
Een journalist van formaat te Kamp~n.

Op 13 Januari 1955 is te Oosterbeek op 95-jarige leeftijd
overleden Meester Jacob Frederik van Hanswijk Pennink.
Voor vele lezers van de Kamper Almanak is wijlen de Heer

Van Hanswijk Pennink niet meer een hen bekende persoonlijk
heid, want hij heeft, na het redacteurschap van de KAMPER
COURANT in 1938 te hebben neergelegd, Kampen verlaten en
is er sindsdien gedurende de zestien [aren die hem nog werden
toegemeten, zelden of nooit meer geweest; voor de jongere
generatie en de na die tijd te Kampen binnengekomenen is hij
dus een onbekende, voor de oudere generatie is hij een man
geweest die door zijn werk en zijn levensstijl met eerbied en
hoge achting wordt herinnerd. Van 1904 tot 1938 is Kampen
in Mr. Van Hanswijk Pennink een burger rijk geweest die ge
durende ca. 35 jaren haar inwoners tweemaal per week het
nieuws bracht op zijn eigen bijzondere wijze, want op 30 De
cember 1938 is de van 1835 daterende "Kamper Courant" voor
de laatste keer verschenen, de courant in dienst waarvan hij
zijn singuliere journalistieke gaven heeft gesteld en waarin hij
de liberale beginselen vele [aren met kracht en overtuiging
heeft verdedigd en voorgestaan.

Onze oud-stadgenoot werd op 6 September 1859 te Almelo
geboren als zoon van Mr. Hendrik Adrianus Jacobus Pennink
en Antoinette van Hanswijk. (Bij Kon. Besluit van 25 Mei 1905
is hem toestemming verleend om bij zijn geslachtsnaam voor
zich en zijn nakomelingen de naam Van Hanswijk te voegen).
Zijn vader, die later notaris was te Doesburg, liet hem in de
rechten studeren te Leiden, waar hij op 27 April 1885 promo
veerde op een proefschrift "Het achtste Hcofdstuk der Grond
wet", waarin hij met kracht opkwam voor persoonlijke dienst
plicht en het remplacantenstelsel bestreed. Bij de doorblade
ring van de Familiepapieren, mij welwillend ter inzage ver
strekt, trof me de omvang van het promotiediner in Hotel Le
vedag te Leiden, dat welgeteld uit niet minder dan vijftien
gangen bestond, zodat de jonge meester, zijn paranymphen en
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gasten over goede magen moeten hebben beschikt. Op 15 Mei
1885 voIgt zijn inschrijving als advocaat te Arnhem, maar hij
is slechts zeer korte tijd in de advocatuur werkzaam geweest,
daar de journalistiek hem meer trok. In October van datzelfde
[aar wordt hij al "correspondant extraordinaire" van het AIge
meen Handelsblad voor Belgie en Frankrijk en uitgerust met
een geloofsbrief ondertekend door de toenmalige hoofdredac
teur Charles Boissevain. In 1890 vinden wij hem vermeld als
redacteur van het blad "Gelria" te Arnhem en in Januari 1893
voIgt dan zijn benoeming tot correspondent-redacteur van de
"Nieuwe Hotterdamsche Courant" te Parijs, waar hij als zo
danig zal blijven tot 1903 en gedurende welke tijd hij een der
prominente figuren is geweest in het corps vertegenwoordigers
van de buitenlandse pers te Parijs, zo prominent dat hem de
buitengewone eer te beurt is gevallen te worden benoemd tot
"delegue de la Presse Etrangere" bij de Franse Kamer van Af
gevaardigden en Senaat, een eer die v66r en na hem aan geen
Nederlandse journalist is toegevallen en welke benoeming me
de blijk geeft van het buitengewoon grote aanzien dat Mr. Pen
nink genoot niet aIleen bij zijn beroepsgenoten maar ook bij
de Franse autoriteiten. Het is het prachtige, nog onbezorgde
Parijs van het "fin du siecle" waar Mr. Pennink de tien grote
[aren van zijn leven heeft doorgebracht, het Parijs van Edmond
Rostand's triomfen; van het bruisende kunstleven, van de gro
te Wereldtentoonstelling van 1900, in zes maanden bezocht
door niet minder dan 51 millioen mensen, de hoofdstad van
een grote natie, militair verbonden met het machtig geachte
keizerlijke Rusland; een diplomatiek centrum van de eerste
orde, waar de bloem der Europese diplomatie resideerde, het
was ook het Parijs van de grote "Affaire", de zaak-Dreyfus, die
met andere affaires het bewijs vormde dat er was "something
rotten in the State of France", dat er aan "la belle Marianne"
wel een steekje los was.

