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VOORWOORD
Het voorwoord van ons Bulletin is bij uitstek de
geschikte plaats om publiekelijk een aantal actieve familieleden te bedanken voor hun inzet bij de
organisatie van de reünie afgelopen april en voor
de inhoud van dit blad. Voor wat betreft de reünie moet de leidende organisatorische rol van
Annemie Verbeek – Boissevain worden
genoemd, die door haar Amsterdamse netwerk
kon zorgen voor gunstige afspraken met Maison
Descartes en de catering en de fotografie door
Pauline Prior regelde. Foto’s zijn verspreid in dit
blad te zien. Gustaaf (met drietand), Raymond,
Jeroen en Bob zorgden op de dag zelf voor allerlei hand- en spandiensten op financieel en verkooptechnisch gebied. Jan Willem had eerder al
de communicatie en aanmeldingen via de website geregeld, de begroting vooraf en de betalingen
achteraf. Door de werklast over meerdere mensen
te verdelen, viel het voor eenieder goed te doen.
Zo ook met de inhoud van dit Bulletin: Bob over
de reünie en met de familiegegevens, zijn broer
Willem over de dirigent Mengelberg en Klarissa
Nienhuys met een interessant artikel over de tot
nu toe nog wat op de achtergrond gebleven biologe dr. Mia. Het internet was weer een dankbaar
medium om de schijnwerper te richten op acteur
en filmster Daniël Boissevain. Hiermee pakken
we ook eens de actualiteit van nog jonge en
levende familieleden mee in ons blad. Alle
betrokkenen wordt hierbij nog eens hartelijk
dank gezegd!

Dit voorwoord gebruik ik ook om een aantal wijzigingen in de bestuurssamenstelling door te
geven. Drukte met werk en/of gezin, het reeds
zeer lang vervullen van een of meerdere functies
en het feit dat elke bloeiende organisatie op tijd
‘nieuw bloed’ nodig heeft, zijn hiervoor de redenen. Raymond (NP p 111), Jan Willem (NP p
142) en ondergetekende (NP p 116) treden uit,
terwijl Barbera (NP p 75) en Aviva (NP p 76)
hun intrede doen in het bestuur. De exacte taakverdeling in het bestuur zal in de loop van 2007
zijn beslag gaan krijgen, maar zeker is dat
Gustaaf (NP p 116) het voorzitterschap gaat
bekleden en Aviva het secretariaat. Er wordt
gezocht naar een nieuwe webmaster. Niet alleen
voor deze laatste functie, maar ook voor elke
andere bestuurlijke of uitvoerende hulp kan men
zich aanmelden bij de secretaris! Jan Willem
blijft een oogje in het zeil houden bij het beheer
van onze website en ik blijf betrokken bij de
inhoud van het Bulletin. Tijdens een gezellige
maaltijd zijn inmiddels degenen die uittreden
bedankt, is Aviva welkom geheten en zijn alle
veranderingen beklonken. ‘Zonder angst voor de
toekomst’ gaat onze familiestichting verder op de
ingeslagen weg.
Tot slot wens ik u veel lees- en kijkplezier met dit
Bulletin toe en een voorspoedig 2007
.
Charles F.C.G. Boissevain, voorzitter.
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GEZELLIGE REUNIE MET GEVARIEERD PROGRAMMA

Driemaal Charles in de rondvaartboot. V.l.n.r. Charles, Charles en Charles.
(Foto Pauline Prior, Amsterdam)

p 8 april vond in Amsterdam weer een
Boissevain-reünie plaats. Het was de negende reünie, wanneer we de drukbezochte van 1992
in het Canadese stadje Boissevain en die in 1995
in het Franse Bergerac meerekenen. Er was een
gevarieerd programma. Naast een gezellig
samenzijn en uitgebreide gelegenheid om met
meer en minder bekende familieleden wat bij te
praten, kwamen ook de familiegeschiedenis en
cultuur aan bod. Voor de kinderen was er een
speciaal op hen toegespitst programma. De dag
begon met een bezoek aan het Nederlands
Scheepvaartmuseum en een speciaal voor ons
georganiseerde rondleiding. Vervolgens een
grachtentocht naar het gedeeltelijk gerenoveerde
Maison Descartes, waar we de rest van de middag bleven. Zowel in het museum als gedurende
de grachtentocht en in Descartes maakte Pauline
Prior (dochter van de in 2004 overleden
Catharina Prior-Boissevain) tientallen foto`s,
waarvan enkele al snel op onze internetsite te
zien waren. Diverse foto’s zijn verspreid over dit
Bulletin te zien en kunnen na schriftelijke opgave via de secretaris worden besteld. Het aantal
deelnemers was weliswaar aanzienlijk geringer
dan in 2001 toen er een recordopkomst van 140
deelnemers was (vooral van buiten Nederland

O
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waren er dit keer weinig), maar er was geen groot
verschil met de andere reünies. En meer dan de
helft van de 80 aanwezigen bleef voor een gezellig diner.

Scheepvaartmuseum
e deelnemers werden in het voorportaal
begroet door bestuurslid Gustaaf, herkenbaar aan een lange stok met daarop de 3 buksboompjes van ons familiewapen. Het gebouw
dateert van 1656 en fungeerde vroeger als pakhuis voor de Admiraliteit, maar is nu al weer vele
jaren als museum in gebruik. Voor ons was
natuurlijk in het bijzonder de negentiende eeuw
interessant, toen diverse Boissevains een belangrijke rol in de Nederlandse zeescheepvaart speelden. Door werkzaamheden was een deel van de
zalen helaas gesloten, maar de uiteenzettingen in
de rondleiding vergoedden veel en er bleef
genoeg te zien aan tal van scheepsmodellen, zeekaarten, instrumenten en andere navigatiemiddelen. En velen – ook de kinderen – keken hun
ogen uit bij een bezoekje aan een naast het
museum gelegen replica van het uit de zeventiende eeuw daterende VOC-schp: een driemast zeil-
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Kids in het ruim van het VOC-schip. V.l.n.r. hand van Caroline, Max ten Brink, David, ?, Zara ten Brink.
(Foto Pauline Prior, Amsterdam)

schip (45 m lang, 12 m
breed, 3 m diep en ruim
50 m hoog) met tal van
kamers, kajuiten en
bergruimten.

Grachtentocht
et tochtje in een
rondvaartboot was
een goed middel om
ons in de stad te verplaatsen. Op de route
via
Oosterdok,
Kromme Waal, Oude
Schans, Zwanen-burgwal,
Amstel
en
Prinsengracht waren
ditmaal niet zoveel
vroeger door Boissevains
bewoonde
grachtenhuizen te zien
als in 2001, maar wel
andere boeiende delen
van Amsterdam, onder- Interieur rondvaartboot met v.l.n.r. stukje Willem, Marianne en Robert van Wouw naast
meer het Scheepvaart- zijn vrouw Ilse. (Foto Pauline Prior, Amsterdam)

H
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GEZELLIGE REUNIE MET GEVARIEERD PROGRAMMA

Poppenkast. Voorste rij v.l.n.r. Zara ten Brink, Charlotte,, Max ten Brink, Caroline en Paul. Achterste rij v.l.n.r.
Celine-Alie, David, Gulian, Lucas en Philippe. (Foto Pauline Prior, Amsterdam)

huis (voormalig hoofdkantoor van grote voor de
Boissevains belangrijke scheepvaartmaatschappijen), de zestiende-eeuwse Montelbaenstoren,
het Stadhuis en Muziek-theater /Opera.

