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Herdenkingen Afdeling Letterkunde 

Herdenking van 

Sir George Norman Clark 
(27 februari 1890 - 6 februari 1979) 

door A.G.H. 8achrach 

De historicus Sir George Norman Clark - .. G.N." voor zijn vrienden en col
legae - geboren te Halifax op 27 februari 1890 en gestorven te Oxford op 6 februari 
jongstleden. was buitenlands lid van onze Akademie sinds 1947. Van onze zuster
instelling. de British Academy. was hij al gewoon lid sinds 1936 en van '54 tot '58 
President. In zijn 88-jarig leven zijn hem talloze onderscheidingen te beurt gevallen; 
ja. bijna geen enkele van de "glittering prizes" die in een academische loopbaan in 
het Verenigd Koninkrijk te verwerven zijn bleven hem onthouden. Zo heeft hij èn in 
Oxford èn in Cam bridge verschillende leerstoelen in de Economische en Moderne 
Geschiedenis bezet. zo was hij tien jaren lang (van 1947 tot '57) Provost van Oriel 
College. zo ontving hij ere-doctoraten en ere-"fellowships" van de meest uiteen
lopende universitaire lichamen in Engeland. Amerika. Denemarken en Nederland. 
en zo is hij in 1953 door Koningin Elizabeth in de adelstand verheven. Maar de 
onderscheiding die hem volgens zijn eigen familie steeds het dierbaarst is geweest 
was het Commandeurschap in de Orde van Oranje-Nassau. Dit was hem verleend in 
1949 voor wat formeel omschreven werd als "de vele en belangrijke diensten door 
hem onder moeilijke omstandigheden aan de Nederlandse zaak bewezen". Zijn 
voorkeur voor deze onderscheiding was symbolisch. De hele carrière van Sir 
George. menselijk niet minder dan wetenschappelijk. was immers ten nauwste 
verbonden geweest met Nederland. met Nederlandse figuren en zelfs met 
Nederlandse grond .... een grond. voor het eerst door hem betreden in april 1918 
met een groep Engelse officieren. die door het in de eerste wereldoorlog neutrale 
Nederland geïnterneerd werden na tegen hier belande Duitsers te zijn uitgewisseld. 

Het is een eigenaardig idee dat in een van de houten villa' s op de Harlingerstraatweg 
in Leeuwarden (welke bij een oudere generatie nog steeds bekend staan als de 
"Ingelse hûsen") een door de" Wehrmacht" krijgsgevangen gemaakte kapitein van 
het regiment der Post Office Ritles heeft gewoond die eens de nestor der Britse 
historici zou worden. verantwoordelijk voor het systematisch in kaart brengen van 
de Anglo-Nederlandse relaties in het verleden. Lang is hij er trouwens niet gebleven. 
AI gauw op erewoord ontslagen. mocht hij bij zijn tante in Den Haag intrekken die 
daar getrouwd was met Adriaan Barnouw. de latere Queen Wilhelmina Professor of 
Dutch Literature te New Vork en tevens correspondent van onze Akademie. In Den 
Haag heeft Clark toen Nederlands geleerd en acht maanden lang bronnenonderzoek 
gepleegd voor zijn eerste boek; dit was getiteld (niet geheel zonder invloed van 
omstandigheden): The Dutch Alliance and War against French Trade! 

De persoonlijke "alliance" van Sir George met Nederland was al veel eerder 
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ingegaan. In 1913, pas verkozen als Fellow van All Souls College in Oxford, had hij 
de bekende historicus, Sir Charles Firth, gevraagd wáár hij zich in z'n research het 
beste op kon toeleggen. Als goede vriend van de zoëven genoemde Barnouw, had 
deze hem aangeraden zich om te beginnen maar eens op de Anglo-Nederlandse rela
ties van de tweede helft van de zeventiende eeuw te concentreren. Aldus geschiedde. 
Maar nèt toen hij daar goed en wel mee bezig was brak de eerste wereldoorlog uit. In 
zijn studententijd in Oxford had hij al wekelijks geoefend met dat zo typisch 
Engelse, vrijwillige O.T.C., het Officers Training Corps voor "undergraduates"; 
nu meldde hij zich direct voor werkelijke dienst, werd opgeroepen, ingedeeld en in 
maart 1915 naar het front gestuurd. In juni gewond, in augustus weer terug bij zijn 
regiment, in september opnieuw getroffen ging hij in 1916 voor de derde keer de 
loopgraven in. Kort daarop viel hij bij Vimy in Duitse handen. Als krijgsgevangene 
belandde hij in drie verschillende kampen, maar, zoals hij 't later uitdrukte: "the 
cosmopolitan life around us had its hardships, but provided experience". 