Ik herinner me uit mijn jeugdjaren hoe ieder, niet aIleen in
Frankrijk maar overal ter wereld, meeleefde met de zaak waar
in zoveel slechtheid en vuilheid, maar ook zoveel moed en ge
loof in de zegeviering van het Recht tot uiting kwam. Ik her
inner me, hoe ik als jongen van acht of negen jaar met gloeien
de wangen luisterde naar de verhalen van de ouderen over de
spectaculaire degradatie en vernedering van de kapitein Drey-
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fus, wien in het openbaar de onderscheidingen van zijn rang
werden ontnomen alvorens naar het Duivelseiland te worden
gedeporteerd.

Mr. Pennink he eft heel die opwindende tijd te Parijs mede
gemaakt en de processen in zijn krant verslagen. Op 13 Januari
1898 publiceert Zola: "J'Accuse" en in 1899 vindt te Rennes
het revisieproces plaats dat vijf weken heeft geduurd en dat is
geeindigd met opnieuw Dreyfus' veroordeling (vrijspraak en
eerherstel is eerst later gekomen). Ik geef hier een fragment
van een artikel van Mr. Pennink:

"lk heb vanmiddag in mijn telegram den eersten indruk
"trachten weer te geven van dit einde van vijf weken Ian
"gen, dag op dag opnieuw aangebonden en volgehouden
"strijd, van dit besluit van een [aren lang gevoerde cam
"pagne met al de heerlijke kracht en geestdrift waarvan
"zij getuigd he eft, met al de toewijding en al de talenten
"welke zich in haar dienst hebben gesteld. Ret was om te
"huilen en men kon het niet, Ret was een slag op Uw hoofd
"welke· duizelen deed. Men had moeite zich te plaatsen
"voor, zich in te denken in deze werkelijkheid. lets vrese
"lijks was er gebeurd, maar wat eigenlijk? Wij verlieten
"zwijgend de zaal; wij hadden geen woorden voor ons zelf,
"wij hadden er niet voor elkander. Toorn bruiste er in ons
"op, of was het weI toorn? Was het niet veeleer medelij
"den met den veroordeelde, met zijn echtgenoote, met zijn
"familie, medelijden ook met dat groote. Frankrijk, met die
"edelmoedige natie welke bezig is verleden en traditie te
"vergeten, medelijden zelfs met de rechters die meenen
"aldus de eer van het leger op te houden en die waarschijn
"lijk gelooven dat zij gerechtvaardigd zullen staan voor
"de oogen der publieke opinie?"

lnderdaad, deze journalist kon schrijven, want leest en ziet
het beeld dat hij oproept van Rennes, de provinciestad waar
het revisieproces heeft plaats gevonden.

"Vijf weken ben ik opgeborgen geweest in een Fransche
"provinciestad die ondanks haar universiteit en haar groot
"garnizoen, op den vreemdeling den indruk maakt van
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"morsdood te zijn. Het had nauwelijks kalmer kunnen zijn
"rondom den Krijgsraad wanneer hij in de woestijn had
"vergaderd. De moordaanslag pp den tweeden advocaat
"van Dreyfus, den moedigen, weleens ovennoedigen Mai
"tre Labori, had gisting noch ontsteltenis veroorzaakt bij
"de bewoners van de oude hoofdstad van Bretagne; de uit
"spraak van den Krijgsraad heeft opgewondenheid noch
"verslagenheid gebracht; de vijf weken gedurende welke
"Europa en Amerika de oogen gevestigd hielden op Ren
"nes, hebben de bevolking niet slechts kahn, maar onver
"s.chillig gelaten. Er heeft zelfs geen nieuwsgierigheid be
"staan, geen merkbare nieuwsgierigheid althans. Van het
"proces zal Rennes zich vooral den gouden regen herinne
"ren welke op de stad is neergedaald. Enkel de paar hon
"derd journalisten hebben er bijna evenveel duizend fran
"ken achtergelaten. Maar het is kahn geweest te Rennes,
"het is ook kalm gebleven te Parijs en ik had om Frankrijk
"zelf eenige uiting van verontwaardiging gewild buiten
"die in eigen kring en de pers. Er ligt iets ontmoedigends
"in de kalmte waarmee die Zaterdag 9 September 1899 is
"voorbijgegaan".