Maison Descartes
eeds driemaal was dit voormalige Walenweeshuis (waarvan Jeremie, zoon van onze
stamvader Lucas destijds de leiding had) locatie
voor een Boissevain-reünie. Door renovatie in de
afgelopen jaren stond ons nu meer ruimte ter
beschikking, inclusief de fraaie in Franse stijl
aangelegde tuin.
Voorzitter Charles begroette de aanwezigen met
een korte toespraak, waarin hij ondermeer het
verbeterde/verfraaide Boissevain Bulletin memoreerde en de nieuwe Internetsite (www.boissevain.org). Hij bedankte de aftredende bestuursleden Jan Willem en Raymond en begroette Aviva
Boissevain als nieuw bestuurslid. Hij riep de aanwezigen op toch vooral familieberichten aan het
bestuur door te geven, suggesties te doen ter versterking van de familieband en zo mogelijk interessante bijdragen te leveren voor Bulletin en/of
Internetsite. De kinderen werden intussen in het
souterrain beziggehouden met een optreden van
het befaamde poppenkasttheater Pierlala en de
daarbij behorende karakters als Jan Klaassen en
Katrijn. Al met al een zeer geslaagd familiefeest.

R

Robert Lucas (Bob) Boissevain, Heemstede

5

Nieuw bestuurslid Aviva (NP p 76) met linksachter
Anne Marie (Annemie) Verbeek – Boissevain (NP p
133). (Foto Pauline Prior, Amsterdam)

FINANCIËN
Stand t/m 17-09-2006
Realisatie 2005
Inkomsten
Donaties
Verkoop dassen
Rente
Reünie (incl. dasen)

€
€
€
€

Euro (€)
2.209,00
0,00
20,00
2.175,00

Uitgaven
Bulletin 2005
Contributies
Administratie
Bank
Mailing
Internet
Reünie
Batig saldo

€
€
€
€
€
€
€

==========
€
2.633,00
Begroting 2007
Inkomsten
Donaties
Rente

€
€

2.200,00
40,00

€

==========
2.240,00

€
Uitgaven
Bulletin 2006
Contributies
Administratie
Bank
Mailing donaties
Internet
Saldo

€
€
€
€
€
€
€
€

Euro (€)
950,00
52,00
0,00
136,00
654,00
429,00
3.056
349,00
==========
2.633,00

1.000,00
60,00
50,00
150,00
680,00
300,00
300,00
==========
2.440,00

Jan Willem Boissevain, penningmeester

Jan Willem (NP p 142) met gezin in de rondvaartboot met het VOC-schip op de achtergrond.. V.l.n.r. Jan Willem, David,
Paul, Caroline en Joke. (Foto Pauline Prior, Amsterdam)
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NAAMSVERWARRING: NELLA’S
angezien er erg veel Boissevains zijn, loopt iemand
die niet zo goed is ingevoerd in de familie gauw de
kans ze te verwarren. Dat overkwam mij bij het
schrijven van het stukje over Nella, gepubliceerd op de
pagina’s 14-15 in het vorige Bulletin, nummer 16 van
Kerstmis 2005. Mijn neef Charles Boissevain (NP p
75) wist het beter en met dank aan hem hierbij een
aanpassing.

A

Boissevain, de reder (NP p 52). Deze Nella trouwde in 1896 met Adriaan (Aat) Floris van Hall en
overleed in 1970.

Nella I: Amsterdam 1873 – Bloemendaal 1970

De stellingen zijn gedateerd 23-10-1943 en zeer
waarschijnlijk geschreven ter gelegenheid van de
zeventigste verjaardag van Nella. Nella en Aat hadden tien kinderen. Dat verklaart Stelling II: ‘De
eerste vijf kinderen zijn heel druk, daarna gaat het
vanzelf.’ Zij bezaten het landgoedje De Ebbinge in
Bentveld. Volgens Stelling VI konden daar 300
mensen kamperen. Hun woning Zonnehof in
Aerdenhout, vlakbij De Ebbinge, is erg vaak verbouwd: twaalf keer afgaande op Stelling VIII:
‘Ieder huis moet 12 maal verbouwd worden.’

De Nella waar de Stellingen Inzake de
Levenskunst op sloegen was Petronella Johanna
Boissevain, geboren in Amsterdam op 26 oktober
1873 (NP p 54). Ze was het zevende kind van Jan

Brief van Nella II uit de tijd dat ze nog op Drafna woonde. (Archief van Welmoet Wijnaendts Francken Dyserinck in het
Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwbeweging, Amsterdam)
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NAAMSVERWARRING: NELLA’S
Nella II: Amsterdam 1881 - Leeuwarden 1956
e tweede Nella, ook een Petronella
Johannna Boissevain (NP p 69), was het
negende kind van Charles Boissevain, de journalist en broer van Jan de reder. Zij was dus een

D

nicht van de bovengenoemde Nella van de
Levenskunst. Zoals in het vorige bulletin
beschreven is Nella korte tijd betrokken geweest
bij de Bond voor Vrouwenkiesrecht.

Klaris Nienhuys, Groningen (kleindochter van maria Boissevain-Pijnappel en dochter van romanschrijfster Dienke
Boissevain, zie NP p 71).

Tak van de nazaten van Gédéon Jérémie (NP p 43). V.l.n.r. achterste rij: Ben van Herpen, Inge en Jeremy, Willem, Hilde,
Celine-Alie, Valentijn en Ilse. Middelste rij staand; Bob, Hester, Clari en Van Wouw. Middelste rij zittend: Deanne van
Hall, Diederik, Saskia, Aviva, Charles, Marjan en Clarissa. Op de grond: Barbera, Claartje met Anne-Claartje en Jan.
(Foto Pauline Prior, Amsterdam)
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Dr. MIA BOISSEVAIN (1878-1959)
ia Boissevain is in haar tijd een bekende
Nederlander geweest. Vooral in kringen, betrokken bij de strijd om het vrouwenkiesrecht, kreeg ze
publieke bekendheid door haar optreden als voorzitster
van het comité, dat de zeer succesvolle tentoonstelling
‘De Vrouw 1813-1913’ organiseerde. Daarbij werd
vaak vermeld dat ze in de biologie gepromoveerd was,
maar niet wat dat inhield.
Mia heeft in 1915 in een manuscript onder de titel
‘Een Amsterdamsche familie’ haar familie en sociale
omgeving en haar leven tot dan toe beschreven. Nadien
heeft haar leven een andere wending gekregen en daarover is vrijwel niets ooit gepubliceerd. Wel is er bij haar
80ste verjaardag een gedenkboek voor Mia gemaakt.
En er is in familiearchieven ook hier en daar nog wat
te vinden. Klarissa Nienhuys heeft geprobeerd een completer beeld van Mia’s leven te krijgen. Aangezien er
vrij veel te vinden was, besteedt ze in dit Bulletin aandacht aan verhalen uit en over Mia’s jeugd en aan Mia
als bioloog.

Het gezin wordt door anderen beschreven als een
groot en woelig gezin. Als Mia geboren wordt, variëren de leeftijden van de overige kinderen van 15
tot 2 jaar. Bij de voordeur hing een groot bord met
de namen van de kinderen en daarachter bordjes:
uit of thuis.
Toen Romé, die de tweede vrouw van Wally zou
worden, in 1913 voor het eerst over de Jantjes hoorde, was het de opmerking: ‘O! de Boissevains, een
énige familie. Aan de ene kant van de tafel gooien
ze met roomsoezen, aan de andere kant praten ze
over Plato.’ De spelletjes van de familie hebben ook
niveau. Romé geeft een voorbeeld van een spelletje
Raad eens wat ik in gedachten heb? Is het een delfstof of iets levends, etc.? Daarbij was de oplossing
een keer: de dolk die Othello zou hebben gebruikt
om Desdemona te doden, als hij het niet met een
kussen gedaan had.

