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WOORD VOORAF

Zijn er ooit mensen geweest die niet in hun ouderdom het bewustzijn hadden, in een bewogen tijd to hebben geleefd? Of waren dat
paradoxalerwijs de mensen die onbewust geleefd hadden? In ieder
geval ben ik ervan overtuigd dat, als het volgende van enig belang is, dat voortkomt uit de verwondering, in mij gewekt door
wat zich in de afgelopen vijfenzeventig jaar voltrokken heeft
in de wereld om mij been, een verwondering die zich spiegelt in
dit – vertekend – beeld. Op een punt ben ik me die vertekening
volkomen bewust: de rol die mijn kinderen in mijn leven gespeeld
hebben is oneindig veel groter dan men uit deze herinneringen
zou opmaken. Maar hun leven is hun leven, en juist omdat ik me
verantwoordelijk voel voor de nauwe relatie die tussen ons bestaat, zou ik er een soort misbruik van vertrouwen in zien, wanneer ik hen meer in mijn levensverhaal betrok dan onvermijdelijk
is.
Tegenover allen die ik niet met deze reserve behandeld heb,
kan ik alleen maar mijn oprechte verontschuldiging aanbieden voor
wat ook zij als vertekening van het beeld zullen kunnen aanwijzen.
A.R.-V.

Laren, jUli 1 970
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Ik zit op mijn vaders arm, een kleverig handje tussen zijn stijve,
militaire boord gewrongen en we zingen samen:
There is a flower within my heart,
Daisy, Daisy . . .

Oudste herinnering – ik kan toen niet ouder dan twee jaar geweest zijn, want van 1897 tot 1900 was mijn vader op de vloot in
Indonesia – of familieverhaal? Ik weet het niet, w61 dat ik het
deuntje en de woorden heb vastgehouden, totdat ze pas veel
later doorzichtig voor me werden.
Mijn vader zong graag en goed, tot het leven hem dat afleerde, maar hij zou het mal gevonden hebben bij de piano of
enig ander instrument een nummertje weg to geven. Hij zong voor
het vaderland weg, de gevoelige liedjes waar zeelui van houden: 't Wordt duister, tnijn roosje. . . . en het Hutje aan de zee en de
cabaretliedjes die hij in het variete-theater Pschorr in Rotterdam
had opgedaan en die mijn moeder ordinair vond.
Ik schrijf herinneringen, d.w.z. ik schrijf op wat mij invalt via
een selectief en hoogstwaarschijnlijk vaak vertekenend en onbetrouwbaar geheugen. Het kan wel niet anders of ik zal van de
duizend lijnen, die mijn verleden verbinden met het punt waarop
ik nu sta, er maar enkele met gekleurd potlood overtrekken.
De Amerikaanse schrijfster Mary McCarthy onderbreekt de hoofdstukken van haar Memories of a catholic girlhood met cursief ge[71
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drukte perioden, waarin zij haar herinneringen toetst aan die
van haar broers e.a. Ik zal dat niet doen, of alleen incidenteel in
gevallen van twijfel. In de eerste plaats omdat ik voor de controle
op de beginjaren ben aangewezen op slechts enkele personen en ik
de overtuiging - of misschien de waan - koester, dat die minder
vrij tegenover het verleden staan dan ik, en ten tweede omdat voor
de latere perioden daarentegen het aantal controlepersonen te ongelimiteerd zou worden voor een uitvoerbare werkwijze. Dus
lijkt het me beter alleen steun te zoeken bij het geschreven materiaal waarover ik beschik, en bij gerichte informatie, waar ik me
van lacunes bewust word. Waarmee ik overigens de verrassingen
die een dergelijke controle kan opleveren, niet wil miskennen.
Wanneer ik zeg dat mijn vader een eenvoudig man was, is dat geen
maatschappelijk eufemisme. Hij was inderdaad een ongecompliceerd mens, van een bovengemiddelde intelligentie en een uiterst
gelijkmatig humeur, trouwhartig, maar niet naief, plichtsgetrouw,
maar geen uitslover, een man die in ieder milieu zichzelf bleef en
zich in groot tenue even op zijn gemak voelde als in een ketelpak,
een van die betrekkelijk zeldzame mensen zonder stand - zonder
zich dat overigens volledig bewust te maken -, hij was geen `beer',
geen proletarier, geen kleinburger en eigenlijk ook geen militair,
al ergerde het hem wel een beetje, toen mijn jongste broer als
reserve-officier bij de marine weinig gevoel voor discipline toonde.
Hij was een bekwaam technicus en een zeeman. Zijn vader was,
evenals zijn grootvader en zijn oudere broer, zeeloods in de monden
van de Maas, zijn moeder een boerendienstbode ergens van Voorne, met een Zuidhollandse kap. Hij was na, zoals hij zelf zei, door
zijn streng gelovige vader naar de kerk te zijn gejaagd, meer kerkelijk onverschillig dan doelbewust onkerkelijk, en politiek een aanhanger van dat soort i9de-eeuwse liberalisme, dat los van ieder
partijprogram het geloof was van alle fatsoenlijke, verlichte mensen, die de confessionele partijen bekrompen en de socialisten
dwaas en verwilderd vonden. Liberaal betekende toen geen politieke keuze, maar een algemene ruimdenkendheid en het besef,
tot een vooruitstrevende elite van redelijke mensen te behoren, zo
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algemeen toegankelijk overigens, dat het alle arrogantie uitsloot.
Enkele resten ervan vindt men nog soms in intellectuele kringen,
maar dan meestal ver buiten de wereld van de VVD. De overigens
vrij conservatieve Leidse universiteit toont zich er een bolwerk van,
wanneer ze b.v. een communist voor een vacature voordraagt —
`wij oordelen naar de bekwaamheid, de rest is voor de verantwoording van de minister' —, terwijl het 'rode' Amsterdam dezelfde
man buiten de voordracht houdt — 'de minister laat hem toch vallen, waarom zouden wij ons dan compromitteren?'
In '47 — mijn vader was toen 87 — meldde zich bij hem een wat
geexalteerde Haagse dame, die geld inzamelde voor, ik meen, een
kerstpakkettenactie voor `onze dappere jongens in Indio, die die
vreselijke opstandelingen wel eens zouden . . `Och, mevrouw,'
zei mijn vader, `waarom zouden die mensen ook niet hun vrijheid
mogen hebben?' 'Maar meneer, u, een hoge officier r Mijn vader,
die bij officiele gelegenheden zijn Atjeh-kruis met drie gespen
droeg, het haar beleefd uit.
Op zijn zestiende jaar was hij van de muloschool in Hellevoetsluis
verhuisd naar de Marinemachinistenschool met internaat op het
wachtschip aan de overzijde van het Baantje en er een loopbaan
begonnen, die hij als schout-bij-nacht—titulair zou afsluiten.
Het was geen bliksemcarriere, al reikte hij veel verder dan wie
ook bij het begin had kunnen verwachten. Gedurende de eerste
decennia vooral van zijn marinetijd bestond er een gespannen
verhouding tussen 'het dek' en 'die daar beneden'. De zee-(navigatie-)officieren waren als "jonkers' in Willemsoord opgeleid, en
het waren ook heel vaak jonkers of telgen uit een dubbelnamige
familie. Het kwam ook voor dat ter wile van een zoon die naar
Willemsoord ging een tweede naam werd aangeschaft. Maar het
technisch personecl, dat als subalterne kracht op het zeilschip-methulpstoomvermogen was aangeworven, bestond overwegend uit
pientere jongens uit de kleine burgerij, die nu eens niet schoolmeester wilden worden. Het was een strijd van rang-en-stand,
en van competentie. Naarmate de zeilen verdwenen en de techniek het hele schip overwoekerde, drongen die-van-beneden met
hun buizen- en dradenstelsel door het hele schip en in de hogere
[9]
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rangen door. 1k moet een jaar of acht geweest zijn, toen mijn vadei
officier werd, en ik weet nog hoe glorieus wij kinderen met hem
over straat liepen in zijn nieuwe burnous, een indrukwekkende
lange jas met zwarte tressen en een capuchon met bungelende
kwast. Onze dag was helemaal goed, als we de schout-bij-nacht
van de stelling tegenkwamen, en vader met even de hand aan de
pet met ons mee doorliep. Het was toen namelijk nog voorschrift,
dat schepelingen beneden de rang van officier bij het ontmoeten
van een vlagofficier zich saluerend aan de kant van de weg opstelden en zo in de houding bleven staan, van naar schatting twintig passen voor- en nadat de man gepasseerd was. Mijn moeder en
-wij drentelden dan wat gegeneerd verder. Mijn vader had een
broertje dood aan deze Pruisische instelling, die kort daarna denkelijk onder invloed van de fiets is afgeschaft; hij droeg daar zijn
steentje toe bij door enige malen bij zo'n ontmoeting struikelend
of te stappen van het exemplaar, dat hij toen juist had aangeschaft.
De schout, blijkbaar geen dienstklopper, wenkte hem toen voortaan maar door te rijden. Dat was des te opvallender omdat de
strijd tussen dek en machinekamer door de verliezende partij - wat
verloren ze eigenlijk? - zoals dat meer gaat met kleine middelen
gestreden werd, en bij de langzaam winnende niet minder ergernis
en verbittering dan triomf wekte. Veel van vaders tijdgenoten verlieten de marine, gingen als machinist naar een suikerfabriek op
Java, werden na een paar jaar administrateur en streken na 15-20
jaar als nabobs in Den Haag neer. Ik weet niet of en waarom vader
daar nooit over gedacht heeft, in ieder geval betreurde hij het nooit.
Hij streed zijn strijd op zijn eigen wijze, met een rustige zelfbeheersing tegenover soms vlegelachtig gedrag van jonge luitenantjes of
de verwatenheid van een commandant met een dubbele naam die
hem meende te moeten terechtwijzen, omdat hij, een onderofficier, op zijn brieven naar huis zijn vrouw als `tnevrouw' aanduidde.
Het was, geloof ik, voor hem zowel een zaak van gewone menselijkheid als van corpsgeest, dat hij zich veel moeite gaf, de jonge
machinisten die onder hem dienden in hun moeilijke tussenpositie
aan boord aan een menswaardig bestaan en een menswaardige
houding te helpen. Er was weinig voor nodig om deze jongelui,
[io]
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jaren achtereen 'op brandwacht' varend langs de kust van Atjeh,
met als `ontspanning' kolen laden op Kota Radja (binnen de palissaden blijven!), waar ze niet goed genoeg geoordeeld werden om
met de officieren in de plaatselijke garnizoens- en ambtenarenwereld opgenomen te worden, en te goed voor de matrozenmeiden, - er was weinig voor nodig om deze jongens tot ongeneselijke
dronkaards te maken. Tot in zijn laatste jaren - en hij is 95 geworden - waren zijn verjaardagen in Den Haag aanleiding tot een
kleine reiinie van oudleerlingen van de opleiding in Helvoet uit
de periode toen hij daar leraar was en "jongens die onder hem gevaren hadden', toen ook al pensioentrekkers, die van hun blijvende
erkentelijkheid kwamen getuigen en er een gezellig uitgangetje
met veel kopjes koffie en veel glaasjes sherry van maakten, door
ons, vaders drie dochters, rondgediend.
Er zijn steeds meer kinderen die geen of weinig contact hebben
met het beroep van hun vader, en het alleen kennen als de financiele bron van hun levensonderhoud. 1k ben bier zo uitvoerig over
het werk van mijn vader, omdat het door meer dan een oorzaak
diep ingreep in ons gezinsleven. Het betekende om te beginnen
dat hij veel en langdurig van huis was - bij elkaar vier en een half
jaar voor ik twaalf werd - en dat wij telkens verhuisden: mijn
ouders hebben gedurende hun huwelijksleven in veertien huizen
gewoond, en voor ik me in Den Helder van mijn bestaan bewust
werd, had ik al een bovenhuis in Nijmegen achter de rug, waar
mijn vader met het riviervaartuig Mosa - strijkijzers noemden ze
die - gestationeerd was, en een in Vlissingen, waar hij `bij aanbouw'
was van het flottillevaartuig Edi, waarmee hij in '97 voor drie jaar
uitvoer.
Er was nog een ander aspect aan de verhouding van mijn vaders
functie met ons gezinsleven, en hier komt mijn moeder in het
beeld. Zij was de dochter - en ze was zich daar overbewust van van een kapitein van de grote vaart en van de oudste dochter van
een oorspronkelijk Tesselse boer Kikkert, die in de gouden tijd van
Den Helder, voor het graven van het Noordzeekanaal, toen Den
Helder voorhaven van Amsterdam was, een bloeiende bakkerij op
[n]
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het Havenplein dreef. Mijn grootvader Brakke was een van de
zeven zoons van een Amsterdamse scheepshofmeester (zei mijn
vader), kapitein (zei mijn moeder), waarvan er nog vijf kapitein
werden – de jongste was doofstom. Het Amsterdamse bevolkingsregister zou kunnen ophelderen of en waar deze overgrootvader
jong gestorven is, dan wel op een van zijn reizen in de Stille Zuidzee is achtergebleven. De familie-overlevering zwijgt verder over
hem, maar vertelt dat zijn vrouw met straffe hand – ik weet alweer
niet waarvan in die tijd zonder weduwenpensioenen – haar zeven
jongens grootbracht. Een ervan, Carel Daniel Brakke, vestigde
zich in Suriname en maakte er fortuin als plantagebezitter. Toen
hij een keer `voor zaken' in Amsterdam terugkwam, en het nederig onderdak bij zijn moeder, die nog wel nieuwe saaien gordijnen
voor de bedstee had laten maken, afwees voor een kamer in het
Doelenhotel, snoof de oude dame, dat er wel eens iets kon ontbreken aan de christelijke levenswandel van haar zoon in dat land,
waar het goud blijkbaar aan de bomen groeide. Korte tijd daarna
werd mijn grootmoeder in de bakkerij gealarmeerd: of ze wel wist
dat haar aanstaande schoonmoeder op die Westindievaarder zat, die
j uist bezig was de haven uit te varen. En ja, toen ze met een kijker
naar het havenhoofd snelde, kon ze haar nog net met haar breiwerk in de hand op de kampanje zien zitten. Haar verblijf in
Suriname moet voor beide partijen maar een matig genoegen zijn
geweest. Ze liet haar zoon geen rust voor hij, gelijk een christenmens betaamt, getrouwd was met de Creoolse moeder-zijnerkinderen, bemoeide zich met de opvoeding van die kinderen, en
toen ze ten slotte hevig begon uit te varen tegen de blankofciers,
die met de zweep in de hand op de plantage-slaven toezicht hielden,
oordeelde haar zoon het beter voor haar gezondheid om haar maar
weer zo spoedig mogelijk naar Holland te verschepen. Twee dochters van hem, die met zeeofficieren getrouwd waren, heb ik later
nog wel eens ontmoet. Mijn nabob-oudoom heb ik nooit aanschouwd, zo min als mijn grootvader, die in 1868 in Straat Soenda
aan een hartaanval stierf en op Batavia werd begraven. Mijn
grootmoeder, die toen 3o was en haar vijfde kind verwachtte, viel
terug op een bescheiden uitkering van `Zeemanshoop', een onder[12]
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linge verzekering van koopvaardijkapiteins, en een klein kapitaaltje, hoofdzakelijk in huisjes belegd, dat mijn grootvader had
oververdiend met `negocieren' , de onwettige maar winstgevende
en door veel koopvaardijkapteins en andere schepelingen gretig
gedreven handel in luxe-voorwerpen als horloges, sieraden e.d.
Mijn grootmoeder Brakke had het niet getroffen met het leven:
na een zware jeugd als oudste in het drukke en grote bakkersgezin
met een zwakke moeder waren in haar, laten we aannemen, gelukkig huwelijk de lange perioden van alleen achterblijven met
haar groeiend kindertal slechts onderbroken geweest door de
schaarse hoogtepunten van de terugkeer van de Baltimore, het
feestelijk aan boord gaan met de kinderen, het meevaren door het
Noordhollands kanaal naar Amsterdam, de uitgangetjes naar
Artis en Frascati, een rijtoertje naar het Kalfje of soms langs de
Vecht helemaal naar Vreeland, waar een paar van de Surinaamse
nichtjes op kostschool waren, en dan weer het lange wachten tot
ze op haar dertigste een oude vrouw in een zwarte japon was.
Maar ze bezat geen schijntje levenskunst en innerlijke opgewektheid om de slagen van het lot op to vangen. leder woord, ieder
gebaar, iedere blik die ik me van haar herinner, was schamper : ze
zat ingekapseld in de wrok over haar weduwschap en het is me
nooit duidelijk geworden of zij een geliefde man betreurde of
het goede leven, dat hij haar bezorgde. In het huffs op de Nieuwe-

landersingel in Alkmaar, waar ze jaren lang gewoond heeft met
haar geleidelijk mensenschuw wordende oudste dochter, was evenveel sfeer alsof ze er de vorige dag met wat huisraad uit een venduhuis was ingetrokken. Zij droeg tot haar ergenis een kap, evenals
mijn grootmoeder Verschoor, een Westfriese, die ze haar hadden
opgezet, toen ze als kind zich aan een kaars een kale plek op het
hoofd gebrand had. Ik zie nog het norse gebaar, waarmee ze thuiskomend dat benauwde hoofddeksel met het klemmende gouden
oorijzer van haar hoofd trok en een chenille mutsje opzette. Maar
ik heb nooit begrepen, waarom ze haar hoofdhaar niet eenvoudig
met een valse lok aanvulde.
Mijn moeder was haar derde kind en haar tweede dochter. Zij
was het bolletje van de familie en mocht `leven' - op de normaal[13]
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school in Den Helder. Niet dat haar oudere zuster minder intelligent zou zijn geweest, maar het sprak vanzelf, dat die als oudste
– gelijk haar moeder – al vroeg in de huishouding aan het werk
werd gezet. Die discriminatie, al lag die dan naar de toenmalige
opvattingen in de natuur der dingen, werkte niet gunstig op de
onderlinge verhoudingen in het gezin die van aanleg toch al weinig
hartelijk waren. De plezierige-jeugd-verhalen van mijn moeder,
die goed en levendig kon vertellen, speelden altijd op de normaalschool of in de kring waar ze later als jonge onderwijzeres verkeerde.
Maar zonder dat zij een bewust kritisch beeld ophing van haar
ouderlijk huis, want dat deed men toen nog niet, is de voorstelling
daarvan die haar verhalen insloten, er toch een van een trieste sfeer
van kleine ruzies en rancunes, van materiele en geestelijk zuinigheid achter een facade van stand-ophouden. `Als ik er binnen kwam
vallen, terwijl ze aan het schoonmaken waren,' zei mijn vader
lachend, 'clan doken ze haastig weg en kwamen een kwartiertje
later opgepoetst binnen.'
In een garnizoensstadje, zeker in een marinehaven, want vanouds was de zeemacht toch altijd nog deftiger dan de landmacht,
was in die jaren stand-ophouden een catechismus op zichzelf. De
stand van het gezin werd in eigen ogen niet bepaald door het kleine
huisje aan de Weststraat of door de relatie met de bakkerij op het
Havenplein, maar door kapitein Brakke en de gulden tijd van de
Baltimore, waaromheen naarstig een geheiligde mythe werd geweven. Mijn moeder haalde nooit zo iets als een persoonlijke
herinnering aan deze man op, geen grapje, geen aandoenlijke uitspraak of gebaar tegen zijn kleine dochtertje, maar ze sprak over
hem als `mijn beste, brave vader,' die in zijn korte leven alles gedaan
had om goed voor zijn gezin to zorgen (de huisjes!), die aan de
wal altijd een grijze hoge hoed droeg, die in Calcutta door zijn
krachtdadige welbespraaktheid – in het Engels nog wel – een proces over een aanvaring glansrijk gewonnen had, die zo hoog stond
aangeschreven bij zijn rederij : 'de heren Bienfait', zei mijn grootmoeder nog altijd met eerbied in haar stem, en op Batavia met de
vlag over de kist begraven was.
Toen wij in 1906 op Batavia kwamen, nam mijn moeder ons
[1it]
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mee op een bedevaart naar Tanah Abang. Daar liet ze zich door
een functionaris van het kerkhof een groen heuveltje aanwijzen als
het graf van haar vader en wij keken het met lege twijfel aan, hoe
ze daar snikkend voorover gebogen onder de hete zon echte tranen
vergoot. Maar toen er later bericht kwam, dat aan haar wens er
een grafsteen te laten aanbrengen niet voldaan kon worden, omdat
de termijn daarvoor verjaard was, voelde ik me toch wel bevestigd
in mijn argwaan tegenover dat groene heuveltje en eigenlijk ook
tegenover de mythe, waarvan het de wijstee had moeten zijn.
Bij mijn grootmoeder in 'het salon' hing een aquarel, zoals alle
kapiteins die toen van hun schip lieten maken, voorstellende de
driemastbark Baltimore voor Dungeness, kapitein G. H. Brakke,
rustend op regelmatige blauwe zeegolfjes, en bij ons een al te
neutraal profielportret van een man in een geklede jas, dat ons de
mythe ook al niet nader bracht. Er waren nog twee portretten in
huis, twee van die merkwaardige menselijke foto's, waarvan sommige I9de-eeuwse mannen-met-een-kastje en allerminst lunstenaars' het geheim hebben gehad. Ze waren ingelijst in de ovale,
zwarte lijsten, waar men nu de plattelandsantiquiteitenwinkeltjes
om afloopt. Bij onze talrijke verhuizingen waren er nog al eens
wrijvingen over de plaats die ze zouden krijgen tot ze ten slotte
wat verdekt werden opgesteld in een serre: grootmoeder Verschoor, een wat vroeg-oud vriendelijk-neutraal gezicht onder een
huismutsje en grootvader, stoer en vierkant, de handen op de
gespreide knieEen, in zijn loodsuniform met de grote koperen
plaat op de borst, het scherpgesneden Zeeuws-donkere gezicht,
dat mijn vader van hem geerfd had, maar strenger en dwingender
en met een paar doordringende ogen, waar je nog een direct en
levend contact mee kon hebben. Die portretten zouden jarenlang
onze relaties met de familie van weerskanten symboliseren.
Mijn grootmoeder in Alkmaar was de enige van mijn vier
grootouders die ik gekend heb. Vanuit Den Helder werden wij
kinderen of en toe – niet te vaak – meegenomen naar Alkmaar en
als zij ooit bij ons gelogeerd heeft, liet dat geen indruk bij mij na.
In Alkmaar zaten we braaf en zwijgend rond een tafel met een
rood-en-zwart gebloemd kleed in een achterkamer, die op een
[Is]
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zindelijk plaatsje uitzag. We waren er bang voor alles: voor de
donkere blik van mijn grootmoeder en haar schampere lachje,
voor de geforceerde vriendelijkheid van mijn oom Card - mijn
grootmoeder had haar postume zoon, zonder resultaat overigens,
naar zijn nabob-oom vernoemd - en vooral voor de schuifdeuren
van de voorkamer, waaruit ieder ogenblik tante Iet kon opduiken.
Oom Carel was ambtenaar bij de PTT, een dikkig heertje, 's zomers
altijd in een wit pique vest met een gouden horlogeketting op zijn
buik. Alles aan hem was een beetje quasi: zijn heerachtigheid, zijn
zelfbewustzijn, zijn jovialiteit. Daaronder zat een stakkerige vrijgezel - het woord alleen al was een aanfluiting - uit geremdheid en
emotionele armoede, die zijn verlegenheid alleen overwon in de
brutaliteit van de gluurder. In Alkmaar, waar hij een aantal jaren
op het postkantoor werkte, noemde ze hem de `plakzeger.
Tante Iet was een figuur uit een naturalistische familieroman. In
de familie werd gezegd, dat mijn vader haar grote liefde was geweest. Die liefde was in haat omgeslagen, toen bleek, dat zijn aandacht zich niet op haar, maar op haar zuster richtte. Een half
mensenleven lang heeft ze in dat hone huis in Alkmaar de mahoniemeubelen gewreven en die haat gekoesterd met geen ander vertier, dan de wekelijkse bezoeken van haar jongste broer en de weinig gewaardeerde van de verdere familieleden. Was het wonder,
dat ze of en toe uit de schuifdeuren te voorschijn schoot om ons
over willekeurig welke verouderde familievete 'de waarheid te
zeggen' ? En dat ze zelfs wanneer ze goed gezind was `gelyck een
henne up een pier', zoals de Reinaert zegt, neerkeek op onze
trots en glorie: de lakschoentjes, die speciaal voor het bezoek waren
aangeschaft: ' Kan je moeder niet beter een paar degelijke schoollaarzen kopen?' Van tante Iet herinner ik me wel een logeerpartij.
In Nieuw Helvoet. Juist in die dagen kwam juffrouw Worrel, de
enige onderwijzeres van de Helvoetse muloschool, op de onzalige
gedachte, dat het zo keurig zou staan, als de meisjes uit haar klas
morsmouwen droegen: van die witte lappen, waar de bandjes
altijd uitschoten, terwijl niemand begreep, waarom de mouwen
van de jongens wel vuil mochten worden. Vader liet duidelijk
blijken, dat hij het malligheid vond, maar tante Iet installeerde zich
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dadelijk met wellust achter moeders naaimachine en maakte er
een half dozijn met op elkaar geklemde lippen.
Vader vergezelde ons nooit op bezoeken in Alkmaar, mogelijk
om tante Iet uit de weg te blijven, maar ook omdat hij, die een
dierbare herinnering had aan een moeder, die ondanks een zwak
gestel toch het hartelijk middelpunt van een groot gezin wist te
blijven, zich hartgrondig ergerde aan de wijze waarop zijn schoonmoeder de geschillen en misverstanden tussen haar kinderen aanwakkerde door elk van hen bij te vallen in zijn bezwaren tegen de
andere.