Wat de grote Wereldtentoonstelling van 1900 betreft, Mr.
Pennink heeft er in de N.R-Ct., buiten de artikelen over kunst
en bijzondere feesten, ongeveer vijftig correspondenties aan
gewijd. Neen, het is zeker niet te veel gezegd, dat de "Tien Ja
ren" te Parijs in Mr. Pennink's lange en rijke leven wel de be
langrijkste zijn geweest, waarin zijn journalistieke talenten vol
ledige ontplooiing hebben gevonden. In deze periode vindt ook
in zijn particuliere leven een belangrijke gebeurtenis plaats
door zijn huwelijk in 1899 op .40-jarigeleeftijd met de Zutphen
se Mej. Margaretha Goldenberg.

In 1903 valt het besluit de "Kamper Courant" van de firma
Laurens van Hulst te kopen en zich te Kampen te vestigen,
waarop ik hieronder nader terugkom. Hij is niet als een uitge
sproken gallophiel uit Parijs teruggekeerd; daarvoor had hij ge
durende het decennium van zijn omgang met het Franse volk
vanuit zijn waarnemingspost als journalist teveel gezien van de
charme maar ook van de zwakheden van dat volk. Maar Frank-
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rijk nam toch in zijn hart een warme plaats in. In een cor
respondentie met een beschouwing over de "Affaire" heeft hij
eens geschreven: "Wie op grond van deze en meer aanwijzin
gen de decadentie der Fransche natie tot een geloofsartikel zou
willen maken kon zeker best bedrogen uitkornen". In een uit
lating van veel latere datum, voorkomend in de "herinnerin
gen" van Mevr. Pennink uit haar Parijse tijd, komt het volgen
de voor dat, naar ik vermoed, wel door hem is gelnspireerd:

"In de eerste wereldoorlog heeft Frankrijk getoond hoe
"veel moed en geestkracht het bezat en naar te hop en is
"zal blijven bezitten. Want wie Frankrijk een weinig heeft
.Jeeren kennen, het lief heeft en lief houdt, omdat dat kin
"derlijk blijde, dat ridderlijke en artistieke volk ons noo
"dig blijft in deze wereld en omdat wij het toch altijd weer
"vergeven als het kwaad heeft gedaan".

Mr. Pennink's stijl is duidelijk in dit citaat te herkennen.
Naar aanleiding van Mr. Pennink's besluit zijn dornicilic van

Parijs naar Kampen te verleggen, tref ik een geestige brief aan
van een van Pennink's Leidse studievrienden, die inmiddels
hoogleraar in de gynaecologie aan een der Rijksuniversiteiten
was geworden; een man van internationale, zeker van nation ale
faam. De brief is van 2 Juli 1903, en ik laat hieronder een paar
fragmenten er uit volgen:

"Beste Vriend,

"Dat is een goede Kamper ui. Een 7/8 Franschman die
"zich in Kampen gaat vestigen - Boulevard du Poisson
"Celebre. . . . .. Moeten die arme Kampenaren wier brein
"toch al zooveel op een dronken karn gelijkt, nu ook nog
"jouw wufte causerien slikken over juffies die grands ecarts
"kunnen maken of zoeklichten zien schijnen over verdor
,,ven politici? Arme lui. Hun brave stad zucht er geheel
"onder. En op zoo'n Jules Verne-achtig bericht tracteer je
"mij nadat ik juist zes afgewerkte studentenhersens heb
"omwoeld om te zien wat zij van de verloskunde afweten.
"Beter kon je het niet treffen; na zoo'n examenavond geloof
"ik alles en weet ik niets meer. Nu je me 't zegt - [a nu
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"geloof ik ook dat Kampen een brandpunt van intellect is
,,- ik herinner mij tenminste steur, hooi - om maar te
"zwijgen van de niet geinstrue~rde soldaatjes. Je verwacht
"nu natuurlijk ook dat ik je gelukwensch. En waarom
"niet. Primo uit egoisme, want K. ligt dichter bij ons dan
"Parijs en bovendien voel ik mij veiliger in K. dan in de
"lichtstad met al haar cocottes. Verder zullen wij allicht
"wat meer aan elkander hebben; ik vooral aan jou, omdat
"ik natuurlijk gratis adverteeren mag in je krant als Non
"een nieuwe meid noodig heeft of als de boter op is. Se
"cundo om jezelf; het feit dat jij er een goede toekomst in
"ziet en er met pleizier en moed op aftrekt is voor mij vol
"doende om er mij hartelijk in te verheugen. . .. In Parijs
"hadt je toch je leven lang niet kunnen blijven",