De jongste van de Jantjes

De roomsoezen suggereren meer luxe dan er was.
De familie leeft relatief op ruime voet en later ook
wel meer in weelde, maar in het huishouden werd
de uiterste zuinigheid betracht. Het huis was zeer
eenvoudig ingericht, zonder dure meubels of schilderijen. Moeder heeft natuurlijk wel een prachtige
japon om uit te gaan, maar jassen van de kinderen
worden verlengd en gekeerd, sokken gestopt.
Kleren van oudere kinderen worden afgedragen
door de jongere. Bij de maaltijd mocht je niet meer
dan drie boterhammen eten, waarvan alleen de eerste twee met beleg.
Als er geld over is, geeft men het liever aan mensen
die het meer nodig hebben. Mevrouw BoissevainBrugmans ontvangt op maandagochtend een hele
stoet armlastige vrouwtjes en andere personen zonder inkomen en deelde turfkaarten, voedsel en
eventueel naaiwerk uit.
Mia’s broer Wally (1876) (NP p 59), het achtste
kind van de Jantjes, vertelde later aan zijn kinderen
hoe zijn vader met de kleine Mia aan het ontbijt
aardbeien at: ‘Een kleintje voor Pepa, een kokkert
voor Mia.’ Nichtje Hester, het vijfde kind van oom
Charles, herinnerde zich dat ze met Mia uit het
raam van het huis van de Jantjes naar het boeiende
uitzicht stond te kijken, toen ‘o wonder, tante Nella
uit huis naar de boot stapte, pal voor het huis, en
Jannes den Beste volgde met vele dekens en voedsel. Tante Nella verdween in ’t vooronder. Wat een
voedsel voor de verbeelding van een 4- en 8-jarige!’
In het betreffende legschip, dat gebruikt werd voor
laden en lossen, woonde een schipper met een groot
aantal kinderen, waar de moeder van Mia zich
regelmatig om bekommerde.

M

In Amsterdam worden de twee grote families
Boissevain met nazaten van Gideon Jeremie (NP p
48) door bekenden aangeduid als de Jantjes en de
Charles-tjes, verwijzend naar de namen van de
vaders. Jan Boissevain (NP p 52) is getrouwd met
een van de zusjes Brugmans: Petronella Gerharda
Johanna (1838-1905) dochter van stadsadvocaat
Mr. A. Brugmans. Bij de Jantjes wordt op 8 april
1878 het laatste en negende kind geboren: Maria
Boissevain. Ze wordt van jongsaf aan Mia
genoemd.
Mia’s nanny Annie is de zuster van eveneens Engels
sprekende Polly, die ten huize van haar oom
Charles Boissevain en tante Emily Héloïse
MacDonnell de scepter zwaait over de kinderkamer. Er is verder een huisknecht Jannes, een keukenmeid en een huishoudster Sophie.
Het gezin woont pas sinds het jaar voor Mia’s
geboorte op de Kloveniersburgwal 74, een dubbel
herenhuis. Aan de ene kant van de stoep zijn de
drie ramen van de zonnige voorkamer, aan de andere kant nog twee ramen. Een brede gang komt uit
op een binnenplaatsje en een kleine tuin, met de
keuken links naast het eind van de gang en rechts
de eetkamer. De binnenplaats grenst aan twee kanten aan het Universiteitsgebouw aan de
Oudemanhuispoort.
Vader Jan is reder en actief in allerlei besturen. Er
zijn vaak gasten, zoals kapiteins, die hun schip
behouden thuisgebracht hadden en gasten uit de
Kaapkolonie, Engelsen, Schotten, Ieren en
Canadezen.
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Thuis op de Kloveniersburgwal

Dr. MIA BOISSEVAIN (1878-1959)
Teylingerbosch

Mia ‘in de knop’ op middelbare schoolleeftijd.

Spelen na schooltijd
Hester zat in Amsterdam op een school naast die
van Matthijs, het vijfde kind van de Jantjes en ging
een tijdlang lunchen bij de familie op de
Kloveniersburgwal. Dan liep ze met Thijs ‘door de
Oudemanhuispoort, waar zo’n mysterieus winkeltje
was, waar ‘n helder belletje rinkelde als Thijs de
deur opendeed en dan kocht hij dan een groot
groenig stuk sucade, waarvan hij gretig at en soms,
genereus, een homp bewaarde voor de kleintjes:
Wally en Mia!’ Ze herinnerde zich Mia uit die tijd
als een klein donker meisje. Ook nichtje Hilda, het
zevende kind van oom Charles kwam vaak over de
vloer. Zij herinnerde zich vooral de verkleedkist
met daarin verrukkelijke kleren, waarschijnlijk oude
hofjaponnen van de moeder en grootmoeder van
Mia. Ze verkleedden zich vaak en speelden charades. Wally vertelde Romé later: ‘Als ik uit school
kwam, holde ik naar binnen, dan van het plat van
de keuken naar het dak van één van de
Universiteitsgebouwen. Mia en haar vriendin Sisi
zaten daar al.’ De kinderen keken soms door de
ramen de kamers van de universiteit binnen, terwijl
de professoren college stonden te geven. Maar ze
keken ook vaak naar wat zich afspeelde in de huizen van de Slijkstraat, waaronder ‘kloppartijen
gepaard met scheldwoorden uit de bezieling van
het ogenblik geboren.’ Daar deden ze wijselijk geen
verslag van in huis.

In 1883, als Mia nog maar vijf jaar is, ontdekt
vader Jan dat ‘Teylingerbosch’ leeg staat. Het is een
huis aan het eind van een brede beukenlaan, behorend bij het landgoed De Vogelenzang, nabij
Haarlem. De Jantjes brachten gedurende tien jaar
elk jaar van begin mei tot eind september de zomer
op Teylingerbosch door. Het is een eldorado voor
de kinderen; ze kunnen veel buiten spelen en Mia
geniet er intens van. Voor het huis staan twee enorme lindes, die heerlijk ruiken en zomers gonzen
van de bijen. De stam van de bomen is begroeid
met witte klimrozen die de hele zomer bloeien. Er
is een bloementuin. De sloten om het terrein zitten vol leven. In de weilanden en in het bos zitten
talloze soorten vogels. In het bos zijn paddestoelen
en mossen en in de duinen leert Mia allerlei soorten planten kennen, typerend voor droge duinpannen of vochtige duinvalleien. Het is nog geen
waterwingebied. An en Mia gaan soms met manden en proviand naar het ‘Paradijs’, een plek ver
weg in de duinen waar nog een oude wel is. Ze
kamperen dan onder een grote vlier. Ze plukken
bosaardbeitjes en komen thuis met een rijke oogst
aan bramen en duindoorn, duindistels en doosjes
met harige rupsen.

Nichtjes en neefjes
Nichtje Hester herinnerde zich decennia later nog
de vele wilde avonturen op Teylingerbosch. Ze
vond An, het zesde kind van de Jantjes, en Maria
‘heldinnen in het hanteren van al die glibberige
diertjes uit de sloot, en in ’t springen over sloten!
Meestal viel er een in – altijd de schuld van de
polsstok!’ Als Hester dan in Zandvoort bij de
Charles-tjes thuiskwam kreeg ze een standje van
Polly: ‘Well, I declare, you always come back with
dirty, torn or wet clothes!’ Ook nichtje Hilda
bewaarde hier goede herinneringen aan: duinwandelingen, door een gat in de heg, snoepen in de
moestuin en dat slootje springen. Ze was een keer
over het weiland te ver doorgelopen. De sloot was
daar erg breed en er stormden koeien op haar af.
Olga, de zus van Hilda en Mia riepen aan de overkant: ‘Spring erin, spring erin’, wat Hilda ook
dadelijk deed. Het snoepen illustreerde Mia later
zelf ook nog eens aan schoonzus Romé bij een
bezoek aan Teylingerbosch. Ze klom plotseling op
een steen en reikte over een oude muur: ‘Zie je, zo
plukte ik de rijpe morellen uit de moestuin.’ De
familie Den Tex, met tante Hester, de tweelingzuster van oom Charles, kwam in de Pinkstervakantie logeren. Neefje Godfried herinnerde zich
dat Mia zo aardig was om samen met hem
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Dr. MIA BOISSEVAIN (1878-1959)
– als destijds vrij doof en daardoor vrij saai neefje als hekkensluiters mee te wandelen achter een
groot groep vrolijk pratende familieleden.