[IA

II

Mijn ouders waren getrouwd toen hij dertig en zij zevenentwintig
was, na een lange door een Indische term onderbroken verloving.
Letterlijk onderbroken, want plotseling had zij opgehouden zijn
brieven te beantwoorden. Toen het later eens ter sprake kwam zei
ze: `Mijn moeder wou me geen postzegel geven.' Op een toon
alsof ze een deksel dichtklapte. Had zij zich in dat door standsbesef
vergiftigde wereldje laten aanpraten door haar moeder, dat er
voor de dochter van kapitein Brakke, een vief en knap onderwijzeresje, wel iets beters te krijgen was dan een marinemachinist ?
Heeft ze hem, toen hij in onbezweken trouw na drie jaar terugkeerde en zij intussen 2 7 was geworden, faute de mieux aangenomen? Ik kan het alleen vermoeden, maar in ieder geval ben ik
me, zo ver mijn herinnering reikt, bewust van een zekere spijtigheid bij mijn moeder tegenover het beroep van mijn vader en ook
van een verzet van ons kinderen daar weer tegen. Het was duidelijk, dat zij een leven lang en over de dood heen zijn grote liefde is
geweest en dat daar van haar kant alleen een al te vanzelfsprekende
trouw, een zo weinig boeiende deugd als plichtsbetrachting - en
jaloezie - tegenover stonden. Ik heb me wel eens afgevraagd of
jaloersheid niet de enige uitingsvorm van haar liefde was, niet
alleen tegenover mijn vader, maar ook tegenover ons. Het werd
op den duur steeds duidelijker, dat zij onze vriendschappen alleen
aanvaardde voor zover ze er goede relaties in zag en we behoefden
ons maar even te verraden in onze voorkeur voor mensen die daar
niet onder vielen, om haar bijtende en breedvoerige kritiek op
hen te richten. Vader vermeed het zorgvuldig zich over welke
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vrouw ook goedgunstig uit te laten, sinds hij een paar vriendelijke
woorden over een aardig boerenmeisje dat ons in Helvoet 's morgens vroeg de melk bracht, met een reeks van heftige scenes moest
boeten.
Het was duidelijk dat zij haar uiterste best deed een %este, brave'
moeder voor ons te zijn, maar ik kan me niet herinneren, dat ik
bij haar op schoot zat of troost bij haar zocht. Haar leven en haar
liefde voor ons waren vervuld van de gedachte, hoe zij haar kinderen 'het ver in de wereld zou laten brengen'. Daarom zette ze
alles op alles wat naar haar inzicht nodig was om mijn vaders
carriere bij de marine te doen slagen en ze zag dus het resultaat
meer als gevolg van haar savoir-vivre dan van zijn bekwaamheid.
Wij leerden van heel jong of onderscheiden tussen mensen waar
je wel en niet mee kon omgaan. Niet met mensen die aan de deur
stonden te praten, met mannen die in overhemdsmouwen en met
vrouwen die overdag met krulspelden in het haar liepen. Niet met
mensen die hun eigen glazen ingooiden en die niet vooruit kwamen
in de wereld. Ze vertelde ons veel over haar omgang met mensenvan-stand uit de periode voor haar huwelijk : deftige en ontwikkelde
moderne dominees, die niet als de bekrompen orthodoxe je alleen
maar met bijbelspreuken om de oren sloegen, maar je beschaving
bijbrachten, of een deftige weduwe, die enige jaren haar collegaonderwijzeres was en van wie ze uitentreuren fijnzinnige uitspraken citeerde: mevrouw x zei altijd: 'van die ordinaire mensen met
zulk hoog ingeplant haar', of: `alle families hebben hun skelets,
juffrouw Brakke.'
Als oud-onderwijzeres sprak ze graag over de opvoeding die ze
ons gaf, maar die was minder gericht op wat wij moesten zijn dan
op wat wij moesten tonen, en dat betekende, dat we voor we vijfzes jaar waren onze onbevangenheid grondig verloren hadden, niet
meer open waren, in de eerste plaats tegenover haarzelf. Ze kleedde
ons zonder fantasie, zoals het hoort, en Ti en ik liepen tot zeven,
acht jaar toe met kort geknipte hoofden, omdat dat gemakkelijk en
zindelijk was, en nog langer in een eindeloze reeks - lijkt het me
nu - van tweeling cheviot matrozenpakken met wit tres of rode
ankertjes versierd. Er werd zonder fantasie gekookt, maar degelijk
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en wat-een-kind-toekwam. In onze zuinige kleine-kinder-jaren er moest van een belachelijk inkomen stand opgehouden worden
met een `volslagen' dienstbode en zo, want je kon niet zelf opendoen als er gebeld werd - werd er buiten de Sinterklaas- en
verjaardagen praktisch niet gesnoept. Zaterdags werden we in de
keuken in de wastobbe gestopt en zo lang geboend en tussen de
tenen gewreven, tot we begonnen te schreeuwen. `Zachte meesters
maken stinkende wonden,' zei mijn moeder dan voldaan en we
kregen een krentenbol voor we naar bed gingen.
We leerden ook al jong haar `buien' te ontzien of te omzeilen in
ieder geval. Buien van welbespraakte ergernis, meestal naar aanleiding van een kleinigheid, maar waarbij altijd weer een hele
litanie van oude grieven opgehaald werd in de ik-heb-altijd-gelijktoon. We moeten wel al heel jong begrepen hebben dat het daardoor bij ons anders was dan bij anderen, dat je b.v. nooit onverwacht iemand mee naar huis kon nemen, maar pas op den duur,
toen de buien heviger en langduriger werden en mijn denken en
waarnemen scherper, begon zich uit mijn verbittering het inzicht
los te maken, dat het bier om iets abnormaals ging, dat mijn moeder
door welke oorzaken dan ook: haar aanleg, haar jeugd, haar geforceerd(?) huwelijk, haar ongebreidelde maatschappelijke eerzucht of dat alles bij elkaar - wat weten we daar eigenlijk van af? dat mijn moeder, en wij erbij, stap voor stap vast liep in de ijzeren
greep van de paranoia.
Wie nu uit dit alles zou afleiden, dat ik een ongelukkige jeugd
heb gehad, vergist zich. Ik geloof dat een ongelukkige jeugd veel
zeldzamer voorkomt dan men uit de huidige literatuur zou afleiden: onze herinneringen richten zich nu eenmaal naar de vragen
die we er later aan stellen, als ijzervijlsel, waar een magnet overheen gehaald wordt. Er is een tijd geweest, de tijd van 'hoe zalig
wie de jongenskier, toen men so-wie-so een gelukkige jeugd gehad
had, zoals men so-wie-so zijn ouders, broers en zusters liefhad en
zijn superieuren respecteerde. Dat slag mensen is nu vrijwel uitgestorven. Ik werd me daarvan weer eens bewust, toen ik onlangs
een oprecht bedroefde brief las van een oude vrouw over de dood
van haar zuster die haar een leven lang gesard en verwaarloosd had.
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Op het eind van de I9de eeuw is de Grote Waarheid over ons vaardig geworden en dat idealisme aan flarden getrokken. De psychologie die aantoonde, dat de hoofdlijnen van het karakter in de eerste
levensjaren worden ingegrift, bood ons de gelegenheid ons onopzettelijk van een belangrijk deel van onze persoonlijke verantwoordelijkheid te ontdoen. We gingen onze jeugd zien in het perspectief
van onze latere jaren, we legden, steeds maar op zoek naar de
onthullende waarheid, het ene grijze herinneringsplaatje over het
andere tot een bijzonder groezelig geheel en speurden daarin naar
begin en oorzaak van onze tegenslagen, teleurstellingen en fouten.
Niet of veel minder van ons succes, ons geluk, onze prestaties, want
die hebben we immers aan ons zelf te danken.
De meeste kinderen voelen zich niet doorlopend ongelukkig,
alleen al niet omdat ze geen verantwoordelijkheid kennen en snel
van stemming kunnen wisselen. Zelfs voor zieke kinderen geldt
dat; de uitzonderingen zijn de vereenzaamden, en zelfs die niet
altijd, als ze een rijke fantasie hebben, de ernstig verwaarloosde,
mishandelde en overgevoelige kinderen. Ik kan me voorstellen,
dat Kierkegaard of Kafka ongelukkige kinderen geweest zijn, al is
ook dat niet helemaal zeker.
Ik vraag me onder het schrijven van deze vermoedelijk ook wel
bedenkelijk verdraaide herinneringen wel eens af, of er werkelijk
mensen bestaan, die zich in hun kinderjaren terug kunnen leven,
toen het normaal was dat ze op een trambalkon tegen jassen en
benen aankeken, dat ze zich klein, hulpeloos, beschermd, geleid en
zonder rekenschap voelden. Ik heb geen andere werkelijke kinderherinnering dan die vage: zittend op mijn vaders arm, daarna zie
ik mezelf alleen als een individu dat zich tegenover zijn omgeving
probeert te handhaven. Met een ambivalente voldoening vinden
we iets van de vrijheid der onverantwoordelijkheid, en de rust
van het zich verzorgd weten, terug in kostscholen, kazernes, sanatoria en ziekenhuizen, en . . . in concentratiekampen, zoals ik o.a.
van mijn man gehoord heb. ' En toen hebben we zo onbedaarlijk
gelachen' is een zinnetje, dat men telkens weer in kampherinneringen aantreft. Ikzelf had dat kind-zonder-zorg-besef een paar
jaar geleden zelfs heel bewust, toen een bejaarde verpleegster tegen
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me zei: `Zal ik je eens lekker instoppen?', zonder dat zich daar cen
herinnering in spiegelde.
We moeten toch wel een jaar of 12, 14 zijn voor we in ons leven
diepte, tijdsverloop en vergankelijkheid gaan onderscheiden. Daarv66r is onze jeugd een tuin in de oude zin van een `omtuinde'
ruimte, die een dorp, een buurt, een landgoed of een slop kan zijn,
waarin we ronddwalen en zonder chronologie onze eerste indrukken opdoen. Mijn eerste tuin - en vele latere, want door onze her-.
haalde verhuizingen heb ik een reeks herinneringstuinen - heeft
de zee als altijd hoorbare achtergrond: we keken erop uit over de
dijk uit onze bovenramen en hij bulderde door mijn dromen.
Niet uit een modieus geloof, maar als een puur toevallig symbool:
ik ben onder het sterrenbeeld van de Waterman geboren en het
water heeft mijn Leven lang een magnetische macht over mij gehad.
Toen ik nauwelijks kon lopen, liep ik, als men mij een ogenblik aan
het strand uit het oog verloor, met kleren en al de golven in. Op
mijn vierde jaar ben ik tot consternatie van mijn familie eens zoek
geweest - het was juist kermis en van kermisklant naar kinderdief
is maar een stapje, nietwaar -, ze vonden me ten slotte op zo'n
lekker zonnewarm blok graniet onder aan de dijk, met handen en
voeten in het water. Een van mijn grootste bezwaren tegen mijn
ouderdom en gebrekkigheid is, dat ik niet meer voorover op zo'n
brok graniet kan gaan liggen om naar de krabben en de anemonen
to kijken en dat ik niet meer kan zwemmen of aan een slootkant
liggen turen naar kikkervisjes en vorentjes. En wanneer ik ooit
aan zelfmoord heb gedacht - en wie, die geen viervoeter is heeft
dat nooit ? - dan zag ik mezelfaltijd de zee inlopen.
In een stuk in Vrij Nederland (22 nov. '69) : 'Het romantisch
mechaniek' schreef de bioloog-literator D. Hilienius: Wij komen
met zijn alien uit de zee en diep in ons, zo diep als ons bloed, willen
we er weer terug. De grootste emotie die we ooit beleefden in onze
evolutiegeschiedenis als landdier, was die van het uit zee kruipen,
van het landdier worden, een trauma dat elke generatie ververst
wordt - zoals bij de idioot die weer uit het bad moest - bij de
[22]

