
86 levensberichten en herdenkingen 2013

Ivo Schöffer
20 mei 1922 – 13 januari 2012 

Ivo Schöffer bij de uitreiking van de Prijs voor Meesterschap van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 
op 5 juni 2004.
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Levensbericht door M.E.H.N. Mout

‘Een echt montessorikind!’, luidde het oordeel van Schöffers Leidse collega 
Dolf Cohen. Dat betekende: een levendige, nieuwsgierige geest en daaraan 
moet worden toegevoegd: een genereus hart.

Het vroege leven van Ivo Schöffer speelde zich af in Amsterdam. Daar 
werd hij in 1922 geboren in een remonstrants gezin als jongste zoon van 
Conrad Alfred Rudolf Schöffer, handelsman, en Sara Burger, die sinds de 
Olympische Spelen van 1928 kamers van het grote familiehuis aan de Hac-
quartstraat verhuurde aan paying guests, onder wie buitenlandse gasten, 
zoals de later door de Gestapo vermoorde August-Richard Victor Paul Udo, 
prins tot Sayn-Wittgenstein-Berleburg, een van de kandidaten voor een 
huwelijk met prinses Juliana. Later waren de kostgangers veelal leerlingen 
van het conservatorium. De grootvader van moeders zijde was bibliotheca-
ris van de Universiteit van Amsterdam geweest en bij hem kon de jonge Ivo 
Schöf fer zijn hart ophalen als het ging om zestiende- en zeventiende-eeuwse 
boeken en Nederlandse, vooral Amsterdamse geschiedenis. Vele jaren later 
zou hij het lemma over deze grootvader C.P. Burger jr. voor het Biografisch 
Woordenboek van Nederland schrijven. 

Schöffer bezocht de Montessori lagere school, het Montessorilyceum en in 
het eindexamenjaar gymnasium alfa het Amsterdams Lyceum om vervolgens 
in 1941 aan de Universiteit van Amsterdam geschiedenis te gaan studeren. 
Die studie werd door de Duitse bezetting bemoeilijkt, maar hij ging door met 
studeren totdat de bezetter van studenten een loyaliteitsverklaring eiste. 
Intussen er was genoeg te doen: eerst bood Schöffer een joodse school-
vriend en diens familie hulp bij hun onderduik, vervolgens organiseerde 
hij buitengewoon efficiënt en met vaste hand hulp aan vele andere joodse 
onderduikers. Hij zocht onderduikadressen en bouwde al doende een net-
werk van helpers op. Zo werd er samengewerkt met de kleine verzetsgroep 
Rolls Royce. Later ontstond een samenwerkingsverband tussen groepen die 
onderduikers verzorgden, de zogenaamde Vrije Groepen Amsterdam. Het 
leegstaande bovenhuis van zijn corpsdispuut UNICA werd in 1943 onder 
Schöffers leiding een onderduikadres voor tien tot twaalf bewoners. De 
onderduikers overleefden op dat adres Reguliersgracht 34 boven: ‘Submergo 
ut emergam’ staat er nu op de gevelsteen van het huis, rond een afbeelding 
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van Sint Joris die de draak verslaat. Schöffer had daar, zo jong als hij was, 
onder de schuilnaam ‘Piet’ een straffe discipline ingevoerd. Zo liet hij de 
onderduikers geregeld oefenen binnen enkele minuten in de schuilplaats, 
bijgenaamd ‘de salon’, te verdwijnen. Zelf liep hij in Amsterdam rond in korte 
broek, zodat de bezetter zou denken dat hij te jong was voor de Arbeitsein-
satz. De hele familie Schöffer was betrokken bij de zorg voor joodse onder-
duikers, inclusief het vervalsen van persoonsbewijzen, waar zijn zuster Lidia, 
die een grafische opleiding had genoten, heel knap in was. Niet voor niets 
heet het boekje behelzende een radio-interview met Schöffer, ter gelegenheid 
van diens tachtigste verjaardag uitgegeven, Je moet ook een beetje durven. In 
1973 werd de familie de Yad Vashem-onderscheiding uitgereikt.

