
TON HERTOGH: ONDERWIJSMENS EN VERTALER LATIJN 
 
 

Op dinsdag 15 mei 2012 is de wandeling 
naar de plek van het interview kort: de 
Benedictus-Bernadettekerk ligt naast mijn 
flat. Daar heb ik afgesproken met Ton 
Hertogh. Hij behoort tot de oudere 
parochianen die elke dinsdag om 9.30 uur 
naar de kerk komen om eucharistie te 
vieren. Pastor Van den Ende gaat dan voor. 
Na afloop van de viering wordt er koffie 
gedronken in een zaaltje naast de kapel. 
Daar ontmoet ik Ton. Wat mijn interviews 
betreft, blijkt mond-op-mondreclame goed 
te werken: ik kóm voor Ton, maar voor de 

zoveelste keer komt iemand zich melden voor het volgende interview. Na de koffie 
trekken Ton en ik ons terug in een aparte ruimte. Het interview kan beginnen. 
 
 
Ton, hoe luidt je naam voluit? 
‘Antonius Joseph Maria Hertogh. Mijn vader was hoofd van de Sint-Josephschool in 
Spoorwijk in Den Haag, vandaar die tweede naam.’ 
 
 
Waar en wanneer ben je geboren? 
‘In Rijswijk, op 16 maart 1935. Aan de Van Vredenburchweg 100c. Dat huis is er 
nog. Als je bij restaurant ’t Nest een rijtje kleine huizen gepasseerd bent, is het het 
eerste grote huis. Mijn ouders woonden eerst in Den Haag, maar hadden inmiddels 
acht kinderen gekregen en zochten een groter huis. Dat werd Van Vredenburchweg 
100c. Na mij is mijn jongste broertje er nog geboren.’ 
 
 
Heb je altijd in Rijswijk gewoond? 
‘Nee. Omdat ik priester wilde worden, moest ik naar het kleinseminarie te Heemstede 
en daarna naar het grootseminarie te Warmond. Uiteindelijk ben ik niet in een 
geestelijk ambt maar in het onderwijs terecht gekomen. Vanwege de scholen waar ik 
les gegeven heb of waarvan ik rector geweest ben, heb ik in nog zeven andere 
plaatsen gewoond, onder andere in Vianen, vijftien jaar lang. Maar aan het eind van 
de rit ben ik weer teruggekeerd naar Rijswijk, zeg maar: terug naar de bron.’ 
 
 
Kun je iets over je ouderlijk gezin vertellen? 
‘Mijn vader kwam uit het Brabantse Stampersgat. Hij werd, zoals ik al vertelde, hoofd 
van de Sint-Josephschool in Spoorwijk. Maar wij woonden aan de Van 
Vredenburchweg in Rijswijk. Voor veel kinderen uit die buurt was het toen gewoon 
om in Den Haag naar school te gaan. Dat was dichterbij.’ 
‘Ons gezin bestond uit tien kinderen: eerst kwamen er vier jongens, toen twee meisjes 
en daarna nog eens vier jongens. Ik hoor bij dat laatste rijtje, want ik was op één na de 
jongste van het gezin. Drie broers van mij werden hoofd der school, één werd 
conrector van het Lodewijk Makeblijde College en nog een broer werd op die school 
administrateur. Alle onderwijsbroers hebben op de Bisschoppelijke Kweekschool aan 



de Paramaribostraat in Den Haag gezeten. Mijn broer Gerard, met HBS als 
vooropleiding, heeft er een spoedcursus voor onderwijzer gedaan. Het tekort aan 
onderwijzers hing, meen ik mij te herinneren, samen met de Tweede Wereldoorlog. 
De andere broers zijn het zakenleven ingegaan.’ 
‘Van die tien kinderen zijn er al zes overleden, waaronder mijn jongste broer. Er zijn 
er nog vier in leven: drie jongens, waaronder ik, en één meisje.’ 
 
