
DDaniël van Dongen  (1927- 2014)



D A N I Ë L  VA N  D O N G E N  ( 1 9 2 7 - 2 0 1 4 )

Daniël Lodewijk van Dongen werd geboren in het vooronder van de 
boltjalk van zijn vader, op het Prinses Margrietkanaal, vijf kilometer  
ten noorden van Groningen. We schrijven 30 september 1927.  
Het was een gure, winderige dag en de Van Dongens waren op weg van 
Groningen naar Leeuwarden om een vracht turf af te leveren. Daniël 
was de zevende telg van het schippersgezin, dat uiteindelijk dertien 
kinderen zou tellen. Zijn komst was zonder meer gewenst, maar tijd 
om aan te meren gunden zijn ouders zich niet: er moest doorgevaren 
worden om de vele monden te kunnen voeden. Het waren barre tijden, 
met veel werkloosheid en schrijnende armoede. Ook de Van Dongens 
hadden het bepaald niet gemakkelijk, maar door hard te werken en  
zuinig te leven wist het gezin zich letterlijk en figuurlijk drijvend te 
houden. Hard werken en weinig geld: het waren de kwintessens van 
zijn jeugd en ze zijn voor een groot deel bepalend geweest voor het 
karakter van Daniël, een vriendelijke, maar geharde man met een ijzeren 
discipline en een groot besef van de waarde der dingen.

De eerste zes jaar van zijn leven bracht Daniël door aan boord van de 
Neeltje Jacoba, een boltjalk die nog volledig door zeilen werd voort
gedreven. Een aantal van zijn oudere broers en zusters ging toen al 
naar het schippersinternaat in Groningen, waar hij ook zelf van zijn 
zesde tot en met zijn veertiende zou vertoeven. Hoewel zijn geheugen 
niet verder reikte dan zijn vierde jaar, had Daniël opmerkelijk veel 
herinneringen aan zijn varende periode, die hij altijd als heel gelukkig 

Vandaag gedenken we Daniël van Dongen.
Zoon van Rudolf van Dongen en Dieuwertje Arends.
Weduwenaar van Anna Zeggelink.
Vader van Ruud, Dorien en Wim.
Grootvader van Pascal, Alle, Rianne, Robert, Peter, Rosalie, Mirjam en Sam.
Broer van Jan, Gonnie, Mijntje, Karel, Maaike, Lidwina, Marijke, Robert, 
Luuk, Marjon, Willem en Benno. 
Daniël van Dongen is 87 jaar geworden.

“

De eerste zes jaar van zijn leven bracht Daniël door aan boord van de Neeltje Jacoba, 
de boltjalk ligt hier naast de scheepswerf van de gebr. Grol te Veendam. 

Schipper en vader Rudolf van Dongen.

Daniël, ongeveer 1 jaar oud.
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beschreef, althans voor het grootste deel ervan. Het gezinsleven bracht 
hem warmte en saamhorigheid, ook al was het flink aanpoten en 
draaide hij als vierjarige al mee in de scheepsorganisatie. Een van de 
eerste klusjes die hij moest uitvoeren, was het binnenhalen en opschie
ten van de landvasten, direct na elke afvaart van het schip. Niet eens een 
ongevaarlijk karweitje, want net als het gros van de schippersbevolking 
uit die tijd kon de kleine man niet zwemmen. Het was een vaardigheid 
die in de eerste helft van de vorige eeuw een zekere luxe veronderstelde: 
alleen mensen met geld hadden de mogelijkheid om hun kinderen les
sen te laten volgen. Een jammerlijk gegeven, want het gebeurde regel
matig dat er mensen overboord sloegen en een vroegtijdige dood in 
het water vonden. Ook het gezin Van Dongen zou op die manier zwaar 
getroffen worden.

Het noodlot sloeg voor het eerst toe op 12 december 1932, toen het 
anderhalf jaar jongere zusje van Daniël, Marijke, door een klap van de 
giek overboord sloeg en verdronk. Het gebeurde vlak voor de ogen van 
de jongen en het is dan ook niet verwonderlijk dat hij die gebeurtenis 
zijn leven lang met zich mee heeft gedragen als een van de donkerste 
rafels aan zijn ziel. Temeer omdat hij zich, zo klein als hij was, verant
woordelijk voelde voor het meisje. Volgens de getuigenissen uit die 
tijd waren de twee onafscheidelijk en vormden ze een liefderijk broer
enzusverbond. Veel tijd om bij te komen van die grote schok had de 
kleine Daniël niet, want nog geen half jaar later verdronk ook zijn held 
en vader, Rudolf van Dongen op de leeftijd van krap 34 jaar. Over hoe 
dat ongeluk precies heeft plaats gevonden, bestaat tot op de dag van 
vandaag geen zekerheid. Maar wat wel zeker is, is dat moeder  
Dieuwertje er ineens helemaal alleen voorstond. Zeven kinderen moest 
ze zien te onderhouden, terwijl ze een groot verdriet te dragen had.  
Ze heeft het gered, mede dankzij de hulp en standvastigheid van Daniël 
en haar andere kinderen, die door deze dramatische gebeurtenissen 
snel volwassen werden en zich ontpopten tot mensen met een sterk 
sociaal gevoel en een groot verantwoordelijkheidsbesef.