Aardig en geestig is in deze brief o.a. de vermelding van de
Boulevard du Poisson Celebre, met welke beroemde vis uit den
aard der zaak de steur en speciaal de Kamper Steur wordt be
doeld en welke in haar klank doet herinneren aan de Boulevard
Poissonniere, een der z.g. grote Boulevards van Parijs. Mr. Pen
nink zal zich met de brief weI vermaakt hebben al was de in
houd nu niet zo bijster bemoedigend voor de a.s. Kampenaar.

Singulier is het afscheid van deze singuliere journalist uit
Parijs geweest. Ik druk hier af de brief die hem gezonden werd
door het "Cabinet du President" op 29 September 1903:

Monsieur Pennink, Syndic de la Presse Etrangere, delegue
de la Questure du Senat et de la Chambre des Deputes.
Monsieur le Syndic,
M. le President que son cruel deuil retient toujours loin de
Paris me charge de vous exprimer des regrets personnels
de votre depart. II n'oublie pas les excellents rapports qui
ont toujours existe durant votre delegation entre la Presse
Etrangere et Ie Palais Bourbon et il eut voulu vous remer
cier lui-meme du tact et de la courtoisie que vous avez ap
portes sans vous delicates fonctions.
Veuillez agreer, Monsieur Ie Syndic, l'assurance de rna
consideration la plus distinguee,

Le Chef du Cabinet.
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En aan het afscheidsbanket dat hem door de gehele buiten
landse pers op 29 September 1903 werd aangeboden, zaten aan
de corypheeen van de toenmalige vertegenwoordigers van bla
den van de eerste orde te Parijs. Daar zaten aan de correspon
denten o.a. van de Romeinse "Tribuna", de Londense "Times"
en de "Standard", de Frankfurter Zeitung, de Kolnische Zei
tung, la Tribune de Ceneve, grote Weense bladen en verte
genwoordigers van Amerikaanse couranten. Met algemene
stemm en werd een motie aangenomen waarvan de vertrek
kende Mr. Pennink een oorkonde werd aangeboden:

"Les correspondants Parisiens de la Presse Etrangere, re
"unis en un banquet confratemel pour faire les adieux a
"leur excellent camarade Pennink, lui expriment des re
"grets de Ie voir partir, des remerciments pour la maniere
"dont il a su remplir ses fonctions de delegue des Ques
"tures des deux Chambres, des sympathies pour la bonne
"camaraderie, font les meilleurs voeux pour 1'avenir de sa
"nouvelle carriere dans son beau pays et ayant l'espoir
"qu'il aura au Parlement un successeur aussi sympathique
,,(ce qui est bien difficile) passent a I'ordre du jour".