 
Kun je iets over de sfeer thuis vertellen? 
‘De sfeer was zonder meer goed. Er gebeurden wel eens vervelende dingen, maar dat 
had je in elk gezin. In ons geval was dat vooral de oorlog. Ik herinner me de 
Hongerwinter ’44-’45 als de dag van gisteren. Ons huis aan de Van Vredenburchweg 
werd gebombardeerd. De Engelsen hadden het op het Rijswijkse Bos gemunt. Daar 
werden V1’s op Engeland gelanceerd. De Engelse bom kwam bij ons terecht. Er zijn 
toen vijf mensen overleden: twee buurjongens en drie passanten. Van ons gezin werd 
niemand getroffen. Mijn vader was toen niet thuis. Met de pastoor was hij op de fiets 
naar Zoetermeer om eten te kopen. We werden ondergebracht in de school van mijn 
vader. Daar hebben we zo’n negen maanden gewoond.’ 
’Goed, terug naar de sfeer thuis. Mijn vader was een zeer sociale man. De Sint-
Josephschool hoorde bij de Jeroenparochie, dus deed hij veel voor de kerk. Er waren 
toen drie kapelaans: mijn vader werd de vierde kapelaan genoemd. Hij was vooral 
veel op pad voor de Sint-Vincentiusvereniging. Mijn moeder zat ’s avonds vaak 
alleen met de kinderen. Daar had ze moeite mee.’ 
‘Mijn moeder was een verstandige vrouw. Ze heeft haar kinderen goed opgevoed. Ik 
herinner me niet ooit een tik van haar gekregen te hebben. Wel van mijn vader, maar 
dan hadden we het ook te bont gemaakt.’ 
 
 
Wat voor opleiding heb je genoten? 
‘Ik wilde priester worden. Dan had je gymnasium nodig. Dus ging ik naar het 
kleinseminarie. Dat was Hageveld in Heemstede. Ik heb er van ’47 tot ’53 gezeten. 
Daarnaast kon je ook staatsexamen gymnasium-alpha doen. Dat was niet nodig voor 
de priesteropleiding, maar mijn vader zei: “Als het mag van het kleinseminarie, doe 
het dan.” Die raad heb ik opgevolgd. De betere studenten op Hageveld werden er 
inderdaad uitgepikt om zich op dat staatsexamen voor te bereiden.  
Daarna ging ik naar het Philosophicum, een soort onderbouw van het grootseminarie. 
Er werd vooral filosofie gedoceerd. Dat was van ’53 tot ’55. Daarna stroomde je door 
naar het Theologicum, het hart van de priesteropleiding. Maar toen speelde bij mij het 
celibaat een rol, want ik begon naar de meisjes te kijken. Ik zag mezelf niet in mijn 
eentje mijn leven leiden. Men vroeg mij toch vooral door te gaan, maar er werd geen 
dwang toegepast: ik moest zelf beslissen. Ik heb toen besloten om weer naar huis te 
gaan.’ ‘Daar stond ik, 20 jaar oud. Wat nu? Mijn vader en moeder zouden mij op het 
station op komen halen, want ik kwam met de trein naar huis. Definitief. Ze hadden 
het er met elkaar over gehad en vroegen hoe ik nu verder wilde. “Ik wil graag het 
onderwijs in,” heb ik toen gezegd. Omdat ik mijn gymnasium-alpha had, kon ik naar 
de universiteit. Het werd Leiden. Ik heb er klassieke talen gestudeerd en wel om twee 
redenen. Ik wilde op een gymnasium les gaan geven, want dan gaf je veel lessen aan 
een klein aantal leerlingen. Zo zou je de leerlingen beter leren kennen. Dat is precies 
wat ik wilde. De tweede reden is, dat ik Latijn en Grieks gewoon mooie talen vond.’ 
 



Een internaat had vaak een strak dagritme. Hoeveel ruimte was er voor 
nevenactiviteiten? 
‘Die ruimte was beperkt. Je kon er wél volop aan sport doen. Volleybal had mijn 
voorkeur. Dat deed ik graag. Ik heb in die tijd ook in een patrouille van de verkennerij 
gezeten, zo’n drie jaar. Meer liet het dagritme niet toe.’ 
 
