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Ivo Schöffer, 1987.

Bron: Carla Schöffer-Musterd



153

1 Deze biografische schets, geschreven op verzoek van de redactie, gaat in sterke 
mate terug op een artikel dat ik eerder over Schöffer schreef in het leermeester-
nummer van dit tijdschrift (‘Inspirerende nabijheid: Ivo Schöffer als leermeester’ 
in TvG, 119/4 (2006) 509-512). Die publicatie is op haar beurt deels gebaseerd op 
het mede door mij ontworpen juryrapport waarin de overwegingen zijn ge-
formuleerd op grond waarvan de Prijs voor Meesterschap van de Maatschappij 
der Nederlandse Letterkunde in 2004 aan Schöffer werd toegekend (‘Prijs voor 
Meesterschap. Advies van de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde’ in 
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2003-2004 
[Leiden 2005] 197-201).  

2 Over deze verzetsactiviteiten, die hier niet meer dan heel kort aangestipt kunnen 
worden, zie het relaas van één van de onderduikers: Erna Berg, Memoiren aus der 
Tauchzeit. Jüdin aus Berne versteckt in Amsterdam 1943-1945 (Oldenbourg 2007; 
Engelse uitgave onder de titel Memoirs of Life Underground [Isensee 2010] ) en de 
tekst van een uitvoerig interview van het radioprogramma OVT met Schöffer op 
15 juli 2001: Je moet ook een beetje durven. Ivo Schöffer over zichzelf, de oorlog en de 
geschiedenis (Leiden, s.a.).

Ivo Schöffer werd geboren op 20 mei 1920 en 
groeide op in zijn geboortestad Amsterdam, 
waar zijn vader in zaken was in moeilijke 
economische tijden en zijn moeder een pension 
hield waardoor er veel interessante, soms ook 
buitenlandse, figuren over de vloer kwamen. Hij 
volgde het Montessori-onderwijs in de hoofd-
stad. Omdat het Montessorilyceum toen nog 
geen formeel erkende school was met examen-
bevoegdheid, deed hij in 1941 eindexamen 
gymnasium alfa op het Amsterdams Lyceum. 
In dat jaar begon hij ook, zoals hij van jongs af 
aan had gewild, met de  studie geschiedenis aan 

de toenmalige gemeentelijke universiteit van 
Amsterdam. Maar van gericht en serieus stude-
ren en een traditioneel studentenleven kwam al 
spoedig weinig terecht. De bezettingsomstan-
digheden en vooral de vervolging van de Joden 
zorgden er al snel voor dat Ivo Schöffer, net als 
zijn familieleden, op allerlei manieren in verzets-
activiteiten verzeild raakte. Zijn zuster Lidia was 
een befaamd vervalster van documenten. Zijn 
beste vriend was Gideon Kahn, een vriendschap 
die zijn hele leven voortduurde. Mede daardoor 
stond hulp aan ondergedoken Joden in dat ver-
zetswerk centraal. Hij richtte het studentenhuis 
Reguliersgracht 34 van het corpsdispuut waar 
hij lid van was, UNICA, in als onderduikhuis 
en voerde de regie over de gang van zaken daar 
en de verzorging van de onderduikers. Allen 
overleefden de oorlog. In 1985 werd aan de 
familie Schöffer de Yad Vashem onderscheiding 
toegekend.2

Na de bevrijding kon de studie wel de volle 
aandacht krijgen, zowel in de vorm van een 
actief studentenleven (Schöffer was ondermeer 
lid van de senaat van het Amsterdams Studenten 
Corps en van de redactie van Propia Cures) als in 
de vorm van serieuze vakinhoudelijke activitei-
ten, die al spoedig de overhand kregen. Na zijn 
kandidaatsexamen in 1947 werd hij kandidaats-

Ivo Schöffer 1922-2012

Op 13 januari 2012 overleed Ivo Schöffer op 89-jarige leef-

tijd. Schöffer was een van de meest vooraanstaande historici 

in Nederland in de tweede helft van de twintigste eeuw. 

