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● Vlaamse schrijfster gebruikt inhoud voor boek over freules Cécile en Elsa

Nieuw thuis voor bijzondere kist
Archiefmateriaal
van adellijke familie
De Jong van
Beek en Donk
overgedragen aan
Brabants Historisch
Informatie Centrum.
door Ad de Koning
e-mail: a.dkoning@ed.nl
BEEK EN DONK.

I

n de zomer van 2003
rijdt de chauffeur
van een transportbedrijf de statige oprijlaan op van kasteel
Eyckenlust in Beek en
Donk. De chauffeur heeft een
oude houten kist bij zich,
bestemd voor jonkheer Jan
Olphert de Jong van Beek en
Donk, bewoner van het familielandgoed aan de Zuid-Willemsvaart. Gisteren werd de kist,
met daarin een schat aan historisch archiefmateriaal over de
adellijke familie, overhandigd
aan het Brabants Historisch
Informatie Centrum in Den
Bosch.
䢇 䢇 䢇

‘Als we de kist hier zouden
laten staan, zou de inhoud over
vijf jaar verloren zijn’
Thera Lindenbergh
De kist was in 1939 in een kluis
bij een Haagse vestiging van (toen
nog) de ABN-bank in bewaring gegeven door de vader (en naamgenoot) van Jan Olphert, eerste luitenant ter zee bij de marine. Dat de
bank ruim tien jaar geleden contact zocht met nazaten van de
familie om de kist terug te geven,
kwam simpelweg omdat er ruimte in de kluis moest worden vrijgemaakt. Een tijdlang stond het gevaarte – met zinken binnenkist –
ongeopend in de hal van het statige hoofdgebouw van Eyckenlust.
Toen besloot Elisabeth de Jong
van Beek en Donk, een zus van
Jan Olphert, contact te leggen met
de Vlaamse schrijfster Elisabeth
Leijnse. Elisabeth had gehoord dat
Leijnse, hoogleraar Letterkunde
aan de Universiteit van Namen,
bezig was met een dubbelbiografie over de zussen Cécile

䢇 Elisabeth Leijnse (links) en Emilie Lindenbergh bij de oude kist in het hoofdgebouw van kasteel Eyckenlust in Beek en Donk. foto Jurriaan Balke/fotomeulenhof

(18661944)
en Elsa
(1868-1939)
de Jong van Beek en Donk,
dochters van Jan de Jong van
Beek en Donk (1834-1890) en Anna Nahuys (1826-1905). „De kist
bleek een goudmijn, met echt
heel veel informatie over Cécile
en Elsa, nauwkeurig bijgehouden
door met name hun moeder.”
De twee zussen groeiden op als
freules én als strijdbare vrouwen,
concludeert Leijnse uit eigen onderzoek. Cécile, die trouwde met
de steenrijke Haagse projectont-

wikkelaar
Adriaan Goekoop,
werd schrijfster van
de bekende feministische
roman Hilda van Suylenburg.
Elsa huwde componist Alphons
Diepenbrock.
In de kist zaten niet alleen dagboeken van Cécile en Elsa en foto’s en documenten, maar ook
oude materialen. Zoals een oud
stuk kant uit de achttiende eeuw,
dat nog te zien is op een van de
schilderijen die in Eyckenlust
hangen. Leijnse: „Moeder Anna
Nahuys was een echte documenta-

list. Dankzij haar weten we nu precies hoe de zussen zijn opgevoed:
heel progressief.”
Volgens Leijnse zijn maar weinig familiegeschiedenissen zó
goed gedocumenteerd. „Zonder
de kist had ik de helft van het
boek niet kunnen schrijven, dan
was het echt een heel ander boek
geworden.”
Twaalf jaar nadat ze zich voor
het eerst in de geschiedenis van
Cécile en Elsa verdiepte, verschijnt haar boek Cécile en Elsa,
strijdbare freules later deze maand
bij uitgeverij De Geus. Het boek is

opgedragen aan de drie kleinkinderen van Cécile en Elsa. Eén van
hen is Odilia Vermeulen, dochter
van de Helmondse componist Matthijs Vermeulen. Zijn dochter, gisteren ook aanwezig op Eyckenlust, heeft Leijnse ook van informatie voorzien. Dat de familie de
inhoud van de kist ook juist deze
maand aan het archief overdraagt,
is volgens Emilie en Thera Lindenbergh, kleindochters van Jan
Olphert, toeval. „Er zit schimmel
in. Als we de kist hier langer zouden laten staan, zou de inhoud
over vijf jaar verloren zijn.”