 
Je had het over de meisjes. Hoe is het daar verder mee gegaan? 
‘Mijn vrouw Francisca, of gewoon Cis, was de dochter van kerkmeester Zaat. Zij 
hoorde met haar vader bij de Sint-Jeroenparochie in Spoorwijk. Mijn broer Gerard, de 
conrector van het LMC en helaas vroeg overleden, kreeg verkering met Greet Zaat. 
Dan begrijp je het al: van het ene huwelijk komt het andere. Wij hebben vijf jaar 
verkering gehad, van 1955 tot 1960. Toen zijn we getrouwd.’ 
 
Je wilde het onderwijs in. Heb je daar inderdaad je boterham verdiend? 
‘Ja en nee. In 1961 ben ik begonnen als leraar klassieke talen op Leeuwenhorst. Dat 
was het kleinseminarie van het bisdom Rotterdam, dat in 1956 opgericht is. Zo’n tien 
jaar heb ik dat gedaan. In 1970 ben ik rector geworden van een gymnasium in Breda. 
Het was een kleine school, maar vanwege de Mammoetwet moesten we fuseren. In 
Nieuwegein werd toen net een nieuwe school geopend. Die was nog klein en 
overzichtelijk. Daar werd ik weer rector. In de drie jaar dat ik er gewerkt heb, werd de 
school erg veel groter dan ik verwacht had. Naast mijn rectorschap kon ik niet meer 
voor de klas staan om de klassieke talen te doceren. Ik sprak sporadisch leerlingen. 
Dat vond ik erg jammer.’ 
In 1977 werd mij gevraagd om naar de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht 
te komen. Ik heb er niet alleen les gegeven, maar ben er ook studentendecaan 
geweest. Het betekende ook, dat we naar Vianen verhuisden. Daar hebben we vijftien 
jaar gewoond. In 1987 werd mij gevraagd om benoemingenadviseur te worden van de 
bisschop van Rotterdam. Dat is feitelijk de personeelschef van het bisdom. Dat 
betekende veel reizen, door héél het bisdom, en met priesters en pastoraal werkenden 
contact onderhouden. Op grond daarvan gaf ik adviezen en deed ik suggesties met 
betrekking tot benoemingen aan de bisschop. Die werden meestal overgenomen. Maar 
omdat Vianen nogal excentrisch ligt, zijn we verhuisd naar Rijswijk, terug naar waar 
het ooit begonnen is. Rijswijk ligt centraal in de bisdom Rotterdam. Van daaruit kon 
ik gemakkelijker priesters en pastoraal werkenden bezoeken. Maar ook mijn eigen 
familie kon ik weer regelmatig bezoeken. Dat was mooi meegenomen.’ 
 
 
Ton, je hebt het over je werk als personeelschef van het bisdom Rotterdam gehad. 
Hoe sta jij eigenlijk in de r.-k. kerk? 
‘Ik voel me in de huidige kerk met al die regeltjes en met haar gedoetjes niet meer zo 
thuis. Maar ik heb er mijn wortels liggen, dus blijf ik erin, ondanks alle moeite die ik 
ermee heb. Ik probeer er toch iets aan te veranderen volgens de inzichten die ik 
momenteel heb. Het Tweede Vaticaans Concilie is me dierbaar. Het was een keerpunt 
in de r.-k. kerk.’ 
 
 



Eigen ideeën, zeg je. Kun je daar een voorbeeld van geven? 
‘Mijn eigen ideeën lopen parallel aan die van de Acht Mei Beweging. Dit was een 
beweging van progressieve katholieken, ontstaan bij gelegenheid van het bezoek van 
paus Johannes-Paulus II aan Nederland. Een van de aandachtspunten was het celibaat. 
De kerk moet sacramenten bedienen. Dat mogen alleen de priesters doen. Die moeten 
ongetrouwd blijven. Dat levert in onze tijd minder bedienaren op. De kerk vindt 
zichzelf kennelijk belangrijker dan dat ze priesters ruimere kansen geeft om de 
sacramenten toe te dienen. En dan heb ik het nog niet eens over de vrouwen! Die 
zouden in het ambt veel meer kansen moeten krijgen. Je ziet, dat ze het goed doen. 
We hebben in deze parochie een uitstekende pastoraal werkster, misschien  wel de 
beste van het bisdom.’ 
 