Hij was een productief auteur met invloedrijke publicaties 

over zeer uiteenlopende onderwerpen uit de Nederlandse 

geschiedenis, was ondermeer als promotor inspirator van 

vele  vakgenoten en speelde een niet te overschatten rol in 

de infrastructuur van het ‘historisch bedrijf’ in Nederland. Zo 

was hij vele jaren een actief en creatief lid en secretaris van 

de redactie van dit tijdschrift. Uit waardering daarvoor werd 

hij in 1986 benoemd tot erelid van die redactie. Als zodanig 

is hij tot zijn dood in de colofon vermeld. Goede reden zijn 

betekenis hier kort aan de orde te stellen.1

Ti jdschr i f t  voor  Geschiedenis  -  125e jaargang,  nummer 2 ,  p.  152-157
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3 I. Schöffer, ‘De crisis van de jonge Republiek 1609-1625’ in: J.A. van Houtte e.a. 
eds., Algemene Geschiedenis der Nederlanden 6 (Utrecht 1953) 1-60 en 411-414.

4 I.  Schöffer, Het nationaal-socialistische beeld van de geschiedenis der Nederlanden. 
Een historiografische en bibliografische studie (Arnhem/Amsterdam 1956).

5 Voor een overzicht van de publicaties van 1952 tot en met 1986 zie de bibliogra-
fie in de bundel met artikelen van de hand van Schöffer, die bij zijn afscheid als 
hoogleraar in 1987 verscheen onder de titel Veelvormig Verleden. Zeventien studies 
in de vaderlandse geschiedenis (Amsterdam 1987). J.J. Woltjer schreef in die bundel 
een korte biografische  introductie.

6 Schöffer verbleef na zijn benoeming in Leiden gedurende het academisch jaar 
1965-1966  en in de zomer van 1969 als visiting professor Modern European 
History aan de University of Michigan Ann Arbor en aansluitend aan dat eerste 
verblijf als visiting fellow aan de Huntington Library, San Marino (Cal). Onder 
de internationale contacten verdient voorts zijn jarenlange coördinerende en 
organiserende rol voor de Anglo-Dutch Historical Conferences vermelding. 

assistent bij de hoogleraar I.J. Brugmans, die 
economische geschiedenis doceerde,  na het doc-
toraalexamen in 1951 voortgezet als doctoraal-
assistent. Hij combineerde dat met een leraar-
schap aan het Montessorilyceum (1948-1954). 
In 1954 volgde de benoeming tot wetenschap-
pelijk ambtenaar, later hoofdambtenaar bij J.M. 
Romein, de hoogleraar voor Geschiedenis na de 
Middeleeuwen. De weg naar een wetenschappe-
lijke loopbaan werd snel en succesvol ingeslagen.  
Na enkele publicaties al vanaf 1952, waarvan 
een hoofdstuk over de vroege zeventiende eeuw 
in deel 6 van de toen verschijnende ‘oude AGN’3 
het meest interessant is, promoveerde Schöffer in 
1956 bij Romein op het nationaalsocialistische 
beeld van de geschiedenis der Nederlanden.4 

Het onderwerp van dit proefschrift was niet 
toevallig direct verbonden met de oorlogsjaren. 
Die thematiek zou hem levenslang bezig blijven 
houden en klinkt op allerlei manieren door in 
zijn oeuvre. Die directe band met de eigen erva-
ringen stonden echter een juist heel degelijke en 
echt historische aanpak en werkwijze niet in de 
weg. Zeer grondig gedocumenteerd staat in die 
dissertatie de vraag naar inzicht in een ideeën-
wereld voorop, ook al wees hij die ideeën in dit 
geval krachtig af. Die nieuwsgierigheid naar juist 
‘het andere’ in zijn historische context, is een 
belangrijk kenmerk gebleven van zijn werk. Het 
verklaart ook de grote spreiding in onderwer-
pen, die er het gevolg van was, zoals al bleek uit 
het feit dat die genoemde eerste grotere publica-
tie een heel ander tijdvak dan de bezettingstijd 
betrof. De publicaties uit 1956 onderstrepen nog 
eens hoe groot die veelzijdige belangstelling en 
de werkkracht  vanaf het begin waren. Naast 
het proefschrift: een voor een groot (toeristisch) 
publiek bestemd boekje  A short history of The 
Netherlands, een hoofdstuk over het Koninkrijk 

