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Vele hier aanwezigen zullen zich met weemoed de rijzige gestalte, de warme stem 
en vooral de innemende persoonlijkheid herinneren van Frits Hugenholtz, die op 
28 juli 1999 overleed. In 1981 werd hij lid van deze Akademie, in 1987 rustend lid. 
Dat was in zijn geval een zeer relatief begrip, aangezien hij in 1989 al aantrad als de 
eerste voorzitter van het toenmalige Clusterbestuur Geestes- en Maatschappijweten
schappen, in welke belangrijke functie hij vorm gaf aan de aansturing van het 
onderzoeksbeleid van de Akademie-instituten. In 1990 nam hij zitting in de 
Commissie van voorbereiding voor de Amsterdamse Prijs voor de Historische 
Wetenschap, die inmiddels al een indrukwekkend palmares heeft gevormd. 

In de Akademie en daarbuiten was Frits Hugenholtz inderdaad een graaggeziene 
en veelgevraagde bestuurder, bemiddelaar en raadsman. Op zijn scherpe inzicht, 
heldere analyse en afgewogen oordeel met oog voor de menselijke gevoelens, werd 
vaak met goed gevolg een beroep gedaan. 

Hij had het geluk nog net voor de oorlog aan de Rijksuniversiteit te Leiden 
college te kunnen lopen bij Huizinga. Diens inspiratie is voelbaar gebleven in zijn 
belangstelling voor de belevingsaspecten van de werkelijkheid. De oorlogsom
standigheden hebben zijn studie niet vertraagd, zodat hij reeds op zijn vierentwin
tigste met de bul in de hand aan zijn promotie-onderzoek begon. Dat rondde hij 
opvallend snel in drie jaar af, op zijn zevenentwintigste, en amper een jaar later 
volgde de benoeming tot lector in de hulpwetenschappen van de middeleeuwse 
geschiedenis te Leiden. Een dergelijk studiepad zou in deze tijd menige minister 
van Onderwijs als muziek in de oren klinken. 

Bovendien verrichtte Hugenholtz gedurende een jaar onderzoek en volgde hij 
onderwijs aan een buitenlandse universiteit, namelijk die van Gent. Dat was toen 
het Mekka van de mediëvistiek waar sedertdien nog menig Nederlands mediëvist 
gevormd werd. De hoogleraren die hij daar aantrof op zijn onderzoeksterrein, Van 
Werveke en Strubbe, moeten op hem niet alleen wetenschappelijk een diepe indruk 
hebben gemaakt maar ook hun persoonlijkheden straalden op hem af. De ver
wantschap van hun irenische en behoedzame zielen treft mij, die alle drie heeft 
gekend, nu terugblikkend na verloop van vele jaren. 

Het proefschrift waarop Hugenholtz in 1949 promoveerde, getuigde reeds van een 
bijzonder oorspronkelijke visie: Drie boerenopstanden uit de veertiende eeuw: 
onderzoek naar het opstandig bewustzijn was vernieuwend, omdat het verschijnsel 
boerenopstanden als zodanig ongewoon was en nauwelijks bestudeerd, omdat het 
in een systematisch vergelijkend kader werd geplaatst, en omdat hij zich ten doel 
stelde 'datgene [te bestuderen] wat de deelnemers [aan de opstanden] bewust is 
geweest, dat wat hen bewogen heeft in opstand te komen'. Reeds drie jaar daarna 
verschenen van zijn hand twee uitvoerige hoofdstukken in de Algemene Geschiede
nis der Nederlanden over de onrustige en toen nog weinig bestudeerde periode 
1477-1515, waarin hij opnieuw zijn aandacht voor de motieven van opstandige 
groeperingen liet blijken. 
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Hoe logisch de volgende stap in Hugenholtz' loopbaan, het ordinariaat, ook 
volgde op een zo briljante inzet, in het Utrechtse Instituut voor Middeleeuwse 
Geschiedenis betekende hij in 1958 wel een aardverschuiving. Daar had voorheen 
een even fervente als rigoureuze studie van de echtheidsvraagstukken van oorkon
den de geesten beroerd. Nu kwam daar iemand die 'de verwondering van de vraag
stelling belangrijker vond dan de zekerheid van het antwoord', zoals zijn leerling 
collega Peter Raedts het verwoordde (NRC, 30 juli 1999). Literaire bronnen verdien
den thans aandacht, weliswaar in het bewustzijn dat ook zij ontstaan waren in en 
bestemd waren voor een elite. Maar hij beklemtoonde dat ook het verzwegene te 
vinden en te wegen was, dat het 'overstemde geluid' van de sociaal zwakkeren in de 
middeleeuwse samenleving doorklonk achter het scherm van macht en pracht. 

