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Amy van Marken en het Arctisch Centrum
L. Hacquebord
Amy van Marken (1912–1995) behoorde in januari 1970 tot de oprichters van het
Arctisch Centrum. Samen met de oud-germanist en finoegrist Dr. A.D. Kylstra,
de antropoloog Dr. A.H.J. Prins, de godsdienstwetenschapper Dr. T.P. van
Baaren, de archeoloog Dr. H.Tj. Waterbolk en de slavist Dr. A.G.F. van Holk
staat ze vermeld op de oprichtingsakte van de interfacultaire werkgroep Arctisch
Centrum. Ze was de enige niet-hoogleraar en vertegenwoordigde de
Scandinavische talen en culturen in het Arctisch Centrum.
In 1956 werd Amy van Marken aan de Rijksuniversiteit Groningen benoemd
als lector in de Scandinavische talen en culturen. Dat was heel bijzonder, want
ze was toen nog niet gepromoveerd. Pas in het voorjaar van 1970 promoveerde
ze aan de Rijksuniversiteit Gent op het proefschrift Knut Hamsun en de
vrouwenfiguren in zijn werk. Kennelijk was er bij het opstellen van de
oprichtingsakte al van uit gegaan dat Amy van Marken met goed gevolg door de
verdediging van haar proefschrift zou komen want ze staat daarin vermeld als
Dr. A. van Marken. In 1975 werd ze eindelijk aan de Rijksuniversiteit Groningen
benoemd tot hoogleraar Scandinavische taal- en letterkunde.
Amy werd op 21 juni 1912 in Hilversum geboren. Ze was het derde kind in
het gezin van Bernard van Marken en Woudrica Gülcher. Haar vader was
directeur van een makelaardij in effecten. Haar zakelijk en organisatorisch
inzicht moet ze dan ook van hem geërfd hebben. In 1930 begon ze met de
studie Deens aan de Universiteit van Amsterdam. Ook dat was bijzonder want
niet alleen was ze de eerste hoofdvakstudent maar ook had ze het vereiste
gymnasium diploma nog niet. In 1935 deed ze staatsexamen gymnasium. Haar
studie Deens duurde nog tot 1938. Dat had alles te maken met haar brede
interesse; want ze volgde niet alleen de bijvakken Zweeds en
godsdienstgeschiedenis, maar ze was ook aanwezig bij de colleges filosofie en
kunstgeschiedenis. Ze maakte tijdens haar studie gebruik van alle
mogelijkheden die er waren om kennis te verwerven zelfs als die mogelijkheden
in het buitenland (Denemarken en Zweden) waren. Ze verwachtte dat later ook
van haar studenten.
Tijdens haar werk aan de Rijksuniversiteit Groningen was ze voortdurend
bezig met de relatie van Nederland met de Scandinavische landen. Zo was ze
betrokken bij het tot stand komen van het Cultureel Verdrag tussen Nederland
en Noorwegen. Van dit verdrag hebben de leden van het Arctisch Centrum
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tijdens de voorbereiding van het Smeerenburgproject veel gebruik gemaakt. Ook
was ze regelmatig op de Nederlandse ambassades in Kopenhagen, Oslo en
Stockholm en de Scandinavische ambassades in Den Haag. Ze was in die jaren
in feite de verbinding tussen Nederland en Scandinavië.
Het lag gezien haar brede belangstelling voor de hand dat zij een belangrijke
rol in het Arctisch Centrum zou spelen. Tot haar emeritaat in 1982 was ze een
zeer actief bestuurslid van het centrum.
Zelf zei ze over haar rol in het Arctisch Centrum in een interview met Feico
Houweling:
Ik ben er eigenlijk qualitate qua ingekomen. Toen wist ik er niet zoveel van, maar
gaandeweg is mijn interesse opgewekt. Nu vind ik het bijzonder boeiend. Het is
tenslotte zo, dat een groot deel van het Arctisch gebied Scandinavisch is en
daarom vind ik ook , dat er vanuit het Scandinavisch Instituut meer
belangstelling voor dit gebied zou moeten zijn. Toen ik een tijd geleden zocht
naar een nieuw onderzoeksveld, ben ik bij het Arctisch Centrum op het idee
gekomen eens te gaan kijken naar de rol van minoriteiten, zoals Eskimo’s en
Lappen (Inuit en Samen) in de Scandinavische literatuur. Het voordeel van dat
onderwerp is trouwens, dat alle drie Scandinavische landen er direct bij
betrokken zijn. Ik zou willen dat de studenten eens wat meer aandacht
besteedden aan de bijeenkomsten van het Arctisch Centrum dat ligt toch binnen
jullie veld? Ik weet nog dat ik als student naar Den Haag sjouwde om een
bekende Deen te horen spreken. Zulke lezingen werden toen georganiseerd
door de Deense Vereniging in Amsterdam. Er kwamen zo beroemde figuren uit
het Deense culturele leven naar Nederland, zoals de beroemde letterkundige
Vilhelm Andersen. Die heb ik daar horen spreken. Dat was me een belevenis!