Holland in een volgend deel van de AGN, een 
artikel over de vonnissen in averij-grosse in de 
achttiende eeuw, een artikel over verzuiling in de 
Sociologische Gids en twee boekbesprekingen.5

De voortzetting van de wetenschappelijke 
loopbaan stond met deze voortvarende start 
wel vast. De volgende stap daarin was een 
benoeming in het buitenland. In 1958 begon 
Schöffer als lecturer (sinds 1960 reader) Modern 
European History aan de University of Western 
Australia, nabij Perth. Maar in 1961 werd hij 
teruggehaald naar Nederland om in Leiden 
de leerstoel Vaderlandse Geschiedenis te gaan 
bekleden. Dat deed hij met verve en op een 
algemeen als uiterst aangenaam ervaren manier. 
Hij werd een centrale figuur in en het gezicht bij 
uitstek van de Leidse studierichting geschiede-
nis, maar eigenlijk van het begin af aan ook van 
de Nederlandse historische wereld in ruimere 
zin.  De verdere uitbouw van zijn veelzijdige 
oeuvre ging hand in hand met de begeleiding 
en stimulering van onderzoek van anderen, met 
het onderhouden van internationale contacten6, 
met het in de loop der jaren in omvang toene-
mende ‘dagelijkse’ onderwijs, met werkzaam-
heden in vele besturen, raden, commissies om 
het ‘historisch bedrijf ’ gaande te houden en met 
initiatieven om dat bedrijf te versterken en te 
verrijken. Veel daarvan ging vele jaren na zijn 
pensionering in 1987 door. Ivo Schöffer bleef een 
centrale figuur tot ver in de jaren negentig. Pas 
in de 21e eeuw begon hij een wat meer terugge-
trokken leven te leiden en verscheen hij  minder 
frequent bij allerlei gelegenheden, zonder zijn 
contacten en interesses te verliezen overigens. 
Als fenomenaal lezer hield hij zijn grote eruditie 
tot het einde toe op zeer hoog peil.

Het oeuvre

Tegen de achtergrond van zijn leeropdracht 
vormde de Nederlandse geschiedenis het logische 
samenbindende element in dat rijke oeuvre. Het 
waaierde, mede gedreven door de genoemde 
nieuwsgierigheid, in vele richtingen uit. Men kan 
het werk van Schöffer lezen als een voortdurend 
commentaar op de meest boeiende kanten van de 
Nederlandse geschiedenis met vaak een scherp 
oog voor de internationale dimensie daarvan. 
Zo stelde hij in zijn inaugurele rede op 30 maart 
1962 onder de titel Ons Tweede Tijdvak het 
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7 Zie noot 5.
8 In het Nederlands is dan vooral het overzicht van de geschiedenis van 

de Republiek in de zeventiende eeuw in de Winkler Prins geschiedenis der 
Nederlanden (1977) te noemen. Daarnaast een aantal overzichten in andere talen. 
Zie voor de precieze gegevens de in noot 5 genoemde bibliografie. 

thema van ‘de eigenaard van de Republiek der 
Verenigde Provinciën’ aan de orde. Al in de titel 
aanknopend bij het beroemde artikel van Robert 
Fruin uit 1865, kwam Schöffer tot heel andere 
inzichten dan deze. De internationale vergelij-
king, in het bijzonder met Engeland en Frankrijk, 
leidde mede tot het inzicht dat de kracht van de 
Republiek voor een flink deel in het afwijkende 
sterk gedecentraliseerde bestuur lag, dat Fruin nu 
juist als de grote zwakheid had gezien.