Lagere school
Op een dag in september is het uit met de pret en
gaat Mia voor het eerst naar een lagere school aan
het Frederiksplein. Ze vindt naar school gaan niet
zo leuk en ze heeft moeite met de manier waarop
standsverschillen een rol spelen. Het jaar daarop

gaat ze naar een particuliere jongens- en meisjesschool, die ze bepaald leuker vindt. Ze wordt een
bengel en is haantje de voorste bij spelletjes. Qua
leerprestaties behoorde ze waarschijnlijk tot de
goede maar niet uitstekende leerlingen. De laatste
jaren van de school had ze middelmatige onderwijzers en het laatste jaar vond ze ronduit onaangenaam, ook vanwege de spanningen tussen de
beginnende pubers.

Middelbare school
Vervolgens gaat Mia vijf jaar
naar de Middelbare School
voor meisjes. De school was
gevestigd in een van de
mooie huizen aan de
Heerengracht nabij de
Vijzelstraat en had de bijnaam ‘gouden meisjesschool’.
Deze was opgericht door een
groep
vermogende
Amsterdammers, die extra
goed onderwijs voor hun
dochters wensten. Naast de
school hadden de meeste
meisjes nog piano-, zang- of
andere extra lessen, gymnastiek- en godsdienstles.
Mia had ook pianoles en
ging naar catechisatie ten
huize van de dominee.
Daarbij zaten nog zo’n dertig
andere jonge meisjes, waaronder meisjes die al een
betrekking hadden als
dienstbode. Over die schooljaren had Mia gemengde
gevoelens: te weinig vrijheid,
huiswerk, extra lessen, piano
studeren en ander verplichtingen maakten vooral dat ze
erg verlangde naar de tijd dat
ze de schooldeur voor goed
achter zich dicht kon doen.
Ze verbeeldde zich dat er
daarna een gouden tijd zou
aanbreken.

Vijf jongedames op de trap. V.l.n.r. bovenaan: Mia Boissevain (16 à 17 jaar), Jet Palthe,
Maria van Geurs en Sisi Blijdenstein. Onderaan: Stien Moltzer.
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Van school af

Studeren

Het eerste jaar (1894-95) dat Mia, 16-17 jaar oud,
van school af is, loopt ze zich vreselijk te vervelen.
Van haar zeven broers en zusters zijn twee zussen
verloofd, haar oudste broer Charles Daniël
Walrave is al een tijd het huis uit en woont in
Montreal, haar broer Matthijs heeft een baan als
advocaat in Amsterdam en haar jongste broer
Walrave is voor drie jaar naar Indië vertrokken.
Twee van haar vriendinnen zijn naar Frankrijk om
de taal te leren spreken. Mia volgt Franse conversatieles, omdat ze dat ondanks zeven jaar onderwijs niet behoorlijk kan spreken. Ze doet wat huishoudelijk werk en krijgt wat paardrijlessen. Ze
leest van alles en nog wat, waaronder van begin tot
eind alle ingebonden jaargangen van ‘De Gids’, die
in haar vaders boekenkast stonden. Mia’s oudste
zuster Elisabeth houdt zich bezig met maatschappelijk werk en armenzorg en is onderdirectrice van
de Stichting ‘Ons Huis’. Ze zou later directrice van
het Opleidingsinstituut voor Sociale Arbeid worden. Mia gaat vaak met haar zuster mee en helpt
een handje, maar dat soort werk gaat haar niet erg
goed af en het inspireert haar niet. Ze wordt er
bijna depressief van getuige haar latere opmerkingen dat ze in die tijd ’s morgens ‘de wereld loodzwaar op mij voelde drukken - alles leek mij een
druppel in de oceaan, ik zag geen hefboom om mij
op te werken of tot een besluit te komen.’

Mia wist nu wat ze wilde. Een paar maanden later
gingen haar ouders akkoord met een studie in de
natuurwetenschappen. Evenals de studie van haar
zuster An was dat voor die tijd ongebruikelijk,
maar niet baanbrekend. Het echtpaar Jan
Boissevain was bevriend met het echtpaar Mr. J.C
en Marie de Vries. Deze Marie was een nicht van
Hugo de Vries en had met de vrouw van Max
Weber behoord tot de eerste generatie vrouwelijke
biologiestudenten. An was ook zeer goed met
Marie de Vries bevriend en deelde haar belangstelling voor botanie. Volgens Mia heeft er zelden een
meer belezen vrouw bestaan, die het gelezene ook
zo tot een deel van haar wezen gemaakt had. Ze
citeerde tijdens wandelingen probleemloos uit
Goethe, Homerus, Plato of Boeddhistische
beschouwingen. Mia volgt in de zomer voorbereidende lessen in wis- en scheikunde en gaat 18 jaar
oud naar de Universiteit van Amsterdam. De
natuurwetenschappen maken in deze periode bij
de Universiteit van Amsterdam een bloeitijd door.
Mia vindt de nieuwe ontdekkingen in de fysica,
chemie, geologie, kristallografie en genetica uiterst
boeiend. Ze besteedt in haar manuscript over de
Amsterdamse familie zes dichtgetypte pagina’s aan
de vele interessante aspecten van de studie. Ze studeert plant- en dierkunde en specialiseert zich in
zoölogie.

Botaniecollege

Zoölogie

De lethargie is afgelopen als ze een keer met haar
ruim zes jaar oudere zuster Anna Maria meegaat
naar een botaniecollege van Hugo de Vries. An
had elders in den lande een tijd een huisarts vergezeld op zijn huisbezoeken en min of meer als doktersassistente gefunctioneerd. Daarna wilde medicijnen studeren. Ze had in een jaar haar HBSdiploma gehaald en studeert nu medicijnen aan de
Universiteit van Amsterdam. Ze heeft ook grote
belangstelling voor de natuurwetenschappen en
volgt daarom ook de colleges van de Vries. An zou
overigens niet afstuderen vanwege haar huwelijk.
Professor Hugo de Vries deed in die tijd baanbrekend werk op het gebied van de erfelijkheidstheorie en het belang van mutaties. Tijdens het college
stond hij achter een lange tafel vol planten en
gedroogde voorwerpen uit de natuur, die door zijn
eigen kweekproeven of spontaan een interessante
afwijking hadden gekregen. Na het college volgde
een practicum waarbij de studenten met de microscoop de anatomie van planten bekeken.

In Amsterdam is Max Weber hoogleraar zoölogie.
Op zijn practica leert hij de studenten geduldig
preparaten te maken, goed te observeren en zorgvuldige tekeningen te maken. Weber was anatoom
en ook een bedreven preparateur. Hij verrichtte
regelmatig sectie op gestorven dieren van Artis.
Volgens Mia was het een buitenkans om de secties
op grote dieren te kunnen bijwonen. Als Weber
omgeven door zijn studenten bezig was leek het
‘als in Rembrandt’s Anatomische Les.’ Mia vond
de secties meesterstukken van techniek, gezien het
schijnbare gemak en de zekerheid waarmee Weber
ze uitvoerde. Tijdens het werk gaf Weber ook
doorlopend college over vergelijkende anatomie
van de organen waardoor je op een middag meer
leerde dan door urenlange studie.
Mevrouw Weber was ook biologe en gespecialiseerd in algen. Zij heeft honderden algen voor het
eerst beschreven en benoemd, stelde een uniek
herbarium samen en schreef ook diverse andere
standaardwerken. Het biologenechtpaar Weber
had een huis in Amsterdam en een buitenhuis in
Eerbeek met een grote tuin, twee laboratoria,
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werkkamers en heel veel boeken. Van hier uit organiseerden zij voor groepjes studenten excursies,
waarbij er van alles verzameld werd. Hierbij werden onder andere de nog onbekende vroedmeesterpad en een heidekikker ontdekt. Volgens
de overlevering viste Mia als assistente van professor Weber donderpadden van de knoflookpad uit
de vijver van Eerbeek, die er daarvoor en daarna
nooit meer gevonden zijn.
Tijdens haar studie komt de Siboga-expeditie
terug, die in 1899-1900 in Nederlands-Indië
onderzoek heeft gedaan. Mia krijgt een belangrijke taak in het uitpakken en sorteren van de rijke
vangst en bekijkt met name de schelpen. Hieruit
ontstaat waarschijnlijk het idee voor haar promotieonderzoek.