Na de bevrijding nam Schöffer zijn studie weer op, werd redacteur van 
het Amsterdamse studentenblad Propria Cures en oefende daar zijn pen. In 
1948 huwde hij de jeugdboekenschrijfster Sacha (Alexandra Adriana) Burger, 
met wie hij drie kinderen kreeg. Vele jaren later zou hij van haar scheiden en 
nog weer later trouwen met de Leidse historica Carla Musterd.  

Aan het begin van zijn loopbaan was hij enkele jaren leraar aan het 
Montessorilyceum en tegelijkertijd wetenschappelijk assistent aan zijn alma 
mater, eerst bij de economisch historicus Isaac J. Brugmans, later bij Jan 
Romein, hoogleraar in de geschiedenis na de middeleeuwen. In 1954 werd 
hij wetenschappelijk ambtenaar bij Romein, bij wie hij twee jaar later promo-
veerde. Zijn dissertatie Het nationaal-socialistische beeld van de geschiedenis 
der Nederlanden was een door Romein geïnspireerde ideeënhistorische stu-
die. Het boek is te beschouwen als pioniersarbeid wat de bestudering betreft 
van de geschiedenis van het nationaal-socialistische gedachtengoed in ons 
land. Het wees bovendien in een richting die later geregeld bij de auteur aan 
bod zou komen: de geschiedenis van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. 
Ruim twintig jaar later schreef hij, samen met anderen en in opdracht van de 
toenmalige regering, De affaire-Menten 1945-1976: een uitvoerig onderzoek 
‘naar het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake [de oorlogsprofiteur en 
mogelijk ook oorlogsmisdadiger Pieter] Menten... en de invloeden waar-
aan dit beleid al dan niet heeft blootgestaan’. Schöffer was van mening dat 
een professioneel historicus niet mocht wegduiken als de maatschappij bij 
monde van de minister van Justitie een dergelijk beroep op hem deed, en 
nam daarom de opdracht toch aan, na aanvankelijk te hebben geweigerd 
omdat hij er zijn eigen onderzoek geheel voor opzij zou moeten zetten. Dit 
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omvangrijke Menten-rapport gaf veel aandacht aan de politieke en sociale 
geschiedenis van Nederland in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog, 
inclusief de juridische complexiteit van de zuiveringen en de bijzondere 
rechtspleging. Met de publicatie ervan in 1979 trad Schöf fer de gezichtskring 
binnen van een veel groter publiek dan alleen vakgenoten. 

Toen er na zijn promotie niet meteen een aantrekkelijk carrièreperspec-
tief in Nederland wenkte, had hij het koene besluit genomen ver weg vroeg-
moderne Europese geschiedenis te gaan doceren, namelijk aan de University 
of Western Australia in Perth (1958-1961). Daar maakte hij intensief kennis 
met onderwijs volgens het Angelsaksische systeem en de bijbehorende histo-
riografie. Vervolgens werd hij in 1961 benoemd tot hoogleraar vaderlandse 
geschiedenis aan de Universiteit Leiden, waar hij tot zijn emeritaat in 1987 
zou blijven, slechts onderbroken door een jaar gasthoogleraarschap aan de 
Universiteit van Michigan, Ann Arbor (1965-1966).

