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Schenking: 
Lijst van aan het Letterkundig Museum te Den Haag overgedragen handschriften en 
manuscripten op woensdag 10 november 2010. Aansluitend is enige biografische en 
bibliografische informatie vermeld.  
 
De schenking omvat manuscripten en handschriften van auteur en spiritistisch 
medium Mej. (Jonkvrouwe) Jacoba C. Calkoen. 
 
Herkomst:  
Deze manuscripten en handschriften zijn vrijdag 19 juni 2009 (her) ontdekt in een 
boekenkist die al talloze jaren onaangeroerd stond in de archiefruimte en 
boekenopslag van de Nederlandse Vereniging van Spiritualisten "Harmonia" in 
hun gebouw aan de Ambachtstaat 12 te Utrecht. zie www.harmonia-nl.org . 
 

 
 
Bij inventarisatie bleek de kist de volgende handschriften te bevatten. Manuscripten 
van boeken, uitgeschreven lezingen te houden voor Harmonia afdelingen en enkele 
losse handschriften.   
 

1) Manuscripten van boeken 

Negen handgeschreven manuscripten van boeken. In papier gewikkeld, vaak dun 

pakpapier in twee gevallen ingepakt in kranten, met touw ombonden. Met pen is de 

titel en soms een datum vermeld aan de buitenzijde. Manuscripten worden in zelfde 



staat waarin ze zijn gevonden (dus ingepakt) overgedragen aan Letterkundig 

Museum. De manuscripten zijn dus niet door ons bekeken. 

Titels: 

1) ‘Het leven spint zijn draden’ – 1943 
2) ‘Het Leven spint zijn draden’ 
3) ‘Melchior’ 
4) ‘Castlello met Sole’ (? – niet goed leesbaar) 
5) ‘Levensopgang’ 
6) ‘De berekende kracht’ 
7) ‘De Vlucht door de Tijden’ 
8) ‘De Reis naar het Wonderland’, manuscript ingepakt in krant “De Telegraaf” 

van zondag 15 december 1935 
9) ‘Het was in Mei’, manuscript ingepakt in krant “De Telegraaf” van 9 februari 

1937.  
 
 

 
 

 
2) Handschriften van lezingen gegeven voor Harmonia afdelingen (1931 – 1939) 
 
In kaft (blauw of rood) gevat 34 stuks volledig uitgeschreven lezingen en zondagslezingen. 
De datum van schrijven is doorgaans aangegeven op de laatste bladzijde van het 
manuscript. Op de binnenkant van de kaft, achterin, zijn vaak de plaatsen (= Harmonia 
afdelingen) en data waarop de lezing is gehouden vermeld. 
 
 
Titel     datum  Voorgedragen: Harmonia afd. + datum: 
 
-Een visioen    07-11-1931 onbekend 



 
-God groeit in ons   30-04-1933 Den Haag, 28-01-1934 
 
-Het visioen van den schipbreukeling  30-01-1932 Nijmegen, Den Haag, Rotterdam II 
 
-De stuwkracht van het spiritisme 13-03-1932 Nijmegen, Wageningen, Den Haag,  

               Utrecht 
-Een krachtige geloofsbelijdenis  onbekend Den Haag III, 14-04-1935, Rotterdam   

19-05-1935, Utrecht 02-06-1935 
-Ware spookgeschiedenissen  02-04-1933 onbekend 
 
- Uit mijn seanceboek   onbekend Nijmegen 26-02-1933 
 
- De man, die god ontvluchten wilde onbekend Nijmegen 06-011-1932,  

Den Haag 05-11-1933,  
Utrecht 18-03-1934 

-Toon in uw leven dat gij een kind   
Gods zijt    Onbekend Nijmegen 02-09-1933,  

Rotterdam 13-05-1934 
-Wat het spiritisme en zijn 
verschijnselen ons te zeggen heeft 14-02-1932 onbekend 
 