 
Ik zou het nu graag willen hebben over het gezin dat Cis en jij gesticht hebben. Kun je 
daar iets over vertellen? 
‘We hebben vier kinderen. Vivien is de oudste. Ze is pas 50 geworden. Dan schrik je 
even: mijn dochter al 50! Ze is gehuwd met een Braziliaan en woont ook in dat land. 
Ze hebben drie kinderen. Wij zien hen zeker twee keer per jaar: ze komen één keer 
hier naar toe en omgekeerd gaan Cis en ik daar ook een keer naar toe. Ze verblijven 
hier wel langer dan wij in Brazilië, vanwege de overige kinderen die we hier hebben 
wonen.  
Laat ik daar mee verder gaan: Christiaan is de tweede, geboren in 1963. Een 
gedenkwaardig jaar: mijn vader is toen overleden, maar het is ook het jaar van de 
moord op Kennedy en het overlijden van paus Johannes XXIII. Christiaan heeft, 
evenals Vivien, een universitaire opleiding genoten, in Leiden. Hij is nu actuaris. Hij 
woont in Voorschoten en heeft ook drie kinderen.  
Dan komt er weer een dochter: Astrid. Zij heeft ook de universiteit gedaan en is 
huisarts. Ze heeft drie kinderen.  
En dan komt er nog een zoontje: Toy. Geboren in 1968. Vroeger was zijn roepnaam 
Ton. Dat was verwarrend. Als mijn vrouw ‘Ton’ riep, kwamen mijn zoon en ik 
tegelijk aanhollen. Cis zei toen een keer tegen onze zoon: “Toy, jij bent mijn 
speelgoedje.” Sinds die dag heet hij Toy. Toen hij naar de middelbare school ging, zei 
ze: “We zullen je nu weer netjes Ton noemen.” Daar wilde hij niets van horen, dus 
heet hij nu nog steeds Toy. Hij heeft een HBO-opleiding gedaan en is gehuwd. 
Onlangs is het eerste kind geboren. Zijn vrouw is in verwachting van de tweede. Als 
het kind geboren is, hebben wij precies een elftal kleinkinderen.’ 
 
 
Hoe is de band met de kinderen? 
‘Die is goed. Wij zijn dankbare en trotse ouders. Het zijn uitstekende kinderen: ze 
hebben een goede opleiding gehad en die ook afgemaakt, zijn oppassend en ze 
genieten van het leven.’ 
 
Zijn ze kerkelijk? 
‘Er is er één een beetje kerkelijk. De overigen hebben niets met de kerk. Mijn vrouw 
en ik vinden het jammer, maar het is geen groot probleem. Ze hebben veel andere 
dingen die ze goed doen. In het verleden gingen ze bijvoorbeeld met de kerst met ons 
mee naar de kerk. Dat vonden we fijn. Maar op een gegeven ogenblik haakte mijn 
oudste zoon af. Hij studeerde toen in Leiden en verzorgde daar een kerstnacht voor 
ouderen en arme mensen. Om díe reden ging hij niet met ons mee. 



Dat heeft me toch wel aan het denken gezet: ik wilde met de kerst vooral de 
gezinsband ervaren, híj spande zich in voor anderen. Natuurlijk respecteren mijn 
kinderen dat Cis en ik ons verbonden weten met de kerk. Ze houden er ook rekening 
mee.’ 
 