OMZIEN IN VERWONDERING

individuele geboorte.' Ik kan mijn gebondenheid aan het water
niet beter weergeven.
Voor mijn eerste huis in Den Helder was het kanaal met de onvermijdelijke rij iepen, want dat waren toen, met wat populieren,
de enige bomen die daar, en dan nog weinig gaaf, wilden groeien
in de zilte wind. Onder die bomen langs schoven op grauwe win-.
terochtenden als een schimmenspel de `snertnimfen' voorbij,
leeftijdloze vrouwen in omslagdoeken en klompen of afgetrapte
schoenen, met een emmcr in de hand of twee, tegen elkaar rammelend, op het wrakke onderstel van een kinderwagen. Ze gingen
aan de haven het overgeschoten eten van de schepen halen. Ik kan
me niet herinneren, of er meewarig over werd gesproken of dat ik
ze zielig vond. Er was vooral een grote vervreemding en van dat
zelfde gevoel was ik nog veel scherper vervuld staande op de drempel van het `meidenkamertje' op zolder. Dat is to eigenaardiger,
omdat het huis maar een verdieping had en we dus allemaal sliepen
in afgeschoten zolderkamertjes met uitsteekraampjes, die me verder
niet zo precies voor de geest staan. Maar ik zie duidelijk het meidenkamertje met een schuine houten wand, waar prentbriefkaarten
tegen geprikt waren, het rommelige bed met de gelige ongebleekte
lakens en `paardedekens' en midden op de vloer een met bruine
vogeltjes versierde toiletemmer vol vuil water, waar dotjes haar
op dreven. Dat kamertje was me veel vreemder dan zijn bewoonster, met wie ik beneden vertrouwelijk omging, maar die mij individueel niet meer voor de geest staat, vermoedelijk omdat het
moeilijke humeur van mijn moeder meebracht dat we vaak van
meisje wisselden. Ik had ook dat lege gevoel, dat zich op den duur
met een zekere beschaming vulde, tegenover het gebarsten bordje,
waarop mijn moeder de dubbeldikke 'meidenboterhammen'
smeerde `voor de keuken'. En ten slotte dook het weer op onder
een ironische glimlach bij het doorzien van de postorderboekjes,
waarmee de Parijse warenhuizen ons tussen de beide wereldoorlogen overstroomden, en die ook altijd een paar bladzijden onooglijke 'articles de charite' bevatten, - het herkennen van de ongeschreven wet, dat 'die mensen' anders leefden, anders dachten,
anders voelden dan wij !
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Er was nog een geregelde voorbijgangster, die mij heel bijzonder
boeide; het was een meisje van een jaar ofzes, dat door haar moeder
een vrouw in het zwart, naar school werd gebracht. Zij was lang,
mager en bleek en had een overvloed van zwarte pijpekrullen, die
altijd om haar schouders dansten, doordat ze zwaar mank liep
met een been in een beugel. Maar het mooiste aan haar was een
ovaalvormig zwart lapje met een metalen knopje in het midden,
dat ze aan een paar bandjes voor haar mond droeg. Mijn moeder
zei dat het een respirator was : `dat arme schaap is nog astmatisch
ook.' 1k was erg jaloers op dat meisje: ons haar werd geregeld kort
geknipt en ik moest het na een paar mislukkingen opgeven om
onbespied van een lapje zwarte stof en een paar bandjes een 'respirator' te maken. En hoe zou ik trouwens de spot van mijn familie
braveren, wanneer ik hem voorgedaan had!
Ik herinner me het portret van mijn vader op een tafeltje in
`het', zelden gebruikte, 'salon' met de mahonie krulmeubelen,
dat wij, drie kinderen, iedere avond een nachtzoen gingen geven,
tochten naar bet strand in Huisduinen, waar ik, gelijk gezegd, voor
het eerst van nabij kennis maakte met het water, en het frObelschooltje achter de kerk, waar de tweelingbroertjes Han en Anton
Pieck grote indruk op me maakten door hun tekenen. lk was
er zo van overtuigd, dat nooit te kunnen leren, dat ik, tot ergernis
van de juf, hardnekkig weigerde er ook maar een poging toe te
doen. En verder heb ik een vrij gedetailleerd beeld van familie en
vriendinnen van mijn moeder, die bij ons thuis kwamen, van mijn
Engelse tante Bella, die op het Havenplein woonde, haar dochtertje gekleurd ondergoed liet dragen, wat wij onbeschrijflijk voornaam en benijdenswaardig vonden, die toffees met ons bakte.
Achter ons huis was de langgerekte tuin met geraniums en muurbloemen en het vervallen muurtje achterin, met een niet-dragende,
oude pereboom ertegenaan; we pootten daar aardappeltjes en
gingen altijd te vroeg kijken of er wat aan zat.
Er zijn ook stadsgezichten: de haven, de forten met de grachten
eromheen, waar 's zomers margrieten groeiden en 's winters werd
geschaatst, en het verwaarloosde bosje bij het station, waar ik blijkbaar ook wel eens in donker door gelopen ben, want voor ik het
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later in zijn armetierigheid leerde kennen, was het voor mij verwant aan de illustraties van Dore bij Moeder de Gans.
Er zijn maar twee ervaringen uit de tuin van mijn prille jeugd
die zich chronologisch laten vastleggen. De eerste: de kroningsfeesten van 1898, verbonden met de eerste diepe teleurstelling die
ik me heritmer: een vriendin van mijn moeder overreedde haar
een rijtuig te laten komen om met ons naar het vuurwerk te gaan
kijken – lopende deden dames zo iets niet. Maar toen we tuitelig
van slaap en opwinding, haastig in onze manteltjes waren gestoken
– ik voel nog hoe hinderlijk de mouwen van mijn jurkje eronder
opkropen, maar ik gaf geen kik! – toen bleek de stalhouderij uitverkocht te zijn. lk heb me sindsdien geen vuurwerk laten ontgaan,
dat ik buiten het gedrang, want daarvoor heb ik een bijna ziekelijke
vrees, kon aanzien.
Mijn tweede datum is II juni 1900, toen mijn vader thuisvoer met
de Emma, zo'n zwart 19de-eeuws fregat met witte geschutspoorten
We hadden dagenlang over het Marsdiep staan staren en waren
aan de haven gaan kijken, waar achter een glazen raampje zulke
boeiende mededelingen stonden aangeplakt als: Emma, Gibraltar
of Dungeness gepasseerd. Maar we schrokken ten slotte door de
saluutschoten in de prille ochtend wakker en zagen het schip op de
ree liggen. We kleedden ons haastig aan en gingen naar de haven,
d.w.z. wij kinderen en het dienstmeisje, want `alleen matrozenvtouwen staan aan het havenhoofd te wachten'. Mijn moeder
stopte ons ieder een beschuit in de hand, want het zou bijzonder
ongezond zijn een kind nuchter de straat op te staren en ik voel
nog die prop droge kruimels in mijn mond, die ik trachtte door te
slikken, terwijl ik ademloos aan een handje meeholde. Het schip
lag nog op de ree en de eerste stoomsloep kwam juist de haven
binnen en meerde aan een trap. Het meisje schoof ons naar voren.
'Is dat het zoontje van de hoofdmachinist?' vroeg een jonge luitenant die achterin zat: `Stap maar in, dan mag je mee naar boord.'
Wij meisjes bleven bitter schreiend achter.
Mijn vaders terugkomst betekende verhuizen: hij werd aangewezen les te geven aan de machinistenschool in Helvoetsluis, aan[25]
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vankelijk tot zijn ergernis: `ik ben toch geen schoolmeester', totdat
hij in de praktijk ontdekte, dat hij een geboren docent was. We
vonden een huis in Nieuw-Helvoet, eerst iets voorlopigs aan het
Kolenpad en na een paar maanden iets wat ruimer en beter ingedeeld was, aan de Brielse straatweg. Triny en ik gingen er naar de
dorpsschool van meester Spandonck, later toen we aan Frans toe
waren naar de mulo in Helvoetsluis van meester Hardeman die ook
vader nog in de klas gehad had, wat de man voor ons onvoorstelbaar oud maakte. Mijn oudste broer die na een paar jaar aan de
h.b.s. toe was – de enige vorm van m.o. die bij ons binnen het gezichtsveld viel, ging 's morgens om zes uur van huis, 's winters
met een kaarslantarentje in de hand dwars door de donkere polder
naar het Voornse kanaal om met boot en trein naar Schiedam to
foiensen. Nieuw-Helvoet is mijn jeugdparadijs, het land waarvan
je de contouren, geuren en kleuren je leven lang meedraagt. De
hoge doorluchtige contouren van de met iepen beplante Napoleonchaussee, die de Brielse straatweg toen was, met de ranke witte
bruggetjes over de slootkanten aan weerszijden – ik heb hem laatst
teruggezien als een kale door het land gesneden autoweg met
riante chroom- en neonlichtwinkels langs de kant – de zoele
schaduw van de elzenbosjes in de brede berm, de warme geur van de
tarwe, de zoete van de klavervelden en de rauw-kruidige van de
aardappelakkers in het najaar, de prille watergeur boven de sloten,
die je in het voorjaar, in het jonge gras liggend, tot binnen in hun
geheimzinnige diepten kon zien. De geur van stallen en zuivelhuis
bij de boerderijen aan de weg naar school, de bittere van het gemalen koren die uit de poortvormige deur van de molen stroomde,
de muf-vochtige van de geel-gekalkte schoolgang vol natte klerei
en klompen en de stank van de besmeurde schoolpleetjes, waar de
bloesemtakken van meester Spandoncks leiperziken voor het tralievenstertje hingen. De geur van duinroosjes en liguster en walstro
in de begroeide duinen en de herfstig-rinsige van de braamstruiken
die we afstroopten langs de vette kleiranden van de bietenvelden.
En o, de geur van het verse brood dat je in de nog donkere winterochtend in een winkeltje, tingelingeling en een houten toonbank
met de geldla eronder, haalde en waar je onderweg je handen aan
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warmde. Op vrije middagen liepen we achterom de bakkerij binnen, waar een jongen in opgestroopte broekspijpen met zijn eerst
door de bakkersvrouw eigenhandig gewassen voeten het deeg
kneedde in de trog en waar we ons schort vol knisperende afgeknipte randjes van de beschuit kregen. En dan was er het schemerige
kruidenierswinkeltje van Poldervaart, waar het naar rookspek en
drop en zeep en vetkaarsen en petroleum rook en waar de stroop
dik en traag uit de zwarte kraan van het roodgeverfde vat vloeide.
Er was de verwarrende geur van het bloed, als er op het erf van
boer Touw een varken gestoken werd door de slachter die op de
rug van het gebonden dier to paard zat. Het werd in een wijde kom
opgevangen, precies zoals ik het later op de schilderijen van
Breughel zou herkennen en de pittig-vette brandlucht van het
stro, waarmee het beest werd afgeschroeid drong ons diep in de
koude neusgaten. Een heel andere brandlucht dan de adembeklemmende, wanneer de smid het roodgloeiende ijzer tegen de hoef van
een paard aandrukte, zonder dat het beest een spier vertrok. Ik
kan me bij dat slachtfeest - want dat was het - niets van de huiver
voor de dood of het doden herinneren; wel, en dat werd bijna tot
een nachtmerrie, toen een paar jongens aan de overkant van de weg
een oude zieke hond ophingen aan een touw dat ze over een hijsbalk hadden gegooid.
Veel woorden en begrippen zijn voor mij voor altijd in de Helvoetse sfeer geworteld: een rentenier is een man die in roodgeruite pantoffeltjes en met een grijze sportpet op, iedere dag op
dezelfde tijd traag trappend voorbijfietst; bankroet: een somber,
verveloos huis met gesloten blinden aan de Oude Straatweg, dat
donker tegen de avondhemel afstak; weduwe: een wereldse vriendin van mijn moeder die ik uit school komend aantrof, geheel en
al in het zwart met brede crepestroken en een weduwkap met een
sluier tot op haar hielen, een zakdoek met zwarte kant in de hand en
- meest ondoorgrondelijk van alles - opgewekt pratend en lachend
in een hock van de medaillon-canape in het salon.
1k zou nog altijd niet met zekerheid kunnen zeggen of al de pedagogische studie, congressen, experimenten van de laatste halve
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eeuw iets zo harmonisch hebben opgeleverd als de dorpsschool
waar ik mijn fundamentele kennis heb opgedaan in lokalen met
twee (grote) kiassen, tien kinderen op een bank zonder leuning en
twee meesters die dus om beurten les gaven (alle kinderen dicht
opeen geschoven naar de buitenmuur van het lokaal) en schriftelijk
werk lieten maken (verspreide opstelling tegen het afkijken). Ik heb
er degelijk leren lezen, schrijven, rekenen, breien en haken, en
misschien het meest opgestoken van de ruime gelegenheid die we
kregen, zodra we iets begrepen hadden, het door te geven aan een
buur, die nog niet zo ver was. Wij vormden met een paar kinderen
van zeeofficieren die ook in Nieuw-Helvoet woonden een soort
schoolelite, iets van schoenenkinderen tegenover klompenkinderen, maar dat had niet het rijkdom-en-armoe-aspect van de stadsscholen die daarnaar verdeeld werden, en het gaf me ook niets van
dat gevoel van vervreemding als van het meidenkamertje. Vermoedelijk kwam dat doordat er heel wat klompenkinderen waren van
rijke kleiboeren, wier vrouwen zondags in zijdamast en dik in het
goud in de kerk zaten, en die ons stand-ophouden maar vergulde
armoe vonden: `Drinken jullie dat?' vroeg boer Spoon geamuseerd, toen ik naar hem toegestuurd was om karnemelk te kopen.
`Nou, je ken wel een paar kop krijgen, maar wij geven het aan de
verrekens.'
Soms was er toch verschil. Langs de straatweg bij de tol liep
een man met zijn fiets aan de hand: `Hou hem eens even vast, zus,'
zei hij tegen me, 'de ketting is erafgelopen.' Er schoten nog een
paar kinderen toe en met zijn drieen hielden we de fiets vast, terwij1
de man de ketting weer omlegde. Hij veegde zijn handen aan het
gras en aan zijn zakdoek af, haalde zijn portemonnaie voor de dag
en stak ons ieder een paar centen toe. 'Nee, dank u, mijnheer,' zei
ik. 'Korn meid.' `Nee heus, dank u.' 'We gaan polkabrokken
kopen!' riepen de kinderen en ze draafden naar het toihuis, waar
een snoepwinkeltje in was. Het deed me niets. lk liep verder langs
de straatweg over de rode loper van mijn superioriteitsgevoel. Er
was ons ingeprent, dat we geen geld mochten aannemen. Aileen
de procenten van de huur. Feitelijk kwamen die aan de meid toe
die de rekeningen mocht betalen en er een procent van kreeg. Maar
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ma oordeelde, dat die zestig centen van de kwartaalhuur beter in
onze spaarpot konden en dus werden Ti of ik onder veel vermaan
met 'die hand vol geld' naar het buurhuis van onze huisbaas Van
de Ban gestuurd en kwamen er met twee kwartjes en een dubbeltje
in een knuistje geklemd terug. Ik weet niet meer hoe onze spaarpot Bruit zag ; we hadden geen spaarvarkens. Buurman Van de Ban
had een drankwinkel, waar het naar gist rook en een kolenhandel
achter op zijn erf.
Ik speelde met de andere kinderen — niet altijd de jongedamesspelletjes die thuis van ons verwacht werden — we klommen achterop
rijdende boerenwagens voor een ritje, als de boer niet met zijn
zweep naar ons sloeg, en we vochten op zijn tijd een robbertje
mee. Wanner dat thuis door schrammen of builen aan het Licht
kwam, werd daarop als op iets schandelijks en tegennatuurlijks
gereageerd.
Tegennatuurlyle alleen in die zin waarin zoveel sociale afwijkingen
als in strijd met de natuur worden gezien. Daarbij hoefde bij mijn
ouders helemaal nog niet de huiveringwekkende gedachte op te
doemen, dat ik lesbisch zou zijn. Als het natuurlijke toen in de
huiselijke kring zelden werd aangeduid, het `tegennatuurlijke was
eerst recht taboe. Mijn vader, jarenlang met mannen alleen op een
schip, moet daarvan wel het een en ander ervaren hebben ; als mijn
moeder het begrip kende, dan toch alleen als een verre griezel.
Maar het gaat in zulke gevallen veel meer om een sociale dan om
een biologische knoop. Zo op de gis, maar het zal wel uit te plussen zijn, geloof ik, dat er veel minder kleine meisjes die zich als
wild, strijdvaardig, onverschillig voor opschik en wars van lieve
maniertjes voordoen, tot lesbiennes opgroeien dan poppekleren
makende jongetjes tot homo's. Door ieder vrouwelijk of mannelijk
wezen loopt zo duidelijk een scheut van het andere geslacht, dat
iedere definitie van beide begrippen altijd ergens faalt, maar in
beide steekt, al laat zich dat niet afgrenzen, een groot stuk algemene
menselijkheid, en het opgroeiende vrouwelijke kind wordt gedwongen dat ter wile van een onvermengde vrouwelijkheid te
verloochenen; het jongetje wordt in aanleg als man en mens ge[291
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zien en, emancipatie of geen emancipatie, ons hele sociale patroon
en spraakgebruik zal hem vaster in die rol drukken. Veel meisjeskinderen die zich tegen hun rol verzetten, trachten alleen onbewust
hun menselijkheid te handhaven. En - om het nog wat ingewikkelder te maken - ze trachten zich ook te handhaven in de verouderde, biologische rol, want meisjesapen mogen net zo schreeuwen en in de bomen klimmen als hun broertjes.
Eens werd ik gedwongen bij een kind, waarmee ik gevochten
had, excuus te gaan vragen zonder enig onderzoek naar aanleiding
of verloop van de twist, wat me een ellendig beschaamd gevoel gaf
en, geloof ik, mijn tegenstandster niet minder, zodat we elkaar
met neergeslagen ogen en in een vaag besef van solidariteit de
hand reikten, terwijl de ouders, schutterig in hun landarbeidersnederigheid tegenover mijnheer en mevrouw over onze hoofden
heen zo wat mee opvoederig deden. Net of we twee hondjes
waren die door hun bazen met elkaar vergeleken werden. Natuurlijk werd mij op de terugweg uitgelegd, dat het andere hondje
geen omgang voor mij was. Wel omgang voor ons waren de
zeeofficiersdochtertjes met een dubbele naam, waar we alleen maar
tegen hadden, dat we er nooit zonder een extra wasbeurt, gepoetste
schoenen en uitvoerige gedragsinstructies heengingen, zodat we
er ons ondanks de grote tuin, het meerdere speelgoed en lekkerder
eten dan we thuis gewend waren, zo geremd voelden als boerenkinderen, die op het kasteel gevraagd waren. lk zou dat huis en die
tuin - als het er nog staat - graag eens weerzien: in mijn herinnering was het zeker geen kasteel, maar toch wel zo iets als een herenhuis aan de Vecht. Er was nog een ding, dat me bij deze vriendelijke mensen hinderde. Er was ook - heel deftig! - een kinderjuf,
en mijnheer en mevrouw - ik heb me later laten vertellen dat ze
gouvernante geweest was - hadden de gewoonte aan tafel of en toe
over haar en ons hoofd heen een paar zinnetjes Frans te praten.
Zonder het woord te kennen heb ik daar voor het eerst ervaren
wat plaatsvervangende schaamte was.
Overigens lijkt het me in mijn herinnering, dat er bij ons weinig
werd opgevoed, afgezien dan van uitvoerige instructies hoe wij
ons in allerlei omstandigheden dienden voor te doen. Maar een
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bepaalde moraal, en zeker een in een godsdienst gewortelde moraal, werd ons zelden voorgehouden of hoogstens in de afschrikwekkende voorbeelden van wie door hun slecht gedrag tegen de
lamp gelopen waren. 1k heb lang een huiver gehad van ruitvormige
raamverdeling, omdat met zulke ruitjestralies de ramen afgesloten
waren van het `verbetergestiche achter de grote kerk in Alkmaar,
maar ik weer niets meer van de afschrikwekkende verhalen omtrent het strenge regime dat daar achter die ruitjes werd opgelegd
aan de jongens die ik wel eens groepsgewijs in grauwe pakken met
kaal geknipte hoofden door Alkmaar zag lopen.
Mijn vader Jeefde ons zijn moraal voor, die hoofdzakelijk bestond uit een zeer elementair en volstrekt plichtsbesef tegenover
zijn gezin en zijn werk, een diep rechtvaardigheidsgevoei en een
grote verdraagzaamheid. Ik heb nooit de indruk gehad dat hij,
om die moraal te schragen of om zijn niet gemakkelijk leven aanvaardbaar te maken, er behoefte aan had zich een god te projecteren. Hij sprak nooit in abstracto over deugden of ondeugden,
hij sprak zelden over iets abstracts. Maar wie hem in denigrerende
zin een materialist zou noemen had ongelijk. Mijn moeder die
zich tegenover mijn vader graag liet voorstaan op haar ontwikkeling en culturele belangstelling, noemde zich met trots `glashelder
modern'. Daarin lag al het zelfbewuste rationalisme besloten van
de 'rode schoolmeester', waarvan enkele bekende exemplaren
haar klasgenoten op de normaalschool waren geweest, maar ze
was te veel doortrokken van het conformisme van de strevende
kleinburger om de weg van het socialisme op te gaan. Ze hield
zich aan de moderne dominee, die voor haar meer dan priester of
zieleherder, bemiddelaar tot de `beschaving' was, het prerogatief
van de `beschaafde kringen' waartoe 'algemene ontwikkeling' toegang verschafte. Die term sprak ze met morele reverentie uit, hoewel ze heel goed wist, dat je kon volstaan met de schijn ervan en ze
gebruikte haar vlugge intelligentie om die op te houden. Ze las
zeer zelden, maar wist waar ze meende dat dat zin had, de indruk
te wekken dat ze `haar talen kende' en ze bezat, als dat eens te pas
kwam, de durf om met een handjevol Duits een hele middag te
converseren. Ze was uitbundig in haar lof voor een uitstekende
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preek die haar in staat stelde over de nieuwste roman of een ander
cultuurverschijnsel mee te praten. Evenals bet kerkelijk modernisme – orthodoxie was iets voor gewone, onontwikkelde mensen
en ik ontdekte pas op den duur tot mijn bevreemding, dat die
door goed geschoolde lieden en met name ook door het hof en de
adel kon worden aangehangen – behoorde de muziek tot de beschaving, d.w.z. het les krijgen en studeren, om later als je eens
ergens kwam, etc. In Helvoet werd op ons bescheiden budget
een piano uitgespaard, waarop mijn oudere broer en zuster volgens de toen gangbare pedagogische inzichten 's morgens voor
dag en dauw in een koude kamer oefenden. Bij onze terugkeer in Den Helder – ik was toen negen jaar – werd mijn vader
er met mij op uit gestuurd om een viool te kopen. Onze gezamenlijke volmaakte onkunde tegenover die opdracht en tegenover de instrumentenhandelaar gaf me een plezierig gevoel van
solidariteit.
Wat deed de muziek me? 1k houd van muziek, ik heb mijn uitgesproken voorkeuren, maar ik heb er nooit van mijn leven een
zinnig woord over kunnen zeggen en bij het horen of lezen van
deskundige uiteenzettingen erover, heb ik gewoonlijk de gewaarwording, dat ze ophouden voor ze aan de onthulling van het raadsel toe zijn. Maar ik geloof dat mijn eerst muzikale initiatie maar
ten dele met de muziek te maken had. 1k had wat ik nu als een
vage verliefdheid voor mijn slanke donkere vioolleraar kan onderkennen en ik vond het heerlijk om te luisteren, terwijl hij, in mijn
ogen volmaakt, speelde, en ik zag mezelf dansen op de muziek.
Maar ik was niet minder verliefd op ik-en-de-viool. Viool spelen
was iets heel anders dan piano! De piano was een meubel in het
salon, het was een statussymbool – ik kende bet begrip voor het
woord. Maar de viool behoorde mij op een zeer persoonlijke wijze
toe. 1k was een kind dat viool moest leren spelen; daar zat een element van uitverkiezing, maar ook van een strelende dwang in.
Het kussentje tussen mijn hoekig sleutelbeen en het instrument
overtrof als symbool van zoete en interessante noodzaak de respirator van het kind met de pijpekrullen. 1k droomde me in het
romantisch bestaan van een met hardheid tot wonderkind op[32]
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gedreven zigeunermeisje zonder dat daar overigens jets aan te pas
kwam van eerzuchtige podiumillusies.
Er was geaccordeerd, dat ik een wekelijks lesuur zou hebben
waarvan de heift aan de `theorie' gewijd zou zijn. Mijnheer S.
nam het daar makkelijk mee en liet me eerst wat noten overschrijyen, terwijl hij alweer met de praktijk van een volgende leerling
begon, maar op de duur liet hij me eenvoudig na een half uur gaan.
Het hoorde tot mijn eigen wereld van ik-met-de-viool, dat ik
dan een half uur met mijn kleine doodkistje aan de hand door de
stad zwierf, want ik zou mijnheer S. nooit `verraden' hebben en
maakte mezelf graag wijs, dat die theorie-grootspraak buiten hem
om door de directeur van de muziekschool verkocht was.

In het algemeen was ik me in de Helvoetse jaren al volledig bewust
geworden van de waarde van het zwijgen. Er waren honderd-eneen dingen waarover je thuis liever niet moest praten en die je
zoveel mogelijk verborgen hield. Waarom? Ten dele omdat we
instinctief iets als een taboe aanvoelden, ten dele om dat we de
reactie van ma's hoon uit de weg gingen. Ik had, toen ik zes-zeven
jaar was, of en toe een terugval in de onzindelijkheid. Misschien
zou men nu zeggen dat dat iets te maken had met de geboorte
van mijn jonger zusje in die jaren. Maar voor mij had het alles te
maken met de toon waarop er luidkeels aan het ontbijt gerapporteerd werd, als het weer eens een nacht mis was geweest. Ik heb
in pedagogische boekjes nooit het paardemiddel aanbevolen gevonden dat ik op mezelf toepaste: in het 's winters ijskoude zolderkamertje, waar ik met mijn zusje in een bed sliep, sloeg ik stiekem
de deken van mijn rug terug. Het hielp. Vermoedelijk omdat ik
van de kou onrustig sliep en telkens wakker werd, tot ik tegen de
ochtend opgelucht tegen mijn warme slaapkameraadje aankroop.
Tot het taboe behoorde om te beginnen alles wat mijn seksuele
nieuwsgierigheid bevredigde, en dat lag op het platteland voor
het grijpen. Naast de meer uitvoerige dan deugdelijke voorlichting
van giechelende vijf- en zesjarige vriendinnetjes waren er de om
zo te zeggen praktische lessen van de geboorte van lammetjes in
de wei en van het dekken van een koe onder de aanmoedigende
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grollen van een paar boerenjongens, wat uiterst verwarde en - ik
zou het achteraf met geen beter woord kunnen aangeven - vaag
masochistische fantasieen in mij wekte. 1k keek verstomd toe, en ik
zou bijna zeggen met iets van beledigd zijn, toen de koe na afloop
van de operatie zich sloom omkeerde en aan het grazen sloeg.
Nieuwsgierigheid en een vaag masochisme, daarmee laten zich,
voor zover seksuele jeugdherinneringen betrouwbaar zijn, mijn
erotische verkenningen van die jaren aanduiden.
Eigenlijk ging het me meer om weetgierigheid, om zelfverworven seksuele voorlichting, erotiek kwam er weinig aan te pas,
die ligt voor kinderen van die leeftijd misschien nog in een ander
vlak. Mijn willen-weten richtte zich nog niet op de eigen lichamelijkheid en helemaal niet op die van een vriendje. Hoofdzaak was
dat ik mijn ouders het geheim: waar komen de kindertjes vandaan,
dat ze kennelijk voor me verborgen wilden houden, afhandig had
gemaakt. We spraken gniffelend met de gebruikelijke verboden
woorden - hoe wisten we eigenlijk zo volmaakt zeker dat die verboden waren? - die door het gebruik onmiddellijk wat smoezelig
werden, over die vreemde verrichting die zich in het bed van de
volwassenen afspeelde, en blijkbaar noodzakelijk was om tot de
gewenste geboorte van een kind te komen.
Mijn contacten beperkten zich tot de grootsprakerige uitwisseling van kennis met schoolvriendinnetjes en praatspelletjes met
mijn zusje. Een vaste figuur was een eindeloze dialoog tussen
twee jongens, die ik verzon, maar waarin zij altijd de rol van de
flinke, sterke broer toebedeeld kreeg, ik die van de zwakke, beschermde, en waarvan ik zonder enig redelijk motief achteraf
weet dat er een erotische inslag in stak. Het tafereel met die koe
wekte ook een lang uitgesponnen dagdroom in me, waarin een
boze zigeunervader als inseminator - ik weet geen beter woord
en er kwam geen enkele opwinding aan te pas - en heerser optrad
tegenover een soort kudde van vrouwen en kinderen, waarvan
ik er een was en die zich loom als koeien uitsluitend wijdden aan
het voortbrengen en zogen van een niet-geindividualiseerd nageslacht. Het klinkt misschien heel vreemd, maar toen ik dat ontroerende gedicht van Vasalis Het Appelboompje las, werd ik me deze
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droom weer bewust met nog een hele reeks van die ongrijpbare
bijzonderheden, die zich binnen de dunne schaal van een droom
kunnen ophopen.
Omstreeks mijn zesde jaar moet ik volledig `voorgeliche geweest zijn, maar blijkbaar was mijn belangstelling toch nog zo
weinig gericht, dat de geboorte van mijn tweede zusje een volkomen verrassing was. Alle voortekenen waren me ontgaan, maar
toen ik 's morgens heel vroeg wakker werd met een halfgedroomde voorstelling van een eend die ergens langdurig kwaakte, en
vader ons enthousiast kwam vertellen, dat de ooievaar ons 's nachts
een zusje had gebracht, wist ik dat we verondersteld werden dat
praatje to geloven en deed dus ook geen lastige vragen naar bijzonderheden, al begreep ik nu ook, wat de `vreselijke kiespijn'
betekende, waarover mijn moeder de vorige avond letterlijk liep
to jammeren, wat nu een verward gevoel van meelij en minachting
om het bedrog in mij achterliet.
Maar er waren meer en voorlopig ingrijpender dingen, waarover het beter waste zwijgen: over kleine moeilijkheden op school,
over omgang met kinderen `beneden je stand' over alles, mensen en
dingen, die je bijzonder dierbaar waren, omdat je dan vrijwel zeker
kon zijn van een van die schampere opmerkingen van ma, waar
ook haar moeder in uitmuntte, vernietigende uitspraken, die altijd
een element van scherpe waarneming inhielden en juist daarom
in je geheugen bleven haken. 'Die zoete Verschoors,' zei ze van
vaders zusters en bij ieder lief gebaar of verwennerijtje van de
tantes moest je daaraan denken. En zo lang het maar enigszins
mogelijk was, zweeg je ook over ziekte en pijn, omdat we wisten,
dat ma daar altijd meer dan levensgroot op reageerde en er altijd
een schuldvraag van maakte. Zo heb ik, toen ik zeven of acht was,
drie dagen en van de jeuk slapeloze nachten met waterpokken
omgetobd, tot ik op school op de bank in slaap viel en naar huis
werd gestuurd.
In Helvoet kregen we ook contact met vaders familie, wat ons
veel vreugde, maar ook al weer veel conflicten gaf. Het moet voor
mijn moeder wel hard geweest zijn, dat zij in haar struggle for
high life haar kinderen altijd tegenover zich vond. Ik kan me niet
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anders herinneren dan een koppig verzet of ouwelijk ironisch
zwijgen tegenover alles wat daarmee samenhing, van het eeuwige
doen alsof naar buiten tot het stiekem verbranden van de kartonnetjes van Jurgens Solo margarine, opdat de buren die niet in de
vuilnisbak zouden bespeuren. Wij werden in dat verzet zeker niet
gestijfd door mijn vader, die het zeemansgemak had om de opvoeding aan zijn vrouw over te laten. Daar kwam bij dat de hele
houding van mijn moeder in ons gezin suggereerde, dat zij, de
ontwikkelde vrouw en onderwijzeres, daartoe aangewezen was.
Maar op een punt wist mijn vader van geen toegeven: in zijn
familiezin; de portretten van zijn ouders gingen niet naar zolder
en hij liet zich niet vervreemden van zijn vier zusters, hoe weinig
die ook tot onze status bijdroegen. Tante Co was nog tot daaraantoe, zij was getrouwd met oom Gerard, een `meelagent' - ik
weet tot op heden niet wat dat is, maar bracht het toen in een vaag
verband met zijn ene wit-overvliesde oog -; zij leefden in Rotterdam in naar onze maatstaf royale omstandigheden - te royaal
oordeelde mijn moeder - in een bovenhuis op de Schietbaanlaan,
en op winkelreisjes naar de stad vonden we bij haar een gul onthaal.
1k heb heerlijke herinneringen aan eindeloze middagen ongestoord
lezen met veel lekkers in haar overvolle zitkamer, terwij1 mijn ouders de stad in waren. Ergens vandaan vond ik er een boek met de
heldin waarvan ik maandenlang geleefd heb en dat De Wees van
Lowood heette. Tien jaar later vond ik het tot mijn vreugde terug
als een stukje wereldliteratuur : Jane Eyre. Kort na ons vertrek uit
Helvoet vertelde moeder ons, dat oom Gerard zich na een bankroet
verdronken had en Of haar woordkeus was te duidelijk of mijn
gehoor helaas al genoeg gescherpt om de ik-heb-het-altijd-welgezegd-toon te onderkennen.
Maar mijn tante Trijntje was - het beeld past bijzonder slecht
voor deze zachtmoedige vrouw - mijn moeder een voortdurende
angel in het vlees. Zij was getrouwd met de kastelein van het veerhuis aan het Haringvliet. Kon je, nog wel nadat vader in zijn
Helvoetse tijd de officiersrang had gekregen, omgaan met een
kroegbaas? Het ongeluk wilde dat het oude veerhuis voor ons vol
aantrekkelijkheden stak die je nergens anders vond, ook al was
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het ons uitdrukkelijk verboden de lage caferuimte binnen te gaan
met zijn verschaalde tabak- en tapkastgeuren. Maar er was een
droom van een poppenhuis in de woonkamer, waar we mee
mochten spelen, want net als bij tante Co mocht er alles, en een
hele falanx van grote neven en nichten die we netjes neef Ben en
nicht Jansje noemden, stond klaar om ons te verwennen. In de
grote keuken was altijd iets bijzonders te eten: eigen gebakken
krentenbrood of zo uit het vuistje schalen vol knappend gebakken
visjes, als oom Kommer, een wat slordige, zwijgzame dikzak met
een rode zakdoek om zijn hals, een goede vangst had gehad. Er
waren ook altijd jonge hondjes, of poesjes of kuikentjes zo uit het
ei die je in je handen mocht houden en in een kooi op een graszode een nest jonge leeuweriken die we met een papje van brood
en eieren op een stokje mochten voeren. Er was een grote n eef
die op de aanrecht gezeten met zijn voeten achter zijn hoofd gekruist voor ons voor slangemens speelde. Er was een naar de vestinggracht toe hellende tuin, waar glanzend rode sterappeltjes, tot
in het hart toe roze geaderd, als je even schudde van de boom vielen
en een roeibootje beneden aan de waterkant. Het was een paradijs,
maar een verboden paradijs. Onze bezoeken aan het veerhuis
werden tot een minimum beperkt en mijn moeder had wekenlang
stof voor opgewonden monologen, wanneer bij een Nutsavond
of een optreden van Speenhoff in de zaal van het hotel de nichtjes
weer zo onbescheiden en compromittant waren geweest om bij
oom en tante aan een tafeltje te komen zitten.
20 November 1902 waren mijn ouders 12 1/2 jaar getrouwd.
Mijnheer Koning, die Jan en Triny pianoles gaf, had met ons een
feestlied ingestudeerd, waarvan ik de aan het eind benard omkrullende regels met pen en inkt en zweet in mijn handen had uitgeschreven op met verguld en bloemen omrand papier. In de kille
haast van de winterochtend en de rook van de pas aangemaakte
kachel zongen wij het bij de piano:
Gij lieve ouders, die vandaag
uw koperen bruiloft vieren moogt,
u klinke ons feestlied tegen .. .

