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Ten Geleide

T.A. de Jager (1889-...)
Theodorus Adreanus de Jager werd geboren op 20 december 1889 te Schiedam, als oudste zoon van Theodorus de
Jager en Petronella van der Tuyn. Er volgden nog 11 kinderen. Grootvader en vader bezondigden zich beiden aan
verzen (gelegenheids- en politieke gedichten). Van de vader werden godsdienstige gedichtjes gepubliceerd.
Theo de Jager ging in 1903 naar de kweekschool te Maastricht. Nadat het gezin naar Rotterdam was verhuisd volgde hij
daar van 1905-1908 de RK Normaalschool. Van 1908 tot 1916 was hij onderwijzer aan de St. Augustinusschool in zijn
woonplaats. In 1907 debuteerde hij met verzen in Vlaamsche Arbeid onder het pseudoniem Theo Weiman. Van 1909 tot
1914 was hij onder pseudoniem redacteur voor Nederland van genoemd tijdschrift. In 1912 behaalde hij de M.O.-akte
Nederlands en van 1912 tot 1914 was hij leraar voor hulp- en hoofdakte aan de kweekschool voor onderwijzeressen in
Oudenbosch, daarna had hij tot 1916 dezelfde functie aan de kweekschool voor onderwijzeressen te Rotterdam.
De Jager trouwde in 1913 met Johanna Petronella Maria Brokerhof, weduwe van Antonius Groot, die twee kinderen had:
Anna Maria Groot (1907) en Coenadus Antonius Groot (1910). Uit dit huwelijk werd in 1917 als enig kind een dochter
geboren, Wilhelmina Petronella Maria (Meintje). Zij stierf 1921.
In 1916 werd hij directeur van de op te richten RK Middelbare Handelsschool te Bergen op Zoom, die zich onder zijn
bestuur uitbreidde tot een Middelbare en Hogere Handelsschool en een HBS voor jongens en meisjes. Na zijn
directeurschap te Bergen op Zoom werd hij leraar Nederlands aan de HBS voor meisjes te 's-Gravenhage.
De Jager had veel schuldeisers, zoals blijkt uit de talloze malen, dat er tegen hem geprocedeerd is. Literair was hij een
autodidact, die taalkundige lessen volgde bij dr. H.W.E. Moller te Amsterdam. Hij gaf zelf lessen aan Anton van
Duinkerken (Willem Asselbergs). Hij was bevriend met Maria Viola en Eduard Brom, Van Duinkerken en Gerard
Knuvelder.
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