De onderzoeker Hugenholtz richtte zich nu op onderzoek betreffende de 
Henegouwse geschiedschrijver van de Honderdjarige Oorlog, Jean Froissart, waaruit 
een boeiend boek voortkwam onder de programmatische titel Ridderkrijg en 
burgervrede. Van de belangrijkste Noord-Nederlandse rijmkroniek van omstreeks 
1300, van de hand van de Dordtse klerk Melis Stoke, zette Hugenholtz een moder
ne editie op touw die in 2000 haar voltooiing vindt. Zelf destilleerde hij er alvast 
een boek uit over graaf Floris V. Hij zette nieuwe lijnen uit en wist de kern te vatten 
in bevlogen woorden voor studenten en met een fraaie pen voor een breder lezers
publiek. 

Want hij was een inspirerend docent die de geesten wist te scherpen en te boeien 
door een lucide probleemstelling en een helder betoog dat doordrong tot de kern 
der dingen. Als leermeester drong hij zijn visie niet op, ongetwijfeld uit respect 
voor de ander. Hij bracht de nuance bij, de noodzaak zich als onderzoeker te 
verplaatsen in de huid van een auteur wiens sympathieën en antipathieën, overdrij
vingen en weglatingen getoetst moesten worden op hun betekenis. Treffend vond 
ik, onder de condoléance-berichten in de krant, dat van het genootschap van 
Utrechtse mediëvisten, inmiddels collega's en senior-onderzoekers, aan zijn oprich
ter en inspirator. 

Vernieuwend onderzoeker, inspirerend docent, ook als bestuurder verdiende 
Hugenholtz ruimschoots zijn sporen. In de jaren van de studentenrevoltes nam hij 
als verzoener en bemiddelaar de verantwoordelijkheden om zijn faculteit door de 
noodzakelijke hervormingen te leiden. De historische studie van opstanden had bij 
hem de aandacht gericht op het inlevingsvermogen voor de opstandelingen. Daar 
kon hij zijn theoretische inzichten in de praktijk brengen op een wijze die alom 
respect heeft afgedwongen. Met gezag, inzicht en tact nam hij verantwoordelijkhe
den op die anderen niet aankonden of aandurfden. Hij wist zich hierbij te omgeven 
met uitgelezen vertegenwoordigers van de studenten, van wie er nu drie leerstoelen 
bekleden. Zo leidde hij het Utrechtse Instituut voor Geschiedenis door een moeilij
ke periode. 
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Daarnaast trad hij gedurende tien jaren op als de zeer actieve bestuursvoorzitter 
van de toenmalige Rijkscommissie voor Geschiedkundige Publicatiën, welke taak 
toen wegens omstandigheden ook een meer dan gewone inzet van hem eiste. Zijn 
inspanningen leidden tot een reële versterking van wat nu bekend staat als een 
bloeiend onderzoeksinstituut voor de ontsluiting van historische bronnen. 

Mijn eerste ontmoeting met Hugenholtz dateert van 1963 toen hij in het kader 
van een docentenuitwisseling te Gent colleges gaf. Ik herinner ze me nog woorde
lijk, zo helder was de boodschap, zo scherp het onderscheid tussen hoofd- en 
bijzaak. Nu realiseer ik me hoezeer dat voor hem een terugkeer moet hebben 
betekend naar een deel van zijn eigen opleiding, en hoezeer die situatie vergelijk
baar is met zijn opkijken naar Huizinga in het Leiden van 1939. Voor de Vlaams
Nederlandse samenwerking is hij zich stelselmatig blijven inzetten in het kader van 
de jaarlijkse historische congressen, waarvan hij ook zelf een gevatte historiek 
schreef. 

De diepe erkentelijkheid van vele generaties studenten en collega's, en de 
waardering van een ruim lezerspubliek mogen voor familie en vrienden een troost 
zijn bij het onverwachte verlies. 
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