[37]
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1k weet niet meer of het om het melkmeisje ging, maar er hing die
ochtend een dreiging in de lucht en die barstte opeens los, toen
moeder vlak voor onze haastige aftocht naar school ontdekte, dat
het meisje onze schoenen niet gepoetst had. Er volgde een demonstratieve les in het schoenpoetsen midden op de feestelijk versierde
ontbijttafel en toen we protesteerden dat we te laat op school
zouden komen, kreeg Triny een schoen naar het hoofd. We
trokken in sombere stemming of en slopen na schooltijd via de
grote kolenschuur van onze buurman de achtertuin in, om midden
in een geImproviseerd feest te vallen met overgekomen familieleden en vrienden, en voor dit forum nog eens, een beetje wit om
de neus, aan te heffen: Gii, lieve ouders, die vandaag .. .
Maar wij keken de huiselijke situatie toen blijkbaar toch al met
genoeg humor aan om er over te gniffelen dat het feestmaal werd
opgediend in het inderhaast geleende `Saksische' cafeservies van
tante Trijntje.
In het najaar van isoos verhuisden we weer naar Den Helder, vanwaar vader op 3 januari 'o6 met de Zeeland naar Indie vertrok.
Den Helder leek me kleiner geworden, maar de zee was hetzelfde.
We vonden een huis op de Hoofdgracht, een van die `herenhuizen'
van een suite, een saai keukentje, drie slaapkamers en een zolder,
waar niets hevigs of heerlijks aan was. Als het vorige huis gaf het
over de dijk uitzicht op het Marsdiep.
Toen zich in het voorjaar van 1906 een nieuwe zwangerschap bij
mijn moeder aankondigde, volgden wij, nu minder onnozel dan de
vorige keer, dat proces met smoezelende en wrokkende aandacht,
want er werd tegenover ons met geen woord over gesproken. We
werden verondersteld te geloven, dat baker Mallet, een kanjer van
een vrouw met een schoot als een wastobbe die ook mijn oudste
broer gebakerd had, zo maar eens voor de gezelligheid op bezoek
kwam en we haatten zwijgend het dienstmeisje, dat met komplotterende knipoogjes over onze hoofden heen toespelingen maakte.
Op een middag uit school komend werden Triny en ik opgewacht
met de doorzichtige mededeling, dat we door een willekeurige
vriendin van mijn moeder een paar dagen te logeren waren ge[38]
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vraagd. Zwijgend trokken we af, begeleid alsof er gevaar was dat
we terug zouden komen door het wijze dienstmeisje, dat ons koffertje droeg, en zwijgend genoten we onze triomf, toen we het huis
met gesloten blinden aantroffen en op ons bellen geen gehoor
kregen. Zonder commentaar zeiden we het meisje maar naar huis
te gaan, wij zouden wel een ander adres vinden en zonder commentaar meldden we ons bij een andere vriendin, die ook deed of het
gewoon was.
Toen we de volgende dag ons broertje mochten komen zien,
toonden we weinig belangstelling, merkten op dat hij een scheve
mond en een opgerold oor had en dat we Gerrit Hendrik — hij was
vernoemd naar kapitein Brakke — een kraaienaam vonden. Veel
belangrijker vonden wij de taarten en roomsoezen, die het huis
binnenstroomden en die toen, geloof ik, gebruikelijker waren dan
truitjes en sokjes, en we vochten ongeremd met de baker om de
grootste brokken. Achteraf verbaast het me een beetje, dat het bij
al deze brutaliteit ons niet in het hoofd kwam, ook maar een toespeling te maken op onze geheime kennis van zaken, zo sterk had
het hardnekkige zwijgen ons blijkbaar de onuitsprekelijkheid van
bepaalde woorden en feiten gesuggereerd.
Op den duur konden wij intussen onze afzijdigheid niet volhouden en zodra wij een middag met het jongetje alleen werden
gelaten, herdoopten wij hem plechtig met de naam Kees, waarmee
hij verder door het leven zou gaan en ook een beetje ons kind worden.
In mijn tweede Helderse periode was ik op de lagere school van
mijnheer Visscher op de Hoofdgracht. Op de andere hoek van de
steeg naast de school was de boekwinkel van Buisonje en daar,
in de etalage, stond links tegen de kant een dik boek: Vaderlandsche Geschiedenis van . . . (blanco in mijn geheugen. P. Louwerse?).
Het had een blauwgrijze band en er stond een forse Bestevaer op
met een statig zeilschip op de achtergrond. Een prijskaartje: f 3,75
maakte duidelijk, dat het voor mij eeuwig onbereikbaar zou zijn.
Ik las in die jaren gretig de romantisch-historische verhalen voor
de jeugd van Louwerse over Bestevaer Tromp, Vlissinger Michiel,
de Kinderen van de Zoetelaar e.d. Maar met een onnaspeurbare zeker[391
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heid zie ik als uitgangspunt van mijn historische belangstelling die al
een jaar of vijf later noch nationaal noch militair gericht was, dat onbereikbare blauwgrijze boek met die dikke Bestevaer, dat ik nooit
gelezen heb, maar waarnaar ik kwartieren lang, als een hongerig
kind voor het raam van een bakkerswinkel, door de ruit heb staan
kij ken.

[401

III

Op de marinewerf op Soerabaja was een tekort aan ingenieurs
voor de reparatiewerkzaamheden aan de vloot en dus werden daar
de eigen technici voor aangewezen. Voor hij met de Zeeland uitvoer, was vader al gepolst over een plaatsing voor vijf jaar 'op
ambtenaarsvoorwaarden', wat betekende: het gezin mee. De voorbereiding voor de grote reis, de inkoop van de naar onze normen
hyperluxueuze uitzet alleen al, beleefden we in een sfeer van
avontuur en overdaad. Niet luxueus was onze uittocht. Zaterdag
was de gebruikelijke vertrektijd van de Nederland-boten, maar
omdat mijn moeder weigerde – 'mijn vader vertrok ook nooit op
vrijdag of op de r3de' – de dag tevoren uit Den Fielder weg to
gaan, logeerden we twee nachten in een klein hotel op het Damrak. Het waren een paar natte novemberdagen in augustus, en
we hadden geen regenjassen, alleen nog maar Indische kleren en
linnen schoenen. Terwijl moeder met de kleintjes op familiebezoek was, hingen wij drieen in het kille Rijksmuseum om en
trokken tegen het etensuur als een verfomfaaide, maar feestelijke
groep landverhuizers de palmenzaal van Kras binnen. Daar verblufte mijn moeder een deftige kelner met haar bestelling: 'idlereerst maar een bordje griesmeelpap voor deze kleine jongen' en
toen de man daarop wat hoog reageerde: 'Of bent u met zalmsla
grootgebracht?' Daarmee waren we meteen over onze onzekerheid
heen omtrent zulke zaken als het hanteren van mes en vork bij
`andere mensen' en we genoten giechelend, gulzig en ongeremd
van dikke lappen biefstuk en papierdunne flensjes. `Ik ken u al,'
zei kaptein UtermOhlen grinnikend, toen we de volgende dag
[V]
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aan boord stapten en we herkenden de heer met het blozende weer-.
en-wind-gezicht, die bij Kras aan het naaste tafeltje ons aanmoedigend had toegeknikt en zijn aanstaande vrachtje herkend.
Historisch vind ik de discussies over de neus van Cleopatra altijd
vrij zinloos, maar voor mezelf ben ik ervan overtuigd, dat niet
alleen mijn leven, maar ook mijn levensbeschouwing anders geweest zou zijn zonder mijn Indische jaren.
De reis, een groot avontuur van weelde – de toenmalige maaltijden op een mailboot voor kinderen, die met spekkaantjes en
boterhammen-met-tevredenheid waren groot gebracht! – en
wonderen : Genua tegen de heuvels en de immense santekraam van
het befaamde Campo Santo, de Stromboli, waarlangs juist toen wij
er in de avond voorbijvoeren een lavastroom omlaaggleed, het
`oosterse' Port Said en Colombo, het binnenvaren in de smalle,
diepe baai van Sabang en Batavia met die bizarre bedevaart naar
het graf van mijn grootvader. De treinreis over Java die toen twee
dagen duurde met een overnachting in Maos, waar, naar men zei,
alle dagen biefstuk met doppers werd opgediend, omdat niemand
er twee dagen bleef. Wij vergaapten ons aan Javaanse prinsessen,
die met ons reisden en gewoon Nederlands spraken.
Maar meer dan het onbekende van de havens boeide mij het
water, het op het water leven, het omhoog staren in een diepe
sterrenhemel, waar de masten langzaam in heen en weer zwaaiden,
de brede lauwe, azuren golfslag van de Middellandse Zee, waar je de
geheimzinnig gestroomlijnde tonijnen doorheen zag schieten, een
storm bij Guardafui, het opspringen van de vliegende vissen uit de
aanstormende golven en het levend groen marmer van het kielzog, waarnaar ik, over de reling van het achterdek geleund, eindeloos kon staren. Daarachter op die reling stond een klein, draaiend
apparaat gemonteerd, een patent-log, waarvan een dunne kabel
in het water afhing. Eens woei de wind mijn wapperende haren
tegen het wieltje, ze raakten ertussen en het stond stil. Ik rukte mijn
haar los, maar het ellendige ding bleef stilstaan. Ik keek schichtig
om en sloop weg. Een dag lang heb ik in angst geleefd, dat toch
iemand me gezien zou hebben, voor een streng verhoor, voor een
[42]