Na de wapenstilstand was Captain Clark een tijd lang werkzaam bij de repa
triëringsdienst voor oud-krijgsgevangenen en "as a side-line" - zoals te doen 
gebruikelijk - voor "military intelligence". Nauwelijks minder "zoals te doen 
gebruikelijk" trad hij na zijn thuiskomst in 1919 meteen in 't huwelijk. Zijn 
uitverkorene was Barbara Keen, de zuster van oude vrienden in Oxford uit een kring 
van uitgesproken progressieve signatuur. Vóór de oorlog had zij gewerkt voor de 
Women's Trade Union League en in de oorlog als assistent-verpleegster, sociaal 
werkster in een munitiefabriek en staf-medewerkster van de regeringscommissie 
voor Women in Industry. Clark's keuze was even consequent op het persoonlijke 
vlak, als typerend voor oorlogsveteranen op het algemene vlak: want Of men kapte 
resoluut alle banden met het verleden Of men keerde terug naar zijn basis, met name 
de basis waarop men was gevormd. Voor Clark was dit Oxford, het Oxford van het 
eerste decennium van deze eeuw, en daarbinnen het vooruitstrevende Oxford, dat 
wat wij nu zouden omschrijven als het "linkse" Oxford. 

Vandaag de dag leven wij in een tijd waarin bij brede lagen van de zwijgende 
meerderheid de gedachtenassociatie van "intellectueel" met "subversief" een 
geloofsartikel dreigt te worden. Onze kranten staan geregeld bol van berichten over 
verraad of collaboratie waarvan de voorgegeven noblesse der motieven omgekeerd 
evenredig is aan de maatschappelijke positie van betrokkenen vóór hun ontmas

. kering. In een dergelijke ethisch" verknipte" tijd is het wellicht de moeite waard een 
ogenblik stil te staan bij de vorm die sociaal engagement bij Clark aannam. Dan 
blijkt immers dat hij als student wèl geregeld de debatten bijwoonde van de Oxford 

. Union (die fraaie afspiegeling van het parlementaire gebeuren in een apart gebouw, 
compleet met regerings- en oppositiebanken en wat dies meer zij), maar nooit het 
woord voerde. In zijn College Debating Society, de "Arnold", bracht hij het wèl tot 
president, evenals dat 't geval was bij twee Z.g ... inter-collegiate" disputen, de 
"Jowett" en de "Shaftesbury", waarvan de namen voldoende zeggen over het 
terrein van hun interessen. Maar nog slechts enkele jaren geleden heeft hij met 
nadruk verklaard: "I never won a University prize; indeed, I never competed for 
one". Wat hij vrijwel direct na zijn inschrijving dééd was iets heel anders: hij trad 
toe tot de Oxford branch van de socialistische Fabian Society. Een functie heeft hij 
bij de Fabians nooit bekleed, maar hij heeft wel met raad en daad twee plaatselijke 
stakingen gesteund, één van het trampersoneel in 1913 en één van textielarbeiders 
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in 1914. Stakingen waren toen nog lang niet aan de orde van de dag en deelname aan 
dergelijke acties bepaald geen vrijblijvend tijdverdrijf "for kicks". Dat bleek in 
1926, dus volle acht jaren later, bij de befaamde General Strike. Hoewel hij er niet 
werkelijk sympathiek tegenover stond, onttrok hij zich geen moment aan zijn 
morele verplichtingen en vervulde hij er onverschrokken spreekbeurten voor 
("without", zoals hij heeft verklaard "saying a word I did not believe"). In dat
zelfde jaar werd hij door de Labour Party van Oxford uitgenodigd hun kandidaat 
voor de verkiezingen te zijn. 