Van links naar rechts, moeder Dieuwertje Arends, Gonnie, oma Lidwina Arends,  
Luuk en Daniël (achter).

Laden en lossen in de Groninger haven, het binnenhalen en 
opschieten van de landvasten was altijd een klus voor Daniël. 

De enorme pakhuizen van NNZ,  
destijds de grootste klant van het gezin.
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Meester Tellinga gaf het raadsel op met de mededeling dat iedereen een 
dag de tijd kreeg om met het antwoord te komen. Nog geen vijf tellen 
later had Daniël zijn hand opgestoken. Er werd wat lacherig en gniffelig 
op gereageerd; iedereen verwachtte een grap, want Daniël had niet 
alleen de naam van een intelligent leerling en een uitmuntend sporter, 
maar ook die van een komediant. En het kon niet anders dan dat een 
raadsel van dit niveau zelfs hem te machtig moest zijn. Ook Tellinga 
was bekend met Daniëls reputatie van grappenmaker, en beducht als 
hij was voor een deuk in zijn gezag, nam hij een strenge en dreigende 
houding aan voor hij, vol wantrouwende aarzeling, zijn toestemming 
voor spreektijd gaf. Maar Daniël was niet uit op een gemakkelijk applaus; 
hij wist werkelijk de oplossing van het raadsel.

Daniël van Dongen was een uitblinker op elk gebied. Iemand die ogen
schijnlijk achteloos en zonder enige vorm van arrogantie anderen 
versteld kon laten staan. Zo werd hij als een van de zeer weinige schip

Niet lang na de dood van zijn vader moest Daniël de wal op, naar het 
schippersinternaat. Het ging bepaald niet van harte: hij wilde bij zijn 
moeder blijven, haar helpen en troosten. Maar zijn protesten, die hij 
luidkeels liet horen wanneer hij maar kon, mochten niet baten:  
op 1 september 1929 maakte hij de onverbiddelijke gang naar het inter
naat, begeleid door zijn oudste broer Jan, die weer terug op het schip 
was en tijdelijk de taken van zijn vader had overgenomen. De eerste 
maanden in zijn nieuwe omgeving waren niet gemakkelijk voor Daniël. 
Hij had veel last van heimwee en hij moest wennen aan het schoolse 
regime. Gelukkig had hij de steun van zijn broer Karel en zijn zusters 
Gonnie, Mijntje en Maaike, die hem allen waren voorgegaan op het 
internaat. Zij wisten precies wat hij doormaakte en als hij er doorheen 
zat zocht hij nooit vergeefs hun nabijheid. Ze vormden een hecht 
clubje, de Van Dongens, verbonden in genen en verleden. Een natuur
lijke band, die binnen de muren van het internaat tot een onverwoest
bare soort gesmeed zou worden.

Ondanks het verdriet en de heimwee van die begintijd, presteerde 
Daniël vanaf de eerste dag uitstekend op school. Hij blonk uit in zowel 
taal als rekenen en ook met gym stak hij met kop en schouders boven 
zijn leeftijdgenoten uit. Er zijn tal van anekdotes over zijn leer en 
sportprestaties, maar een daarvan is zo bijzonder dat ze in deze  
In Memoriam niet onvermeld mag blijven. Het speelde zich af toen 
Daniël net negen was; hij zat toen in de derde klas. Omdat zijn juf ziek 
was, waren hij en zijn medeleerlingen die dag bij de zesdeklassers in 
het lokaal geplaatst. Het hoofd van de school, meester Tellinga, had de 
derdeklassers met een taalopdracht aan het werk gezet, terwijl hij de 
zesdeklassers een rekenles gaf. Op een zeker moment legde hij de zesde 
een raadsel voor, dat in de bijna veertig jaar die hij had les gegeven nog 
nooit zonder zijn hulp door een van zijn leerlingen was opgelost. Dat 
raadsel luidt als volgt: je hebt 9 knikkers die uiterlijk identiek zijn. Een 
van die knikkers is zwaarder dan de rest. Je mag 2 keer wegen met een 
balans om erachter te komen welke van die knikkers de zwaardere is. 

