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Ontelbare enkelvouden.  

Dr. A. Mankes-Zernike (1887-1972) 

Een biografie 

 
door Froukje Pitstra 

 

 

1. Uit de bijbeltekst die Anne Zernike koos voor haar allereerste preek (1910): ‘Dat de HEERE 

Samuël riep; en hij zeide: Zie, hier ben ik.’ (1 Samuël 3: 4 - Statenvertaling) blijkt een 

weloverwogen keuze voor het predikambt. Vgl. ‘ Een vrouwelijke predikant’, Sumatra Post, 24-10-1910 

2. In de discussie die aan het begin van de 20ste eeuw binnen vrijzinnige kerkgenootschappen 

werd gevoerd over het predikambt voor vrouwen werden argumenten veeleer ontleend aan 

de destijds aan invloed winnende psychologie dan aan bijbel en dogmatiek.  

3. Suggereren dat Anne Mankes dankzij haar echtgenoot Jan Mankes haar interesse voor 

kunst ontwikkelde zou te kort doen aan zowel haar vrijzinnige en culturele opvoeding als 

haar academische vorming.    

4. ‘En dit is tenslotte het doel, niet slechts van de opvoeding, maar van heel het leven: dat de 

mensch zichzelf leert vinden. De wezenlijke opvoeding is altijd zelfopvoeding, die echter 

alleen hij met vrucht kan beoefenen die zich zelve kent’. Met deze uitspraak geeft Anne 

Zernike blijk van de aanhoudende invloed van het liberale milieu waarin zij opgroeide. Vgl. A. 

Mankes-Zernike, Opvoedingsproblemen (Amsterdam 1924) p. 113   

5. De vriendschap tussen Anne Zernike en Henriette Roland Holst was niet, zoals Anne 

Zernike in haar autobiografie suggereert, opgebouwd rondom een gezamenlijke interesse in 

kunst en cultuur, maar was gebaseerd op een gedeelde interesse in maatschappelijke, 

politieke en levensbeschouwelijke problemen.   

6. Het Humanistisch Verbond heeft bij zijn oprichting in 1946 geprofiteerd van de koers naar 

rechts binnen de Nederlandse vrijzinnigheid.   

7. Gezien het gegeven dat Anne Zernike tot een maand voor haar overlijden in 1972 het 

gedachtegoed van de zogenaamde ‘Radicale School’ school verdedigde, is het beter om niet 

langer haar leermeester prof. dr. G.A. van den Bergh van Eysinga, maar Anne Zernike als de 

Nederlandse hekkensluiter van deze groepering te zien. Vgl. G.W. Drost, 'Bergh van Eysinga, Gustaaf Adolf van 

den (1874-1957)', in: Biografisch Woordenboek van Nederland 4 (Den Haag 1994) 

 



8. Anne Zernike heeft zichzelf nooit beschouwd als doopsgezind predikante. Vgl. Bondsnieuws. 

Orgaan van de N.P.B-afdeling Linker Maasoever, juli-oktober 1948 

9. Anne Zernike schreef haar autobiografie Een vrouw in het wondere ambt in 1956 ter 

aanmoediging van het vrouwelijk predikantschap. Vgl. A. Mankes-Zernike, Een vrouw in het wondere ambt 

(Amsterdam 1956) pp. 5-6, 176-181 en 237-243 

10. ‘There is no such thing as autobiography, only art and lies’, schreef Jeanette Winterson 

terecht. Vgl. J. Winterson, Art and lies: a piece for Three Voices and a Bard (London 1995) p. 69  

11. Wie stelt dat ‘Life writers, hun helden noodzakelijk als representatief voor grote groepen 

[…] beschouwen’ doet academici die zich richten op levensverhalen-onderzoek meer dan te 

kort. Contra Hans  Renders, ‘De grenzen van representativiteit. Biography, Life Writing and Microhistory’, paper 21st International 

Congress of Historical Sciences, Amsterdam, 23 augustus 2010. Te raadplegen via: http://www.rug.nl/research/biografie-

instituut/docs/jwrenders_grenzen_van_representativiteit.pdf.  

12. De neiging die veel biografen nog steeds hebben om een coherent en consistent 

levensverhaal te willen schrijven is in strijd met hoe mensen leven. Vgl. Dan P. McAdams, ‘The problem of 

Narrative Coherence’, Journal of Constructivist Psychology, 3 (3) 2006, pp. 109-125  en Hubert J.M. Hermans en Giancarlo Dimaggio, ‘Self, 

Identity, and Globalization in Times of Uncertainty: A Dialogical Analysis’, Review of General Psychology, 11(1), Mar 2007, pp. 31-61  

13. Wat Virginia Woolf precies bedoelde toen zij in haar biografie over de Cocker Spaniël 

Flush schreef dat geen van zijn ‘myriad sensations ever submitted itself to the deformity of 

words’, werd mij duidelijk dankzij een kleine Franse Bulldog. Vgl. V. Woolf, Flush. A Biography  (London 1933) 

p. 125. 