De Britse traditie van "unpaid public service" is een lange en eerbiedwaardige. 
Zij was dat ook in de familie van Sir George Clark, van wie z'n vader, één van zijn 
grootvaders, twee van zijn ooms en één van z'n tantes Justices of the Peace, d.i. 
onbezoldigd kantonrechters, waren geweest. Clark Sr., een bescheiden laken
koopman maar leidende kerkelijke "Nonconformist", behoorde jarenlang tot de 
plaatselijke magistratuur. Voor Clark Jr. was het vanzelfsprekend dat men alleen de 
politiek in mocht gaan als men over een eigen inkomen daarbuiten kon beschikken. 
En dat kon hij niet. Daarnaast gold op dat moment de bepaling dat voor een 
academische vacature geen kandidaten voor het parlement in aanmerking kwamen. 
En op dat zelfde moment werd er net een nieuw wetenschappelijk medewerkerschap 
ingesteld in de Moderne Geschiedenis. Clark had daar zijn zinnen op gezet en dat 
kreeg hij. Men schreef 1927. Zijn universitaire loopbaan kon hiermee van start gaan 
en op den duur de toppen bereiken, die daarstraks al zijn vermeld. Ten onrechte 
lijken de jaren van zijn actieve sociale bewogenheid daardoor algemeen in 
vergetelheid geraakt; ze waren kenmerkend genoeg - óók in hun schijnbaar para
doxale consequenties. 

Ter illustratie diene het volgende: toen de jonge George Clark in 1910 de beginsel
verkiezing van de Fabians tekende (en dus met een socialistische lidmaatschapskaart 
op zak door het leven ging), toen had dit tevens gevolgen voor andere en oudere 
loyaliteiten. Daartoe behoorde zijn band met de Quakers. Tot op dat ogenblik was 
hij een trouw bezoeker van hun bijeenkomsten te Oxford geweest. Als jongen was 
hij nl. opgevoed op een gerenommeerde Quaker school te Vork. Het was aan 
contacten uit deze sfeer te danken dat hij de geschiedbeoefening leerde waarderen 
als een beroep, zo niet als roeping. Maar er was één opzicht waarin hij de Quaker 
principes langzamerhand niet meer vermocht te volgen, en dat was hun pacifisme. 
Het eerste, en enig verplichte essay, waarmee hij zich op school wist te onder
scheiden was over het onderwerp "Si pacem vis, para bellum". Hij had het met 
overtuiging geschreven. 

Na het dromerige Vork ging hij twee jaar naar het grimmige Manchester. Daar 
werd hij voor 't eerst geconfronteerd met het leven in een lelijke commerciële grote 
stad - maar tevens, en als volmaakt contrast, met de enorme stimulatie van een 
echte Gymnasiumopleiding aan een hardwerkende, openlijk literair gerichte middel
bare onderwijsinriching. Tot het einde van zijn dagen is hij in woord en geschrift 
een hardnekkig verdediger gebleven van de aloude Grammar School tegen alle 
denkbare scholengemeenschappen en middenschoolconcepties in, hoe goed die ook 
"in de markt lagen". Dat die opleiding zo goed gevallen was dat hij er een algemeen 
felbegeerde beurs voor Balliol College, Oxford, door won, deed daar niets toe of af. 

Balliol was in 1908 een van de meest vooraanstaande colleges van Engelands 
oudste universiteit. Clark was er gelukkig; zo gelukkig als men maar zijn kan in een 
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besloten wereld tussen eeuwenoude muren, groene gerolde grasvelden, een zilver
spiegelende rivier en de geur van perkamenten folianten in eindeloos krakende 
bibliotheken; een wereld, waar kameraadschap en intermenselijke contacten niet 
beperkt blijven tot generatiegenoten maar zich ook tot de docenten uitstrekken - èn 
de "CoIlege Chaplain". Want Clark bleef zichzelf als een Christen beschouwen, 
ongeacht de verschuivingen in zijn positie tegenover de Quakers. Nogmaals: naar
mate hij meer van de internationale zaken te weten kwam, vond hij pacifisme en 
gebroken geweren steeds onbevredigender. Hierin ligt ook de achtergrond van zijn 
aanmelding bij het eerder genoemde Officers Training Corps voor studenten. Maar 
na zijn breuk met diezelfde Quakers is hij nooit naar de andere kant doorgeslagen 
en atheïst of agnosticus geworden, hoogstens "something like a pantheist or a 
unitarian". Waar hij steeds als eerlijke hegeliaanse idealist in is blijven geloven is 
"de vooruitgang", de "democratie" en "de staat". In zijn lange rij van weten
schappelijke publicaties is dat weliswaar nimmer in zware orchestratie uitgedragen. 
Toch heeft hij deze (misschien voor sommigen op dit ogenblik bijna beschamend 
simpele) basis ook nooit verloochend; hij heeft er zelfs een zeldzaam zuivere 
waardenschaal uit over gehouden. 