Daar was ik de enige jonge vrouw onder allemaal oudere mensen, maar je had
toch maar de kans zo iemand te horen. (Houweling, 1982:41).
Twaalf jaar lang was zij actief betrokken bij het Arctisch Centrum. Niet alleen
was ze van 1975 tot en met 1981 vice-voorzitter en van 1981 tot en met 1982
voorzitter, ze was ook intensief betrokken bij de voorbereiding van het
Smeerenburgproject van het Arctisch Centrum. Samen met Nellejet Zorgdrager
en Prof. Prins zette Amy zich in om de contacten met collegae in Scandinavië
maar vooral Noorwegen te intensiveren en de sfeer gereed te maken voor de
opgravingen op Spitsbergen. Ook heeft ze zich met succes ingezet om het
Rijksmuseum te Amsterdam bij het project te betrekken waardoor de basis van
de geplande expedities wat breder zou zijn.
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In haar wetenschappelijk werk richtte zij zich, zo blijkt ook uit het
bovenstaande citaat, op de Samen en Inuit. Onder de titel Het
bewustwordingsproces in Sameland schreef Amy van Marken een artikel over
de Samen dat in de bundel Het rendier en de Mens, Beelden van Lapland in
1981 is uitgegeven door het Arctisch Centrum. Ze geeft daarin niet alleen een
overzicht van de geschiedenis van de Samen, maar beschrijft ook de
negentiende en twintigste eeuwse politiek van Noorwegen en Zweden ten
aanzien van de Samen en de reactie van hen op die politiek. Een reactie die
aanvankelijk zeer gelaten was. Volgens Van Marken blijkt uit de literatuur dat
militante acties en opstanden schaars waren in de geschiedenis van de Samen.
Alleen als het beslist niet anders kon werd geweld gebruikt. Zo speelde de
opstand in Kautokeino in 1852 een grote rol omdat men in Samische
activistenkringen van vandaag telkens weer verwijst naar juist deze opstand.
Men trekt parallellen tussen Kautokeino en het verzet tegen de indamming van
de Altarivier. Kautokeino wordt zo gebruikt als schakel in het
bewustwordingsproces: de Samen willen verlost worden van het
deterministische trauma, dat alle verzet vergeefs is. Aldus van Marken (1981).
Een ieder die in het bewustwordingsproces van de Samen een rol heeft
gespeelt komt in het artikel van Van Marken aan bod: predikanten, onderwijzers,
schrijvers en dichters passeren de revue. Ze toonde daarmee haar grote kennis
van de literatuur over de Samen en het Samenland. Samen met Nellejet
Zorgdrager was Amy van Marken in het Arctisch Centrum de grote deskundige
op het gebied van de Samen.
In de laatste jaren van haar leven heeft Amy van Marken van
Scandinavische zijde veel erkenning gekregen voor haar werk aan de relatie
tussen Nederland en de Scandinavische landen. Ze ontving koninklijke
onderscheidingen in Denemarken, Noorwegen en Zweden en eredoctoraten van
de universiteiten van Tromsø en Umeå.
Op 15 juni 1995, zes dagen voor haar drieëntachtigste verjaardag overleed
Amy van Marken in Amsterdam. Ze schonk haar hele bibliotheek aan de
Rijksuniversiteit Groningen en stelde een fonds in om studenten Scandinavische
talen en culturen in de gelegenheid te stellen hun kennis van taal en cultuur van
de Scandinavische landen te vermeerderen.
SUMMARY
Amy van Marken (1912–1995) was a very special person in many ways. Not only
was she the only woman among the founders of the Arctic Centre but she was
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also the only associate-professor among the professors and the only person who
did not have a PhD at that time. In the spring of 1970 when the Arctic Centre
was founded, Amy van Marken defended her thesis at the University of Gent in
Belgium and in 1975 she was finally appointed as a full professor in
Scandinavian languages and cultures. Until her retirement in 1982 she was a
very active member of the board of the Arctic Centre and she served the Centre
in an excellent way as vice-president from 1975 to 1981and as president in
1981–1982. In that period Amy van Marken was particularly active in intensifying
the Scandinavian contacts. She worked very hard on the preparation and
execution of the Smeerenburgproject,
In 1995 Amy van Marken died unexpectedly at the age of almost 83. She
was decorated in Denmark, Sweden and Norway and received honorary degrees
from the Universities of Tromsø in Norway and Umeå in Sweden.
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Smeerenburgteam vertrekt van Schiphol (1979). Foto: Arctisch Centrum.
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