OMZIEN IN VERWONDERING

algemeen onderzoek, omdat er iets heel belangrijks in de war gelopen zou zijn. De volgende dag zag ik het wieltje weer lustig
draaien en ik liep er in een boog omheen. Pas nu ik het opschrijf
treft het me, dat het me niet in het hoofd kwam er met iemand over
te spreken.
Ik geloof niet dat kinderen bijzonder gevoelig zijn voor het
exotische. Voor een gretig waarnemend kind is er nog zo weinig
gewoon, dat het niet over zo'n extra hoge drempel stapt, als het in
een ander werelddeel terecht komt. En omdat ze zich nog sneller
aanpassen lijkt de nieuwe omgeving hun nog eerder gewoon dan
aan volwassenen, van wier emigranten-correspondentie gewoonlijk
alleen de eerste twee, drie brieven belangwekkend plegen te zijn.
Wij kwamen tegen de avond in Soerabaja aan, reden verreisd,
slaperig en zonder iets te zien langs de schamelverlichte Oedjoengweg, kwamen een schemerige achtergalerij binnen, waar een onbekende en onverstaanbare bediende ons een onwennig smakend
maal voorzette, kropen bij een olielampje in een hol klamboebed
en ontwaakten de volgende ochtend om, alsof we uit de lucht gevallen waren, `ons huis en erf' te verkennen, waarvan ieder meubel
ons vreemd was en iedere boom - er was zelfs een klapperpalm bij
-, de duistere bediendenkamers, waar we vanzelfsprekend nooit
binnengingen, maar die me toch niet zo redeloos vreemd aandeden
als het meidenkamertje in Den Helder, de stal (zonder paarden),
de kippenhokken met kippen, die we bij gebrek aan kippenkennis
weldoorvoed lieten uitsterven en 'bet kantoor' achter op het erf,
waar we voortaan ons huiswerk zouden maken.
De Oedjoeng was toen, voor de aanleg van de haven Tandjong
Perak op de andere oever van de kali Brantas, het enige punt,
waar Soerabaja aan zee kwam. Er was de - bescheiden - marinehaven met bijbehorende werf en de omringende woningen van het
Europese personeel, een soort plantsoen, dat we het Kuylspark
noemden, ik weet niet naar wie of wat, de officierensocieteit
Modderlust met zijn verwaarloosde cementen tennisbanen, waarop
wij kinderen of en toe clandestien speelden, de Wilhelminatoren,
een dertig meter hoge replica van de Tour Eiffel, een even ver[431
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waarloosde attractie voor de vrij zeldzame bewoners van de stad
die een uitstapje naar zee maakten en ook al weer een clandestiene
speel- en klauterplaats voor ons, en de 'Kleine Boom', het douanekantoor aan de mond van de rivier, waarlangs prauwen en tambangans het drukke verkeer met de altijd voile ree onderhielden.
Dit gebied van, ik schat, een vierkante km of minder, omsloten
door straat Madoera, de rivier en de ontoegankelijke rizophorenmoerassen, was vijf jaar lang ons domein. Langs de rivier liep
naar het zuiden de asfaltweg naar de stad, aan de ene kant omzoomd
door de grote warm-zoet ruikende suikerpakhuizen, waar glimmend-zwetende koelies aan zwiepende jukken de zware suikerkrandjangs in en uit droegen, altijd gevolgd door vrouwen met een
blik en een stoffertje, waarmee ze de uit de manden gemorste suiker
zuinig opveegden. Aan de andere kant tegen de kalimuur aangehurkt de draagbare stalletjes met fruit en pinda's, koelali (suikerwerk van die opgeveegde suiker gemaakt) en hele rijstmaaltijden
leverende draagbare warongs. Van 's morgens tot 's avonds zes
reed langs die weg een stoomtram naar en door de hele lengte van
de langs de rivier gerekte stad: de vervallen forten, het militaire
lampemene, de Arabische en Chinese (winkel)-buurt, de binnenstad met zijn kantoren en Europese winkels, waarvan er toen nog
niet een een etalage had, en de nauwelijks hoger gelegen %ovenstad' met zijn ruime Europese woonwijken.
Met die tram gingen we naar school; dat was voor mij het eerste
jaar de hoogste klas van een lagere meisjesschool op Simpang.
Ik had dadelijk een weerzin tegen een meisjesschool en de uitkomst scheen me gelijk te geven. Het hoofd, onze klasseonderwijzeres, was een stroeve weduwe. Een klas meisjes reageert op een
inkomeling meestal met nieuwsgierig enthousiasme of met reserve.
Ik was er niet naar om het eerste op te roepen. Bovendien maakte
ik me al een van de eerste dagen op school onmogelijk. In de pauze
werden er door baboes van omwonende kinderen pakjes brood en
fruit gebracht en in een daarvan herkende ik een Javaans meisje,
maar een paar jaar ouder dan ik, die als `zeebaboe' op de Oranje
was geweest en waarmee ik nog al eens had zitten praten - ze
sprak goed Hollands - als we tijdens het diner van de volwassenen
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aan dek op `onze' kinderen pasten. Blij een bekend gezicht te zien
liep ik op haar af, gaf haar een hand en sprak, haar natuurlijk in het
Hollands aan. Grote beroering : ik had een ‘meid' een hand gegeven en Hollands met haar gesproken! Het sprak vanzelf, dat ik
over deze gebeurtenis thuis niet repte.
Het milieu waarin wij leefden kende geen koloniaal probleem.
Wie kende dat toen wel? De koloniale verhouding was een natuurlijke en blijvende situatie van onderschikking en min of meer grof
geusurpeerd meerderwaardigheidsgevoel. Mijn vader had zijn
Atjehkruis verdiend zonder ooit van man tot man in een gevecht
te zijn geweest. Maar hij was o.a. tijdens de toen recente Bonioorlog met de Zeeland onder de kust van Celebes langs gevaren
om een paar kanonschoten op het hoofdkwartier van de `opstandelingen' af te vuren. Hij sprak zakelijk en zonder ophef over de
effectieve resultaten daarvan, maar ook met duidelijke weerzin
over wat hij een paar dagen later gezien had op een tocht naar
het slagveld. Hij had er een lans met zilver beslag opgeraapt en
een met relief versierde aardewerk pot, die bij ons in het lantoor'
stonden. Wij kinderen werden verondersteld onze bedienden niet
te commanderen, omdat een Javaan ook een mens was, maar we
waren niet vertrouwelijk met ze als Indische kinderen, en het werd
bij ons wel mal gevonden, dat de dochter van een van de Hollandse
werkplaatsbazen van de werf met een Javaan trouwde, ook al was
dat een in Leiden afgestudeerde arts.
Op school kreeg ik nog met een andere kant van het kolonialisme
te maken. Ik moest op korte termijn mijn achterstand in aardrijkskunde en geschiedenis van Ned. Indie inhalen. Het eerste was de gewone kapenkunde. Een hele avond lang dreunde ik de spoorlijn
van Batavia naar Soerabaja af met al de aanliggende plaatsen
om de volgende dag een slechte beurt te maken, toen ik hem van
Soerabaja naar Batavia moest opzeggen. Ze hadden me even goed
het Onze vader van achter naar voor kunnen vragen.
Ik zoek tevergeefs naar een aanknopingspunt voor mijn weerzin
tegen de koloniale geschiedenis; die moet toch wel uit een aangeboren kritische zin zijn voortgekomen, hoewel ik, in Holland,
[45]
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Piet Hein en de Goejanverwellesluis nog met enthousiasme had
geslikt. Maar toen ik, in de schooltram mijn geschiedenisboekje
doorbladerend, stuitte op een lofzang op generaal De Kock, die
op zo uiterst tactische wijze Dipo Negoro in zijn macht had weten
te krijgen, viel ik luidkeels uit over zo'n gemene rotstreek. Ik was
heel verbaasd instemming te vinden, niet bij mijn schoolkameraden, maar bij een paar Knil-officieren, die toevallig in de tram
zaten, en die De Kocks list blijkbaar niet in overeenstemming
vonden met hun erecode.
Mijn isolement op de Simpangschool zou na een paar maanden
nog scherper worden. Naast mij zat een meisje, dat Nelly heette.
Ze had een wasbleek Chinees gezicht en een dikke zwarte vlecht
en was weinig spraakzaam. Maar toch spraakzaam genoeg om
mevrouw W. te gaan vertellen, dat ik luizen op mijn hoofd had.
Zonder haar handen aan een onderzoek vuil te maken, gaf deze
me een waarschuwend briefje aan mijn moeder mee. Die gebruikte
een weekeind om me grondig te reinigen en antwoordde toen
met een verontwaardigde ontkenning. Ik voelde me daar nogal
beschaamd over, maar heb later begrepen dat mijn moeder op dit
punt althans zich niet afwijkend gedroeg. (Toen ik zelf een vijftien
jaar later, het was nog in de prae-DDT-periode, leven' op het hoofd
van een van mijn kleine jongens onderkende, hem kaal knipte en
in de petroleum zette, en de volgende ochtend zijn juf op school
waarschuwde, zei ze verbaasd: Tomt u me dat zelf vertellen?')
Twee jaar na mijn schande kreeg ik gelegenheid wraak te nemen.
zoals dat alleen in dromen voorkomt. Op de h.b.s. zat Nelly toen
in een parallelklas en ik zag haar alleen af en toe in de meisjestuin.
Daar kwam ze op een keer op me af: we hadden een opstel op
gekregen, waar ze geen raad mee wist en er hing voor haar erg
veel van af dat ze een voldoende maakte. Of ik het voor haar wou
doen. Ik was eerst kwaad op mezelf, toen ik in mijn verbouwereerdheid — of ijdelheid? — ja gezegd had. Maar achteraf kreeg ik er
een sportief plezier in, twee verschillende opstellen over hetzelfde
onderwerp te maken. Ik voelde me ver boven de luizen uit toen
ze het hare dankbaar in ontvangst nam, en onze Nederlandse
leraar was blijkbaar niet alert genoeg om het bedrog te ontdekken.
[46]
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Mijn laatste avontuur op de Simpangschool beleefde ik met de
dominee, een buikig heertje met een spits baardje, die wekelijks een
uur catechisatie kwam geven voor, ik vermoed, bij de veel geringer
sektarische verdeeldheid die de koloniale maatschappij toen kende
aan alles wat niet katholiek was. De eerste weken had men mij dat
uur in de onbeheerde klas bij de lezende en babbelende papistjes
gelaten om mijn achterstand in te halen. Maar toen ik dat al lang
had bijgespijkerd, klampte de dominee me aan op een emper,
waar ik trachtte hem onopvallend voorbij te schuiven: 'Korn jij
niet op catechisatie?' En ik brutaal weg: '1k ben rooms, dominee.'
Mijn vrije uurtje was veilig. Veilig ? Moeder placht in die tijd,
meestal vrij onverwachts, op sommige zondagochtenden de
djongos om een rijtuig naar de stalhouderij te sturen, een tikje uitdagend aan te kondigen dat ze naar de kerk ging en een van ons
als gezelschap aan te wijzen. Dat lot trof mij een paar weken na
mijn abrupte bekering. 1k heb in die kerk een uur lang op spelden
gezeten, duizend uitvluchten verzonnen en telkens als de man op de
kansel zijn ogen over zijn gehoor liet dwalen een triomfante blik
in mijn richting gezien. Maar zelfs toen moeder hem na de dienst
nog even aansprak, ik met afgewend gezicht ernaast, gaf hij geen
teken van argwaan. 1k heb er niet van geleerd niet te liegen: wel
dat je zuinig moest zijn met je leugens en ze met de uiterste waarborgen tegen ontdekking omgeven. Een mens moet af en toe liegen,
maar het is beschamend en vernederend er op betrapt te worden.
Van de Simpangschool verhuisde ik na een jaar naar de h.b.s.
achter mijn oudere broer en zuster aan. Ma had mij van klein kind
af geprikkeld met het vaste, meewarig uitgesproken oordeel: 'An
heeft stuipen gehad, die kan niet leren, die moet maar naar de
kookschool.' Of het nu kwam omdat er op Soerabaja geen kookschool was, in ieder geval kwam er aan mijn schoolkeuze geen
discussie te pas. Tot mijn vreugde, want even had ik me bedreigd
gevoeld door de deftige meisjesmulo op Genteng. Misschien
waren mijn ouders te zeer doordrongen van Thorbeckes ideaal,
ook zonder dat ze zich voorlopig nog verdiepten in onze toekomstmogelijkheden.
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Het komt mij sours voor, alsof de milieus waarin ik mijn jeugdjaren heb doorgebracht, erop gemaakt waren om mij met mijn
neus op de dwaasheid der sociale groeperingen te drukken, waarvan bovendien juist in die tijd de grenzen aan het vervagen waren:
de tussenpositie van mijn vader en zijn collega's in het marinewereldje en de standsverschillen met de familie, de koloniale verhoudingen in Indonesia en niet het minst dat wonderlijk geisoleerde wereldje aan de Oedjoeng. Uit Valentijn kunnen we al een
indruk krijgen, hoe al wat in de Compagniestijd als Europeaan in
de archipel neerstreek, om die meestal weer zo gauw mogelijk en
zo rijk mogelijk te verlaten, in tegenstelling tot de 'inlanders'
zonder uitzondering dames en heren werden, onverschillig hun
herkomst, die hun vaak weinig aanspraak op status kon doen
maken. Tussen die dames en heren onderling werd, ook nog in de
2oste eeuw, rang en stand vrijwel uitsluitend naar het inkomen van
de man bepaald en gewoonlijk waren het vooral de vrouwen, die
bijv. bij het toewijzen van plaatsen bij plechtigheden of festiviteiten daar nauw op toezagen. Maar de Oedjoeng was maar half
India. Het was een zuiver totokwereldje van allemaal mensen die
voor een of meer termen gecontracteerd waren en allemaal betrokken waren bij de marinewerf, een Hollands garnizoensstadje
!mar de tropen overgeplaatst. In de grote huizen langs de rivier
woonden de directeur, de havenmeester, de magazijnmeester, de
dienstdoende ingenieurs, overwegend marine-officieren; in twee
afzonderlijke buurtjes de `bazen', meest marineonderofficieren,
die op de werf met Javaans personeel een werkplaats, smederij,
zeilmakerij, etc. beheerden. Iedere gezellige omgang, ook tussen
de kinderen van de twee groepen was onbestaanbaar, al gingen we
met dezelfde tram naar school en kan ik tot onze verontschuldiging
aanvoeren, dat we de deur en dus ook het gesprek tussen de eerste
en tweede ldas openhielden. De directeursfamilie, die paard en
rijtuig hield, streefde ernaar zijn conversatie uitsluitend in de
bovenstad te vinden en het gold stilzwijgend voor onbehoorlijk
hun tilbury met de sandalwoods langs de weg in te halen met een
huurrijtuig, waartoe wij kinderen, als we de kans kregen, natuurlijk graag een sportieve koetsier aanzetten. De uiteraard beperkte
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conversatie van de Oedjoeng-elite vond altijd weer stof in het
`Amsterdams' taalgebruik of `onbeschaafd' optreden van de
nu-eenmaal-mevrouwen van de bazen. Er traden in het onderling
verkeer even moeilijke problemen op als bij de volgorde der gezantenrijtuigen bij de Vrede van Rijswijk. Zo hadden eens een
paar elite-dames om zichzelf en de kinderen wat verstrooiing te
bezorgen een kinderoperettevertoning opgezet. Het ging heel
democratisch toe : ze hadden een beroep gedaan op een paar bazen
en hun vrouwen voor het maken van decors en kostuums en er
mochten ook een paar bazenkinderen meespelen. Alles liep heel
vlot tot er een plaatselijk verslaggever van een krant opdook die
er een aardig stukje over wilde maken. Want het was onmogelijk
de vijf gezellig samenwerkende vrouwen op een niveau aan te
duiden. Dus werd het na rijp beraad: onder leiding van mevrouw
X, mevrouw Y en de dames A, B en C.
Ik kan me niet herinneren, dat we ons verveelden aan de Oedjoeng,
maar ook niet hoe dat mogelijk was in zo'n uneventful bestaan
zonder bioscoop, radio en televisie niet alleen, maar ook vrijwel
zonder sport, schoolvereniging, weekend- of vakantie-uitstapjes.
Een vakantiemaand, in 1910 meen ik, – er moest nu eenmaal van
het Indische salaris gespaard worden voor de studie van de kinderen! – genoten we heel intens in Poedjon, toen een desah met een
primitief hotel tegen de helling van de Kawi, met een ruin vol onder
de morgendauw geurende rozen- en heliotroopbossen, een verademing na jaren in de bloemloze, dofgroene oceaan van de tropische vlakte. We maakten er bergtochten, reden paard op kleine
sandalwoods en zwommen in koude bergbeken.
Op normale dagen gingen we met de stoomtram van zes uur
naar school. Om half een draafden de Oedjoengkinderen onder de
gloeiende tropenzon het schoolerf aan de Aloon-aloon of om de om
het uur rijdende tram `naar beneden' niet te missen. De tram naar
de woonwijk in de bovenstad ging 10 minuten later en sloot dus
beter op de schooluren aan.Wie het eerst aan de halte was, ging op
de rails zitten om de beleefd soebattende Javaanse machinist van
het trammetje te dwingen op de anderen te wachten. 's Middags
werden we verondersteld te slapen, voor alle Indische kinderen het
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uur der verboden dingen, die voor ons hoofdzakelijk uit lezen
bestonden. Wij, d.w.z. mijn oudste zuster en ik, lazen rijp en groen,
we snuffelden de hele, op de smaak van de gemiddelde Indischman
ingestelde leestrommel door, we sleepten uit de schoolbibliotheek
wat we maar konden meekrijgen en we leenden – ik weet niet van
wie – stapels detectives, die toen in kwartoformaat op slecht papier
en met bontgekleurde omslagen werden uitgegeven, en die de
hoogtepunten in de avonturen van de oude en de jonge Wilson
weergaven. Omdat onze leeshonger onverzadigbaar was en mijn
moeder, behalve dan in dat vrijgevochten middaguur, streng
waakte tegen ogenbederven, wat merkwaardigerwijs alleen ons
meisjes scheen te bedreigen, en alleen bij wat je voor je plezier
las, lagen we 's avonds nog uren wakker om elkander de boeken die
we gelezen hadden over te vertellen. Hele romans van Dickens
dienden we elkaar zo als vervolgfeuilletons op. We lazen, althans
in het begin wel, meisjesboeken, maar afgezien van die van Top
Naeff, Ethel Turner en Nesbitt, hadden we er weinig waardering
voor. Ik had met name een diepe afkeer van de toen populaire
Duitse `stijfkopjes' en `driftkopjes', onverteerbare geschiedenissen
over meisjes, die altijd zelfhaar fouten inzagen en berouw toonden
in conflicten, die onveranderlijk berustten op de eis van aanpassing
aan de onwaarachtige gedragsnormen van de ouders. Vooral dat
berouw leek me het summum van onwaarachtigheid. Ik kon me
geen conflict met ma voorstellen, waarin ik haar berouwvol gelijk
zou geven. We verslonden Jules Verne, Paul d'Ivoi en andere
Iongensboeken' en met Fridtjof Nansens In Nacht en Ifs heb ik
maanden, zo niet jaren lang meegeleefd en meegedroomd. Ik
realiseer me nu pas, dat er bij ons thuis geen boekenkast was,
ergens onderop een tafeltje lagen de grootformaatuitgave van
Moeder de Gans met de heerlijk huiveringwekkende platen van
Dore, en een dikke bundel Andersen met zware waterschade en
de klassieke houtgravureplaatjes. Verder hadden wij een eigen
plankje met een aangroeiend rijtje verjaarscadeaus en borg mijn vader in zijn eigen muurkast achter zijn kleren, de medicijnvoorraad
en zijn technische boeken er nog een paar, die wij er prompt uithaalden, als hij de sleutel in het slot liet steken. Een ervan heette Een
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uur van onbedachtzaamheid . . maar het was niet pikanter dan veel
van wat de trommel opleverde.
Na het middagbad maakten we de enig mogelijke wandeling :
naar het eind van de pier van het marinebassin om er de zon te zien
ondergaan. De avonden waren voor het huiswerk en kleine samenscholingen van de Oedjoeng-elite-kinderen, een wisselend gezelschap, omdat de meestey na vijfjaar weer `naar huis gingen'. Ook
voor de lange vakanties waren we op elkaar aangewezen, want
schoolvriendschappen kregen weinig kans om uit te groeien: al
wat er verder op de h.b.s. was, woonde in de bovenstad, d.w.z. op
een afstand van drie kwartier met de tram, die maar tot zes uur
reed en huurrijtuigverkeer werd in het algemeen alleen en famille
lonend geacht. Een enkele vakantieweek logeerden we — altijd Ti
en ik — bij een bevriend onderwijzersgezin in de bovenstad.
Mevrouw J. was voor ons het verrassend bewijs, dat er echte lieve
moeders bestonden, en we hadden onze binnenpretjes om de
autoritaire schoolmeesterigheid van mijnheer die als meer onderwijzers in Indie er een bedenkelijk vermaak in schepte een verzameiing aan te leggen van krompraterijstaaltjes van Indoleerlingen in
de trant van die moppenverzamelingen die schamele geesten wel
tot steun van de conversatie bijeengaren. Wel pakte hij ons door
als tot volwassenen met ons te praten; ik weet achteraf niet: uit
pedagogische overwegingen of uit ijdelheid.
Een mysterieus en mistroostig waas hangt om nog een andere
logeerpartij. Ti en ik mochten 's zondagsavonds om beurten mee —
de ander bleef thuis om op de kleintjes te passen, want 'kinderen
werden bij ons niet aan baboes overgelaten !' — naar de Stadstuin,
een omheind parkje op de Aloon-aloon, waar een of andere militaire kapel een populair concert gaf. Daar onderdoor drentelde
men wat rond, schikte zich op ijzeren tuinzitjes tot babbelende
gezelschapjes, want deze concerten lagen nog in de issde-eeuwse
biertuinsfeer en niet in de geheiligde van het Concertgebouw. Na
afloop volgde als vast ritueel het glaasje limonade of een ijsje met
een taartje bij Grimm of Hellendoorn. De uiterst zuinige rantsoenering van versnaperingen bij ons thuis en in zeer veel gezinnen
van die tijd moet wel de oorzaak geweest zijn, dat ik altijd ben
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blijven wankelen in mijn voorkeur voor of dit op den duur vrij
saaie uitgangetje of de `vrije' avond thuis. De muziek deed me
niet veel, het aantrekkelijkste was om onder het gesprek der ouderen op een stuk dat zich daartoe leende in verbeelde pirouettes mee
te dansen, of van de potpourri's, waar de kapelmeester blijkbaar
verzot op was, bij jezelf een raadselspelletje te maken. De stadstuinconcerten dienden de Soerabajase burgerij niet het minst om te
zien en gezien te worden, een soort nette huwelijksmarkt. Een
aangewaaide kennis die vaak aan ons tafeltje neerstreek, mevrouw
P., een verindischte dame, altijd vergezeld van twee mollige, maar
saaie en in mijn ogen al oude dochters, vulde haar conversatie in
hoofdzaak met de verlovingskansen van de meisjes uit haar kennissenkring, waarbij het totok-zijn en het maandsalaris de waarde
van het wild aangaven. `Heeft u het al gehoord?' zei ze dan met
rollende r's. "juffrouw A. gaat zich verloven met mijnheer B.
Pas uit Holland!' En met opgestoken vingers: `Driehonderd gulden, kan zeshonderd worden !'
Via mevrouw P. maakten we kennis met een van afkomst Belgische muziekleraar met leeuwemanen en zijn twee opvallend
knappe dochters, een zeer blond, een donker, en gesierd met zulke
aantrekkelijke namen als Valerie en Denise. De een was verloofd
met een ook al aantrekkelijke, slanke jongeman, die mevrouw P.
veel vingers deed opsteken. De zusters, een jaar of tien ouder dan
wij, toonden zich bijzonder aangetrokken en geInteresseerd tegenover Ti en mij, wat voor ons, die onszelf niet bepaald als bekoorlijke en innemende kinderen zagen, heel verrassend en hartveroverend was. Na enige ontmoetingen in de Stadstuin vroegen ze
ons een weekeind te logeren en boven verwachting werd dat toegestaan. Het huis van het traditioneel Indische type in de schaduw
van hoge waringins ergens in de oude bovenstad was van een
bizarre aantrekkelijkheid voor ons kinderen, wie het begrip kunstzinnigheid en oorspronkelijkheid even vreemd was als de bohemevrijmoedigheid van de zusters, die stoeiden en lachten met hun
grijze vader, maar schuw-eerbiedig opkeken naar hun broer, een
vreemd morose, in zichzelf gekeerde jongeman die, zoals zij ons
toefluisterden, zich op het priesterschap voorbereidde. Wij moesten
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er even doorheen, dat het gewoon was met zijn vieren naar de
badkamer te gaan en daar, zij in sarongs gehuld en wij spiermaakt,
een vrolijk waterballet aan te richten. Wij kwamen niet uitgekeken
aan alles wat er in dat huis te bewonderen viel en met verve door
vader en dochters werd toegelicht : portretten van bevriende
imposante musici, heren in rok en zangeressen met hoog opgestuwde boezems in flamboyante avondtoiletten en met steeds
dwars eroverheen een hooggestemde opdracht met krullerige
handtekening, aan allerlei curiosa en bric a brac in kasten en op
etageres uitgestald. Bij ons vertrek met hartelijke afspraken voor
een nieuw bezoek, kregen we een hele verzameling miniatuur
potjes en pannetjes van Keuls en bruinglanzend Luxemburgs
aardewerk mee. Het was alles zo hartveroverend lief en zo verrassend vooral in ons weinig afwisselend bestaan, dat ik maar heel
even een uiterst vaag gevoel van beklemming of vervreemding
tegenover dat huis in de schaduw moest terugdringen. Een paar
weken later kwam ma uiterst opgewonden van het wekelijkse uitstapje terug. Ze liep naar de kast, waarin we onze kleine aardewerkschat hadden uitgestald, veegde het alles driftig met stoffer
en blik bij elkaar onder een stroom van boze woorden, liet vader
eigenhandig een kuil op het achtererf graven, stampte onze schat
daarin tot scherven en begon de kast met Lysol te bewerken. Ze
had van mevrouw P., even verontwaardigd over dit schandelijk
bedrog als zij, vernomen, dat de vrouw van de musicus, indertijd
lijdend aan lepra, geruisloos uit de samenleving was verdwenen en
enige jaren geleden gestorven. Het was, hoe wist zij niet, plotseling
aan de dag gekomen, de slanke jongeman had `natuurlijk' gelijk
al hun kennissen de betrekkingen met de familie verbroken. Wij
stonden verslagen en met een gevoel of niet zij, maar wij verraad
pleegden, bij de voltrekking van het vonnis. ik heb er Ti nog wel
eens naar gevraagd, maar ook zij kan niet ontwarren of het het
gezichtsbedrog van de wetende terugblik is, dat die sfeer van beklemming over het nooit teruggeziene huis met de mooie dingen
legt.
Een relatie waar ma geheel en al achter stond was die van mijn
oudste broer met de familie van de resident. Men moet de klank
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van het woord resident in het oude Indie geproefd hebben om dat
geheel na te voelen. De toenmalige resident van Soerabaja was getrouwd met een vriendelijke, dikke Indische dame, die er zich op
toelegde, haar zes eigen kinderen en al de andere, die in de weekeinden het paleisjesachtige residentiehuis bevolkten, grondig te
verwennen. Mijn oudste broer was van kind af uiterst plichtgetrouw en het sprak voor hem vanzelf dat hij in dat roerige wereldje
zich zondagsmorgens onverstoorbaar met zijn huiswerk terugtrok,
waarbij hij zijn vriend, de oudste zoon des huizes en vaak ook nog
wel een paar anderen meetrok. De resident die zich zorgen maakte
over zijn al te zorgeloos opgroeiende kinderen, zag een goede gangmaker in hem en stelde mijn ouders voor hem tot vaste weekeindgast te maken. Dat gaf een ernstig conflict. Vader vond, dat hij al te
veel van de jeugd van zijn kinderen gemist had om ze nu op de
vrije dagen niet liever bij elkaar te houden, ma zag de jongen ik
weet niet wat voor maatschappelijke kansen ontgaan door het afbreken van deze relatie. Het liep op een compromis uit, waarbij
ook Ti en ik af en toe werden meegenodigd, maar wij voelden ons
er nooit helemaal thuis. Het residentiehuis was toen, afgezien van
de opeengedrongen kantoren en Chinese winkels in de benedenstad het enige gebouw in de stad met een verdieping en twee breed
gerekte zijvleugels met een zuilengalerij ervoor, in mijn herinnering een soort klein Soestdijk. Wij voelden er ons als een paar provinciale harkjes in Hollywood tegenover al de overdaad van eten
en drinken, door deftige bedienden aangedragen, tegenover de
gracieuze dochters des huizes, die vurige tango's dansten en mijn
broer het hoofd op hol brachten, tegenover het nonchalant advies
van de gastvrouw op het eind van de avond om maar ergens een
slaapkamer op te zoeken – onze schrik toen we er een binnen
liepen, waar we een oude, half-ldndse grootvader, van wiens bestaan we niet wisten, in zijn slaap stoorden! We vonden het wel
allemaal heerlijk en overweldigend en lekker ook vooral, maar we
stonden er tegelijk bedremmeld en kritiserend tegenover. We
distantieerden ons een beetje van Jans aanbidding van de hele
familie en we hadden ook ernstige bezwaren tegen de gewoonte
van mevrouw E. om 's zondagsmorgens tot herstel van de bedor[54]
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yen magen, die zij de vorige avond systematisch gekweekt had,
in sarong en kabaai door haar uitgestrekt domein te dwalen met
een grote fles wonderolie onder haar arm, waarvan ze ieder kind,
dat ze tegenkwam resoluut een lepel vol in de mond duwde.
De Soerabajase h.b.s., een grote school met zes parallelklassen aan
het begin, stond op een ruim terrein aan de Aloon-aloon op de
hoek van de Societeitstraat. Ik kwam erop via een toelatingsexamen dat me weinig moeite kostte. We hadden school van
7-1 met drie vrije kwartieren ertussendoor, en behalve de normale
zomervakantie van de Hollandse scholen de maand november
als de warmste van het jaar vrij. Ik geloof niet, dat het niveau van
deze koloniale school beneden het gemiddelde in Holland lag en in
ieder geval hadden we er een merkwaardig stel leraren. We leerden
er goed Engels van een atletische tennisser, die graag de verfijnde
gentleman speelde en die altijd een van de jongens naar buiten
stuurde, zodra de ketting jongens met hun harde bezems om de hoek
verschenen: 'Tell that man to stop or I'll kill him!' Onder de hoge
waringins op het schoolerf regenden namelijk het hele jaar door
de dorre bladeren neer, die door veroordeelde dwangarbeiders in
grauw jute gekleed, een ijzeren band om de nek en een ketting
tussen de enkels, eindeloos met een schrapend geluid werden
bijgeveegd.
Er waren een aantal leraren, die antikoloniaal of op zijn minst
`ethisch' waren. Daar was de Nederlandse leraar Van Mook, de
vader van Huib, de latere luitenant-generaal, die bij mijn zuster in
de klas zat. Van Mook liet ons een ballade van een blijkbaar nog
niet door de ervaring te velde gelooide Knil-officier uit het hoofd
leren:
Op Atjeh waren we,' t was een beroerde tijd,
we brandden alles neer, de kampongs wed en zed
vernielde ons kanon. We sabelden ze neer...