Wat heeft Mr. Pennink bewogen naar Kampen te komen en
afscheid te nemen van een zo buitengewoon goed vervulde en
aantrekkelijke werkkring? De verbazing van zijn studievriend,
tot uiting gekomen in de hierboven gedeeltelijk afgedrukte
brief, is begrijpelijk, maar toch lijkt mij het besluit van Pen
nink wel verklaarbaar. Op de eerste plaats zullen daarbij over
wegingen gegolden hebben betreffende de opvoeding van zijn
beide te Parijs geboren zoontjes, van wie hij zeker niet Fran
sen wilde maken, maar op de tweede en zeer voorname plaats
was hij er de man niet naar om blijvend onder een Hoofd
redactie te dienen en zich te moeten richten uiteindelijk naar
wat Hoofdredactie en Directie wenselijk achten. Wat Mr. Pen
nink ongetwijfeld moet hebben aangetrokken was het voor
uitzicht de eigenaar en redacteur van een courant te zijn waar
in hij zijn singuliere gaven tot uiting kon brengen op de wijze
zoals die hem zelf goed dacht. En al zou zijn taak uit de aard
der zaak heel anders en zijn lezerskring veel kleiner en ook
van geheel andere samenstelling zijn bij de Kamper Courant
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dan bij de Nieuwe Rotterdamsche Courant, toch moet hem
deze zelfstandigheid van oordeelsuiting en redigering van een
krant hem hebben aangetrokken, al is deze zelfstandigheid ook
weer aan grenzen gebonden omdat het ten slotte de lezers zijn
die over de krant te oordelen hebben en die moeten uitmaken
of de courant een bestaansmogelijkheid he eft. De Redactie
van de Kamper Courant leek omtrent de eeuwwisseling een
aantrekkelijke taak. Mr. Pennink was van vrijzinnige huize,
een discipel van Thorbecke en naar de geest een kind van het
liberalisme van de 1ge eeuw, een overtuigd en rasecht liberaal
en hij wist dat de Kamper Courant, volkomen in het voetspoor
van de N.R.Crt., steeds met kracht de liberale beginselen had
voorgestaan en dat het blad om de wijze waarop het heel de
19de eeuw door vanaf 1835 was geredigeerd (Dr. J. W. de
Groot, de conrector van het Stedelijk Gymnasium was de re
dacteur, v66r Pennink die het recht van uitgave van de fa.
Van Hulst kocht) tot de vrij veel gelezen provinciale bladen
behoorde. Niet ten onrechte voerde de krant in de kop behal
ve de naam KAMPER COURANT de toevoeging "Algemeen
Nederlandsch Volksblad", want het behoorde, zoals in een
advertentie van 1870 staat, tot de goedkoopste en meest ge
lezen bladen van Nederland. En de advertentie vermeldt ver
der: "de algemeene verspreiding der Kamper Courant over
het geheele land, biedt aan het adverteerend publiek een
groot voordeel aan", Multatuli heeft het niet beneden zijn
waardigheid gevonden een geniale scheldpartij in zijn "Ideeen"
tegen de Kamper Courant af te steken, omdat het blad in een
koloniale aangelegenheid een mening had verkondigd die niet
strookte met de zijne.
Waarin Mr. Pennink zich niet vergiste was in het verleden

en het nog bloeiende heden van de Kamper Courant in 1903;
waarin hij zich wel vergiste was in de toekomst van het libe
ralisme in stad en land. In 1899 waren van de 17 raadsleden
te Kampen 13 liberaal, 3 anti-revolutionair en 1 H.K.; in 1910
waren deze cijfers nog resp. 11, 3, 1 en 2 GH.; in 1914 is dan
het getij wel heel gekeerd met 7 liberalen, 5 A.R., 1 R.K. en
4 C.H., en niet alleen was in de eerste 10 jaren van deze eeuw
de Ilaad in meerderheid liberaal, ook de hoge ambtenaren,
Burgemeester, Secretaris, Gemeente-ontvanger en hoofdamb
tenaren waren op een enkele uitzondering na allen van libe-
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tale huize, Ret getij was dus wel geheel en naar het leek de
finitief gekeerd, maar Mr. Pennink was er nu eenmaal de man
niet naar om, wat zijn politieke opvattingen betreft, met het
getij mee te keren. In de nogal vlottende (nee, ik bedoel niet
vlotte) maar inderdaad vlottende bevolking vonden aanzien
lijke verschuivingen plaats en het is te begrijpen dat een libe
raal en zelfs een neutraal geredigeerd orgaan te Kampen, voor
wat het redactionele gedeelte betreft, een in aantal afnemend
gehoor had. Hij is steeds een beschaafd, eerlijk voor zijn over
tuiging uitkomend journalist geweest, ook in de 35 [aren van
zijn werkzaamheid te Kampen; een singulier journalist met
een eigen geluid, al hadden sommigen wel eens moeite aan
zijn stijl, die steeds goed verzorgd was, te wennen. De Kamper
Courant moest onder leiding van Mr. Van Hanswijk Pennink
worden en is dat ook geworden: "de krant van Van Hanswijk
Pennink", met een steeds zeer persoonlijke noot. En het was
dan ook begrijpelijk dat een poging door hem gedaan om aan
het einde van zijn loopbaan (hij was 78 jaar toen hij de Re
dactie neerlegde) de krant te doen voortbestaan als onafhan
kelijk orgaan, bij voorkeur onder liberale signatnur, tot mis
Iukking gedoemd moest zijn. Vele lezers zijn hem getrouw ge
bleven tot het einde van zijn werkzaamheid te Kampen is ge
komen, en zij zijn dat gebleven omdat Mr. Van Hanswijk Pen
nink persoonlijk een grote achting genoot, om zijn rechtscha
penheid, zijn eerlijkheid van overtuiging, zijn grote eruditie
en beschaving, zijn omgangsvormen en grote belezenheid. Hij
was een man die tegenover anderen uit de natuur van zijn
wezen een zekere distantie bewaarde en tot het einde toe ebl
vormelijkheid in acht nam die in deze niet bepaald zo heel
vormelijke tijd indruk maakte, Getrouw is men hem ook ge
bleven, en geacht, omdat hij inderdaad was een man "van
grooten bedrijve, besoigne, memorie" en weI niet singulier in
alles, maar toch wel in de wijze waarop hij vele [aren zijn
taak heeft vervuld.
Het artikel dat hij op 76-jarige leeftijd schreef ter inieiding

