groote kennis, die hij door zijne
intelligentie en kritischen zin zich verzameld had.
Hij genoot van het schoone, het historisch be1angrijke, het

karakteristieke en verzamelde daarvoor met liefde en zorg.
Voor hij evenwel, wat soms weI in zijn bedoeling lag,
tot het uitwerken en nader bestudeeren kon overgaan,
had, geboren verzamelaar als hij ook was. zijn oog aI
weer lets anders ontdekt, dat hem dan weer vasthield.

Hi] was een voortreffelijk verkenner op het terre in van de
topoqrafie, de grafische kunst en de genealogie, een man
wiens neiging meer uitging om te ontdekken en te verzamelen
dan dat hij het gevondene ten eigen profijte voor de pers
gereedmaken zou.
En dan: Wat kon hij met royaa1 gebaar en groote mildheld

g eve n het door hem in lange jaren moeizaam, met kennis
en liefde verzamelde materiaal, waarvan hij dan den belanq
hebbenden zonder eenige voorwaarde het vrije gebruik toe-
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stond. *) In zijn werk en levenshouding sprak, als boven
werd gezegd, ook de kunstzinnige, die altijd aansluiting zocht
en yond bij verwante naturen. De schilder-Ieeraar J. D. B e [;
mer,' hoe veel ook in leeftijd met hem verschillend, was te
Kampen een zijner vrienden.
Van Fen e m a's aesthetische aspiraties kwamen ook :

tot uiting in zijn groote belangstelling voor schilder-, teeken
en vooral voor prentkunst, waardoor ook het oude boek zijn
liefde kreeg.
In zijn beoordeeling van eens anders werk was hij wel

willend en, hoewel kritisch, toch ook weer opbouwend.
Hij was een p e,r s 0 0 n 1ij k h e id, een man, wiens gees~

telijke structuur moeilijk met die van een ander te verge~
lijken is.

Lichamelijk was hij geen krachtige £iguur, Hij trok zich dan
ook bij voorkeur terug in zijn mooi gelegen en geliefd "Vrede~
hof" te Oosterbeek, waar hij zich tusschen zijn arbeid ver
lustigde in zijn tuin en hij van haar, die hem thans zoo smar
telijk mist, steun bij zijn arbeid en troost in zijn ziekte ont
vangen mocht, - waar hij ook had gevonden de poezie van
huiselijk geluk.

* **
Het was omstreeks 1897, dat ik als lid eerier vriendenkring,

onder ons "de Club" genaamd, Van Fen e m a ontmoeten
mocht. Hij was een vriend van een onzer "Clubleden", zoodat
langs dien weg onze kennismaking een aanvang nam, welke
allengs warrne vriendschap werd en tot zijn overlijden duren
mocht. - Hij werd bij ons thuis een vriend en dikwijls kwam
hij des middags na vier uur, hij zocht de gezelligheid, bij mijn
Meeder, die hem, zijn zwakke gezondheid opmerkende, gaarne

*) Reeds als gymnasiast te Kampen was hij o.a. al begonnen omtrent
den bekenden Kamper schilder Avercamp materiaal te verzamelen, dat hi]
Me], C. r Welcker, schrijfster over dien schilder, belangeloos voor haar
werk afstond.
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met moederlijke zorg en raad ter zijde stond. even theedrin
ken. Veel avonden. en dan werd het laat! hebben wij met hem
op onze karner thuis heerlijke gesprekken gevoerd, veelal over
oud-Kamper onderwerpen.

Op "de Club" was Van Fen e m a een hoogst aange
name gast, want al waren de gesprekken opgewekt ( er wa
ren "vogels van diverse pluimaqe"}, wanneer hij, niet gere
geld daar aanwezig, in onzen kring verkeerde, ontstond
er een bizondere sfeer. Zijn spiritueele geest en spran
kelend vernuft verhief het soms zakelijke gesprek tot een
hooger niveau. -
Hij had te Kampen de kostschool van den heer Bleeker

(aan den IJ sseldijk, nu de fabrieken van den heer Van Heel)
bezocht, later woonde hij hier op kamers.

Hi], in alles niet het gewone, vlakke weggetje kunnende
Ioopen, gevoelde zich als gymnasiast reeds student. Reeds
toen liet hij zijn zucht voor v r ij e studie den teugeI. De
schoolsche lessen ..laqen" hem niet. Maar ondanks dit alles
had hij zich toen toch reeds een zoo groote kennis verworven
van letteren en kunst, als dit bij een gymnastast zelden aan
getroffen wordt *) Dit wordt ook duidelijk, wanneer wij hier
herinneren, dat hij toen reeds met op zijn gebied-vooraan
staande mannen in correspondentie en in relatie stond, en dat
hij destijds al een vrij belangrijke verzameling van oude gra
vures, etsen, prenten en eenige aquarellen verzameld had. **)

*) Ais gymnasiast te Kampen ontdekte hij, tot groote verbazing en
ontsteltenis van het toenmalig Regentencollege, stukken van het oud
archief van het Ziekenhuis (destijds nog op den Vloeddijk). - Deze
stukken, bewaard in een houten kist. op den zolder van dit qebouw, werden
door hem bewerkt en. wij meenen in het archievenblad, door hem uit
gegeven. -

**) O.a. versierde toen reeds zijn karnerwand een olieverfschilderij
"Volendammer" door Paul Rink en een sepia-studie van den zeeschilder
Schotel. - Ook bezat hij een vrijwel volledige verzameling etswerk van
den Kamperzetser Gaal. Deze etsen schonk hij aan de Stichting Campen,
die ze in haar verzameling exposeert.



