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H. J. MOERMAN



IN MEMORIAM H. J. MOERMAN.
Geboren te Uchelen 14 September 1882.
Overleden te Oegstgeest 24 Sept. 1954.

Op 24 September 1954 overleed te Oegstgeest, kort na
zijn 72ste verjaardaq, onze oud-stadqenoot Hendrik Jacob
Moerman.
Het bericht van zijn dood werd door velen in onze stad met

ontroering vernomen, want gedurende de talrijke jaren dat de
heer Moerman in Kampen woonde, nam hij hier weI een zeer
bijzondere positie in!

In de eerste plaats was de overledene een groot kenner van
de Kamper histone: zijn talrijke publicaties over de geschiedenis
van onze stad getuigen hiervan en de Kamper Almanak ver
liest in Moerman dan ook een zeer gewaardeerde medewerker
op wie nooit tevergeefs een beroep werd gedaan.

Maar daarnaast kwam een ieder die het voorrecht genoot
nader met hem kennis te maken, onder de indruk van zijn
persoonlijkheid, want Moerman was een bijzonder mens! Een
bescheiden, beheerste, en toch ongemeen krachtige persoonlijk
heid, die naast zijn uitgesproken wetenschappelijke aanleq, een
warme belangstelling had voor maatschappelijke en culturele
vraagstukken.
Deze eigenschappen verklaren de prominente plaats die

Moerman, zonder zichzelf hierbij ooit op de voorgrond te willen
stellen, te Kampen heeft ingenomen.

Zijn qrote historische kennis deed hem jarenlang de aan
gewezen voorzitter zijn van de Stichting "Campen"; als voor..
zitter van de Openbare Leeszaal en onze Jeugdherberg diende
hij op voortreffelijke wijze de culturele en maatschappelijke
belangen van onze stad. Ook het Frans Walkate Archief
profiteerde van zijn grote kennis toen hi], na de dood van
Mr Ennema, zich bereid verklaarde tijdelijk het beheer van
deze instelling op zich te nernen.
Voortgekomen uit het Lager Onderwijs, ging Moerman
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reeds jong tot het Middelbaar Onderwijs over. Onder des
kundige leiding bereidde hij zich voor op de acte M.O. aard
rijkskunde, de bevoegdheid geschiedenis verwierf hij geheel
door zelfstudie. In 1915 werd Moerman bcnoemd tot leraar
aardrijkskunde en geschiedenis aan het Gemeentelijke Lyceum
te Kampen. Zijn belangstelling voor de Midde1eeuwse econo
mische geschiedenis is dan reeds groot en onmiddellijk weet
hij de weg naar het oud-archief van de stad te vinden. Het
oude handschrift heeft spoedig weinig geheimen meer voor
hem, Latijn leert hij zichzelf!

Ondanks zijn drukke werkkring heeft Moerman in de
periode, die nu voIgt, ontzaglijk veel in het Kamper archief
bestudeerd. Slechts zij, die zijn systematische wijze van werken
kenden, begrepen waar hij de tijd vandaan haalde en hoe hij
erin slaagde en een voortreffelijk leraar en een goed huisvader
en een man van de wetenschap te zijn, want het streed met zijn
principes om ook maar iets, dat hij op zich had genomen, half
te doen. Nog leeft in Kampen zijn faam als docent voort, nog
spreekt men over de uitnemende wijze waarop hij jarenlang als
conrector mede leiding gaf aan de school waarop hij les gaL
Vee1zijdig was zijn geest, maar nimmer versplinterde hij zijn

krachten. Hij kende zijn mogelijkheden, maar wist ook zijn
grenzen. Bewonderenswaardig was zijn zelfdiscipline! Aan
deze laatste eigenschap heeft Moerman, menselijk gesproken,
grotendee1s de laatste elf jaren van zijn leven te danken gehad.