Daniël tijdens zijn periode in het schippersinternaat, hier ongeveer 9 jaar oud.  
Hij had veel last van heimwee en moest wennen aan het schoolse regime. 
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perskinderen toegelaten tot de Rijks hbs, een gebeurtenis die nog de 
nodige voeten in aarde had omdat er geen geld was om Daniël te laten 
‘doorleren’. Met een beurs en bijdragen van familieleden en bevriende 
schippers kreeg hij de kans zich verder te ontplooien. Het was een kans 
die hij met beide handen aangreep: na de hbs ging hij econometrie  
studeren aan de vu in Amsterdam waar hij al na 3 jaar – summa cum 
laude – zijn doctoraal in de wacht wist te slepen. Het zou de basis vor
men van een veelbewogen carrière die hem internationale faam bracht 
en die hem in contact bracht met grootheden als Jan Tinbergen, met 
wie hij veel heeft samengewerkt. 
Maar hoe bijzonder en veelzijdig Daniëls talenten ook waren, hij was 
bovenal een goed mens met een groot empatisch vermogen. Je kon 
altijd bij hem terecht, nooit gaf hij niet thuis wanneer je bij hem aan
klopte voor hulp. En hij was trouw. Trouw aan de mensen om hem 
heen. Aan zijn moeder, zijn broers en zusters. Aan zijn stiefvader Enno, 
de tweede man van Dieuwertje en naamgever van de vijf jongste kin
deren van het gezin, de Sikma’s. Trouw was hij ook, met heel zijn hart, 
aan Anna en de kinderen. Trouw, aan het leven dat hem veel goeds 
gebracht heeft. Uitgezonderd de tragische dood van Marijke en zijn 
vader heeft hij geen noemenswaardige tegenslag gekend. Of in ieder 
geval registreerde zijn optimistisch karakter dat niet als zodanig.  
“’t Kan altijd minder”, was steevast zijn typisch Groningse reactie op 
vervelende kwesties die op zijn pad kwamen. Hij zag die niet als tegen
slag, maar als nuttige puzzeltjes die opgelost moesten worden en die 
je beter en sterker maakten. Alleen de dood van Anna, vijf jaar geleden 
nu, heeft een onherstelbare barst in zijn uit graniet gehouwen levens
lust veroorzaakt. Niet verwonderlijk overigens, want zeventig jaar lang 
waren ze elkaar toegewijd. Zeventig jaar. Een mensenleven lang van 
passie, geluk en harmonie. Vanaf het moment dat ze bij elkaar aan
schoven in de schoolbanken van de Rijks hbs, wisten ze dat ze voor 
elkaar bestemd waren. Het was dat beroemde en soms benijde liefde 
op het eerste gezicht. Een liefde die groots was en die hen grootse din
gen bracht. Ruud, Dorien en Wim natuurlijk, maar ook ontelbaar veel Anna ongeveer 26 jaar. 

Anna 40 jaar. 

Daniël 18 jaar oud, wandelend door de Verlengde Hereweg te Groningen. 
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geluksmomenten die vaak klein en ongrijpbaar waren. Dat vertrouwde 
gebaar, die herkenbare blik, dat gevoel van samenzijn. 
Daniël was een man die nauwelijks vaste uitdrukkingen had en die 
zelden een verhaal twee keer vertelde, daar was zijn geest te lenig voor: 
steeds opnieuw ontdekte hij nieuwe dingen die hem verwonderden 
en waarvan hij zijn omgeving zo enthousiast deelgenoot kon maken. 
Maar het onderwerp Anna vormde een van de weinige uitzonderingen: 
hij werd niet moe een handvol anekdotes over haar te vertellen. Anek
dotes die hij verbluffend genoeg steeds opnieuw in een andere vorm 
wist te gieten. “Heb ik al eens verteld over die keer dat Anna…”, begon 
hij dan. En dan wist je als toehoorder dat er een beschrijving kwam van 
een belevenis of een observatie, die hij al zo vaak beschreven had. Maar 
nimmer ontlokte die aankondiging een slecht te onderdrukken geeuw 
of een verveeld denken: “Daar gaan we weer”. Integendeel. Als Daniël 
zijn overbekende openingszin inzette, dan ging je er eens goed voor zit
ten, met een verwachtingsvolle glimlach. “Heb ik al eens verteld over die 
keer dat Anna en ik voor het eerst op vliegreis gingen?” Of: “Heb ik al eens 
verteld over die keer dat Anna een fotoserie maakte van de Groningse 
terrassen?” Ik zal hier geen van die beroemde DaniëlvanDongen
anekdotes ten beste geven. Niet alleen omdat ik dat nooit zo goed zou 
kunnen als hij, maar ook omdat iedereen hier aanwezig, zich zijn eigen 
versies herinnert, als een persoonlijke gift waar niets aan veranderd 
dient te worden.

Daniël heeft gelééfd. Bij alles wat hij deed wist hij het beste in zichzelf 
naar boven te halen en daar genoot hij met volle teugen van. Hij ver
kneukelde zich dan niet zozeer over het bereikte resultaat, maar meer 
over het gehele proces dat eraan vooraf ging. “Ik heb een mooi weggetje 
ontdekt”, was een van zijn gevleugelde uitdrukkingen. Dat kon beteke
nen dat hij werkelijk een mooie route had uitgestippeld voor een van 
die lange wandeltochten die hij met Anna of de kinderen ondernam. 
Maar hij gebruikte het evenzeer voor de nieuwe inzichten die hij bin
nen zijn geliefde vakgebied genereerde, de econometrie. Of voor een 

”

nieuw recept dat hij wilde uitproberen voor een culinair avondje met 
vrienden.

Een mooi weggetje. Het is alsof Daniël voorzag dat hij een zondagskind 
zou zijn. Want als er één uitdrukking is die zijn leven perfect weergeeft, 
dan is het wel dat: een mooi weggetje. En hij, Daniël van Dongen, heeft 
het ontdekt. 