 
Ik schat in, dat je werk veel tijd in beslag nam. Hoeveel ruimte was er voor 
nevenactiviteiten? 
‘Toen wij in Noordwijkerhout woonden, ben ik bestuursvoorzitter geworden van de 
Mater Amabilisschool. Dat was een soort huishoudschool. Jonge vrouwen kwamen er 
in de avonduren om dingen te leren die met het huishouden te maken hadden: het 
inrichten van een woning, hygiëne, koken, de was doen, naaien enzovoort.’ 
‘Met iemand anders, professor Van Braam, heb ik de Stichting Dorpshuis 
Noordwijkerhout opgericht. Er waren veel kinderen in Noordwijkerhout, maar er 
werd weinig voor hen gedaan. We wilden een ‘dorpshuis’ stichten en ook een 
speeltuin voor de kinderen.’ 
 
 
Ben je nu nog maatschappelijk betrokken? 
‘Laat ik bij de kerk beginnen. Tot m’n 75e ben ik lector geweest. Dat doe ik nu alleen 
nog in de mis voor de oudere parochianen op dinsdagmorgen. Eens in de maand  
reden mijn vrouw en ik in een bejaardenhuis de mensen die dat wilden naar de kapel 
en weer terug naar hun kamer. Maar dat werk werd wel zwaar. Twee jaar geleden ben 
ik met alle baantjes gestopt. Wat ik nu nog voor de gemeenschap doe, is allemaal ad 
hoc. Ik ben nog wél lid van de Rotaryclub. Daar zamelen we onder andere geld in 
voor goede doelen.’ 
 
 
In ‘Pastorale’ las ik, dat je met een groepje ‘De consensu evangelistarum’ van 
Augustinus vertaald hebt. Kun je daar iets over vertellen? 
‘Toen ik met pensioen ging, 
verscheen er een verhaal in een 
kerkelijk blad over mijn werk als 
personeelschef van het bisdom 
Rotterdam, over hoe goed het was, 
dat een leek zulk werk kon doen en 
hoezeer de kerk meeging met haar 
tijd. Hans, een oud-student van mij uit 
Utrecht, theoloog inmiddels, las dat: 
Ton Hertogh met pensioen. Hij was 
studiesecretaris bij de Augustijnen. 
Daar had men het ambitieuze plan 
opgevat om de werken van Augustinus   Diner bij gelegenheid van het afscheid van Ton Hertogh (links)   
in het Nederlands te vertalen. Maar er     als personeelschef van het bisdom Rotterdam 

was niet genoeg geld voor. Daarom  
dacht men aan een paar vertaalprojecten met oud-classici die er plezier in hadden om 
dat vertaalwerk te doen. Hij had al een ander gestrikt voor het vertalen van ‘De 
consensu evangelistarum’. Dat was Leo, een oud-klasgenoot van mij, die priester 
geworden was in het bisdom Haarlem. Hans nodigde ons tweeën uit. Leo en ik 
vonden het leuk om elkaar weer eens te zien, dus besloten we onze schouders onder 
het project te zetten. 



Hans had nog een derde persoon aangetrokken: een 
Neerlandicus. Die moest ervoor zorgen, dat de vertaling 
mooi Nederlands werd. Dat had hoge prioriteit. Leo zorgde 
voor de grove vertaling. Dan kwam hij bij mij, wij bogen 
ons erover, brachten wijzigingen aan en kwamen zo tot één 
tekst. Die ging naar de Neerlandicus om er goed 
Nederlands van te maken. Af en toe kon je nog zien, dat er 
uit het Latijn vertaald was. Daar stelde de Neerlandicus 
dan vragen bij, zodat hij wist hoe bepaalde Latijnse termen 
of constructies in het Nederlands te formuleren.  
Wat de titel zelf betreft: ‘De consensu evangelistarum’ 
betekent letterlijk ‘Over de vereenstemming van de 
evangelisten’, maar ‘Vier evangelisten, één evangelie’ 
klinkt beter. 

Het vertaalproject van ‘De consensu evangelistarum’ heeft tien jaar geduurd. Van de 
300 grotere en kleinere werken die Augustinus geschreven heeft, zijn er in de serie 
van de Augustijnen inmiddels zo’n twintig verschenen in boekvorm. En zelfs nú 
wordt nog steeds onbekend werk van Augustinus aangetroffen, bijvoorbeeld in oude 
kerken of bibliotheken. Die man heeft zo ontzettend veel geschreven!’ 
 