Het probleemgeoriënteerde en erudiete essay, 
waarvan deze oratie een fraai voorbeeld is, was 
wellicht het genre waarin Schöffer het meest 
excelleerde. Er zijn vele andere voorbeelden 
van te geven: over het protestantisme tijdens 
de Nederlandse Opstand, over de vraag of de 
Gouden Eeuw in een tijdvak van crisis viel, over 
de Bataafse mythe, over de Nederlandse confes-
sionele partijen in de twintigste eeuw, over de 

Joden in Nederland en zo kan men door gaan. 
Bij zijn emeritaat verscheen een bundel met ze-
ventien zulke artikelen onder de titel Veelvormig 
Verleden.7 Bijzondere vermelding verdienen ook 
de vele stukken met een biografische en historio-
grafische invalshoek en een hele reeks lemmata 
in het Biografisch Woordenboek van Nederland. 
Daarnaast wijs ik op een aantal overzichten van 
(tijdvakken van) de Nederlandse geschiedenis8,  
een zeer groot aantal recensies (de meeste in dit 
tijdschrift), een nauwe betrokkenheid bij een 
grote bronnenpublicatie en een omvangrijk on-
derzoeksrapport in regeringsopdracht. Schöffer 

Ivo Schöffer tijdens de verdediging van zijn proefschrift, 1956.

Bron: Carla Schöffer-Musterd
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9 Het rapport was getiteld De affaire Menten 1945-1979 (Den Haag 1979). De andere 
leden van de commissie waren de historicus J.C.H. Blom en de jurist A.C. ’t Hart, 
terwijl de commissie ondersteund werd door mw. J.M. de Maar-Willink. Het in 
de tekst aangehaalde hoofdstuk van algemenen aard is ook opgenomen in de 
bundel met artikelen van Schöffer genoemd in noot 5.

was meester op vele wapens in het historisch 
métier.

Er is wel eens betreurd dat in die indrukwek-
kende productie na het proefschrift geen grote 
monografieën meer van zijn hand zijn aan te 
treffen. Dat kan in de eerste plaats verklaard 
worden doordat hij zich door zijn veelzijdige 
belangstelling en zijn bereidheid op verzoeken 
over bepaalde onderwerpen bijdragen te leveren, 
als het ware gretig van het ene onderwerp naar 
het andere liet drijven. Maar het daarbij laten 
is te negatief. Men kan het oeuvre van Schöffer 
ook als een historisch Gesamtkunstwerk met een 
grote innerlijk eenheid en analytische kracht 
omschrijven, waarmee hij de Nederlandse 
geschiedbeoefening zeer heeft verrijkt. In 1977 
werd hij benoemd tot lid van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
en in 2002 bekroonde de Maatschappij der 
Nederlandse Letterkunde zijn werk in met de 
Prijs voor Meesterschap.

Ivo Schöffer was, mede door de stijl van zijn 
werk – boeiend en toegankelijk –, een historicus 
die ook buiten de eigen kring van historici bij 
een geletterd publiek gewaardeerd en gelezen 
werd. In de tweede helft van de jaren zeventig 
verwierf hij enige tijd tevens bekendheid bij het 
echt grote publiek door zijn rol in wat toen ‘de 
affaire Menten’ heette. In 1976 was grote ophef 
ontstaan rond Pieter Menten, een rijke zaken-
man die van oorlogsmisdaden in Oost Europa 
werd verdacht (en daar later ook nog voor  is 
veroordeeld), maar na de bezettingstijd de dans 
grotendeels was ontsprongen. De grote publieke 
en politieke opwinding betrof ook de vraag hoe 
dat laatste mogelijk was geweest. De minister 
van Justitie Van Agt gaf aan deze politieke vraag 
naar opheldering gevolg door opdracht te geven 
tot een ‘historisch wetenschappelijk onderzoek’. 
Hoewel Schöffer er in eerste aanleg eigenlijk niet 
voor voelde dat onderzoek zelf uit te voeren, was 
hij wel van mening dat de wetenschap in een 
geval als dit haar maatschappelijke plicht niet 
mocht verzaken, mits aan de juiste condities 
daarvoor was voldaan. Nadat enkele pogingen 
om zulk onderzoek door anderen van de grond 

te krijgen op pijnlijke wijze waren mislukt, be-
sloot hij dat hij die taak dan toch op zich moest 
nemen. Het resulteerde in 1979 in een omvang-
rijk en zeer gedetailleerd onderzoeksrapport van 
een commissie van onderzoek onder zijn  leiding 
en waaraan hij ondanks zijn eerdere aarzeling 
met animo heeft gewerkt. Het algemeen gedeelte 
van dit rapport met als titel ‘De kater van de 
bevrijding’ was onmiskenbaar van de hand van  
Schöffer en werd door de vakgenoten onthaald 
als een waardevolle bijdrage aan de geschied-
schrijving van de naoorlogse jaren.9 Toen het 
rapport verscheen was de publieke opwinding 
over Menten al grotendeels weggeëbd. Het 
publicitair en politiek effect van het rapport bleef 
daardoor beperkt.

