In memoriam Nantko Lieven Dodde
Op 28 april 2022 overleed prof. dr. Nantko Lieven Dodde (1932-2022). Nan Dodde
was van 1 januari 1986 tot 1 februari 1997 als bijzonder hoogleraar verbonden
aan de faculteit Sociale Wetenschappen bij de toenmalige vakgroep
Onderwijskunde. Zijn leerstoel “Geschiedenis van het onderwijs, in het bijzonder
het Nederlandse onderwijs” was ingesteld door de Maatschappij tot Nut van ‘t
Algemeen en Nan was de eerste bezetter van die leerstoel.
Nan Dodde had een degelijke achtergrond in de
geschiedenis van het onderwijs, onder meer door
zijn onderzoek waarop hij in 1968 promoveerde bij
Len de Klerk. De titel van zijn proefschrift luidde:
“Het rijksschooltoezicht in de Bataafse Republiek;
een onderzoek naar het denken en het doen van de
eerste schoolopzieners in de departementen van de
Amstel, de Delf en Texel en van het departement
Holland tijdens de schoolwetten van 1801 en 1803”.
Ook na zijn promotie publiceerde hij uitbundig
nationaal en internationaal, en niet alleen over de
geschiedenis van het onderwijs. Zo schreef hij het
Nederlandse hoofdstuk in het International handbook on the history of
education, en liet hij in het onderwijspraktijkblad Didaktief weten dat
onderwijs niet geschikt was om normen en waarden bij te brengen.

Kleurrijk
Nantko’s onderwijs over de geschiedenis vond goed aftrek bij de studenten
Onderwijskunde. Hij was (naast zijn hoofddocentschap aan de Erasmus
Universiteit in Rotterdam) voor slechts één dag in de week aan de
Universiteit Utrecht verbonden, maar wanneer hij aanwezig was kon je dat
niet ontgaan. Hij was een kleurrijk lid van de universitaire gemeenschap
met duidelijke meningen en die stak hij niet onder stoelen of banken.

Erudiet
Nan viel ook op door zijn eruditie: niet alleen was zijn kennis over het
onderwijs en de geschiedenis daarvan fenomenaal, maar ook daarbuiten
waren er weinig onderwerpen waarover hij niet veel wist en een mening
had. Met hem naar een conferentie gaan was een belevenis; dat betekende
dat er een hoop te lachen viel maar ook dat je verrijkt weer thuiskwam. Wij
gedenken Nan Dodde met veel respect en wensen zijn partner en overige
familie veel sterkte met dit verlies.
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