Promotieonderzoek
Na vijf jaar biologiestudie is Mia klaar en vertrekt
naar Zürich, waar ze een jaar onderzoek doet aan
de Dentalium entalis L., een zeeworm met een
gladde schelp, genaamd olifantstandje. De schelp
lijkt inderdaad op een miniatuur olifantstand, een
paar centimeter lang en aan beide zijden open. Het
weekdier kan zich met een gespierde voet over de
zeebodem verplaatsen, enigszins zoals een slak.
Mia krijgt uit Napels reeds gefixeerde exemplaren,
die ze op verschillende manieren kleurt, in plakjes
snijdt en onder een microscoop bestudeert. Ze
beschrijft in detail de voet en de mantel, speciale
wimpercellen, verschillende soorten klieren, de
bloedcirculatie, het zenuwstelsel en de hersenen,
nieren en darmen. Van alle
onderdelen van het dier maakt
ze zeer zorgvuldige tekeningen.
Mia vergelijkt haar bevindingen met die van twee andere
biologen, corrigeert de oude
resultaten en vult ze aan met
nieuwe gegevens. De resultaten
worden in 1903 gepubliceerd
en dat is voldoende voor het
verkrijgen van de doktergraad.
Het was in die tijd gebruikelijk
dat men na een jaar onderzoek
promoveerde. Mia is dan 25
jaar. Drie jaar later publiceert
ze een artikel over diverse
schelpen gevonden bij de
Siboga expeditie. Eén soort
schelp is een variant van het
olifantstandje en wordt naar
haar genoemd: Dentalium
entalis var. indicum Boissevain.

Werken als bioloog

Schetsen uit een schrift met geologische aantekeningen en diverse notities over planten in
de buurt van het huis.
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In 1893, toen Mia vijftien was,
had haar vader een buitenhuis
in De Bilt gekocht: ‘Jagtlust’,
op een kwartiertje lopen van
het station. Sindsdien woonden de Jantjes daar elk jaar vier
maanden in de zomer. Na een
heel vroeg ontbijt vertrokken
diverse gezinsleden naar het
station en namen daar om
zeven uur de eerste trein naar
Amsterdam.
Na de dood van hun ouders in
1904 resp. 1905 wordt Jagtlust

Dr. MIA BOISSEVAIN (1878-1959)
Duitse artikel wordt in 1925 nog
eens in het Nederlands gepubliceerd. Terug in Bilthoven besteedt
ze verder veel tijd aan haar tuin en
aan ‘de vrouwenzaak’, waarover
later meer.

Pissebedden
Op enig tijdstip is Mia zich gaan
interesseren voor de pissebedden in
de tuin van Boschzigt. Ze vertelde
aan geïnteresseerde neefjes en
nichtjes dat die beestjes eigenaardige zwammen in hun darmen herbergen. Haar pleegkind Mia, de
dochter van Mia’s zuster Nel, herinnerde zich dat tante Mia een keer
bij een bezoek blij was te horen dat
deze beestjes ook ergens in of bij
het huis te vinden waren. Ze stopte tot verbazing van de familie
onmiddellijk een aantal exemplaren om mee te nemen in een luciferdoosje, waar ze meteen de vindplaats op schreef. Haar schoonzus
Romé Boissevain-Kalff, die haar
broer Walrave in 1913 leerde kennen, herinnerde zich nog ‘de gloednieuwe vondst van een bacterie in
de ingewanden van een pissebed,
ter ere van Dr. Kerbert, de toenmalige directeur van Artis, Kerbertia
genoemd.’
Bezoekers
van
Boschzigt stonden gefascineerd te
Bij de moestuin langs van R. groeit Panicum Crus Galli L.’. Verder getekend drie kijken hoe Mia met een apparaat
soorten gewassen: Hanepoot, Pluimgierst en Kransnaaldaar.
een deel van zo’n diertje in ragfijne
schijfjes sneed. De pissebed, die de
verkocht en betrekken Mia en haar broer Matthijs
dag tevoren nog plezierig leefde onder een vochti‘Boschzigt’, de enigszins verbouwde tuinmanswoge steen, gaf nu het romantische leven van een bacning van Jagtlust. Ook Mia’s zuster Heleen woont
terie in zijn darmkanaal prijs, uitgespreid in een
hier een tijd. Ze pendelen dus op en neer naar
keurig lint van duizend doorzichtige mootjes, die
Amsterdam, waar Thijs advocaat is en Mia als condoor de microtoom op microscoopglaasjes werden
servatrice in het museum van Artis werkt. Het valt
gelegd.
haar zwaar haar werk, de huishouding, het ontvanLeven als bioloog
gen van gasten, het onderhouden van de bloementuin met bijenkasten met elkaar te combineren.
Mia was al heel vroeg geïnteresseerd in alles wat
Mia en Thijs wonen ook nog een jaar in München,
leeft en groeit en ze wordt ook het soort bioloog
waar Mia zoölogisch onderzoek doet.
dat zich voor de biologie in veel dagelijkse situaties
Ze publiceert in 1908 een wetenschappelijk artikel
interesseert en dat met groot enthousiasme op
over het kweken van microscopisch kleine eencelanderen weet over te brengen. Haar zuster Nella
lige zeebeestjes, met een doorsnee van ongeveer
herinnerde zich dat Mia, toen ze bij haar broer
0,15 millimeter. Deze Actinosphaerium
Wally in huis woonde (1910-1913), op verzoek
Eichhornii ziet er onder de microscoop uit als een
eens een cursus cellen en celdeling gaf. ‘Het leek
kleine zonnetje, rond, met veel sprieten. Het
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alsof het heel makkelijk te begrijpen was omdat het
zo helder en weloverwogen werd voorgedragen.’
Diverse neefjes en nichtjes, die ‘Boschzigt’ bezoeken, herinneren zich decennia later nog dat ze op
salamanders visten, orchideeën en Zonnedauw
vonden. Mia vertelde over de Vlaamsche Gaai en
de Mierenleeuw, dissecteerde mollen en zette
insecten op sterk water om deze te determineren.
Ook later in haar leven was ze nog niets van haar
enthousiasme kwijt volgens haar kleinkind Suzie,
de dochter van haar geadopteerde dochter Daisy.
Mia zorgde in Londen regelmatig voor de kleinkinderen Michael en Suzie, tot ze elf en twaalf jaar
waren (1941-1954).
‘The zoology and biology never left her and we
grew up with lots of experiments, from collecting
caterpillars and keeping them until they turned
into moths, to turning red cabbage water from
green to blue to yellow by adding bits of sugar, or
vinegar, or whatever. (…) She taught us about flowers and how to press them and I could read and
write a bit by the time I went to school at 4.’
Er zaten nogal wat muizen in het huis na de oorlog en toen Mia een keer een dode zwangere muis
in een val had gevonden, ontleedde ze die zorgvuldig omdat Suzie wilde weten waar de baby’s waren.