Er was Young, die geschiedenis en economie gaf en graag, wat
toen onder intellectuelen in Indie nog minder gebruikelijk was
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dan in Holland, de nadruk legde op zijn christelijke geloofsovertuiging, maar dan van een opmerkelijk sociaal christendom, en zijn
daarmee samenhangend ethisch kolonialisme. leder jaar en voor
iedere klas opnieuw begon hij zijn cursus economie met de langzaam en nadrukkelijk uitgesproken woorden: Vie nets heeft om
te ruilen, moet bedelen, stelen of sterven.' 1k ben nooit een kortere
samenvatting van de grondslagen van die wetenschap tegengekomen.
Er was Junius, een oud-zeeofficier, die aardrijkskunde gaf en dat
vak ver boven de kapenkunde uithaalde door op zijn vakantiereizen systematisch het materiaal voor een schoolmuseum en de
foto's voor zijn lezingen met lichtbeelden te verzamelen, en daar
– wel een beetje ophakkerig vonden wij – maar boeiend van te vertellen.
En er was vooral Reeser. Hij gaf geschiedenis in de hogere klassen. Er werd op school veel over hem gesproken. Hij was rood,
heel erg rood en op school deed het verhaal de ronde, dat de zeelieden van de matrozenbond bij hem in en uit liepen, dat hij met
zijn vrouw hun ontspanningsavonden bezocht en dat mevrouw
dan met de matrozen danste. lk kan, toen ik in de derde klas met
Reeser te maken kreeg, nauwelijks enig begrip gehad hebben wat
rood was. Wij mochten Reeser dan een kei van een leraar vinden,
het bleef op zijn minst raar dat hij tegen het koninldijk huis was
en zijn vrouw met matrozen liet dansen. Wat mij in Reeser boeide
was niet het politieke, wat me toen nog helemaal voorbijging,
maar zijn sociaal nonconformisme, het tegendraadse en levenslustig uitdagende. Hij had nets van een geestesdrijver of zieltjeswinner, dat zou me trouwens dadelijk hebben afgestoten. lk ben
altijd – ik weet niet waarom – een aantrekkelijk en – ik weet wel
waarom – ondankbaar object voor bekeerders geweest en ik heb
zelf van mijn leven nooit iemand bekeerd of pogen te bekeren tot
wat dan ook.
Reeser, kort van stuk en een beetje gezet, een soort Jaureskop
met achter brilleglazen twinkelende ogen, stapte energiek een
klas binnen, ging boven op de voorste bank zitten met zijn voeten
op de zitting, stak rustig een sigaar op, poetste zijn brilleglazen
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derlands-geschiedenis of geschiedenis-aardrijkskunde. Hogerop
werd die bemoeizucht niet gewaardeerd: Huizinga maakte hem er
een even weinig aanmoedigende opmerking over als indertijd tegen
mij over mijn Rosa Luxemburg-herdenking.
De beide aangeboden leraarsbaantjes had Jan zonder aarzelen
afgeschreven ; voorlopig wilde hij zich concentreren op de Mehringvertaling en een inleiding daarbij. Verder vroeg hij zich af,
welke mogelijkheden het buitenland bood voor een verdere studie
van het marxisme. En dan was er het woningprobleem. Voor Jan
sprak het toen nog vanzelf, dat we in Rotterdam zouden wonen;
ik had geen andere voorkeur dan een vage voor ergens buiten en was
door al onze verhuizingen weinig aan een bepaalde plaats gehecht.
Zo huurden we in grote eensgezindheid begin augustus het `gemeubelde' onderstuk van een dubbel benedenhuis op Kralingen.
Het meubilair diende alleen om de prijs te verhogen: Jans Leidse
spullen, de bedden en het keukengerei, dat we zelf gekocht hadden, konden er gemakkelijk bij. Twee maanden vooruit betalen
van de hoge huur – er was ook toen woningnood – leek ons niet
onredelijk. Begin september trokken we erheen om er volgens
afspraak de verhuizer uit Leiden te ontmoeten. Maar toen 'mevrouw' – ik zie haar nog in een vuil geel vest – ons binnenliet, zag
het eerst zo kale interieur eruit of ze het ook nog eens als meubelbewaarplaats verhuurd had: in de keuken steigerden de springveren
matrassen tegen de muur en op ons bescheiden verzoek daar iets
aan te veranderen, barstte ze in zo'n stortvloed van onvriendelijke
taal los, dat we vijf minuten later weer op straat stonden, een beetje
levenswijsheid rijker en tweehonderd gulden armer. Optreden lag
niet in jans karakter, in het mijne ook niet en bovendien niet in het
ontwerp, dat Jan van mij had, maar op den duur heb ik wel moeten
leren me op dit punt iets meer aan de omstandigheden aan te
passen dan aan dat ontwerp.
Wij zonden de verhuizer naar zijn opslagplaats terug en dwaalden met het niet eens helemaal onbehaaglijke gevoel van dakloze
zigeuners over een zonnige Blaak, toen we Jan S.B. tegenkwamen
– op twee gezonde benen. Zonder enige gene – hij wist, dat wie
goed liegt nook naar verantwoording van zijn leugens wordt
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‘stoet' was tot het uiterste beperkt, maar in de vrouwenschaar
langs de loper ontdekten we Mina, Jans vroegere kindermeisje, die
zich tegenstribbelend liet meevoeren naar de wat haastige lunch
op de Koningin Emmakade, waarna we gevieren: Hans, Ti en wij
beiden naar Arnhem reisden voor een rustige viering onder elkaar.
Van Arnhem uit trokken Jan en ik naar Limburg voor wat bedoeld
was als een voetreisje vanuit Roermond, maar door het onwaarschijnlijk slechte weer kwamen we niet verder dan via Heerlen
naar Schin op Geul. Daar maakten we wat wandelingen in regen
en klei vanuit een dorpscafe met logeergelegenheid in een soort
pronkkamer, waar inmaakpotten en heiligen onder stolpen om
en om op de eikehouten kasten stonden en waar Jan tevergeefs
trachtte me te leren schaken. Ik heb me nooit echt kunnen inspannen voor een spelletje.
Kort voor de vakantie van ' 20 had Jan zijn doctoraal gedaan. 1k
dacht nog wel een half jaar nodig te hebben, maar we vonden dat
geen reden om ons huwelijk uit te stellen. Maar wat daarna ? Jan
had wel eens met de gedachte gespeeld of Van Wijk niet 'het een
of ander universitair baantje voor hem zou hebben', maar universitaire baantjes buiten het professoraat kwamen toen, en dan nog
schaars, alleen voor in de exacte vakken. In ' 20 en al eerder was
er een nieuw academisch statuut in voorbereiding en mogelijk verwachtte hij daarvan een uitbreiding van het assistentendom. Maar
het statuut bracht voor onze faculteit niet veel anders dan de
splitsing van de studie geschiedenis en Nederlands en ruimere
keuzemogelijkheden van bijvakken. Jan, in de achteraf naief, dan
wel arrogant gebleken mening, dat dit ook de studenten aanging,
verdiepte zich in de vraag, hoe dat statuut in de praktijk zou werken
indachtig aan het vorige, dat door een vergissing bij de opstelling
de neerlandici jarenlang bevoegdheid voor aardrijkskunde had
gegeven zonder dat in de opleiding daarin was voorzien. In een
Minerva-artikel wees hij erop dat de keuzevrijheid tamelijk fictief
was, omdat de jonge doctorandus die een baan bij het onderwijs
zocht, gewoonlijk aan kleinere provinciale scholen terecht kwam,
waar een lesbevoegdheid geen volledige baan opleverde, zodat
men toch gedwongen zou zijn tot een combinatie van studies Ne[I7I]

VII

Toen wij 14 augustus ' 20 trouwden hadden we Jef als reservegetuige uitgenodigd. Dat bleek niet overdreven, want de alleen in
zijn onbetrouwbaarheid standvastige Jan S.B. telegrafeerde dat
hij een been gebroken had, dat gelukkig hersteld was, toen we
hem veertien dagen later ontmoetten. Hans – was hij ervoor overgekomen of was hij toevallig in het land? – was de andere. Niet
alleen daardoor kreeg onze trouwplechtigheid een wat geImproviseerd en hybridisch karakter. Ik was drie maanden tevoren
nominaal naar Den Haag verhuisd om daar naar behoren vanuit
het ouderlijk huis te trouwen. Maar zonder strubbeling ging het
natuurlijk niet: 'Op de deftigste dus duurste dag,' zei ma. In
godsnaam! Met rijtuigen, dure rijtuigen! Wij waren voor de tram,
maar vooruit dan maar. Een bruidsjapon, bruidsmeisjes, een
dejeuner-dinatoire bij . . .! 'Ho!' riepen we en dreigden voor de
kantonrechter te zullen trouwen. Maar dat betekende drie nodeloze maanden wachten en . . . veel verdriet voor vader en dus liep
het uit op een zinloos loven en bieden en het stijlloos resultaat
daarvan: de vrouwen uit de omgeving van de Groenmarkt
die zich als vaste klanten op zaterdagochtend langs de rode loper
van het standhuis plachten te scharen, belust op het nooit vervelend
spektakel van de witte bruid en de roze of hemelsblauwe bruidsmeisjes, moeten zich wat bekocht hebben gevoeld, toen uit het
met oranjebloesem versierde koetsje een jongeman stapte, in,
nou ja, wel zijn beste blauwe colbertje en geen echte bruid, maar
zomaar iemand in een paars japonnetje, dat ze een jaar tevoren in
elkaar had geflanst van een uitverkooplapje van Liberty. Ook de
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als een beschermende korst om een sidderende gevoeligheid afzetten en erin wortelen.
Jans vriendschap met Jef groeide snel uit en ik had het gevoel,
dat hij mij daarbij op de koop toe nam, maar dat hij rimij als iedere
andere vrouw – op, later, een na die van-hem was – als een wel
wenselijke bijkomstigheid beschouwde. Tekenend voor zijn rationalisme als wel voor zijn behoefte aan het goede leven: in onze
laatste Leidse jaren vroegen we hem nogal eens mee op de lange
wandelingen, die we graag op zondag maakten. `Vraag aan je
juffrouw of ze je een pakje brood meegeeft,' zei ik dan zuinig. En
als we aan het punt van uitgang kwamen: Waar is je brood?' la,
dat had ze klaar gelegd, maar toen vond ik het eenvoudiger om het
meteen maar op te eten, dan ben ik klaar voor vandaag I' Maar ik
kon er zeker van zijn, dat tegen de tijd waarop wij naar onze mondvoorraad zouden grijpen, Jef het gesprek een richting opdreef,
waarbij Jan als natuurlijke consequentie zou voorstellen ergens een
uitsmijter te gaan eten.
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hij nooit over had nagedacht - omdat hij ze vanzelfsprekend vond dat zijn moeder, zijn hospita of wie daar verder voor in aanmerking
kwam, hem goed verzorgde. Binnenin had hij de goedlachse en
gretige aard van zijn Brabantse vader, en bij gelegenheid zou hij
graag goed eten en alle genoegens des levens genieten. Zijn gedachten bewogen zich in een abstracte sfeer boven de boomgrens
of buiten de dampkring, maar de vrienden met wie hij uitging
konden hem niet erger aandoen dan ontspanning op hoog cultureel
niveau. Hij was uiterst bescheiden en uiterst eerzuchtig zonder
ellebogen, van een opperhuidloze gevoeligheid en soms grof door
een tekort aan aanpassing. Door zijn kwetsbaarheid moeilijk in de
omgang en later een moeizaam leraar zonder orde die nooit anders
dan ironisch over zijn functie sprak, was hij niettemin zeer populair bij onze kinderen, ik geloof vooral, omdat hij ze altijd als individuele persoonlijkheden benaderde en kans zag - een alleenwonend filosoof met twee prenterige oude dametjes als verzorgsters ze op hun verjaardagen van boeken te voorzien die ze stuk voor
stuk tot op de rafel lazen en herlazen.
Zijn verhouding tot de beweging was, laat ik liever voorzichtig
zeggen maakte de indruk, puur op logisch inzicht in de maatschappelijke ontwikkeling te berusten, iedere geexalteerdheid ontbrak
eraan en de offerzucht van een Henriette Roland Hoist stond hem
regelrecht tegen. Dat ging zelfs zo ver, dat hij, anders royaal van
gebaar, niet gemakkelijk geld gaf voor een van de vele, altijd noodlijdende acties. Jan die nu ook niet bepaald geexalteerd was, en waarschijnlijk dank zij zijn opvoeding binnenin toch wel enige behoefte
aan burgerlijke zekerheid van bestaan had, sloot kort voor onze
verloving een levensverzekering voor mij af, `omdat ik, als het
ergens voor nodig is, de vrije beschikking wil houden over het
geld van "Gropie".'
We kunnen ons, geloof ik, niet voorzichtig genoeg uitdrukken
over alles wat de tegenstelling, neen, de nauwe verbondenheid en
vervlechting raakt van wat de i 8de-eeuwer terecht in een adem
verstand-en-gevoel noemt. Jef is een van die mensen geweest aan
wie ik ervaren heb dat de scherpzinnigste filosofie en de grootste
redelijkheid geen kwaliteiten zijn van `verstandsmensen', maar zich
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wereld, zij het misschien niet op het niveau waar hij hardop van
droomde.
Er was de ingetogen `zuivere' Jaap de Haas, die de lieve zusjes
Verhoeven ernstig terechtwees, toen ze de groep op hun kamer
hartelijk ontvingen met thee en koekjes, want koekjes waren een
`burgerlijke ideologie', en die terugdeinsde toen zijn vriend Jef
Suys eens iii een stationswachtkamer een glas bier bestelde. Hij is
een voortreffelijk en radicaal-gezind kinderarts geworden, en gelukkig geen voorganger van een splinterpartij; waarom zou ik
dan niet glimlachen als zijn vrienden me vertellen van zijn prachtige huis 'met ingebouwde bar' ?
Maar de zuiverste van alien was Jef Suys. Daarom werd
hij – evenals trouwens al eerder de broers Struik – lid van de
Communistische Jeugdbond De Zaaier, waar hij zich evenmin
thuisvoelde als wij – daarom waren wij zo wijs het niet eens te
proberen –; hij liep na Troelstra's revolutie als dienstplichtig
soldaat voor het paleis Noordeinde op wacht met in volstrekte
naiveteit de verboden Tribune op zak; hij gaf het partijwezen
het eerst op en hij heeft het moeilijkste leven van ons allemaal gehad.
Jef was enige jaren na ons in Leiden aangekomen. Ik kende hem
uit de verte: toen ik op Soerabaja in de vierde klas zat kwam hij als
zoontje van onze Franse leraar op school. In Leiden kwam hij aan
als een wat schutterige jongeman met een kort geknipt hoofd, een
intelligent blanke-neger-gezicht, hoewel hij bij mijn weten van
a fkomst een pure Brabander was, met een paar sprekende blauwe
ogen. Hij viel niemand op, tot Jan hem ontdekte als de schrijver
van een zinrijk stuk over Tolstoij, ik meen, in de Groene. Dat was
het begin van hun vriendschap. Hij schreef geen tweede, want daar
vroegen ze hem niet om.
In mijn hele leven heb ik nooit iemand ontmoet, die zoveel
tegenstellingen in zich borg als Jef Suys en die er in de loop der
jaren steeds meer scheen te ontwikkelen. Hij leefde in het algemeen
als een asceet, overigens meer uit die gerichtheid van geest die we
ten onrechte verstrooidheid noemen, dan uit een anachoretisch
beginsel, maar tegelijkertijd was een van de weinige dingen waar
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tuur opduikende voorstelling dat de zuivere, al of niet met aanhalingstekens, altijd de intellectueel is. Dat lijkt zo plausibel: de
proletarier is partij, belanghebbende in de revolutionaire strijd en
daarom eerder bereid tot compromissen. De intellectueel mengt
zich erin uit `zuiver ideele' motieven, brengt een 'offer', zijn eigenbelang speelt geen rol. Wie een paar jaar in een revolutionaire
beweging heeft meegelopen, weet dat het anders ligt, echte zuiveren heel zeldzaam zijn en dat `zuiveren', eigengereide, zichzelf
zoekende lieden die niet `zondigen' kunnen, onder de arbeiders
evenzeer voorkomen als onder de intellectuelen, dat de offervaardigheid van mensen die weinig hebben in het algemeen groter is
dan van hen die veel hebben en dat het, zeker in tijden waarin de
arbeidsmarkt niet overspannen is, zwaarder weegt een baantje
als ongeschoolde te verspelen dan jarenlang op een vaste benoeming als ambtenaar te moeten wachten. De `zuiveren' worden
deels de drijvende krachten van die eindeloos onderverdeelde
religieuze sekten en politieke splinterpartijen, deels de 'teleurgestelden', de `vuile-handen'-theoretici, die omdat de anderen niet
zo zuiver zijn als zij, zich van alle organisatie afwenden en verder
alleen hun eigen heil en soms ook hun eigen voordeel nastreven,
liefst, omdat iedere aanleg tot onder- of nevenschikking hun ontbreekt, in kleine zelfstandige bedrijven. Je zou ze het David Joristype kunnen noemen, in het Gooi floreerden er velen, na de mislukking van de communistische kolonies van Van Eeden en Van
Rees, in welbeklante bakkerijen, drukkerijen e.d.
Er waren in onze groep `zuiveren' van het demonstratieve soort
als Jan Schokking, die al zijn gevoelens en overtuigingen in meer
dan levensgroot formaat ietwat rumoerig beleed, altijd bezig aan
een paar studies tegelijk, die ten slotte op de toen gemakkelijk te
verwerven meesterstitel uitliepen, dankbaar model voor de salonbolsjewiek bij de jongens op de stoep van de studentensocieteit,
dankbaar voorwerp van vermaak op Literis, waar hij drie avonden
zware taal nodig had om ons te vertellen wat hij van Vincent van
Gogh dacht, en op Rapenburg 4, waar hij bij tij en ontij binnenviel
om ons in dramatische termen de verwikkelingen van zijn ongelukkige liefdes te schilderen. Hij is wel goed terechtgekomen in de
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Wanneer ik Jan en mezelf onder de blijvende revolutionairen
tel, dan weet ik daarbij evenzeer op nadrukkelijke tegenspraak als
op meesmuilende instemming te kunnen rekenen.
Naar de normen der statistiek gemeten was de groep te klein om
uit de verdere levensloop van de leden algemene conclusies te trekken. Hoogstens wettigt de ervaring de veronderstelling dat 'extreem rechtse' neigingen zich op den duur naar links konden ont-wikkelen, en dat het omgekeerde nog meer het geval was. Alexander de Leeuw gold in onze kring als een bijna-sociaaldemocraat, en
dat was geen compliment. Was het zijn solidariteit, zijn trouw aan
de consequenties van zijn scherp inzicht, die hem naar zijn moeilijke
positie in de CPH dreven en hem bijna tot het laatst toe eraan
deden vasthouden ondanks alle kritiek en bezwaren die meer en,
meer bij hem rezen? Het extreem linkse van bijvoorbeeld de student Valkhoff, die op den duur een conformistisch PvdA-lid zou
worden, wortelde waarschijnlijk eerder in de bohemiensfeer, die de
Amsterdamse grotestadsstudent meer eigen was dan de traditionele
Leidenaars. Het is een sfeer, waarin studenten het verantwoordingloze stadium van hun kindsheid nog een poosje voortzetten en dat,
of ze het nu in de politiek of in de groentijd uitleven, hun na hun
dertigste gemakkelijk vergeven wordt. Het is de sfeer waar kunstenaars vaak in blijven leven, met tot in onze eeuw het risico dat de
maatschappij-mieren de onmaatschappelijke krekels niet ernstig
nemen, met in onze eeuw het nog groter risico, dat ze al te ernstig
genomen worden.
Er was een andere linkse groep, die Jan en ik onder elkaar de
`zuiveren' plachten te noemen. Het is een mensensoort die men in
alle extreme goepen aantreft, al bij de wederdopers, en vermoedelijk ook bij de Waldenzen en de pilaarheiligen. Het zijn de mensen
die wars van iedere vorm van schipperen elk dogma, principe of
inzicht tot de uiterste consequenties vervolgen, om als een mier die
steeds hoger tegen een grasspriet opklimt er aan de punt of te vallen,
anders gezegd, om iedere praktische toepassing van hun ideeen als
ontoereikend compromis of te wijzen en in een bespiegelende
neutraliteit of – als men het zo zien wil – in een rustig burgerbestaan terug te vallen. Er is een vrij hardnekkige en vaak in de litera[1651
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van 20- a 25-jarigen - en ook wel van ouderen! - nog lang niet
vaststaat, en behalve door berekening en op zichzelfbetrokken zijn,
nog door vele andere motieven ingrijpend gewijzigd kan worden.
Ik schat het aantal van die op de Witte zoveel beroering wekkende
groep van revolutionaire studenten op omstreeks 3o, meest uit
Leiden en Amsterdam. Bij mijn weten bestaan er geen archivalia
van deze efemere organisatie, het aantal overlevenden is ook niet
groot meer en mijn contacten met hen zijn beperkt, zodat ik in
hoofdzaak op mijn geheugen moet afgaan, wanner ik me de
sociaal-psychologisch toch niet oninteressante vraag stel: `Wo sind
die Blumen geblieben ?' Om te beginnen : degenen die in hun verder
leven onder de een of andere schakering van het begrip revolutionair vallen, laten zich ongeveer op de vingers van een hand aftellen. In de tweede plaats, om nog eens de scheiding tussen rechtlijnigen en `renegaten' of te wijzen: niets rechtvaardigt de bewering dat de ene groep zich in zijn verder leven verdienstelijker,
redelijker of onbaatzuchtiger zou hebben gedragen dan de andere.
Van de twee gebroeders Struik ging Anton als ingenieur mee
met Rutgers naar Kemerowo; in de jaren ' 27, terug in Nederland,
behoorde hij tot de meest toegewijde, maar ook tot de meest dogmatische leiders van de CPH. In de oorlog trok hij de consequenties van zijn overtuigingen; hij kwam om in Neuengamme. Dirk
Struik ging in ' 27 naar Amerika, waar hij als professor in de wiskunde in Cambridge (Mass.) zo onverbloemd aan zijn overtuiging
vasthield, dat hij jarenlang tot de zwarte schapen van McCarthy
behoorde, maar hij was gelukkig taai genoeg om het vol te houden
en zijn rehabilitatie te beleven.
De jurist Alexander de Leeuw werd advocaat in Amsterdam,
verdienstelijk essayist en daarnaast een steunpilaar van de CPH,
zowel door zijn grote intelligentie als door zijn trouw, die overigens
door de Stalin-processen wel al te zwaar op de proef werd gesteld.
Hij stierf in het kamp Dachau.
De neerlandicus Leendert van der Linde - ik kom daar nog op
terug - zou nog voor hij afgestudeerd was onredelijk zwaar moeten
boeten voor zijn voorkeur voor directe actie.
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partij, die per defmitie het compromis niet vermijden kon? Niet
iedereen bezat de bekwaamheid, de visie, de overgave, de tact –
en de onschokbare orthodoxie moet ik erbij zeggen – van een
Sebald Rutgers, die met zijn Amerikaanse en Nederlandse medewerkers naar Siberie trok om er in de barre wildernis het mijn- en
industrieproject Kemerowo op te zetten.
De organisaties van revolutionaire intellectuelen werden onvermijdelijk praatcolleges, waar vooral voor ons jongeren nog wel
wat viel op te steken, maar waarvan weinig activiteit uitging, afgezien van die paar van leven en beloften bruisende jaargangen van
de Groene en of en toe eens een plechtige oproep of verklaring. Ik
herinner me vergaderingen in Amsterdam, waar eindeloos gepraat
werd over de vraag . . . hoe we elkaar zouden aanspreken: `partijgenoot' ging niet, lameraad' klonk te veel uit het boekje. De
dichter A. van Collem pleitte voor 'broeder'. Hij sprak het herhaaldelijk met nadruk uit: `een woord dat alle gevoelens inhield,
die we elkaar toedroegen' en hij deelde aan ieder, die onder
zijn bereik zat, broederlijk blokjes kaas uit, die hij in een zakje had
meegebracht. 1k dacht aan het broeder- en zusterschap van onze
tempelierenloge en kon er alleen maar om grinniken.
Wat de bond ook geen goed deed was de overschatting bij de
tegenpartij die zowel tot zelfoverschatting als tot vrees leidde. Op
een vergadering in Amsterdam (in het gebouw Heystee?) ontstond grote hilariteit, toen iemand een kast open deed, waarin een
politieman verscholen bleek te zitten. Minder gezellig werd het
toen een paar studenten een buitenlandse beurs niet konden aanvaarden omdat ze geen visum kregen.
Er bestaat geen laffer scheldwoord dan `renegaat', omdat het al
te vaak een wijziging van inzicht tot de verloochening van een
overtuiging maakt. Dat deed Wiessing in zijn gedenkschriften,
toen hij een aantal van zijn vroegere studiegenoten: Bonger,
Bolkestein, Adama van Scheltema, Posthumus e.a., voor baantjesgasten uitmaakte. Hier sprak al te duidelijk de rancune van de man
die zelf de kwaliteiten voor die baantjes miste en zijn echec op zijn
radicalisme afschreef. De ervaring leert dat de levensbeschouwing
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bouw die de huren een flink Bind omhoogschroefde. De jonge
architectenschool kon zijn nieuwe ideeen uitleven – niet aan het
ontwerpen van een nieuw aan de tijd aangepast woningtype, –
maar aan de gevels van de nieuwe woningen, die, al werden ze dan
niet meer als panden, maar als blokken met zonloze hoeken ontworpen, toch nog altijd de traditionele elementen vertoonden:
ieder zoveel mogelijk een eigen voordeur aan de straat, ieder een
hoek op zolder en ieder benedenhuis een tuintje. Geen wonder dat
die gevels vaak nogal romantisch werden.
De socialistische intellectuelen, voor zover ze niet hun taak
zagen in de revisionistische actie op lange termijn van de SDAP,
sloten zich maar voor een heel klein gedeelte aan de bij de nieuwe
CP, voortzetting, nu in internationaal verband, van de in 1909 door
Troelstra handig uit de partij gewerkte linkervleugel die door die
vroege geboorte lang een sektarisch karakter zou behouden. Dat
sektarische dat bij ons vanouds een geur van kleinburgerlijkheid
had, schrikte de intellectuelen die gespannen het drama in Rusland
volgden en heftig partij kozen in de Duitse en Hongaarse revolutionaire verwikkelingen, misschien meer af dan de kans zich een
loopbaan in de burgerlijke maatschappij af te snijden. De leden
van de in die jaren opgerichte bond van revolutionaire intellectuelen en van revolutionaire studenten waren bereid hun kwaliteiten in dienst van het grote doel te stellen, maar wat moest een
kleine, sektarische partij met architecten, ingenieurs, dichters en
aankomende geleerden, waar ze in de eerste plaats mensen nodig
had om op de hoeken van de straten haar schamele propagandalectuur te verkopen en huis aan huis de dubbeltjes en kwartjes bijeen te garen, die een dubbel doel dienden: het altijd noodlijdend
apparaat van de partij overeind te houden en door het offer dat
erin besloten lag, de kameraden aan de beweging te binden? Niet
iedereen bezat het heilig vuur van Gorter die na zijn leraarsdagtaak
en ondanks zijn zwakke gezondheid op zijn fiets het land introk
om aan kleine groepen van weetgierige arbeiders de grondbegrippen van het marxisme uiteen te zetten. En was het niet weer juist
dat heilig vuur dat maakte, dat hij, Henriette Roland Hoist e.a.
op den duur niet in de pas konden blijven lopen met een politieke
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zo nodig moeten verloochenen, heeft me altijd tegengestaan. Er
zijn overal Jan Lubbessen. Wel voelden we ons, geloof ik, aan ons
marxisme verplicht de grote samenhangen te zien, en vandaar
dat bijvoorbeeld de gedachte om een dissertatie-onderwerp in de
vaderlandse geschiedenis te zoeken ons heel ver lag. Dwaas natuurlijk, want later zouden we gaan zien dat wie ernst wou maken met
een historisch-materialistische geschiedbeschouwing joist op kleine
schaal zou moeten beginnen om de historische samenhang van de
menselijke leefgebieden op het spoor te komen. Niemand zou beter dan wij weten dat de voor marxistisch uitgekreten Lage Landen
nog in de verste verten niet voldeed aan de eisen die werkelijk aan
een historisch-materialistische geschiedschrijving gesteld moeten
worden, alleen al omdat het onafzienbare voorwerk daarvoor ontbrak. Het historisch materialisme was voor ons allereerst een werkmethode, nooit een geloof, hoe vaak ons dat ook is aangewreven.
In ' 20 na de jaren van gedwongen afsluiting binnen de eigen
grens, vonden we wat daarbuiten zich afspeelde en wat intemationale aspecten had verreweg het belangrijkste. Er was een vrij grote,
maar in zijn negativisme toch niet sterke en gemakkelijk verbrokkelende vredesbeweging (het gebroken geweertje), een uiteraard
ook vrij beperkte dienstweigeringsactie die, op het eerste gezicht
wel merkwaardig, op veel heftiger en kwaadaardiger weerstand
stuitte, dan nu ons politieapparaat zoveel beter ingesteld is op bestrijding van `gezagsondermijnende acties'. Er was meer moed voor
nodig om voor onbeperkte tijd zich in het fort Spijkerboor te laten
opsluiten, ook al kwamen de jeugdige revolutionairen daar 's zondagsmorgens aan de poort zingen, dan om nu in Vledder te gaan
spitten of ander op zichzelf niet onredelijk werk in dienst van het
vaderland te doen.
Maar de gedachte aan een nieuwe gezamenlijke opbouw hier en
nu, zoals '45 al te kortstondig gekend heeft, ontbrak. Misschien was
er daarvoor te weinig afgebroken. In de revolutie van Troelstra
hebben alleen zijn tegenstanders, heel eventjes, geloofd en er daarna alleen maar munt uit geslagen. Zeker, er was een opbouw: het
woningtekort werd vrij snel ingelopen op het niveau dat men toen
aan de massawoning stelde, door een speculatieve, particuliere
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midden wat daar de schuld van was: de reputatie van de vorige
redactie, de onbekwaamheid van de nieuwe, of nog andere oorzaken. Maar we gingen graag in op een voorstel van Henk Kraemer, de latere zendingsman, om samen met nog een paar oudredactieleden het blad weer op de been te helpen. Toen dat door
onderhandelingen met de uitgever en het aantrekken van nieuwe
krachten gelukt was, trok de noodredactie zich terug. Op de overdrachtvergadering droeg een wat roerig juristje met algemene instemming Henk Kraemer als erelid van de redactie voor. jij bent
natuurlijk al erelid,' zei hij tactisch terloops tegen Jan. En Jan even
terloops: 'Nee, dat niet.' Het was misschien ook maar beter dat de
nieuwe redactie zich niet compromitteerde met de bolsjewiek. En
het zou niet Jans laatste gemankeerde onderscheiding zijn.
In de naoorlogse jaren ging de politiek, de `beweging', ons steeds
meer naast de studie in beslag nemen. Jan was sinds hij in Leiden
kwam, geabonneerd op de Nieuwe Rotterdamse Courant, en op de
Tribune, sinds die in 'i6 dagblad werd, en natuurlijk lazen we de
Groene, de Mosgroene wel te verstaan, die in '14 als linkervleugel
was afgesplitst van het wat tam geworden blad dat eens de Groene
van P. L. Tak geweest was. Redacteur van de Mosgroene was H. P.
L. Wiessing, die in de bewogen jaren na de oorlog vooral met zijn
onmiskenbaar journalistiek en omgangsflair en met de radicale
wind in de rug zijn blad tot het orgaan maakte van dat levende
deel van de natie dat gegrepen was door de tragiek van de zinloze
oorlog en de beloften van de Russische en Duitse revoluties.
De inflatie in Duitsland verleidde Jan tot het kopen van een grote
collectie klassieken van het socialisme, die daar toen en masse, zij
het op slecht papier, verschenen. Verder lazen we alles wat uit het
buitenland kwam overwaaien, in de eerste plaats over Rusland.
Want de vernieuwingsgeest van '18 was veel minder naar binnen
gekeerd, veel receptiever dan die van '45. Wij waren niet antinationaal, maar eerder a-nationaal, en in ieder geval anti-nationalistisch, maar het snobistisch hakken op het kleine, peuterige, bekrompene van het eigen land van herkomst – zoals dat in literaire
kringen gebruikelijk was en is – van kleinburgers die hun verleden
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ganzeborden of zwartepieten, kon ik niet tegen mijn verlies,
dat wil zeggen: mijn later redelijk inzicht zegt me dat ik me
vergist moet hebben in mijn vaste overtuiging dat de anderen vals speelden, waarop ik boos wegliep. 1k heb dat overwonnen,
niet door mijn winzucht te matigen, maar door een volmaakte
onverschilligheid voor alle spelletjes aan te kweken, en naarmate
ik me meer thuis ging voelen in de rol van het meisje-voor-halvedagen kwam het streven naar persoonlijk succes voor mij op een
lijn te staan met het zwartepieten. Toen ik – het zal omstreeks '30
geweest zijn – Jacobsens Marie Grubbe vertaalde, trof me deze
passage, waarin de bescheiden schrijver zo duidelijk door de mond
van zijn heldin spreekt: Was ik een van de veldheren van het
Romeinse rijk, die op triomfdagen door de straten werden gevoerd, ik zou het zo willen zijn, dat ik louter de triomf en de glorie
ervoer, de trots en de jubelkreten van het yolk, het bazuingeschal,
de macht en de eer, alles samengevloeid tot een doordringende
vreugdetoon. Zo zou ik willen zijn, maar niet als een, die in armzalige eerzucht en koude hoogmoed onder het voortrijden bij zichzelf overdenkt, hoe trots hij wel moet stralen in de afgunstige
ogen der massa en hoe machteloos de golven der nijd aan zijn voeten likken, terwijl hij behaaglijk het purper zacht aan zijn schouders voelt en koel de krans aan zijn hoofd.'
Daar vond ik mezelf in terug : als ik niet ijdel ben, dan is het uit