Van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) 
was Schöffer sinds 1977 gewoon lid. Hij had er trouwens aan gedacht het 
lidmaatschap te weigeren, aangezien de Akademie destijds aan zijn leer-
meester Jan Romein was voorbijgegaan. Want hoewel Schöffer een kritische 
leerling van Romein was geweest en hem in levensbeschouwelijk opzicht 
in het geheel niet volgde, was hij overtuigd van Romeins wetenschappelijke 
verdiensten en had hij diens onderwijs zeer gewaardeerd omdat, zo schreef 
hij later, het meer aanmoedigde tot tegenspraak dan tot volgzaamheid. 
Ten slotte heeft een collega hem overgehaald het lidmaatschap toch aan te 
nemen. Gelukkig maar, zo is de Akademie nog een tweede blamage bespaard 
gebleven. Sedert 1979 diende Schöffer deze Akademie als voorzitter van de 
Commissie voor de Geschiedenis en de Cultuur van de Joden in Nederland 
en organiseerde sinds 1980 symposia op dat gebied, in samenwerking met 
geleerden in Israël. Later gaf Schöffer ook de stoot tot de totstandkoming van 
het overzichtswerk Geschiedenis van de Joden in Nederland, dat in 1995 in het 
Trippenhuis werd gepresenteerd.

Ruim veertig promoties, over heel verschillende onderwerpen en met 
heel verschillende invalshoeken, kwamen aan de Leidse universiteit onder 
zijn leiding tot stand. Hij liet zijn medewerkers, promovendi en studenten 
een grote wetenschappelijke vrijheid. Echter, steunend op zijn diepe ver-
trouwdheid met de Nederlandse en Europese geschiedenis na de middeleeu-
wen, gaf hij wel degelijk leiding als het puntje bij paaltje kwam. Streng kon 
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hij ook zijn: onder de Leidse studenten verbreidde zich alras de mare dat je 
bij Schöffer écht zeer beslagen ten ijs moest komen anders dreigde er meteen 
een onvoldoende. Zijn scherpe geest manifesteerde zich nu eenmaal overal 
en altijd, dus ook in het onderwijs, waar de student altijd kon rekenen op een 
kwiek repartie van de professor. In Leiden nam hij uiteraard ook deel aan het 
universitaire bestuur op allerlei niveaus, maar met groot genoegen liet hij 
bestuurlijke missives die hij niet van eminent belang achtte de prullenmand 
in glijden. Wat hij wél van belang vond, in en buiten de Leidse universiteit, 
daarvoor zette hij zich met hart en ziel in. 

In de eerste plaats was dat het onderzoek. Schöff ers veelzijdigheid blijkt 
genoegzaam uit de bundel Veelvormig verleden, een keuze uit zijn artikelen 
verschenen in 1987 ter gelegenheid van zijn emeritaat. Het ging daar om 
vier grote thema’s in zeventien bijdragen vervat: het tijdperk van de Repu-
bliek, Nederland in de twintigste eeuw, de geschiedenis van de joden in 
Nederland en ten slotte de Nederlandse historiografie in de negentiende en 
twintigste eeuw. Vanaf het begin van zijn wetenschappelijke loopbaan heeft 
hij over alle tijdvakken der moderne Nederlandse geschiedenis gepubliceerd 
– dat deden weinige vakgenoten hem na. Bovendien zag reeds in 1956 een 
knappe korte geschiedenis van Nederland het licht die in het Engels en het 
Duits verscheen. Belangrijk was ook zijn samenvatting van de Nederlandse 
geschiedenis tussen 1566 en 1702 voor de geïnteresseerde leek in de Win-
kler Prins Geschiedenis der Nederlanden (1978). Op den duur kon hij echter 
steeds minder tijd aan onderzoek besteden daar het onderwijs, bestuurlijke 
besognes en commissie- en redactiewerk zijn tijd opslorpten. Dat betreurde 
hij wel, en niet alleen voor zichzelf, getuige zijn polemisch stuk in het Leidse 
universiteitsblad met de pakkende titel ‘Een universitair cadeaustelsel op 
andermans kosten. De wegsijpeling van het onderzoek’ (1971). Hij bleef ech-
ter veel publiceren, zij het na het Menten-rapport geen boekwerk meer. Zijn 
artikelen waren steeds raak geschreven en scherp doordachte beschouwin-
gen over een historisch of historiografisch probleem. Een goed voorbeeld is 
zijn bijdrage ‘The Jews in the Netherlands: the position of a minority through 
three centuries’ (1981; opgenomen in Veelvormig verleden).