Toen Suzie voor het eerst biologie kreeg op school,
ging de eerste les over amoeben. Dus klom Mia, 75
jaar oud, naar de goot die boven de derde verdieping langs het dak liep. ‘She collected a large handful of mud which she put under a microscope and
I saw an amoeba and lots of other things besides!
She always took me on Sundays to the museums,
(particularly the Science museum) and the art galleries, and then I would be encouraged to make a
little project of my own. She would give me a lovely, clean, empty exercise book and pens and crayons. I would pick my project, (maybe fossils, trees,
woods, or horses), research it and then fill my lovely book with my writing and drawings on this subject.’
Na 1915 kwam er van de beroepsmatige beoefening van de biologie niet veel meer. Het laatste wat
Mia schreef was Een voorstel tot Algemene
Stamboomregeling van de Mens, in het feestnummer ter ere van haar zeventigjarige leermeester
Max Weber (1923).
Klarissa Nienhuys, Groningen
(Kleindochter van Maria Boissevain – Pijnappel en
dochter van de romanschrijfster Dieuke Boissevain, zie
NP p 71)

Tak van de nazaten van Eduard Constantin (NP p 103). V.l.n.r. achterste rij staand: Victor, Gustaaf, Wicky, Mike,
Alexander, Dirk ten Brink en Harrie de Brauw. Middelste rij staand: Stance, Caroline, Daniel, Anneke, Marga, Emilie de
Brauw - van Kempen, Marie Louise en Raymond. Zittend: Peter, Mance, Ernst, Marga met Charlotte en Charles. (Foto
Pauline Prior, Amsterdam)
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WILLEM MENGELBERG EN ONZE FAMILIE
aria Barbera Boissevain-Pijnappel vertelde
destijds aan Hugo Nolthenius enige verhalen
over Willem Mengelberg, die hij dankbaar verwerkte
in ‘Mengelberg in de dagelijkse omgang’. Uit dat artikel uit 1920 volgen hier enkele saillante overleveringen, die op schrift werden gesteld door J. Krediet.
Mevrouw Boissevain, amper een jaar ouder dan
Willem Mengelberg, trouwde in 1891 met de 23jarige Charles E.H. Boissevain. Toen Willem in
1895 bij het echtpaar Boissevain aan huis kwam,
waren zij reeds vader en moeder van drie zoons:
Menso (1892), Charles Hercules (1893) en Robert
Lucas (1895). Willem heeft daarna de geboorte
meegemaakt van de overige 7 kinderen die, volgens
planning, twee jaar na elkaar geboren werden.
Naast haar moederschap was mevrouw Boissevain
voorzitster van de Nederlandse Bond voor
Vrouwenkiesrecht en in 1920 werd zij tot voorzitster van de Bond voor Vrouwenbelangen gekozen.
Terstond na de invoering van het vrouwenkiesrecht
in 1919 werd haar gevraagd zitting te nemen in de
Tweede Kamer. Dit weigerde zij, maar wel werd zij
als nummer één van de lijst van de Vrijheidsbond,
waaruit de VVD is voortgekomen, gekozen tot lid
van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Zij
was een hard werkende vrouw; crèches bestonden
toen nog niet, maar zij had wel - zoals toen in de
gegoede stand gebruikelijk was - een kindermeid.
Zie daarvoor het artikel in ons vorige Bulletin.
Marie was mooi, aantrekkelijk en door haar voor-

name optreden en zakelijke betoogtrant bracht zij
velen tot het inzicht, dat vrouwen en mannen gelijke rechten en plichten moesten hebben.
Marie vertelde in 1920 over een incident waarbij
Mengelberg was betrokken. Het was tijdens een
diner bij een belangrijke relatie van haar man, waarbij ook Willem Mengelberg was uitgenodigd. De
gastheer en zijn vrouw veronderstelden dat
Mengelberg na het diner minstens een sonate van
Beethoven of zo ten gehore zou brengen. Op herhaaldelijk aandringen van de gastheer zette
Mengelberg zich uiteindelijk achter de vleugel en
begon te fantaseren over Alle eendjes zwemmen in
het water. Hij deed dat heel knap en geestig, maar
de gastheer en zijn vrouw voelden zich voor de mal
gehouden. Toen Marie hem daar later over aansprak zei hij geïrriteerd: ‘Het is onjuist om na een
maaltijd of gezellige bijeenkomst kunst van iemand
te verlangen. Kunst vraagt een gedegen voorbereiding, tenzij het blijft bij een genoeglijke uiting. Ook
is het een onbillijk verlangen tegenover een musicus, die ook recht heeft op ontspanning. Niemand
zou er ooit aan denken een arts of een advocaat na
het eten om een advies te vragen. Voor veel musici
zou het een uitkomst zijn indien zij werden uitgenodigd bij of na afloop van een diner, tegen een
honorarium, te komen spelen ook voor amateurs.
Als ze geen geld vragen dan schaden ze de belangen van professionals. Desondanks bleef Marie het
tegenover de gastheer en zijn vrouw onbehoorlijk
gedrag vinden.

Willem Mengelberg

Charles E.H. Boissevain

M
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Haar echtgenoot Charles E. H. was directeur van
de NV Van der Elst & Matthes te Amsterdam, die
in Nederland de grote en beruchte Duitse onderneming I.G.Farben vertegenwoordigde voor de leverantie van kunstmest. Naast zijn maatschappelijke
functies als gemeenteraadslid van Amsterdam
(1905-1907) en lid van de Provinciale Staten van
Noord-Holland (1910-1918) was hij bestuurslid
van het Toonkunstkoor te Amsterdam en werd hij
- mogelijk door Mengelbergs invloed - vanaf 1903
bestuurslid van de NV Het Concertgebouw.
Door bemiddeling van Mr. R. van Rees raakte
Boissevain vanaf eind 1895 zeer bevriend met
Mengelberg. Zij ondernamen regelmatig fietstochten, gingen gezamenlijk op vakantie in Duitsland
en verbleven daar in kuuroorden. Hij beschikte over
een mooie stem waarmee hij o.a. de kleine partijen
zong in de Matthäus Passion uitvoering, die
Mengelberg in 1900 voor eigen risico gaf in de
Ronde Lutherse Kerk op het Singel. Ook bemoeiden hij en zijn vrouw zich met Mengelbergs financiën toen bleek dat Mengelberg niet rondkwam
met zijn inkomen. Mengelberg had verzekeringen
afgesloten om op middelbare leeftijd, als hij op zou
zijn, onafhankelijk te kunnen blijven leven. De premies die hij daarvoor moest betalen, waren exorbitant hoog en zijn verblijf in Duitse en Zwitserse
kuuroorden - vanwege zijn reumatische aandoeningen - waren duur. Tevens bleek dat zijn hospita
wekelijkse rekeningen schreef waar het gezin
Boissevain royaal van kon leven en dat zijn wasgoed
regelmatig verdween. Hun pogingen tot sanering
van zijn uitgaven had tot gevolg dat hij van de
Roemer Visscherstraat naar het etablissement
Parkzicht in de Hobbemastraat verhuisde, waar hij
geheel werd verzorgd.
Als overtuigend bewijs van hun hechte vriendschap
trad Charles op 5 juli 1900 als getuige op bij
Willems huwelijk met Tilly Wubbe. De vriendschap tussen Willem, Marie en Charles en later
met Tilly werd nog intensiever, nadat zij in dezelfde straat schuin tegenover elkaar kwamen te
wonen. Zij bezochten elkaar vaak, maakten plezier
en zongen terwijl Willem hen op de piano begeleidde. Hij gaf de nodige aanwijzingen en bracht
verbeteringen in de voordracht aan. Er waren ook
tijden dat hij het klavier niet aanraakte, maar dan
ineens ging hij er weer achter zitten en maakte
muziek voor de kinderen. Ook vroeg hij Charles
wel eens wat te zingen en accompagneerde hem,
maar dat liep meestal uit op een grondige les.
Overigens spraken zij over alledaagse dingen, maar
ook over kunst en geloof en dan was Willem duidelijk aan het woord.
Vanaf 1903 was Charles nauw betrokken bij de
organisatie van de Toonkunst Volksconcerten, die
30 oktober 1904 van start gingen. Wekelijks von-
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den bij de Boissevains besprekingen en vergaderingen plaats, waarbij de heren elkaar ongezouten de
waarheid zeiden, maar na afloop werd er een goed
glas wijn gedronken en pret gemaakt. Bijzonder
veel pret was er ook op de koperen bruiloft van de
Boissevains waarvoor Willem een feestcantate
componeerde.
Enige verkoeling van de vriendschap tussen beide
mannen trad op door het Concertgebouwconflict,
dat van 1903-1905 duurde en waar Charles als
bestuurslid mee te maken had. Van die verkoeling
getuige een brief die Charles op 27 april 1904 aan
Willem schreef: ‘Gij hebt ook fouten gemaakt en
onhandigheden begaan. Een erkenning van schuld
zou U tot grote eer strekken. Wees grootmoedig,
vergeet en vergeef, maar ik vrees dat het je onmogelijk zal zijn. Hier sprak iemand die Willem goed
kende.
Boissevain nam, na de aanstelling van zijn zwager
H. de Booy in februari 1904 tot directeur / administrateur van het orkest, ontslag uit het bestuur om
partijdigheid te voorkomen. Naar mijn mening was
het tevens een verbloeming van het feit dat hij het
met Willems maatregelen, tijdens het
Concertgebouwconflict, niet eens was vooral wat
betreft zijn onverbiddelijkheid tegenover een aantal
orkestleden waarvan hij het ontslag verlangde. Met
de ontslagname van Charles als bestuurslid was
Willem het totaal oneens omdat hij er vanuit ging
dat Charles, als vriend, volledig achter hem stond
en voor zijn belangen - tijdens zijn afwezigheid
door zijn buitenlandse verplichtingen - zou opkomen.
Op 27 oktober 1904, tijdens de Feestweek Gustav
Mahler, organiseerden de Boissevains in hun huis
een informele bijeenkomst voor Mahler,
Mengelberg en vrienden hetgeen zij een
‘Nabroodje’ noemden. Er werd brood met kaas en
geroosterd brood met rohe Schinken gegeten en zij
schonken Münchener Bier en Zure Moezelwijn.
Illustratief voor de vriendschap is een foto uit 1958,
die tijdens een wandeling langs de Zuiderzee werd
gemaakt.
Tijdens Boissevains tweede ambtsperiode als
bestuurslid van Het Concertgebouw (1914-1931)
bleek duidelijk dat de relatie met Mengelberg was
verzakelijkt. Tijdens het verblijf van Mengelberg in
zijn Chalet te Zwitserland brak de Eerste
Wereldoorlog uit. Mengelberg verzon allerlei excuses om niet naar Nederland te hoeven afreizen om
zijn contract met het Concertgebouw na te komen.
Hij stelde het bestuur voor om voorlopig de concerten stop te zetten en in dat geval zou hij van zijn
honorarium afzien. Als antwoord sommeerde
Boissevain, als bestuurslid van het Concertgebouw,
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Wandeling langs de Zuiderzee in 1958. Staand van links naar rechts: Diepenbrock, Mahler en Mengelberg. Zittend van links naar
rechts de dames Tilly Mengelberg, mevrouw Diepenbrock, mevrouw De Booy-Boissevain en mevrouw Boissevain-Pijnappel.