 
Wat heb je met Augustinus? 
‘Voor m’n doctoraal klassieke talen heb ik als bijvak vulgair Latijn gekozen. Dat is 
niet het klassieke Latijn, maar het volkslatijn, de voorloper van onder andere het 
Italiaans en Frans. Beide tref je aan bij Augustinus: hij schreef in keurig Latijn, maar 
preekte in de volkstaal. Tijdens dat bijvak zijn Augustinus en de andere kerkvaders  
op mijn weg gekomen. Ik had al het nodige van Augustinus gelezen, zoals zijn 
‘Belijdenissen’, toen mij 35 jaar later gevraagd werd aan dat vertaalproject mee te 
doen. Mede daarom zag ik het wel zitten.’ 
 
 
Je schrijft in Pastorale, dat Augustinus benadrukte, dat je de evangelies niet alleen 
letterlijk moet lezen. Kun je daar iets meer over vertellen? 
‘De jonge Augustinus was geen christen. Hij was professor in de retorica. Met een 
stel vrienden was hij regelmatig in discussie. Op een goed moment kreeg hij de Bijbel 
in handen. Hij las er wat in, maar ontdekte al snel, dat het geen mooi Latijn was. Dat 
wilde hij niet lezen, dus legde hij het boek terzijde. Maar later werd hij wel door de 
ínhoud getroffen. Dat kwam door Ambrosius. Die preekte iedere zondag in Milaan.  
Augustinus ging daar eens luisteren en 
raakte toen diep onder de indruk van 
wat Ambrosius preekte. Dus ging hij 
zich meer voor het christelijk geloof en 
de Bijbel interesseren. In die tijd zaten 
gelovigen en andersdenkenden elkaar 
stevig in de haren over hoe de Bijbel uit 
te leggen. De vier evangelies leken 
elkaar immers op heel wat punten tegen 
te spreken. Gelovigen vroegen hem hen 
te helpen de Bijbel aan 
andersdenkenden uit te leggen.  
Dat werd voor hem de aanleiding om        Augustinus en zijn moeder Monica geschilderd door Ary 
‘De consensu evangelistarum’ te schrij-    Scheffer (Dordrechts Museum) 



ven. Daarin benadrukt Augustinus, dat je niet alles even letterlijk moet nemen. Als 
Jezus volgens het ene evangelie vier dagen in Jeruzalem vertoeft en volgens het 
andere zes dagen, dan gaat het om tweederangs verschillen. Je kunt er ook ‘enkele 
dagen’ in lezen. De evangelisten zijn niet bezig geweest om de dagen te tellen, dus 
stel in die richting ook geen vragen, meende Augustinus. Houd de grote lijn in de 
gaten: het gaat om een boodschap van liefde en vrede. Dat moet je uitdragen. 
Augustinus had er dus oog voor, dat je de Bijbel op verschillende manieren kan 
uitleggen. Je moet de Bijbel ook wel wíllen begrijpen. Mensen van de 20e en 21e 
eeuw lezen literatuur, dus ook de Bijbel, anders dan mensen van vijftien eeuwen 
terug.’ 
 
 
Tot slot Ton, hoe kijk je tegen Rijswijk aan? 
‘Ik woon er. Ik ben er geboren. Als kind ging ik in Den Haag op school. We liepen er 
naar toe via het zogenaamde Driecentenlaantje. De Sint-Josephschool was dichterbij 
dan de Rijswijkse scholen. Toch ben ik trots op Rijswijk. We horen niet bij Den 
Haag. We zijn nog steeds een eígen gemeente.’ 
 
 
Ton heeft in alle rust zijn levensverhaal verteld. Het loopt tegen twaalven. We 
stoppen en verlaten de Benedictus-Bernadettekerk. Samen lopen we een stukje op. 
Ton woont iets verderop aan dezelfde Sir Winston Churchilllaan.  