In 1942 immers openbaarde zich bij hem een zeer ernstige
hartkwaal en de medici meenden dat hij nog maar een korte
spanne tijds te leven had. Onmiddellijk aanvaardde Moerman
de consequenties. Hij vroeg pensioen aan en volgde minitieus
de leefregel die zijn arts hem voorschreef. Met een voor de
buitenstaander vaak haast onbegrijpelijke gelatenheid nam hij
weken, soms maanden absolute rust wanneer hij een nieuwe
waarschuwing ontving.
Ondanks de voortdurende dreiging van de dood, behoorden

de jaren na zijn pensionnerinq toch misschien tot de geluk~
kigte van Moerman's leven. Eenmaal hersteld van een aanval,
wijdde hij zich weer onrniddellijk aan de studie en - bevrijd
van de beslommeringen van het leraarsambt en conrectoraat -
kon hij zich dan ongestoord aan de wetenschap wijden. Tal
van artikelen zijn in deze jaren van zijn hand verschenen, de
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meeste had den betrekking op de geschiedenis van de stad
Kampen en het gewest Overijssel. Maar ook verkende hij in
deze jaren steeds intensiever nieuwe terreinen op het gebied
der wetenschap, die reeds lang zijn aandacht hadden. Zo
begonnen zijn publica ties op het gebied van de naamkunde
zoweI in Nederlandse als in Belgische vakkringen meer en meer
de aandaoht te trekken.

In 1951 nam Moerman het besluit Kampen te verlaten.
Ongetwijfeld is hem dit moeilijk gevallen. Maar wie meende
dat dit vertrek het einde van zijn wetenschappelijke arbeid zou
betekenen, vergiste zich deerlijk! Zeker, Moerman had in de
eerste plaats naam gemaakt als kenner van de Kamper historie
en veIe van zijn publicaties steunden op gegevens die hij in
het Kamper archief vond, maar nimmer bestudeerde hij de
gesahiedenis van deze stad Iouter om haar zelfs will In de
eerste plaats dreef hem daartoe zijn grote liefde voor de ge~
schiedenis van de Middeleeuwen in het algemeen.
Daarom kwam er dan ook geen einde aan Moerman's publi

caties toen hij zich in een moderne buitenwijk van het dorp
Oegstgeest bij Leiden vestigde. Het kostte hem zelfs hetrekke
lijk weinig moeite zich los te maken uit de oude vertrouwde
omgeving, waarin hij jarenlang geleefd had. Dit betekende
geen verraad aan Oost-Nederlarid en aan Kampen in het
bijzonder, maar typeert zijn door en door wetenschappelijke
instelling.

In Oegstgeest vond Moerman studieobjecten genoeg die
hem, zonder de achtergrond van het Kamper archief, voldoen
de compensatie boden. De Vereniging voor Naamkunde te
Leuven en de Commissie voor Naamkunde te Amsterdam vond
in hem vooral hier een toegewijde en zeer actieve medewerker.
Hier voltooide hij vlak voor zijn dood zijn handboek van de
bestanddelen der Nederlandse plaatsnamen dat weI zijn levens
werk genoemd mag worden. Maar hoe zou hij zelf gelachen
hebben om dit grote woord!
Moerman heeft zelf de uitgave van dit werk niet meer mogen

beIeven. Op 24 September 1954 kreeg hij in de ochtend een
hartaanval. Ditmaal kwam het einde en wel in enkele minuten.
Zijn crematie op Westerveld was sober en stijlvol. Geheel

in zijn geest! Geen vele en grote woorden werden tijdens zijn
uitvaartdienst gesproken, men wist hoe weinig hij tijdens zijn
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leven daar zelf van gehouden had. Maar vel en, waaronder
vertegenwoordigers van het Kamper Gemeentebestuur, waren
gekomen om een laatste groet te brengen aan het stoffelijk over.,
schot van deze bescheiden en toch zo belangrijke mens.

C. N. Fehrmann.

158