Zijn publicaties waren niet alleen gezaghebbend, maar vaak ook richting-
wijzend. Zo introduceerde hij elders in de wereld opkomende nieuwe rich-
tingen in het historisch onderzoek in de bladzijden van het Tijdschrift voor 
Geschiedenis, veelal door middel van boekbesprekingen van buitenlandse 
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vakliteratuur; besprekingen die even gedegen als uitgesproken waren. Van 
dit tijdschrift is hij tweemaal redactiesecretaris geweest, en later erelid van 
de redactie. In de tweede periode dat hij optrad als redactiesecretaris (samen 
met ondergetekende die zich in de eerste plaats bezighield met de artikelen) 
werd het tijdschrift mede gevuld met vele boekbesprekingen van nieuwe 
vakliteratuur. Die besprekingen moesten uiteraard zo snel mogelijk worden 
geschreven en gepubliceerd. Als de auteurs er te lang over deden, riep Schöf-
fer, die vooral voor de besprekingen verantwoordelijk was: ‘Ik zal even een 
amice-briefje sturen!’ Het was niet prettig zo’n briefje te krijgen.

Hij interesseerde zich voor de raakvlakken tussen geschiedbeoefening 
enerzijds en sociologie, politicologie en economie anderzijds, alsmede voor 
het kwantificeren van historisch onderzoek in een tijd toen zulke nieuwe 
benaderingen onder zijn vakbroeders nog lang geen gemeengoed waren. 
Zijn blijvende belangstelling voor de houding van de intellectueel tegenover 
politiek en oorlog had een aanvang genomen met zijn artikel over Friedrich 
Meinecke en de Eerste Wereldoorlog uit 1957. Vanaf zijn Leidse oratie over 
de geschiedenis van de Republiek (1962) gaf hij blijk van zijn voorkeur voor 
de inbedding van de Nederlandse geschiedenis in een internationale context. 
Daarbij hoorde ook zijn belangstelling voor kolonisatie- en dekolonisatiepro-
cessen, liefst in een vergelijkend Europees perspectief geplaatst.

Voorts is Schöffer van grote betekenis geweest voor het starten en 
doorvoeren van enkele omvangrijke historiografische ondernemingen. De 
meerdelige bronnenuitgave met betrekking tot de scheepsbewegingen van 
de Verenigde Oostindische Compagnie, Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 
18th centuries (1979-1987) was een gezamelijke onderneming van Schöffer 
en Leidse zeehistorici. Hun voorbeeld was Séville et l’Atlantique, het werk van 
Pierre Chaunu over de scheepvaart vanuit Spanje naar Amerika in de zes-
tiende en eerste helft van de zeventiende eeuw. Dutch-Asiatic Shipping heeft 
de internationale belangstelling enorm aangewakkerd voor de archieven van 
de VOC, onvoorstelbaar rijk als die zijn voor de geschiedenis van een groot 
deel van Azië. 

Een vrucht van Schöffers lidmaatschap van de Rijkscommissie voor 
Vaderlandse Geschiedenis (sinds 1966) was het Biografisch Woordenboek 
van Nederland waarvan zes delen in druk zijn verschenen en dat nu digitaal 
wordt bijgehouden. Hier werkte de invloed van Romein door: zodra Schöf-
fer hoogleraar in Leiden was geworden, drong Romein er bij hem op aan een 
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voortzetting van het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (1911-
1937) op touw te zetten. Bijna een kwart eeuw lang was Schöffer voorzitter 
van de redactie van het Biografisch Woordenboek van Nederland, waarin in 
principe twintigste-eeuwse figuren een plaats vonden. Zelf schreef hij ook 
menige bijdrage; zijn meesterlijke biografische lemmata over zulke uiteenlo-
pende figuren als Prins Hendrik, Ko van Dijk en Friedrich Weinreb zijn goede 
voorbeelden. Maar het meeste werk stak hij in het becommentariëren van 
nieuwe lemmata. Om te beginnen werden alle leden van de redactie geacht 
lemmata bij te dragen die dan ter redactievergadering tot in detail werden 
besproken, wat niet elk redactielid altijd plezierig heeft gevonden. Nieuwe 
lemmata van buiten werden eerst door de redactiesecretaris geredigeerd 
alvorens zij aan Schöffer werden voorgelegd. Een redactiesecretaris heeft 
getuigd van de enorme eruditie en de verbluffende literatuurkennis die uit 
Schöffers commentaren sprak, al waren die wel met veel typefouten en vrij-
wel onleesbare, kriebelige marginalia versierd.