-Over het heimwee der ziel  10-04-1932 Rotterdam 08-05-1932, 
        Nijmegen 05-06-1932, 
        Den Haag 26-06-1932 
        Utrecht 04-09-1932 
 
-De kluizenaar    onbekend  onbekend 
 
-De invloed die het spiritisme op 
het leven moet uit oefenen  20-11-1932 Den Haag 
 
-Het leven een gave Gods  onbekend Nijmegen, Rotterdam II 
 
-De steun van het spiritualisme 
in deze wereld crisis   30-04-1932 Den Haag -3-05-1932, 
        Nijmegen 03-07-1932 
 
-Bidden     onbekend  Nijmegen 11-09-1932, 
        Rotterdam 18-09-1932 
        Den Haag 02-10-1932 
        Amersfoort 22-10-1933 
 
-De huidige geest de levensadem Gods onbekend Nijmegen 15-05-1932, 
        Den Haag 
- Het spiritisme; de brenger van een 
nieuw evangelie   29-01-1933 Nijmegen-29-01-1933, 
        Wageningen 01-02-1933, 
        Den Haag 3-06-1933 
  
-Parsival    16-07-1935 onbekend  
 
 
-De werking van den heiligen geest  04-06-1933 Nijmegen, 1935,  
Gods        Den Haag 07-06-1936 
 
 
-De dood heeft mij een brief geschreven onbekend Nijmegen 09-10-1932 
        Rotterdam Harmonia 30-07-1933, 
        Haarlem 19-04-1936, 



        Den Haag I, 1932 
        Haarlem 04-1936 ( kring) 
 
-Parsival    16-06-1935 Den Haag I, 06-1935, 
        Utrecht 06-10-1935, 
        Rotterdam 21-06-1936, 
        Rotterdam II,  
        Nijmegen 
 
-Een wonderlijke zondag middag 04-04-1931 onbekend 
 
-Hemelvaart    02-05-1937 Den Haag 02-04-1937 
 
-Jezus en Johannes de Doper  22-08-1937 onbekend 
 
-Opstanding    02-04-1939 onbekend 
 
-In zijn voetstappen ( kerstrede)  onbekend Nijmegen 25-12-1932, 
        Apeldoorn 26-12-1932 
 
-De Godsdienst in het spiritisme onbekend onbekend 
 

 
3) Overige handschriften (negen stuks, zonder omslag) 
 

a-  ‘Een zang van hoop en liefde’. Gedicht geïnspireerd ontvangen op 5 december 1929 door 
Jacoba C. Calkoen te Nymegen, en door haar voorgedragen op de godsdienstige 
samenkomst der vereeniging van spiritisten “Harmonia” afdeeling ’ s Gravenhage I, op 
zondag 8 December 1929. (Uitgetypt, dubbelzijdig 5 bladen) 
 
b- ‘Kerstnacht’. ( Rotterdam II, landdag 1931) (Gedicht, handschrift, 4 blz. Volgens 
onderschift van Calkoen is dit gedicht mediamiek ontvangen van Guido Gezelle op 23 
december 1930) 
 
c- Lieve vrienden, spiritisten en tafelgenoten. (Handschrift, vijf enkelvoudig beschreven 
bladen, tafelrede, ‘Kerstgroet’, 26-12-1931.) 
 
d- ‘Radiolezing’, 17 april 1934. (tien stuks eenzijdig handgeschreven bladen) (tekst 
verschenen in druk in Spiritische Bladen, 1934.)  
 
e- ‘Het Schaapje’ (handschrift, 6 enkelvoudig beschreven bladen) 
 
f- Uitlegging der aan Toorop toegeschreven geïnspireerde schilderstukken. (Twaalf eenzijdig 
handgeschreven bladen, zonder datum) 
 
g- ‘Nieuw licht over oude vraagstukken’. (26 stuks eenzijdig handgeschreven bladen, zonder 
datum.) 
 