Het historische bedrijf 

Ivo Schöffer was voluit hoogleraar, nam alle as-
pecten daarvan serieus en werd daarmee een van 
de grote steunpilaren van het historisch bedrijf 
in de tweede helft van de twintigste eeuw. In alle 
vormen van onderwijs vervulde hij met zorgvul-
digheid zijn taken. Dat onderwijs werd door de 
studenten vooral gewaardeerd in de persoonlij-
ker vormen ervan: werkgroepen, tentamens (ve-
len herinneren zich de mondelinge tentamens in 
een met sigarenrook gevulde kamer; inhoudelijk 
stevig en welwillend tegelijk), scriptiebegeleiding 
en vooral de promotiebegeleiding, waarbij on-
derwijs en onderzoek op intense wijze verstren-
geld zijn en de verhouding leerling leermeester 
geleidelijk tot een collegiaal contact van vak-
genoten wordt. Van dat promotorschap genoot 
hij zelf ook. Onder zijn begeleiding kwamen 45 
proefschriften tot stand, verscheidene van hoog 
niveau. In onderwerp tonen zij een soortgelijke 
spreiding als het werk van Schöffer zelf.

Zijn begeleiding was voorbeeldig, steeds aan-
gepast aan het individuele geval. Deskundigheid, 
zorgzaamheid en loyaliteit waren er belangrijke 
kenmerken van. Hij was steeds beschikbaar, juist 
ook als er problemen waren met de voortgang of 
specifieke hobbels maar niet genomen konden  
worden. In zulke gevallen leidde Schöffer zijn 
promovendi op onnadrukkelijke wijze maar 
trefzeker naar het zelf vinden van de oplossing, 
ogenschijnlijk eenvoudig door het stellen van de 
juiste vragen. Met eindeloos geduld becommen-
tarieerde en verbeterde hij ingediende concept-
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10 “Dien godlose hoopvan menschen”. Vervolgingvan homoseksulen in de Republiek 
inde jaren dertig van de achttiende eeuw door l.J. Boon, bezorgd door I. schöffer 
met medewerking van J. Roelevink, J.P. de Valk en .J. Veenendaal jr. (Amsterdam 
1997). 

11 J.C.H. Blom, R.G. Fuks-Mansfeld en I.Schöffer eds., Geschiedenis van de Joden in 
Nederland (Amsterdam 1995). Engelse vertaling: The History of the Jews in the 
Netherlands (Oxford 2002).

12 Vanaf 1995 verschenen goedgekeurde lemmata ook op de website van het 
ING. Alle geproduceerde lemmata, meer dan in de zes tussen 1979 en 2008 
verschenen delen zijn gedrukt, zijn inmiddels gedigitaliseerd te vinden via het 
Biografisch Portaal van Nederland (www.biografischportaal.nl), waarvan het 
penvoerderschap berust bij het huidige Huygens Instituut voor Nederlandse 
Geschiedenis.

teksten. Soms waren de bladzijden nagenoeg 
blauw met in karakteristiek – maar voor sommi-
gen moeilijk leesbaar – handschrift genoteerde 
tekstsuggesties, vragen en opmerkingen die aan 
het denken zetten. Het  ultieme voorbeeld van 
loyaliteit is wel het feit dat Schöffer het proef-
schrift van de jong gestorven Leo Boon voltooi-
de, een onderneming die veel omvangrijker bleek 
dan oorspronkelijk vermoed.10 Befaamd waren 
zijn laudatio’s. Schöffer genoot van de successen 
van ‘zijn’ promovendi, ook in hun latere loop-
baan. Met velen bleef hij contact houden, zoals 
zij zich met hem verbonden bleven voelen. Hij 
was hun Doktorvater.