127

Bovendien had hij vlijtig en ordelijk veel genoteerd, omtrent
oude Kamper toestanden, merkwaardige personen, typische fi
guren en plaatselijke geschiedenis. - Wat dit Iaatste aangaat,
had vooral de 18e eeuw en de voIgende eeuw tot het einde
van den Biedermeiertijd zijn belangsteIling. En wanneer hij
dan een door hem geliefd onderwerp besprak, wist hij in dat
gene wat "gewoon" scheen, leven te wekken. -
Toen hij zijn eindexamen aan het Kamper Gymnasium

met gunstig gevoIg had afgelegd ( 1900) ging hij te
Groningen, waar zijne ouders woonden, rechten studeeren.
Echter voor examenstudie maakte zijn Ievendige geest hem
niet geschikt. Zijn verdiensten Iagen bovendien op een ander
terrein van studie, dan die der Rechtswetenschap. Hf was dan
ook, na gesIaagd te zijn voor candidaat in de rechten, geluk~
kig met de benoeming van Conservator aan de Llniversiteits
bibliotheek in zijn woonpIaats (1906), in welke functie hij ook
de zorg had voor de handschriften. Nu kon hij de studie van
het Recht Iaten rusten en zich geheeI geven aan het yak zijner
liefde: het oude boek en de grafische kunst.

EvenweI, ook dit was hem nog niet voIdoend bevrediqend:
zijn beIangsteIling voor geneaIogie had hem ook steeds bezig
gehouden en zoo zocht hij daarin zich een z e I f s tan dig e
positie te verwerven.

Nu had hij reeds, in de jaren als conservator werkzaam,
veel daarvoor belangrijk materiaaI verzameld, zoodat hij in
die richting niet aIleen zijn toekomst zocht, maar die ook yond.
Hij nam uit genoemde betrekking zijn ontsIag, waaruit ook
zijn ondernemingsgeest blijkt, en stichtte, toen hij zich metter
woon te Oosterbeek had gevestigd (1918), het F 0 n d s v 0 0 r
B i 0 g r a f i s c h e Doc u men tat i e. wat zijn Ievenswerk
zou worden.

"Van Fen e m a had groote bewondering voor de
groote bronnenverzameling en de werkers, die niet voor
een generatie schreven, maar werk samenbrachten, waar-
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uit generaties zouden putten, voor een werk als de
The s a u r u s, voor werkers als La r 0 u sse. Een der
gelijke arbeid lokte hem aan."
"De oorspronkelijke gedachte, de familie-advertenties

van de Nederlandsche bladen, niet aileen van de grootste
bladen, maar ook van kleine locale bladen, in een groote
verzameling te brengen, gaf aan zijn werk spoediq groo
te waarde; een breede klasse van onze bevolking, welke
sedert de 18e eeuw Iamilie-mededeelinqen in de nieuws
bladen deden, werd daarmede tot het midden der 18e
eeuw bereikt. Men kan zich moeilijk voorstellen, hoeveel
energie, voortdurende werkzaamheid en koopmanschap
noodig is geweest, om een vrijwel complete verzameling
van aile bladen te verkrijgen; de laatste kans waar
schijnlijk, v66rdat papiernood in den wereldoorlog den
ouden krantenvoorraad voor het grootste deel heeft doen
verdwijnen. Men kan zich waarschijnlijk nog minder
goed een voorstelling maken, welke volharding het Van
Fen em a en zijn toegewijde hulp gekost moet hebben
dag voor dag tot diep in den nacht te werken om zijn
materiaaI te kurinen overmeesteren. Het enthousiasme
voor hun werk heeft hen hierbij gedragen."

"Weinigen zullen het nut van zijn werk voor de we
tenschap doorzien hebben." - *)

Ook mag hij beschouwd worden als de man die, met zijn
artikel "Nieuwe benen" in het Archievenblad, 32e jaargang,
heeft opgericht de N.V. tot het In d ice ere n van K e r
k e I ij k eAr chi val i a, thans: Bur e a u v 0 0 r His t o
r i s c h e D em 0 9 rap hie genaamd. (1924.)