van het bijzonder nummer der Kamper Courant ter gelegen
heid van het lOO-jarig bestaan van die courant, getuigt nog
van zijn journalistieke kunnen op hoge leeftijd als hij er zich
toe zette. Ret heeft een toon van resignatie; het ademt ook
begrip voor het feit dat aan niets, niet aan een cultuur, niet
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aan een levensbeschouwing, ook niet aan die welke zijn ge
hele lange leven door de politieke levensbeschouwing van
Mr. Van Hanswijk Penn ink is geweest, eeuwigheidswaarde
kan worden toegekend. Ik citeer er het volgende uit tot sta
ving van wat ik hierboven heb opgemerkt:

"Het Kampereiland, de honderd erven, de losse lande
"rijen, hebben de weelde laten merken van dergelijk be
"zit; de tijd heeft echter van landheeren Pro Senectute
"bewoners gemaakt. Een Gemeenschap, al is ook haar
"geen eeuwigheid beschoren, kan boven dergelijke zorgen
"en ellende uitrijzen. Zij leeft nog, wanneer bekende
"plaatselijke geslachten geheel zijn verdwenen, tot stof en
"vergetelheid vergaan. Zoo leeft ook onze plaatselijke ge
"meenschap, waarvan in dit nummer het zijn van stad
"v66r 1230 wordt vastgelegd. Het is gelukkig een gezond
"leven. Maar ook van dat leven glijdt en verglijdt alles in
"den Tijd. De oude Grieken leerden het al: alles stroomt.
"En Henriette Roland Holst laat het weer lezen, ook wat
"ons zelf betreft:

Het is alles een strijd, een ontbreken;
Alles in ons beweegt zich als een vloed."

Er spreekt uit dit stijlvolle citaat weI de man die de berus
ting en de aanvaarding kent van de wetenschap dat ook aan
het werk dat hem lief is en dat maar onvolmaakt te Kampen
tot uiting is gekomen, spoedig een einde zal moeten komen
omdat nu eenmaal "alles glijdt en verglijdt in den Tijd".
In hetzelfde artikel spreekt hij er ook van dat Kampen ge

durende de 35 [aren van zijn werkzaamheid gebleven is wat
zij was bij zijn komst: een stad van rond 20.000 zielen. Inder
daad de personen wisselden wel, maar de gemeenschap groei
de niet. Kampen bleef, totdat de inpoldering van de Zuider
zee haar dwong tot meerdere activiteit, als een poes in de zon,
mooi, languissant en langgerekt langs de IJ ssel liggen, dro
mende en mijmerende over het grote Verleden,_veel medite
rende en nog wel eens kibbelende over religieuze problemen.
Maar ook die tijd van misschien veel intellectualisme, maar
van stilstand in het actieve leven is "verglijdende in den Tijd";
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de pcies is nog wat rekkerig, maar zij is wakker geworden en
wast zich bedachtzaam de nog wat dromende ogen uit, want
al is nog niet ieder op het nieuwe en komende ingesteld, aan
de dynamiek van deze tijd en het besef dat het Leven nu ook
op Kampen losstormt en zelfs niet meer op Zondag voor haar
door clausules gesloten poorten halt houdt, ontkomen niet ve
len meer.