h- Hoe mij mediumschap tot ontwikkeling kwam ( Concept van een artikel voor Spiritische 
Bladen, op verzoek bestuur ‘Harmonia’ geschreven ) z.j. 
 
i- ‘Iets over mijn leven’, Op verzoek van den heer H. L. A. van der Heijden. (is door de heer 

van der Heijden gebruikt voor publicatie in Spiritische Bladen, 1936 ter ere van haar 70-ste 

verjaardag) 



4) Beknopte biografische informatie over Jacoba C. Calkoen  

(Geb. Schoonhoven, 5 maart 1866 –  Overl. Nijmegen, 27 oktober 1944) 
 

 
Foto uit: Spiritische Bladen, 15 maart , Jrg. 11,  No. 6, 1936.  

 

Geboren te Schoonhoven, 5 maart 1866 waar haar vader, officier bij de 
vestingartillerie, in garnizoen lag. Haar moeder stierf voordat Jacoba twee jaar oud 
was. Haar vader overleed drie jaar later, voor haar vijfde jaar. Hierdoor kwam ze bij 
haar grootouders in Barneveld te wonen. Ze had, naar eigen zeggen, een normale 
jeugd. Haar grootvader overleed toen ze 21 jaar oud was. In 1888 verhuisd ze met 
haar grootmoeder naar Nijmegen alwaar haar grootmoeder in 1893 door brand om 
het leven komt. Ze komt vervolgens bij vrienden in huis en vertrok met hen naar 
Gouda alwaar ze 27 jaar heeft gewoond. In Gouda komt ze in 1919 (opnieuw) met 
het Spiritisme in aanraking waarna haar mediamieke ontwikkeling op gang komt. In 
1921 is ze teruggegaan naar Nijmegen, waar ze zich dankzij de gezonde lucht 
stukken beter voelde dan in het vochtige Gouda. Nijmegen bevalt haar uitstekend en 
ze is er dan ook tot haar overlijden op 78 jarige leeftijd (27 oktober 1944) blijven 
wonen. Voor zover bekend is ze immer gehuwd geweest en zijn er ook geen 
kinderen gekomen. In Nijmegen is ze actief binnen de Vereniging van Spiritisten 
‘Harmoina’ en is onder meer medio jaren twintig secretaris van de afdeling. Haar 
mediamieke ontwikkeling maakt dat ze in de loop der jaren landelijke bekendheid 
krijgt in kringen van Spiritisten. Naast het schrijven en vertalen van boeken, werkt ze 



als medium en maakt ze schilderijen die mediamiek doorkomen via overleden 
schilders en met name via Jan van Toorop (1858 – 1928). 
 
Bronnen: 
 

In jaargangen van de Spiritistische tijdschriften zoals met name: ‘Het Toekomstig 
Leven’ en ‘Spiritische Bladen’, zijn in de periode 1918 – 1941 veel aankondigingen 
van lezingen, korte berichten en artikelen aangaande J.C. Calkoen te vinden.  
 
(Eind 1941 zijn veel tijdschriften, waaronder deze twee titels, op last van de Duitse 
bezetter verboden verklaard en niet meer verschenen.)  
 

a - Het Toekomstig leven, Jrg. 30, mei 1926, Automatisch Schrift Mej . Calkoen. 
 
b- Spiritische Bladen, Jrg. 2, No.1, 1 januari 1927, ‘Kerst-Sproke’, geïnspireerd 
ontvangen door J.J.C.  
 
c- ‘Spiritische Bladen’, Jrg. 9, No. 14, zondag 15 juli, 1934, pp 170 – 173. ‘Enkele 
spiritistische verschijnselen’ – tekst van de Radiorede van Mej. J.C. Calkoen 
gehouden op 17 april 1934.  

 
d - Spiritische Bladen, Jrg. 11, No. 6, zondag 15 maart 1936, p. 82 – 83, ‘Jacoba 
C. Calkoen’ + foto n.a.v. haar 70-ste verjaardag. Door: Van der Heijden. 