* **
*) Dr. P. A. Meijlink, Nederl. archievenblad no. 2/3 van 1932/1933. -
Hieraan zijn nog eenige gevens ontleend.



129

Als gezegd, veel heeft Van Fen e m a niet gepublieeerd.
In zijn Kamper tijd, sehreef hij de zeer merkwaardige

"S e h e t sen u i the t V e r 1e den in het Kamper Ad
vertentieblad; te Groningen publieeerde hij een historisehe
beschrijving over het oude Academiegebouw, teen aldaar de
nieuwe Universiteit in gebruik werd genomen (1909).

Daar publieeerde hij een belangrijke studie over "H 0 [,

1and s e h e h 0 u t 9 r ave u r sin d e 1ge e e u w", *)
In 1903 sehreef hij "H e t r e e h t d erG roo t ~Bu r

gers op de Gemeene of Burgerweiden t e
K a ill pen, historiseh juridiseh toegelieht" **). Ook uit deze
studie blijkt zijn groote kennis van Kampen's gesehiedenis. -

Meermalen schreef hij, met zijn ontroerende liefde voor
onze stad, interessante artikelen in de Kamper Courant, die
mede ook daardoor zijn warme belangstelling ("mijn lijfblad".
zei hij) hebben mocht.

Dit bleek nog weer uit zijn laatstelijk verschenen penne
vrucht, geplaatst in het tienduizendste nummer van genoemd
blad, dat op Dinsdag 25 Juli 1933 verschenen is. Dit ook voor
hem merkwaardige feit in de Kamper journalistiek, moest
worden herdacht.

Bij die gelegenheid schreef hij een artikel getiteld: "K are 1
van H u 1s t, e e n K amp e r b 0 e k han del a are n
U i t 9 eve r ( 1 8 0 9 - 1 8 8 1 I", zoo Iuidt zijn laatste pu
blicatie, die eerst na zijn heengaan verschenen is. ***)

Hierin laat hij ons nog eens weer zien over welk een schat
van detailkennis hij te beschikken had. Ook de Kamper alma
nak bezorgde hij meermalen een boeiend artikel.

* **

*) Verschenen in den 3en bundel "Historische Avonden" van
het G ron i n 9 s c h His tor i s c h G e n 0 0 t s c hap.

**) Uitgave }. H. Kok, Kampen, 1903.-
**"') In dezen almanak afgedrukt.
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Te Oosterbeek, waar hij zijn huis artistiek had ingericht,
waar een sfeer heerschte van den 18e eeuwschen- en Bieder
meiertijd, die hij zoo gaarne bestudeerde, mocht ik meermalen
de gast zijn van hem en haar die het leven met hem deelde.
Het was September 1932, dat ik hem de laatste keer een

bezoek heb gebracht.·Hoewel hij zich toen reeds zwakker voel
de, was hij bij mijn aankomst toch ami de tram om mij te ont
vangen. Toen reeds, hoewel hij niet klaagde, was het hem aan
te zien, dat hij hardnekkig streed tegen de ziekte, die hem ten
grave zou doen dalen.
Zijn veerkracht verminderde, zijn belangsteIIing niet.

Behalve de man van wetenschap, ook de Maatschappij der
Nederlandsche letterkunde nam hem onder hare leden op.
was hij een persoonlijkheid, die ook als mensch achting af
dwong.
Hij was een man van warme menschenliefde, die met groote

toewijding maatschappelijk gestranden, voorzoover dit in zijn
vermogen lag, de redden de hand toestak; wie werd miskend
kwam hij tegemoet, beurde hij op; velen is hij met raad en
steun van dienst geweest; wanneer hij iemand helpen kon, had
hij daarvoor steeds den tijd en dan was hem nooit iets te veel.
Hij was een gentleman en voor ouden van dagen en zwakken
de welwillendheid zelve.
En bij dit mooie werk had hij het voorrecht grooten steun

te ontvangen van haar, die zijn leed hielp dragen en zijn
vreugde met hem deelen mocht. -

* **
Op Hemelvaartsdag, 25 Mei 1933, in den leeftijd van 55

jaar, is hij te Oosterbeek overleden. Daarmede was aan een
lang, maar dapper gedragen lijden een einde gekomen. Maan
dag daaraanvolgende, 29 Mei, ~erd hij op de begraafplaats
aldaar, naast het graf van zijn Meeder. te ruste gelegd. Ook
wij hebben hem de laatste eer bewezen.
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Groote belangstelling was er uit aIle zijden van ons land.
Veel woorden van waardeering en warmen dank, ook voor
zijn menschlievendheid, werden bij zijn groeve gesproken.

Wat een nobel karakter en bezielende persoonlijkheid hij
was, daarover treurt zijn weduwe, dat weten in droeve her
innering zijn familieleden, maar dat weten ook zij, die het
voorrecht hadden hem hun vriend te mogen noemen. -

Hi] ruste in vrede.

A. J. REIJERS.

Kampen, Januari 1934.