hem telegrafisch dat hij onmiddellijk Zuort diende
te verlaten om in Nederland zijn verplichtingen bij
de NV na te komen. Mengelberg vertrok op 1 september met tegenzin naar Amsterdam om op 10
september zijn eerste concert aldaar te dirigeren.
In 1916 kwam Boissevain tegenover Mengelberg te
staan als voorstander van het stichten van een
belangenvereniging voor de leden van het orkest: de
Vereniging Het Concertgebouw-Orkest. Mengelberg zag de oprichting van een orkestvereniging als
een actie tegen hem gericht en wilde er niets mee te
maken hebben. Desondanks werd de vereniging,
met steun van Boissevain en Wibaut, op 7 januari
1915 opgericht. Willem was echter niet rancuneus
en componeerde voor de zilveren bruiloft van de
Boissevains opnieuw een feestcantate waarbij
hij zelf optrad als 1e en Cornelis Dopper als 2e
dirigent.
Op 9 mei 1920 stond Boissevain naast Mengelberg
op het balkon in de Van Eeghenstraat om de aubade van de Amsterdamsche Postharmonie ter ere
van Mengelbergs jubileum in ontvangst te nemen.
In 1921 verhuizen de Boissevains van hun huis in
de Van Eeghenstraat, schuin tegenover het huis van
Mengelberg, naar Blaricum, waardoor de overbuurcontacten tussen Marie en Tilly ophouden te
bestaan.
Naar aanleiding van Mengelbergs financiële eisen
en regelmatige afwezigheid, herhaalt Charles
Boissevain op 12 januari 1924 schriftelijk zijn eerder gedane mondelinge voorstel aan het bestuur om

Willem Mengelberg te ontslaan en hem als buitengewoon gastdirigent met 1.000 gulder per concert
te honoreren. In 1929 neemt Charles ontslag als
bestuurslid van de het Concertgebouw, hetgeen in
1931 wordt gehonoreerd. ‘Vriendschap kwijnt als
de achting verdwijnt’. Of dit gezegde ook van toepassing is op de vriendschap tussen Mengelberg en
Boissevain durf ik vooralsnog niet te beweren.

Nawoord
Via de web-site van de familie Boissevain heb ik (=
Johan Krediet, auteur) contact opgenomen met de
heer Robert Lucas Boissevain in Heemstede. Hij is
een kleinzoon van het echtpaar Boissevain Pijnappel en oudste zoon van de in 1895 geboren
Robert Lucas Boissevain. Zijn ouders kenden oom
Willem erg goed, vereerden hem, bezochten zijn
concerten en werden na afloop in de solistenkamer
ontvangen. Mengelberg was na afloop van de concerten, die meestal goed verliepen, vrolijk en ontspannen en was voor iedereen hartelijk. Die hartelijkheid ondervond hijzelf ook toen hij in de jaren
1927/1928 en in 1934 met zijn ouders in de Chasa
te Zuort logeerde.
Hij herinnert zich een Sint Nicolaasfeest in 1936 in
zijn ouderlijk huis op het Emmaplein in
Amsterdam. Zijn moeder had nogal wat kinderen
uitgenodigd en een Sint Nicolaas besteld om het
feest te vieren. Vlak voor de aankomst van St.
Nicolaas kwam oom Willem op bezoek en deed
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spontaan mee aan de ontvangst van St. Nicolaas.
Zoals gebruikelijk riep de goede Sint de kinderen
één voor één bij zich en sprak hun bestraffend en/of
goedkeurend toe. Ook oom Willem moest bij de
goede Sint komen en kreeg te horen: ‘Ik heb horen
vertellen dat u veel muziek maakt! Nou, dan kunt u
wel een liedje voor mij zingen’. Oom Willem speelde het spel mee en zei bedremmeld: ‘Ja. Dat wil ik
wel Sint Nicolaas, maar mag ik mijzelf dan aan de
piano begeleiden?’ ‘Sint Nicolaas vond het goed en
oom Willem zette zich achter de piano. Het was
een kostelijke middag, er werd veel gezongen. Oom
Willem genoot en wij ook. Mijn vader heeft in
1939 als vriend een uitvoerige brief aan Willem
Mengelberg geschreven om hem te waarschuwen
voor het Duitse Nationaal-Socialisme en de oorlogszuchtige houding van haar leiders. Als zakenman en mede door het feit dat zijn zaak een Duitse
onderneming vertegenwoordigde, had hij oog voor
de realiteit. Het is niet bekend of oom Willem ooit

op die brief heeft gereageerd, want hij wist – zo
stond hij bekend - het altijd beter en hield zijn ogen
voor de werkelijkheid gesloten. Voor de viering van
Mengelbergs 80e verjaardag in 1951 heeft mijn
moeder via een wire-recorder een gesproken felicitatie, waaraan ook Jo Vincent en zijn naaste vrienden meewerkten, ingesproken. Toen de opname
hem bereikte was hij helaas in coma en overleed
kort daarna. Hij werd op zijn 80e verjaardag in
Luzern, naast zijn vrouw Tilly, begraven. In 1976
werkte mijn moeder mee aan de TV-uitzending
over het leven van Willem Mengelberg’, aldus
Robert Lucas.
Willem Boissevain, Dieren (Willem Boissevain was
petekind van Willem Mengelberg en bewerkte dit artikel dat door Johan Krediet in het tijdschrift
‘Mengelberg en zijn tijd’ in december 2005 werd gepubliceerd)