Zo komt een Nederlandse necroloog vanzelf op zijn relatie met de in 1919 te 
Londen tot Professor of Dutch studies benoemde Geyl. In het leven van beide 
mannen moet dit een betekenisvol moment zijn geweest: Clark, uit het physieke 
gevaar van oorlog, hospitaal en krijgsgevangenschap terug op zijn psychologische 
basis - Geyl, uit de psychologische strijdbaarheid van een physiek risicoloos be
staan wèg van zijn basis naar wat hij zelf zijn "baIlingschap" heeft genoemd. Clark 
ontmoette Geyl al spoedig en hun gesprekken waren lange tijd eerder tochten dan 
tournooien. Maar bekeerd heeft Geyl hem niet. Clark leerde van alles over de 
Vlaamse Beweging; het, laten we zeggen, "enthousiasme" van Geyl voor de Groot
Nederlandse gedachte heeft echter hoegenaamd géén weerklank bij hem gevonden. 
Sterker nog, het was hem dóór en dóór onsympathiek. Hierover heeft hij geen 
twijfel laten bestaan in twee artikelen uit 1926 in de Edinburgh Review en de New 
Statesman, die nog steeds het lezen waard zijn. 

Trouwens, als auteur had hij zijn sporen al verdiend. Zij bibliografie vertoonde 
daarbij andermaal een karakteristiek beeld. Hij begint met Machine-guns in Trench 
Warfare, "privately printed" in 1915. Dan volgt List of Authorities on British 
Re/ations with the Dutch 1603-1713 uit 1920. En dan volgt het ene artikel op het 
andere en komt het ene boek na het andere, dat zich bezig houdt met de zeventiende 
eeuw in 't algemeen en de Engelse verhouding tot Nederland in het bijzonder. Het 
accent valt steevast op de economische achtergronden, een gerichtheid die ook zijn 
belangstelling voor locale geschiedenis kleurt. Tot zijn belangrijkste werkzaamheden 
heeft daarbij over een reeks van jaren zijn redacteurschap behoord, eerst (en wel 
sinds 1920) van de Eng/ish Historica/ Review en vervolgens (sinds 1930) van de 
monumentale Oxford History of Eng/and, waaraan hij zelf het deel over The Later 
Stuarts bijdroeg, en uiteindelijk van de New Cambridge Modern History. 

Het past in het beeld dat de capaciteit waarin hij gedurende de tweede wereld
oorlog de Nederlandse zaak diende eveneens een redactionele was. Sinds kort na 
"München" was hij lid van een Chatham House groep die rechtstreeks voor het 
Kabinet werkte; uit deze groep kwam de Foreign Research and Press Service voort 
onder leiding van Arnold Toynbee met Clark als Deputy Director. Het Political 

184 



- 6 -

Intelligence Department van het Foreign Office had al sinds 1940 op ongeregelde 
tijden pamfletten boven bezet gebied laten' uitwerpen en zich door taal en stijl van 
eigen baksel aanvankelijk niet weinig belachelijk gemaakt. In 1941 droeg het dit 
werk over aan een nieuwe Political Warfare Executive. Die besloot thans samen met 
de Nederlandse instanties een uitsluitend voor Nederland bestemd "luchtmaand
blad" in miniatuur-formaat te produceren. 

