
MIA VAN OOSTVEEN IEN VERGITEN BUSSUMER AUTRICE?

Met spanning heb ik de verschenen afl-everingen van het Contactblad en ook
Marcus van der Heide's boek BUSSUM D00R SCHRIJVERS0GEN doorqewerkt, om te
zien of ik iets meer gewaar kon worden over de Bussumer autrice Mia van
0ostveen, die -ongedateerd- de boeken "Marguerite maakt een vlagrr en rrHen-

ri Arnaud, Leraar en Veldheer der Wal-denzen" schreef en liet uitqeven door
J.N.Voorhoeve te Den Haag.
Het eerstgenoemde boek , in het Nederl"ands overiqens
tellend, verscheen ook in Italië (in het Italiaans)
het Frans).
Mia van 0ostveen werd tot erel-id van het Wafdenzisch Geschiedkundiq Genoot.-
schap verheven, voor weJ"k genooLschap zij 3 publicaties verzorgde over be-
roemde Wafdenzen, die ooit in Nederland woonden (Uitgegeven door de Socie-
tà di Studi Valdesi te Torre Pellice, het genoemd geschiedkundig genoot-
schap en ook het Nederl-andsch Archief voor Kerkqeschiedenis).

Vlaqgenkundig geïnteresseerd kwamen wij haar op het spoor door 2 TVuitzendin-
gen van de fvangel-ische Omroep (28 dec. 1972 en B febr, 1913) over "De Wal-
denzen. Het. Israel van de Alpenrt. Immers, Mia van Oostveen heeft "geholpen
bij de samenstelling van dit programmarr(brief d.d. 23/3/1973 aan A. Jansen
Den Haag). Zi.j verzorgde tekeningen bi.j de programmas, waarbij zij ook een v.laq
van de Wal-denzen liet. zj-en, met het embleem zoa1s ik hierbij laat weergeven.

Voor zover de fezer niet de Waldenzen kent: men moet voor de historie van
deze Christengroepering teruggaan tot de afleroudste tijden, lang vóór de
Reformatie, toen er in Noord-Italiê in de 4de en de Bste eeuw al christenqe-
meenten bestonden van een -zouden wij nu zeqgen- reformatorische signatuur.
Grootse litteratuur leverde mejuffrouw M.S.H. van 0ostveen niet, maar wef
werd zij zel-fs internationaa-I bekend door de rrvlaggendocumentatie" onder vlag-
genkundigen !

Muiderbrerq, juni 1985

Klaes Sierksma

MfA VLN OCSTVHEI'I, eigenli,jk lrtaria
Susanna Henriêtte van Oostveenr was
niet aan nijn aandacht ontsnapt. Ze
is f4-r'1899 in Bussum ,;eboren en
stierf aldaar op tien november 1979.
Het aantal 'eigenlijke' boeken i.ras
te gering om haar j-n het supplement
van een volgende oplaag op te nemen.

/,.1s illustratie-tekenares il-Iusteer-
iie ze vele boeken, vooral kinderboeken. Het Waldenzische wapen, zoals dít op kerkmuren

en als nsigne rn Italie uoorkont

slechts 73 bladzijden
en in Zwitserland (in
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'De uac/c/eu'andeling t'au Vader [rersen
..*"ïï. 
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Je;i ju'leel varL iLiust.ratiekunst is le wadienwandelinÊ van,r'acier l1rersen,
*, ;ussun. er?enisin.1 voor gorisd.i,enst
-v l'. i'a:- oensel Lcoy be';er<te een sc:rets \/e:l ibrarnsz, voorkonend ín ,tZo-

nerr- orr'?r ''/er:cjierten i;- l,oc:'ihoff lroni::en. -:el boercje onlsionci op Ier-schel-lir3, Lea:'llevrcuw van;e,..uic (tientallen jaren bevrienci met l.lia
il:'- t^i=ftlsanv aLr ! v. ! t==LL, :i:_ nee j.eel-de: oc ;],,'ió lar.r:e ieef tt.d bivakr.eercie ,vi ia een
:--il an; :iet ,'a:, oe:iseI l.ooy oF lerschel_iin:.
- ?:na:s o\, aeze '^as l": iars _noofd..-eaachte net evangeiiseren. la:rtoe ver_
ioe ide ze ;: zo:er"naarien lr: par"'s, )larseil-re { on'rang ,ran ioden onderi,eg
r::: rsraëi) en vooral nef, Rifu:io van ce rialcenà"r, i,, lurl-.n. ii_erheen
:i-: -a.rí V)vL-''ír'aL rlar w en ),e opcrensstet va.rL :-a.at Lezínqen gingen dan oOk naafje Íaicer.:er:. In cui:e.l-"naJ" urtikelen over haar rordt ;teevast gesproken'tzn '' eea le'r-o: voo: de ,ialienzer,".
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Ín 1.979 ging een bescheiden vrouw,' die slechts
vulde en nimmer de publiciteit zocht, heen. In
RIAM I S.
Thans, meer dan 1! jaar later, toch bescheiden
Mia van Oostveen- aandacht voor deze 'tvergeten

haar taak al-s mens ver-
de kranten geen IN I"lEl"tO-

-a1s in de geest van
autricerr.

EEN NiEUWE LENTE, EEN KLOEK BESLUi','ix En ER. MEI r.íuN HOND oP uiT :"
DAN HOEF i}< NiET MEER ALLE DAGEN
AAN A,NDEREN Ort HULP TE VRAEEN

EN DAIIKB,qAR DENK iT< ONPTR'T EAAN :
''\^/AT HEBT Ó VEEL VOOR MiJ EEDAAN J ''

lIet dank aan
bovenstaande

Mevrouw',i.L.
ill-ustratie.

van ue Ruit voor de noclige inlichtingen en de

l.'larcus van cier HeÍde
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BOERSMA MUZIEK bv
BRINKLAAN 76 BUSSUM TELEFOON 1il84

Grote collectie Piano's Vleugels,

orgell, klcine

muzickinstrumenten

cn acccrsoircs

BladmuziekGrote sortering