 
 
4) Lijst gepubliceerde boeken 
 

Gepubliceerde boeken, voor zover tot op heden kunnen achterhalen.  
 
- ‘De Brekende Kracht’ ,z.j. (recensie in tijdschrift  ‘Den Gulden Winckel’ Jrg. 29, 

1930) 
- ‘Waarom niet?’, Zeist, 1918 (?) > Is aanwezig in de KB. 
- ‘Als het verleden spreekt’ 
- ‘Levensopgang’, spiritistische roman, z.j. L.J. Veen’s Uitgevers Mij N.V., 

Amsterdam (met inleiding over spiritisme en met aan eind een gedicht van 
schrijfster) > Een exemplaar is aanwezig in de collectie van Harmonia. Dit 
exemplaar wordt binnenkort geschonken aan de KB. Volgens dbnl verschenen 
in 1933. 

- ‘Zieleklanken’, bundel gedichten. 
-  

 
Foto afkomstig van internet. Website ‘Marktplaats’. 
Het boek “Levensopgang’ is digitaal te downloaden van internet 



5) Titels van door J.C. Calkoen naar het Nederlandse vertaalde werken 
 

 - ‘De Sterren Tegemoet’   (Auteur Dennis Bradly) 
 - ‘Franchezzo, een Zwerver in de Geestenwereld’ (Auteur A. Farnese) 
 - ‘Oud als de WereldM’ 
 - ‘De Magische Geneeswijze’  
 
6) Referenties in huidige collectie v.h. Letterkundig Museum. 
In de collectie van het letterkundig museum zijn drie referenties gevonden. 
 

Signatuur:  VLS / MM1989L-005076  
  

Van:  Jacoba C. Calkoen  

Aan:  Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappĳ, Arnhem 

Aantal:  1 

Datering:  1936 

Annotatie:  Ook als microfilm aanwezig 
  

Trefwoord:  Metamorfoze Van Loghum Slaterus 

Kort begeleidend schrijven d.d. 18 februari 1936 bij de aanbieding van manuscript ‘Het Spinnewiel van 
de Tijd’. Woonadres mej. Calkoen is: Van Slechtenhorststraat 38, Nijmegen. 
 

Signatuur:  VLS / MM1989L-005076  
  

Van:  Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappĳ, Arnhem 

Aan:  Jacoba C. Calkoen  

Aantal:  2 

Datering:  1936 

Annotatie:  De brieven zĳn alleen in doorslag aanwezig / Ook als microfilm aanwezig 
  

Trefwoord:  Metamorfoze Van Loghum Slaterus 
 

Brief d.d. 20 feb. 1936: Ontvangstbevestiging aan Jonkvrouw Calkoen. 
Brief d.d. 24 feb. 1936: Ook geadresseerd aan Jonkvrouw Calkoen. Afwijzing onder vermelding naar 
huidige tijdsomstandigheden waardoor men uitgaven moet beperken en inschatting is dat ‘debiet’ 
(verkoop) van haar manuscript niet hoog genoeg zal zijn om het financiële risico van het uitgeven te 
kunnen nemen. Manuscript bijgaand retour. 
 

Signatuur:  LJV 40: 757 / MM1989L-000037  
  

Van:  L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V.  

Aan:  J.C. Calkoen  

Aantal:  1 

Datering:  1917 

Annotatie:  Ook als microfilm aanwezig 
  

Trefwoord:  Metamorfoze Veen 
 

Korte zakelijke afwijzing d.d. 20 november 1917 van toegezonden manuscript met argumentatie dat 
tegenwoordig ( = Eerste Wereldoorlog) de prijzen van papier en drukken abnormaal hoog zijn zodat 
uitgeven een te dure aangelegenheid is geworden. Manuscript wordt met dit briefje retour auteur 
gezonden. 