Nazaten uit de takken van Henri Jean Arnaud (NP p 122) + Jean Henri Guillaume (NP p 136) samen. V.l.n.r. achterste rij
staand: Ursuline Prior, Joke, Jan Willem, Annemie, David Alexander + Linda Antonia + baby, Charles en Nelleke, Jeroen. Zittend:
Paul Prior, Binske met Rosa-Celine dochter van David Alexander, Pauline Prior (fotograaf tijdens de reünie!), Jeroen, Caroline,
David en Paul. (Foto Pauline Prior, Amsterdam)
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NOSTALGIE VOOR FILMSTER DANIEL BOISSEVAIN
Het reizende theaterfestival de Parade riep in
augustus 2006 bij Daniël Boissevain (NP p 117)
nostalgische gevoelens op. Het geven van een voorstelling in een tent op een festivalterrein is niet
nieuw voor de acteur. ‘Ik ben praktisch in een tent
geboren’, zegt het 37-jarige familielid. Daniël
groeide op in het kunstenaarsdorp Ruigoord. Met
zijn ouders en een theatergezelschap reisde hij de
wereld rond. In navolging van zijn ouders laat

Boissevain zijn kinderen meegenieten van de voorstelling. ‘Mijn beide kinderen hebben de voorstelling gezien’, zegt hij. Zijn dochtertje werd er stil
van, zijn zoontje, een kleine acteur in de dop, wilde
zelfs meedoen. ‘Hij stak de hele tijd zijn armen uit
als ik even in de buurt kwam.’ Daniel is in
Nederland veelvuldig in het nieuws, onlangs nog in
de rol van Herman Brood in de bioscoopfilm Wild
Romance (zie foto op de cover van dit Bulletin).

Curriculum Vitae van Daniël Boissevain
Opleiding
1994

Eindexamen Toneelschool Amsterdam

Films
2006
2002
2001
2001
2000
1999
1997
1996
1993
1991

WILD ROMANCE, rol: Herman Brood, Jean van de Velde, M4ALL producties.
GIRL IN HYACINTH BLUE, Brent Shields, Hallmark Hall Fame,
MINDHUNTERS, Mindhunters BV
MERCEDES, korte film, IJswater Films
CHALK, korte film, Diederik van Rooijen, NFTA
DE ONTDEKKING VAN DE HEMEL, Jeroen Krabbé, Discovery of Heaven BV
LEK, Jean van de Velde, M&B Film
ALL STARS, hoofdrol, Jean van de Velde,
DE ZEEMEERMAN, hoofdrol, Frank Herrebout, Rob Houwer
ANGIE, hoofdrol, Martin Lagestee
DE PROVINCIE, Jan Bosdriesz

Televisie
2002-2005

2002
2001
2001
2000
1999
1999
1998
1997
1997
1996
1994
1994

MEIDEN VAN DE WIT I, II & III, Egmond Film & TV
DUBBELGANGER, VARA
VRIJDAG DE 14e, VARA
DUNYA & DESIE, NPS
BELLA BETTIEN, telefilm, Hans Pos, Shooting Star
LUIFEL EN LUIFEL, hoofdrol, SBS6, Blue Horse Productions,
OCHTENDZWEMMERS, Nicole van Kilsdonk, Egmond Film & TV
ALL STARS, hoofdrol, VARA, Jean van de Velde, M&B Film (Grammy Award U.S.A)
WESTENWIND, RTL 4, Joop van den Ende Producties
COMBAT, John de Mol Producties
BAANTJER III, RTL 4, John de Mol Producties
KEES & Co, Joop van den Ende Producties
WESTZIJDE POSSE, hoofdrol, Veronica
TIJD VAN LEVEN, André van Duren
PLEIDOOI, IdtV
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NOSTALGIE VOOR FILMSTER DANIEL BOISSEVAIN
Theater
2003
2003
2002
2000
1998
1998
1998
1997
1995
1994
1994
1992

ANNIE MG, DOCHTER VAN DE DOMINEE, Mette Bouhijs, Jacques Senf
VAN GOGH, Het Toneel Speelt
OUT!, Bart Klever, Tevengebroed i.s.m. de Paardenkathedraal
KAALSLAG, Bart Klever, Tevengebroed i.s.m. de Paardenkathedraal
TRAINSPOTTING, Peter Pluymaekers, ZEP
IFIGNEIA, Johan Simons & Paul Koek, Hollandia
BIERKAAI, Bart Klever, Tevengebroed/TGA
THUISWERK, Jennifer Drabbe, Amphiproduktie
DE DWAZEN, Bart Klever, Tevengebroed
TEVENGEBROED, Bart Kle-ver
DE MINAAR, Shireen Stroker, Theaterschoolproduktie
GIOVANNI'S ROOM, Bart Klever, Theaterschoolproduktie

Diversen
2001
1999

HEINEKEN NIGHTLIVE, duo-presentatie met Suzanne Klemann, Ahoy Rotterdam
THUIS, CD, Mercury Records ( Jan Tekstra), Phonogram, zang en teksten

De Nederlandse kunstenaar Herman Brood werd op 5 november 1946 in Zwolle geboren en is in alles een rasartiest
in zijn muziek, in zijn gedichten en vooral in zijn schilderijen en zeefdrukken. Herman Brood heeft 11 juli 2001 een
einde aan zijn leven gemaakt door van het dak van het Amsterdamse Hilton-hotel te springen. Broods lichaam was
door drank en drugs afgetakeld.
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FAMILIEBERICHTEN EN AANVULLINGEN
NEDERLANDS PATRICIAAT 1988 (jaargang 72)
PAGINA

NUMMER

NAAM

61

VIIIb-10

Mia Canters-Boissevain, overl. Rotterdam 2 juni 2005.

Xj-1

Saskia Boissevain, gehuwd Amsterdam 6 febr. 2006 Peter Johan Schenk,
geb. Amersfoort 15 sept.1944.

113

IXt-2

Olivia Adrienne Boissevain, geb. 5 Januari 1955, tr.London
(Ver.Koninkrijk) 9 maart 1999 (maar blijft haar meisjesnaam hanteren)
Dr.Graham Mansfield, geb. Romford (Essex, U.K.) 25 augustus 1949.

139

VIIIaa-2

Emma Margaretha Koppers-Boissevain, overl.Maastricht 7 jan.
2006.

145

IXah-1

David Alexander Boissevain en Linda Antonia Petronella van den
Tillaard kregen een 2e kind:
• Thijmen Daniel Boissevain, geb. Utrecht 25 april 2005.

145

IXah-2

Jan Maarten Boissevain, gehuwd ….. 25 maart 2006 Eva Possemis,
geb. Amsterdam 24 aug. 1976. Ze kregen een 2e kind:
• Lot Loïs Boissevain, geb. Haarlem 28 mei 2006.

75

Hier is de systematiek gevolgd van de officiële stamboom, zoals die is afgedrukt in de publicatie
Nederland`s Patriciaat 1988 (jaargang 72) en in de Boissevain-Bulletins van 1991 t/m 2005. Toegevoegd
zijn kinderen van geboren Boissevain-vrouwen, ook als die niet meer de naam Boissevain dragen. De
Boissevain-Stichting beschikt over vele verdere uitwerkingen in de vrouwelijke lijnen. Nadere informatie hierover is verkrijgbaar bij Robert Lucas (Bob) Boissevain, Esdoornkade 4, 2101 WN Heemstede;
tel.& fax 023-528.68.49; e-mail info@boissevain.org.
Voor meer informatie houden wij ons aanbevolen. Houd ons op de hoogte van geboorten, huwelijken,
echtscheidingen, overlijden en adreswijzigingen! Exemplaren van Nederland`s Patriciaat 1988 (jaargang
72) (het zogenoemde “blauwe boekje”) zijn verkrijgbaar bij het Centraal Bureau voor Genealogie,
Postbus 11755, 2502 AT Den Haag.

Illustratie achterzijde Bulletin:
Filmster en acteur Daniel Boissevain (NP p 117) op het toegangsbewijs voor de première van de film Wild Romance in
Groningen op 4 november 2006.
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