Zoals vrijwel elke hoogleraar vervulde 
Schöffer tal van functies in besturen, raden, com-
missies en redacties. Daarbij ging zijn hart in het 
bijzonder uit naar enkele grotere collectieve on-
dernemingen, die voor de infrastructuur van de 
Nederlandse geschiedbeoefening van veel belang 
zijn geweest. Zij kunnen hier slecht kort worden 
aangestipt. Al in de jaren zestig zette hij, mede 
geïnspireerd door de  grote bronnenuitgave van 
P. Chaunu over de scheepvaart tussen Spanje en 
Noord Amerika, de eerste stappen om uit de rijke 
VOC-bronnen de scheepvaartbeweging tussen 
de Republiek en Azië te reconstrueren. Het werd 
een project waaraan vele historici vanuit Leiden 
hebben gewerkt, al snel onder leiding van een 
driemanschap waarvan ook J.R. Bruijn en F.S. 
Gaastra deel uit maakten. De meerdelige bron-
nenuitgave Dutch Asiatic shipping in the 17th and 
18th centuries uit 1979 is de kernpublicatie, met 
daaromheen een hele waaier van monografieën 
en artikelen van diverse historici.

Als jarenlange voorzitter van de Commissie 
voor de Geschiedenis en de Cultuur van de 
Joden in Nederland had Schöffer ook grote 
verdiensten voor dit aspect van de Nederlandse 
geschiedenis. Zo stond hij aan de basis van de 
geregelde congressen, die vanaf 1980 afwisse-
lend in Nederland en Israël over dit onderwerp 
werden gehouden, en was hij als vanzelfsprekend 
één van de redacteuren van de Geschiedenis van 
de Joden in Nederland, die in 1995 verscheen.11 
Het liefst was hem waarschijnlijk het Biografisch 
Woordenboek van Nederland, waaraan vanaf 
1971 vanuit het Instituut voor Nederlandse 
Geschiedenis werd gewerkt onder leiding van 
een redactie, met Schöffer vanaf het begin jaren-
lang  als voorzitter (en daarna erelid). Het was, 

hoezeer naar zijn aard een collectieve onderne-
ming, echt een schepping van hem persoonlijk. 
Hij was dan ook trots op de delen die vanaf 1979 
verschenen. De beëindiging van de onderneming 
door het ING in 2008 verdroeg hij maar moei-
lijk, hoe elegant hij ook het laatste deel in dat jaar 
in ontvangst nam.12

Het is gepast hier te besluiten met Schöffers 
belangrijke rol als redacteur en vooral secre-
taris van de redactie van het Tijdschrift voor 
Geschiedenis. Hij trad toe tot de redactie in 1965, 
werd secretaris in 1969, bleef dat tot en met 1974 
om van 1982 tot en met 1986 nogmaals die taak 
op zich te nemen. Vanaf 1987 bleef hij als erelid 
aan de redactie verbonden. Het ‘Ten Geleide’ van 
aflevering 1 van die jaargang  1987 (de honderd-
ste) zegt naar aanleiding daarvan het volgende: 
‘Wanneer […] over enige tijd de geschiedenis 
van “het TvG na 1960” zal worden geschreven, 
moge blijken dat Schöffer niet slechts een kwan-
titatief recordhouder is. Aan de inhoud en vorm 
van het tijdschrift heeft hij in belangrijke mate 
bijgedragen. Zo was hij de geestelijke vader en 
stille bewaker van de jaarlijkse themanummers, 
die meer dan eens in bredere kringen dan alleen 
die van vakgenoten aandacht hebben getrokken. 
Ook in tijden dat hij (nog) geen formele bemoei-
enissen had met het secretariaat, reikte Schöffer 
belangwekkende artikelen aan en was hij trouw 
recensent’. Het onderstreept hoe belangrijk 
Ivo Schöffer door zijn publicaties en door zijn 
rol in de infrastructuur voor het vak voor de 
Nederlandse geschiedbeoefening van zijn tijd 
was. 
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