hooghartigheid en emotioneel perfectionisme. 1k speel niet mee om
niet gepakt te worden door het zielige verlangen het spelletje te
winnen. 1k heb later ook nooit de gespannen verwachting gekend
naar wat de kritiek over mijn werk zou zeggen en dat allerminst
omdat ik de critici en bloc verachtte of mijn werk voor zo uitzonderlijk hield. Voer voor psychologen? Die moeten ook leven.
Toen wij in het najaar van '18 de Minerva verlieten, waar we enige
jaren intensief en met veel plezier aanhadden gewerkt, gaven we, als
iedere opschuivende studentengeneratie, het blad met een tikje
spijt en met inzicht in de noodzaak van vernieuwing aan onze opvolgers over. Maar het blad bleefons wel zo dierbaar, dat onze spijt
toenam, toen het in de loop van '19 begon te kelderen. 1k laat in het
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novum organum historiae werkte, begon Jan weer terug te keren
tot zijn oorspronkelijke historische instelling, die hij met de ontdekking dat zijn kerkgeschiedenis een premature mislukking was,
had losgelaten. Daarmee versoberde ook zijn toekomstvoorstelling:
`Het succes is niets voor mij,' schreef hij, 'het drijft me als het ware
in tegenovergestelde richting, naar de verguizing toe.' En met nog
een rest van het oude romantische pessimisme: 'de drang naar
ongeluk . . . uit zucht tot zelfbehoud als artist.'
De roman bleef liggen; het succes heeft hij nooit gezocht, wel
de voldoening in het werk, en op den duur heeft hij zijn 'christendom' zo ver afgelegd dat hij ook de verguizing niet zocht, en het
succes in de weinige gevallen dat het hem toeviel wel gewaardeerd heeft. 'Artist' werd hij wel in de zin van een man die een
ontwerp maakt en dat met al zijn vermogens tracht te verwezenlijken. Wanneer hij in deze periode zich Huizinga meer nog als
norm dan als voorbeeld nam, dan zag hij ook meer de 'artist', de
scheppende mens, dan de vakhistoricus. En wanneer ik toen en
later iemand ijdel noemde, zei hij: `Hou op, we zijn allemaal
ijdel.' Dat is natuurlijk wel waar, we willen wel graag iets presteren
en we worden allemaal wel graag eens over ons kopje gestreken.
Ik heb geleerd het woord ijdel te reserveren voor het slag strebers,
voor wie het succes doel en niet rechtvaardig gevolg van een prestatie is, maar dat neemt niet weg, dat een aantal grote geesten met
een redelijk besef van eigenwaarde, verknipte zielen zijn geworden, omdat die rechtvaardiging uitbleef. Is dat ziekelijke ijdelheid?
Ik geloof, dat ook voor mij het succes weinig waarde had. Daarin hadden we elkaar gevonden, maar het lag heel anders. Ik ben van
nature niet ijverig. Van klein kind of mocht ik graag op een warm
stuk graniet onder aan de dijk in het water liggen turen naar
actieve krabbetjes en luie anemonen. 'Ms ik als enige dochter van
Rockefeller geboren was,' schreef ik in de zomer van '18 aan Jan,
`zou ik zeker een soort excentriciteit in luiheid geworden zijn.
Mies is toch maar goed geweest zoals het was, ik heb er nooit de
kans voor gehad (vanochtend nog 36 gaten in een gehaakte
sprei versteld!) en ik hoop die nooit te krijgen.' Ik heb hem
nooit gekregen. Bij de zondagavondspelletjes vroeger thuis,
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zaamheden voor Literis en Minerva, en het allermeest van de mislukkingen daarbij, zoals een beschouwing uit de vrije hand over de
memoires van Mme Rolland. Ik wist voortaan dat ik misschien
een schrijfster, maar zeker geen spreekster was!
Onze toekomstplannen stonden vooral in het negatieve vast:
geen leraarsbaantje. Yager: schrijven. Wat ? In de zomer van '19
werkte Jan nog aan een roman in brieven, waar ik wel enthousiast
in meeleefde, maar toch niet zonder kritiek en met onderin een
besef, dat dat zijn richting niet was. Zijn aangeboren neiging zich
steeds rekenschap te geven van wat hij deed en ging doen, dat
christelijk atavisme, zijn dopers geweten, stelde hem voor een
keus die alleen van dat geweten uit gezien onvermijdelijk, een
`enten-eller' was. Ik zei lachend, dat ik geen geweten had en geen
christen was. Ik zag iets voor me van werken in dienst van de beweging, wat dat dan ook precies mocht inhouden en wat de
consequenties mochten zijn en leefde veel meer in het heden dan
in de toekomst. Er stak voor mij bovendien in onze verbintenis op
zichzelf zoveel meer taak-en-opdracht (niet alleen de 72 paar sokken), dat ik mezelf in zijn toekomstbeeld liet opnemen. Jan zag
zichzelf aanvankelijk voor de keus tussen een literaire loopbaan
en het succes, waartoe die kon voeren, en een sobere, zo nodig
armoedige toekomst als revolutionair, niet als politicos, eerder als
journalist: leiderskwaliteiten heeft hij zichzelf nooit toegekend.
Na de Tweede Wereldoorlog, toen men in sommige kringen van
bien pensants een opbouwende samenwerking van rechtse en
linkse radicalen voorstond, en hij in veler ogen een aanvaardbaar
vertegenwoordiger van uiterst links was, leek het even of zijn
plichtgevoel hem toch in de politiek zou drijven, maar de eenheidsillusie vervluchtigde snel, en met een frons van teleurstelling en een
zucht van opluchting school hij weer achter zijn bureau.
Het literaire leven in en na de Eerste Wereldoorlog leek ons
te esthetisch, te `vergeestelijle, om er contact mee te willen zoeken;
hoe zeer we Gorter en Henriette Roland Hoist ook respecteerden,
hun eenwording van socialisme en literatuur was niet de onze, het
idealisme in hun voorstellingswereld sprak ons daarvoor niet genoeg aan. Mede onder invloed van Huizinga, die voor ons met een
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koffietafel waren gevraagd, zat daar ook mee aan de Franse `mamsel' van de Haagse kostschool waar mevrouw Kramers jarenlang
lerares was geweest en ze meende die te moeten verplichten door
het gesprek in het Frans op te zetten. Waarop Hans over de hele
tafel heen: `Mademwaselle, foele foe me donne le sel,' en niemand
sprak meer een woord Frans, ook de lachende Francaise niet.
Storm had een zigeunernatuur : uitbundig, slordig, royaal, nonchalant en berekenend tegelijk. Ze had een mooie zangstem die ze
graag liet horen. Ik herinner me nog het wat verschrikte gezicht
van juffrouw De Loos die haar hartelijk als altijd bij ons op de
Hoge Woerd logies had aangeboden, toen die stem plotseling uit
de WC opschalde. Met die stem ook had ze, toen ze in een hotel
aan de Deense riviera werkte, een muzikale mecenas verrast die
haar naar het conservatorium stuurde. Van huis uit luthers, als
bijna alle Denen, was ze in haar geboorteplaats Helsingor met de
St. Vincentiusnonnetjes in contact gekomen, die haar een mondje
Frans hadden geleerd en tot het katholicisme bekeerd.
Na Hans' promotie hadden we een instuif op Jans kamer, waar
we niet zonder trots drie Nobelprijswinnaars: Lorentz, Kamerlingh Onnes en Hans' grote vriend Niels Bohr ontvingen en een
diner in 'De Turk', waarvan me vooral Storms jubelende Schubertliederen zijn bijgebleven. Ze heeft in Nederland nog wel Bens een
enkel klein concert gegeven, maar, als zo veel vrouwen na haar
huwelijk, de zware podiumcarriere moeten opgeven. Maar het
huis van de Kramersen bleef een muzikaal huis, ook dank zij Hans,
die een dilettant in de beste zin van het woord was – als student
nam hij tijdens een ziekte van zijn celloleraar diens lessen waar – en
die er slag van had de muziek door het leven van zijn gezin en de
ontmoetingen met zijn vrienden te laten meespelen.
In de laatste twee jaren in Leiden verdeelden we onze aandacht
tussen de `beweging' en de studie. We ploeterden nijver samen op
onze Russische vertalingen, we staken het minimum aan historische
methode op wat ons werd geboden en we leerden zoveel titels
en namen uit de Nederlandse literatuur uit het hoofd als nodig was
om Kalif te overtuigen, dat we in dat yak thuis waren. Achteraf
heb ik het gevoel dat we nog het meest leerden van onze werk[156]
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dood weerhield haar. Ik mocht vader toen zeggen, dat ze een goede
kans had erdoorheen te komen. De hele nacht had ik, voor zover
ik niet voor de een of andere handreiking nodig was, in mijn kille
zolderkamertje op mijn bed gezeten en me erover verbaasd, hoe je,
helemaal vervuld van die ene zwarte angst en in een toestand,
waarin je verwachtte alleen maar te kunnen huilen en jammeren,
met droge ogen en geboeid de oude schoolfoto's kon bestuderen
die er hingen en aan duizend andere dingen denken. Vader bleef
een week, zodat we beurtelings bij haar konden waken, toen kwam
ma om op de gebruikelijke wijze uit te leggen dat het allemaal de
schuld was van mevrouw De Haan, wier hartelijkheid haar jaloezie had opgewekt, en vader vertrok met haar naar Den Haag.
Nog een week later brachten vader en ik Ti per rijtuig naar Den
Haag over; het was een wonderlijke i8de-eeuwse reis met paarden
wisselen op een bekoorlijk grachtje in Delft onder rood-en-gouden
herfstbomen.
In het voorjaar van '1 9 kwam Hans Kramers voor zijn promotie
(bij Lorentz) naar Holland met zijn Deense meisje Anna, in de
wandeling Storm (Stormpje kon Hans vertederd zeggen) Petersen.
Jan had me zoveel goeds over zijn oudste vriend verteld (`we
hebben samen in de kinderwagen gezeten'), dat ik hem moest
waarschuwen mij niet afkerig te maken van deze ideaalmens.
Maar dat viel mee, want Hans was inderdaad een van de meest
innemende – en ook een van de meest begaafde – mensen, die ik
ooit gekend heb. Zijn verloving met Storm had enige beroering
gewekt bij de familie in Rotterdam. Vooral zijn stiefmoeder,
evenals die van Jan in de familie gekomen toen de kinderen, vijf
zoons, al bijna alien volwassen waren, meende aan haar positie
verplicht te zijn bezwaar te maken tegen een schoondochter die
een metselaarsbaas tot vader had en `alleen maar lager onderwijs
had genoten' en ze deed vrij plomp haar best Storm op een afstand en andere meisjes in Hans' nabijheid te krijgen. Hans reageerde daarop met zijn gewone onverstoorbaarheid die voor wie hem
niet kende wel eens een wat slome meegaandheid leek. Toen wij
een keer met een groepje van Hans' vrienden bij hem thuis op de
['55]
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rectificatie had natuurlijk niet het minste resultaat, niemand geloofde in een vergissing ter zetterij. En ik vrees dat de historicus die
ooit de oude jaargangen van het blad als bron van de geschiedenis
van de Nederlandse studentenmaatschappij zal gebruiken, niet goed
raad zal weten met dit bewijs van de bolsjewisering van Leiden na
de Eerste Wereldoorlog.
In die vier jaar oorlog-naast-de-deur hadden wij ervaren hoe gemakkelijk men eraan kan wennen, de zinloze dood van duizenden
jongemannen onder te brengen in de sfeer van im-Westen-nichtsneues. Maar deze politieke moord, dit tegen een persoon – en wat
voor een – gerichte handtastelijke geweld was veel schokkender,
ook omdat we het ervoeren als het begin van alweer een nieuwe geweldperiode in een wereld waar juist de geest van `dat nooit weer'
over vaardig scheen geworden te zijn. Misschien trof het mij persoonlijk te meer, omdat ik kort tevoren voor het eerst de dood van
dichtbij in de ogen had gezien.
Ti, die ernst had gemaakt met haar plan een baan buitenshuis te
zoeken, was in '17 naar Alblasserdam gegaan, waar ze een gehandicapt zoontje van een arts, dokter De Haan, les gaf. Het waren
hartelijke mensen bij wie ik ook wel eens een weekeind logeerde.
Met vakantie in Den Haag liep ze een roodvonk op die niet als
zodanig herkend werd. Toen de koorts geweken was, ging ze
in een najaarsstorm op de fiets naar Alblasserdam terug, waar na
een paar weken de dokter haar ongezond uiterlijk opmerkte. Ze
bleek een nieraandoening te hebben, moest rusten en ik trok erheen
om samen met haar naar Den Haag te reizen. Maar op de avond
van mijn komst in A. trad een acute niervergiftiging op : `Ik zie
niets meer!' riep ze angstig en een ogenblik later volgde een hevige
stuip. De dokter en de wijkzuster waren de hele nacht met haar
bezig, pasten een zware aderlating en inspuiting van fysiologisch
water toe. We telegrafeerden naar Den Haag, dat de toestand
ernstig was. Daar probeerde vader een taxi te krijgen, maar er
was geen benzine beschikbaar. Hij kwam 's morgens vroeg met
de eerste boot, radeloos en alleen. Ma was na eindeloze litanieen
over de schuldvraag biddend achtergebleven: haar angst voor de
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oorlog. In Indonesia, waar men toen politiek ook heel weinig meeleefde, praktisch alleen op openbare gebouwen. Pas in de tussenoorlogse periode veranderde dat. Men sprak zich ook daar in
politieke zin duidelijker uit – wat ook wel te maken had met de
vorming van een soort gemeenteraden – en de leveranciers van
foto's van de prinsesjes konden ook in Indonesia op een goede
afzet rekenen. Het vlaggen na Troelstra's 'revolutie' – zeer velen
moeten zich voor die gelegenheid hun eerste vlag aangeschaft
hebben! – markeerde een duidelijke omslag. Het nationalisme en
het Orangisme waren niet meer in de eerste plaats een zaak van
christelijke kleinburgers, maar van alles, wat in de ruimste zin
des woords voor het behoud was. Het voor een geciviliseerd mens
niet meer te zingen Wien Neerlands Bloed werd verdrongen door het
statige Wilhelmus, waar niemand wat op tegen kon hebben. Het
viel ons als iets merkwaardigs op dat ook Huizinga onder de vlaggers was.
Dat was in november '18. In januari '1 9 kwamen uit Berlijn de