De meeste indruk maakte toch, bij alles wat hij deed, bij welke onderne-
ming dan ook, zijn grote werkkracht en liefde voor het vak. En als er eens 
wat mis was gegaan, merkte hij relativerend op: ‘Ach, ik ben blij dat iemand 
die fout van mij heeft verbeterd’. Wanneer er eens iets bij anderen in zijn 
omgeving faliekant verkeerd ging, sprong hij bij. Zo voltooide hij het proef-
schrift van zijn vroeg gestorven promovendus L.J. Boon over de vervolging 
van homoseksuelen in de achttiende-eeuwse Republiek (1997). Een goed 
voorbeeld van Schöffers afgewogen oordeel over anderen is zijn befaamde 
recensieartikel over het boek van J. Presser, Ondergang. De vervolging en 
verdelging van het Nederlandse jodendom, 1940-1945 (1966; opgenomen in 
Veelvormig verleden). Schöffer erkende voluit het belangrijke aspect van het 
gedenken, het schrijven van een monument in woorden ter nagedachtenis 
van de slachtoffers dat Presser voor ogen had gestaan. Tegelijkertijd wees 
Schöffer erop dat de eenzijdige identificatie van de auteur met deze slachtof-
fers een minstens zo belangrijk streven naar verklaring van en begrip voor 
de geschiedenis der vervolging had verhinderd. Dat klemde volgens hem 
temeer daar in Pressers boek een wetenschappelijk apparaat nagenoeg ont-
brak. Zo hield Schöffer in wat hij terecht ‘een lange en zware boekbespreking’ 
noemde, lof en blaam in evenwicht. Immers, wanneer hij anderen kritiseerde, 
wist hij zijn aangeboren scherpte van geest te temperen door een even 
natuurlijke mildheid van oordeel. 
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De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde eerde Schöffer in 2004 
met de Prijs voor Meesterschap. Dat meesterschap heeft niet tot bloei kun-
nen komen zonder zijn levendigheid, nieuwsgierigheid en generositeit. In 
zijn dankwoord beschreef Schöffer zichzelf als behorend ‘tot de ‘ouderwetse 
historici’ die bronnenkritiek met controleerbare bewijsvoering en aandacht 
voor de feitelijke beschrijving voorop stellen.’ Dat was zeker waar, maar met 
dit reeds door een andere meester, Thucydides, aangehangen uitgangspunt 
voor ogen heeft hij vervolgens juist enorm veel bijgedragen tot het begaan 
van nieuwe wegen in de Nederlandse geschiedbeoefening en de inbedding 
daarvan in de Europese geschiedenis. Daarbij erkende hij het belang van zijn 
voorgangers: ‘Mijn heiligenkalender is lang: Van P.C. Hooft tot en met Fruin, 
van Ranke tot en met Meinecke, van Trevor-Roper tot en met Bullock, van 
Chaunu tot en met Goubert’.

Tegen het eind van zijn leven zei hij wel eens dat hij graag zou weten hoe 
het verder zou gaan, en daarmee bedoelde hij de historische gang van de 
mensheid in het algemeen. Dat is hem noch ons gegeven, maar dit zo uitge-
sproken verlangen tekent zijn toegewijdheid aan het vak dat hij met zoveel 
vuur beoefende: geschiedwetenschap in al haar gedaanten.

Met dank aan Alfons Lammers en Jos Gabriëls
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