Zo ontstond De Wervelwind, geredigeerd onder algemeen voorzitterschap van 
G.N. Clark. Er zijn 23 nummers verschenen met 32 pagina's van 10 x 13 cm elk; 
hun inhoud was zo gedegen en leesbaar dat, zoals collega de Jong schrijft, het 
illegale Vrij Nederland zonder meer van "voortreffelijk" sprak en alleen maar 
klaagde dat er veel te weinig exemplaren van werden verspreid. Het "Special Leaflet 
Squadron" van RAF en USAF kreeg evenwel slechts een oplage van 10.000. Over 
Clark's aandeel alleen dit: in het slotnummer van december 1944 is zijn redactionele 
optreden als volgt getypeerd: "Gestemd wordt er nimmer; wanneer de meningen al 
te veel uiteenlopen spreekt de Voorzitter een Salomonsoordeel uit, dat altijd 
vernietigend is van kortheid en ontwapenend door humoristische formulering". Dit 
wat betreft "De Wervelwind". Interessant is daarnaast te vermelden dat Clark in 
bezet Nederland óók wetenschappelijk acte de présence gaf. In 1938 had hij de 
Leidse jurist Van Eysinga ontmoet die belangstellend kennis had genomen van 
Clark's ideeën omtrent de ontwikkeling van het Nederlandse politiek-theoretische 
denken. "Political science" was als vakgebied nog niet geboren en Clark had reeds 
in eerder gehouden voordrachten er met klem op gewezen dat de oorspronkelijke 
documenten van b.v. de onderhandelingen van Hugo de Groot gedurende diens 
Engelse verblijf nodig moesten worden gepubliceerd. Dit nu gebeurde, onder de 
ogen der Duitsers, in 1940 als The Colonial Conferences between England and The 
Netherlands in 16/3 and /6/5; op het titelblad stonden voluit de namen zowel van 
Van Eysinga als van Clark. 

Tenslotte dient in het kader van Clark's "war work" nog aangestipt het redacteur
schap van Agenda, een jaarlijkse uitgave van studies over vredesvoorwaarden en 
blauwdrukken voor het na-oorlogse herstel, zoals opgemaakt in de London School 
of Economics. Het zal in het licht van dit alles geen verwondering wekken dat toen 
in 1948 het Cultureel Accoord met het Verenigd Koninkrij k in Den Haag werd 
getekend, hij de eerste voorzitter werd der Britse delegatie van de Gemengde 
Commissie ter uitvoering daarvan. Achter de schermen heeft deze commissie 
buitengewoon veel voor het weer op gang brengen van de culturele dialoog gedaan. 
Het tekent de man dat hij na zijn aftreden in 1957 glimlachte: "Whether our official 
business was important I am not sure, but we did something to guide and further the 
work of the British Council and the Netherlands Cultural Attaché ... " Wij weten wel 
beter. 

Dat Clark een "master at understatement" was zal dan ook niet verborgen 
gebleven zijn. Maar zijn overtuiging bleek er niet minder stevig om verankerd. Over 
z'n college's in de politieke wetenschappen heeft hij zich nog na jaren laten 
ontvallen: "I regret to say that they showed no real departure from the reverential 
attitude to The State which I had adopted as an undergraduate ... ". Dit dient 
evenwel op zijn juiste waarde te worden geschat. Het was in genen dele in 
tegenspraak met wat hij als zijn levenswerk zag. Want dat was het steeds in nieuwe 
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opstellingen doordringen van zijn insulaire lezers van het veel te lang verwaarloosde 
belang van "external relations" in de geschiedenis van Engeland. Na de oorlog was 
zodoende een van zijn meest voldoening schenkende projecten de uitgave van The 
European lnherilance. Het is deze, in de Clarks dezer wereld belichaamde 
verschijningsvorm van "het élitaire Albion" , die helaas zelden of nooit in de krant 
komt. 

College geven was niet zijn forl. Waar hij naast zijn schrijverschap speciaal in 
uitblonk was bestuurswerk. Als bestuurslid heeft hij jaren achtereen gediend in de 
meest verschillende kaders. Van veel belang was zijn tijd als "Delegate" van de 
Oxford University Press, zijn mededirecteurschap (samen met Julian Huxley en 
Gilbert Murray) van de Home University Library, zijn curatorschap van de 
Bodleian Library en zijn trustee-schap van het Brits Museum. Ook aan de democra
tisering van het toelatings- en onderzoeksbeleid van zijn Colleges heeft hij veel 
gedaan. De sociale repercussies van de vooruitgang der met name exacte 
wetenschappen boeiden hem inmiddels steeds meer; het is wellicht opnieuw 
symbolisch dat zijn laatste grote historiografische onderneming de geschiedenis 
betrof van het Royal College of Physicians, The History of the R.C.P. 

Sir George Clark, aan het begin en aan het einde van zijn loopbaan Fellow of All 
SouIs, was een gereserveerde, voor velen zelfs een ietwat mysterieuze figuur. Maar 
in feite "klopte in deze kleine man een groot hart". Voor wie hem heeft gekend - of 
zelfs maar door hem is geëxamineerd - blinkt dit versleten cliché, in de herinnering 
aan zijn persoon, met een glans alsof het gisteren was bedacht. 
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