Van Hanswijk Pennink heeft deze nieuwe periode van het
oplevende Kampen niet meer als journalist en verslaggever
van het dagelijks gebeuren te Kampen meebeleefd; hij zou er
zich zeker in verheugd hebben. Want wat hij schreef in 1899
over Rennes, de oude hoofdstad van Bretagne: "vijf weken ben
ik opgeborgen geweest in een Fransche provinciestad die on
danks haar Universiteit en haar groot garnizoen op den vreem
deling den indruk maakt van morsdood te zijn", was met wi]
ziging van "Universiteit" in "Theologische Hoozeschool' oak
op Kampen toepasselijk, Heeft Van H. P. zich hier niet vijf
weken maar 35 jaren "opgeborgen" gevoeld of voeld= hij zich,
geboren en opgegroeid in een provinciestadje in Nederland,
hier toch meer thuis dan in het grote, met aIle kleine verhou
dingen spottende Parijs? Was hij toch inniger Hollands dan
zijn vriend meende, die hem schreef dat hij 7/8 Fransman was?

Mr. Van Hanswijk Pennink die zijn, zeer met zijn werk mee
levende, vrouw die in 1943 overleed, nog bijna 12 jaren heeft
overleefd, heeft de hoge leeftijd van 95 jaren bereikt, in het
volle be zit van zijn geestelijke gaven. Tot zeer kort voor zijn
dood maakte hij te Oosterbeek, waar hij woonde, zijn dage
lijkse urenlange wandelingen en las hij getrouwelijk de Franse
klassieken en bleef hij zijn grote belezenheid vergroten.

Hij bleef beiangstelling houden en tonen voor Kampen en
haar instellingen, in het bijzonder voor de Nutsspaarbank, in
welker groei en bloei hij zich als oud-Voorzitter van het Dep,
Kampen van de Mij. tot Nut van 't Algemeen zeer verheugde
en naar ik vermoed werd de blijdschap over die groei mede
bevorderd door het feit dat vanaf de oprichting in 1820 deze
Spaarbank was beheerd en geleid door geestverwanten, door
mannen van vrijzinnige huize, die daarbij gedurende de 135
jaren van baar bestaan blijk bebben gegeven, dat ook deze
groep van de bevolking bereid is de gemeenscbap op voor
treffelijke wijze belangeloos te dienen. Hij stelde steeds zeer
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veel kolommen tel' beschikking voor het in de schijnwerper
del' publiciteit stellen van de Nutsspaarbank en ook uit dien
hoof de past het dat deze merkwaardige figuur plaats vindt in
de Kamper Almanak, in welker uitgave van de Spaarbank hij
steeds veel belang stelde. Hij heeft op zijn wijze aIs journalist
en eigenaar van een in vele h'ingen gelezen plaatselijk orgaan
het Nut van het Algemeen (en dit in mime, algemene zin be
doeld) zeer goed gediend.

H. A. EKKER,
Voorzitter Dep. Kampen
Mij. tot Nut van 't Algemeen.

Vertaling Franse teksten:

Den Reer Pennink, Gevolmachtigde van de buitenlandse pers,
afgevaardigde van het "Questure" van de Senaat en de Kamer
van Afgevaardigden.

Mijnheer de gevolmachtigde,
Mijnheer de President die wegens zijn zware rouw nog ver van

Parijs vertoeft, draagt mij op zijn persoonlijke spijt te betuigen
over Uw vertrek. Hij vergeet de uitstekende betrekkingen niet
die steeds bestaan hebben gedurende Uwe afvaardiging tussen
de buitenlandse pers en het "Palais Bourbon" (zetel van de
volksvertegenwoordiging) en hij had U gaarne zelf willen dan
ken voor de takt en de hoffelijkheid die U hebt bewezen in Uwe
delicate functies. Wilt, Mijnheer de gevolmachtigde, de verzeke
ring aanvaarden van mijn bijzondere hoogachtlng.

De Chef van het Kabinet,

Motie:
De Parijse correspondenten van de buitenlandse pers, verenigd

aan een ambtsbroederlijk banket teneinde afscheid te nemen
van hun uitnemende collega 'Pennink, betuigen hun Ieedwezen
hem te zien vertrekken, hun dank voor de wijze waarop hij zijn
functies van afgevaardigde van het "Questure" van de beide Ka
mers heeft weten te vervullen, hun sympathie voor de goede ka
meraadschap, wensen hem het allerbeste voor de toekomst van
zijn nieuwe loopbaan in zijn mooie land en de hoop hebbende
dat hij in het Parlement een even sympathieke opvolger zal krij
gen (hetgeen zeer moeilijk zal zijn) gaan over tot de orde van
de dag.
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