berichten over de moord op Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg.
Ik schreef een stukje over Rosa in de Minerva, waarvan Jan en ik
een paar weken eerder het redacteurschap hadden opgezegd om ons
meer op het werk voor ons doctoraal te concentreren. Het corrigeren van het blad, dat we nog in die weken hadden waargenomen, had ik juist voor dit nummer aan een van de nieuwe redactieleden overgedragen. Het was de periode waarin bijna wekelijks
studenten het slachtoffer werden van de `Spaanse griep', en de
zetters van Brill waren gewend ieder artikel waarboven een naam
met een kruisje stond, groot opgemaakt in een rouwrand op de
voorpagina te zetten. Dat deden ze nu ook mechanisch met mijn
artikeltje, de nieuwbakken corrector had niet het benul dat te
veranderen en – op de Witte, maar daar niet alleen, brak een ware
storm los. Op de ochtend van het verschijnen ontmoette ik Huizinga in de Kloksteeg.
'Ik heb gezien dat u Rosa Luxemburg herdacht hebt in de
Minerva,' zei hij op zijn meest ijzige toon. Toen ik thuiskwam en
het blad opsloeg, peilde ik pas de diepte van zijn ontsteltenis. Een
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revolutionair en de – `burgerlijke' – wetenschap, maar dat zij de
beweging en in de propaganda en in de wetenschap konden dienen.
Wanneer zij in het verdere, tragere verloop der geschiedenis uiteenvallen in revolutionaire propagandisten en revisionistische
geleerden, dan kan dat uit een reeks van persoonlijke en zakelijke
motieven voortkomen, maar het is te simplistisch, de eerste groep
als louter zelfverloochenaars, de tweede als uitgerekende jongens
te beschouwen. Het egocentrisme van de revolutionairen toonde
zich vaak in de vaart waarmee ze teleurgesteld in de partij van
links naar rechts schoten. Van Ravesteyn, die het ook binnen de
partij steeds om Van Ravesteyn ging, is er het meest sprekende en
(ingezonden stukken schrijvende) voorbeeld van.
In '19 lag de zaak al anders, maar toch niet zoveel anders dan
men nu misschien zou denken. Zeker, men vond de revolutionaire
student vreemd, op zijn best een 'idealist'. Niet toevallig schreef
Jan al in de Minerva van februari '19 een artikel: Het idealisme –
een gevaar. Het idealisme als levensbeschouwing mocht dan al
aardig aan het verzanden zijn, men was nog altijd bereid de idealist
in de popuiaire zin als een soort ongevaarlijke gek te beschouwen,
en wat men voor zijn dertigste jaar politiek zondigde werd nog
gemakkelijk vergeven. Toen Jan, toen toch al een berucht 'bolsjewiek' in Leiden in ' 20 doctoraal deed, lagen er bij de pedel twee
brieven voor hem van de rectoren van het Haagse gymnasium
en van zijn eigen Rotterdamse Erasmianum, of hij daar leraar wilde
worden. Wij konden ons nog veroorloven, zelfs na de `mislukte
revolutie' van Troelstra, onze tegenstanders te identificeren met
een stelletje opgewonden oudindischgasten en gepensioneerde
kolonels van de Witte SociEteit in Den Haag. Maar met het triomferen van de Russische revolutie, en vooral met de Duitse revolutionaire beroering vlak naast de deur, namen de vrees en de vijandigheid even snel toe als het tevoren wat slapende nationalisme, dat
bij de liberalen wel niet nadrukkelijk werd afgewezen, zoals bij de
socialisten, maar toch alleen in de christelijke kringen van Nederland-en-Oranje welig bloeide. Er is in ons koninkrijk nooit zo
weinig gevlagd – en dat ging samen met een verflauwde populariteit van het koningshuis – als in de periode voor de Eerste Wereld[I52]
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Uit de winter van 'i8 dateert een brief van mevrouw Koster,
waarin zij Willy's oordeel over Jans misdadige politieke houding
onderschrijft en dreigt Dirk alleen nog te ontvangen zolang hij
soortgelijke ideeen niet openlijk uitsprak: len zoon van een slager
kan professor in Delft worden, terwijl mijn zoon misschien zijn
leven als leraar op een dorpje slijt.' Op zichzelf een briefje zoals
dozijnen dames – en heren – toen – en nu – hadden kunnen schrijven, maar het was een van de ervaringen die ons in die winter
van de zo bewogen `vrede' het besef inprentte dat we een bepaalde
richting gekozen hadden en daarmee tot een vrij besloten, om
niet te zeggen buitengesloten groep gingen behoren. Politieke
uitbanning en discriminatie waren niets nieuws, i9de–eeuwse
socialisten wisten ervan mee te praten, maar de periode van het
parlementarisme had de tegenstellingen minder scherp gemaakt.
De eerste groep van socialistische academici was in die zachte lucht
omhooggekomen en zij hadden zich bij de beweging kunnen aansluiten zonder dat dat hen in hun maatschappelijke aspiraties geschaad had. Zij waren naar de arbeidersbeweging toe gekomen
in de periode van het fin de siecle, een atmosfeer, waarin de intellectuele bourgeoisie de decadentie snoof die ze en als een vorm van
verfijning cultiveerde en als verval afwees door zich bij de opkomende klasse aan te sluiten. Dat was geen 'offer', zoals hooggestemde idealisten of egocentrische lieden als Van Ravesteyn het
graag zagen, maar het was ook niet louter het zinkende schip verlaten. De arbeidersbeweging is bovendien, zoals trouwens geen
enkele beweging, met 'offers' gediend. Het streven naar de martelaarskroon is even egoistisch als het streven naar persoonlijk succes,
en een beweging is alleen gediend met de activiteit van wie er de
zin van onderkent en zelf bevrediging vindt in het werken ervoor.
Marx heeft zich nooit een martelaar gevoeld, en ik geloof dat
mannen als Troelstra, Bonger, Bolkestein, Wijnkoop en hun tijdgenoten daar even weinig aan dachten als aan een carriere onder een
nieuw bestel. De socialistische studenten van omstreeks 1900
konden de overtuiging hebben dat de toekomst bij de arbeidersbeweging lag en dat die toekomst zo dichtbij was dat zij niet meer
behoefden te kiezen tussen het moeizame bestaan van de beroeps[1 51]
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lijke. In de vakantie ontsnapte ik of en toe voor een dagje naar
Leiden, een afspraakje op Scheveningen of een gezamenlijk bezoek
bier of daar. Omdat Jan geen thuis had, omdat een zomer in Leiden
hem niet te harden leek en omdat hij al was opgegroeid in de toen
veld winnende gewoonte onder de burgerij om 's zomers toch
minstens een paar weken naar buiten te gaan — bij ons sprak het
nog vanzelf dat we in de vakanties thuis bleven — ging bij, ofschoon allerminst een natuurvriend, een paar weken naar Domburg.
En wel samen met Willy Koster, kandidaat in de klassieke letteren,
in de Literiskring toen een iets te opzettelijk naar originaliteit
strevende estheticus, later professor in Groningen en woordenboekschrijver met een wat droge reputatie. Dit gezamenlijke, ouderwetse badreisje van twee jongelui die er niet over dachten in zee te
gaan, bracht Jans eerste conflict met de `burgerlijke wereld'. Nog
afgezien van de politieke discussies, wel onvermijdelijk met het
gedreun van de kanonnen aan de Yzer in de oren en het krantenieuws van het oostfront, kon er weinig eensgezindheid bestaan
tussen twee jonge mensen, zo lang voor de een vakantie wandelen
en werk-mee betekende — Jan was bezig aan een essay over Gottfried Keller, dat later op voorstel van Huizinga in de Gids verscheen —, voor de ander zich verzorgd kleden, op de boulevard
drentelen en mensen ontmoeten.
Het moet in diezelfde periode geweest zijn, dat we met Dirk
Loenen en ik meen ook met Miep en Dirk Coster een avond bij
Willy's ouders in Hilversum waren. Dirk Loenen vertelde er dat
hij binnenkort van plan was bij een van de toen nog schaarse studiefondsen een beurs aan te vragen voor een jaar werken aan een
buitenlandse universiteit. Waarop Willy's vader, een deftige oudraad van Indie en burgemeester van Hilversum, informeerde of dat
`alleen voor minvermogenden' was. Toen Dirk een paar maanden
later zijn aanvraag indiende, was hij te laat, de fondsen beschikten
maar over een bescheiden budget en voor dat jaar waren de beschikbare gelden al toegewezen, o.a. aan Willy Koster en een andere
student, die blijkbaar ook niet naar eigen middelen gevraagd werd.
Er bestond toen nog weinig neiging om de studie van `onvermogenden' aan te wakkeren.
[=so]
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en intussen wat in de huishouding helpen, ze zou zich tegenover
Jans familie niet laten kennen en ondanks de dure tijden en wat
mijn studie al gekost had, me zoals het hoorde een complete uitzet
meegeven, maar op een maandgeld hoefde ik niet meer te rekenen. Waarop ik mijn koffertje pakte, de deur achter me dichtsloeg
met de mededeling, dat ik een baantje ging zoeken en op de trein
naar Leiden stapte.
In de trein ontmoette ik Henk Krekel, dezelfde die zich later
door de Duitse bezetter een kortstondig naziprofessoraat zou laten
opdragen. Hij had, omdat hij omtrent zijn kandidaats getrouwd
was, zijn studie een tijd gestaakt om in de journalistiek zijn brood
te verdienen, maar keerde weer naar Leiden terug, omdat een of
ander buitenkansje hem in staat gesteld had die studie af te maken.
Toen ik hem vertelde, dat ik een baan zocht, riep hij uit: 'Maar ik
heb er juist een opgezegd als redacteur buitenland bij de Haagse
Courant en ze hebben nog geen opvolger.' Ik aarzelde: wat had
ik te bieden als redacteur buitenland? Maar Krekel praatte al mijn
bezwaren weg: hij was er ook zo in gestapt, dat had je gauw genoeg
te pakken, er zat trouwens nog iemand aan die afdeling, enz.
Resultaat dat ik in Leiden in de trein terug naar Den Haag stapte,
me bij de heer Bruna aanmeldde, na een half uurtje over en weer
praten mijn aanstelling praktisch in mijn zak had en uitgenodigd
werd de volgende dag te komen kennis maken met mijn collega,
en weer een uurtje later duizelig van mijn succes bij Jan bilmenviel:
`Ik ben redactrice buitenland van de Haagse Courant. ' En ik vertelde mijn verhaal.
In je studie?'
`Zal ik moeten opgeven.'
je bent gek. We studeren samen afr
`Maar ik krijg geen cent meer van thuis.'
`Ik heb toch geld. Wat heb je nodig in de maand? Je studeert af.'
Natuurlijk gaf het nog een drama in Den Haag. Ma vertelde
me wat ze van ons plan dacht in een taal waar geen woord Frans
bij geweest zou zijn, als de term `maintenee' er niet voortdurend in
was opgedoken. Na de vakantie van '18 gingen we samen aan de
slag en beperkten onze bezoeken in Den Haag tot het onvermijde['491
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verliefde praatjes, hetzij met commentaar op Kalifs trage monoloog of met een boter-melk-en-kaas-spelletje. Tot Kalif Jan eens
een keer na college bij zich riep en zei, best te beseffen dat hij met
de jongedame naast hem heel belangrijke dingen te bespreken had,
maar dat toch . . . Ik weet niet of het tot hem doordrong dat in
zulke gevallen altijd beide partijen een figuur slaan, maar in ieder
geval volgden wij het college verder lijdzaam – of niet. Ook Kalif
liet scripties maken. Het waren gezapige opstelletjes over zulke
onderwerpen als de invloed van x op die of die stroming, ofwel
andersom. Ik flanste een verhaaltje in elkaar met veel citaten over
het kind in de middelnederlandse letterkunde, dat op advies van
Kalif werd ingezonden naar het blad voor ernstige vrouwen
Leven en Werken, waar het wel op zijn plaats was. De scripties
werden in de docentenkamer in de Kloksteeg rondom het theelichtje met koekjes bediscussieerd, d.w.z. bij een slepende rondvraag
maakten altijd dezelfde twee of drie mensen een korte opmerking,
dan wees Kalif ten slotte op een uit het spoor geraakte beeldspraak
of een paar germanismen, als hij niet al eerder met een schichtige
blik op zijn horloge ontdekt had dat hij nog maar net de tram naar
Noordwijk kon halen.
We waren in het half jaar voor ons kandidaats zo in elkaar, in ons
werk en in de wereldsituatie verdiept geraakt, dat het contact
met thuis steeds slapper werd en ze daar pas of uit de krant of
uit een veel later brief je van ons examen hoorden. Achteraf vond
ik dat vooral tegenover vader wel onbehoorlijk en spijtig. Maar
toen ik ten slotte noodgedwongen voor de zomervakantiemaanden
naar Den Haag trok, barstte de bom. jullie gaan je zeker royaal
inrichten,' zei ma. Ik dacht aan de royale inrichting op het Haringvliet en zei dat we ons daar nog niet in verdiept hadden. 'En nu
kom je natuurlijk thuis om gezellig aan je uitzet te werken.' Ik
moest bekennen, dat ook dat ons nog niet in het hoofd was gekomen en dat we van plan waren samen of te studeren. Maar dat
was immers geld weggooien, een zinloos geworden studie voortzetten. 1k stelde voor het met Jan te bespreken, maar ma hakte
meteen de knoop door: ik kon thuis de kost krijgen tot ik trouwde
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Holinshed en Shakespeare ervan gemaakt hadden. Het merkwaardige van de uitkomst was dat Shakespeare, die verondersteld wordt
zijn stof uit Holinshed te hebben gehaald, een voorstelling geeft
die dichter bij de Franse kroniek staat en psychologisch aanvaardbaarder leek. Zo leek het mij toen tenminste, maar ik schrijf het
niet zonder beschaming op, als ik bedenk op welke uiterst magere
gronden we zo'n probleem bekeken, en ook helemaal niet aangezet werden er meer bij om te halen.
De scripties werden op college besproken – voor zover daarvoor
tijd was. De mijne kwam niet meer aan de beurt: Tomt u na de
vakantie maar een keer bij mij thuis om uw werk te bekijken,' zei
Huizinga. Daarvoor moest je na college een afspraak maken, want
geen professor hield er een spreekuur op na en niemand dacht
erover, een professor op te bellen. 1k ging er op een avond heen:
in de grote bovenachterkamer op de Witte Singel zat Huizinga
achter zijn bureau weggedoken binnen de kleine lichtkring van
een groen bureaulampje, dat nadrukkelijk suggereerde dat je
stoorde. Hij schoof zijn werk opzij en begon verstrooid in een
bureaula te rommelen. 'Is dit uw werk misschien?"Neen, professor."Dit dan?"Ja, professor.' Hij bladerde erin, tuurde op een
papiertje met aantekeningen dat ertussen lag en zei dan wat zorgelijk: `Ik heb het al voor de vakantie doorgezien . . . ben er niet
meer zo in . . . neen, ik zou echt niet meer weten, wat ik met deze
aantekeningen bedoeld heb . . . maar (op een opgeluchte toon) ik
herinner me wel, dat ik het heel goed vond.' Hij maakte dat bijna
onmerkbare omhooggaande gebaar met zijn fijne handen waarvan
een van de meisjes-met-een-ijzeren-brilletje-op, eens zei: 'en dan
sta je al' en inderdaad stond ik twee minuten later weer met mijn
scriptie op de stoep.
Misschien is het toch wel een beetje schokkend, te moeten verldaren, dat we van de colleges van Kalif over Nederlandse letterkunde
helemaal niets opstaken. Er viel ook geen dictaat van te maken,
hoogstens door een paar hele brave meisjes die letterlijk alles opschreven wat ze hoorden. Dus hidden Jan en ik, naast elkaar gezeten, ons bezig met elkaar een wisselbrief te schrijven, hetzij met
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Met oosterse gastvrijheid was hij bereid alles wat vanachter Pruisen
gevlucht dakloos bij hem aanklopte op te nemen – wel eens tot
wanhoop van zijn keurige huishoudster –, voor pogroms uitgeweken joden, zoals de jonge Ginsberg, die vanuit het huis in de
Nieuwstraat eerst een handeltje in vis dreef om aan de kost te
komen, maar al gauw overging op de boeken die meer pasten bij
zijn rabbijnenscholing. Later waren zijn beschermelingen uitgeweken Witrussen en naarmate het communisme vaste voet
kreeg, kwam hij er afwijzender tegenover te staan en waren het
minder de sowjet-Russen dan hijzelf die tezamen metzijn emigranten-vrienden troost zocht in de oud-Russische mystieke sfeer : bij
zijn begrafenis in '41 hielden zijn vrienden op zijn verzoek een orthodoxe uitvaartdienst. Maar dat Meld hem er allerminst van terug
om in '24 als belangstellend en hulpvaardig promotor van Jan op te
treden, hem in ' 39 met een hartelijk: 'nu noemen we elkaar natuurlijk bij de naam' als collega te begroeten of als hij in Amsterdam
was, de redacteur van de Tribune op te zoeken en ons vriendelijk
te honen, wanneer 'die communistische kinderen van jullie' meningsverschillen hadden over het eigendomsrecht van de paaseieren die hij voor hen meebracht.
Verder leverde de doctoraalstudie, naast de twee maal twee uren
van Huizinga, die we bleven volgen, heel weinig schokkends op : de
`werkcolleges' van Blok en Huizinga, die onze hele vakopleiding
omvatten. Ze gaven om het jaar ieder een uur in de week: Blok
las jaar in jaar uit een facsimile-uitgave van de iide-eeuwse kroniek
van Alpertus: De diversitate temporum; Huizinga had kennelijk wel
de wil er iets meer van te maken, maar in de tijd die ervoor beschikbaar was, drongen we toch maar uiterst oppervlakkig door in
de problematiek rond het Franse kroniekje De la trahison et mort
de Richard II of in die van de vergelijking van een paar gecyclostyleerde kranten uit een periode van de Franse Revolutie. De
kleine werkzaamheden, die daaraan verbonden waren en waaraan
we maar zo'n beetje op ons eigen houtje voorttobden, kregen de
grootscheepse naam van scripties, maar gingen gewoonlijk de
20 bladzijden niet te boven. Ik kreeg als opdracht een vergelijking
van een figuur uit het kroniekje, ik meen Gloucester, met wat
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Huib Huber Noodt, gedaan dat we het oudnoors mochten vervangen door Russisch. Het was alvast een vooruitlopen op het
nieuwe statuut van '21.
De slavist Van Wijk had tot die tijd weinig studenten gehad,
behalve voor zijn algemene college over Russische literatuur.
Hoewel hij met zijn grote intelligentie daar wel een boeiend college
van wist te maken, was hij in wezen een uiterst begaafd linguist.
Wat wij echter van hem verlangden was geen Slavische linguistiek,
maar dat hij ons vlot Russisch lezen en spreken zou leren, en daar
slaagde hij niet in. Hij had kennelijk ook niet de aspiratie van.
Becker, wiens belangstelling toch eigenlijk ook op een ander terrein lag, maar die niettemin uit zijn Amsterdamse leerlingen een
school van bekwame slavisten zou opkweken. Maar voor ons was
de grote verdienste van Van Wijk, dat hij als enige van onze hoogleraren menselijk met ons omging. Behalve voor het grote literatuurcollege ontving hij zijn studenten in zijn studeerkamer, een
zaaltje, dat door een vorige bewoner, een toneelliefhebber, aan het
oude huis in de Nieuwstraat in de tuin was uitgebouwd. En het werd
al heel gauw duidelijk, dat we niet alleen onszelf, maar ook de met
een echtpaar-huisbewaarders alleen wonende vrijgezel een wezenlijk genoegen deden door 's avonds eens op te lopen. Later op de
avond dook hij dan telkens weg in een diepe kast, waarin hij zijn
alcoholische voorraad bewaarde en waarin altijd `staartjes' te
vinden bleken die nodig moesten worden opgemaakt. Voor Van
Wijk was het ook normaal 'De Turk' binnen te komen, waar Jan
alleen aan een tafeltje zat te eten en bij aan te schuiven, toen iets
ongehoords voor een professor. Hij was erg gegrepen door de
Russische tijdloze vorm van leven, hij Meld zijn bezoek graag
pratend en pratend tot diep in de nacht vast en gaf nooit college
voor elf uur, waarbij hij dan gewoonlijk nog met druipende haren
kwam opdraven. Hij stond meer ironisch twijfelend dan afwijzend
tegenover de Russische revolutie: de Russen waren sympathieke
Oblomows, door en door onpraktische fantasten en heerlijke mensen om een nacht mee door te praten, in staat tot enthousiaste uitbarstingen van activiteit, maar niet tot volhardend opbouwen:
binnenkort zouden ze weer in hun berustende mystiek terugzinken.
[45]
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wij er een merkwaardige collectie bewonderaars van de grote man,
die aandachtig luisterden naar de aforismen die van zijn lippen
rolden. Daar was onder meer de uitgever Willy Brusse, die in
termen als: je rede in de Raad bloeide weer op als een bloem op een
mesthoop' van zijn geexalteerde eerbied getuigde. Ik herinner me
ook, niet toevallig, deze uitspraak van Van Ravesteyn tegen Dirk
Struik: `Trouw in godsnaam nooit met een geleerde vrouw; een
goede vrouw moet je uit de goot halen, dat heb ik ook gedaan,'
waarop Anna, die een fatsoenlijke tuindersdochter was, hem ongezouten tot de orde riep.
Ik vond het al lang goed, toen Jan in het voorjaar van '19 tot de
overtuiging kwam, dat het werk bij Van Ravesteyn, het streven
systeem te brengen in de paperassenboel van een volslagen systeemloos man — ook zijn geschriften hebben dat ongeordende karakter de tijd en de energie niet waard was die hij eraan besteedde en besloot de weekeinden verder te gebruiken voor een vertaling van
Mehrings Marx-biografie, die Brusse bereid was uit te geven. Het
sleepte nog een tijd voor hij het vertaalrecht van Mehrings weduwe
loskreeg die het eerder aan Gorter had toegezegd. Ik vermoed, dat
Gorter het al lang goed vond, toen hij hoorde, dat er een serieuze
sollicitant was om dat werk van hem over te nemen. Mehrings
goed en met grote toewijding geschreven boek gold toen als de
klassieke Marx-biografie. Op de duur voldeed het zeker niet aan de
eisen van kritische onbevangenheid die Jan zelf aan de biografie zou
gaan stellen.
Intussen hadden we op dezelfde dag in juni '18 kandidaats gedaan. Als ik altijd gewerkt had in het tempo, waarin Jan me het
laatste half jaar had meegetrokken, had ik het ook wel een jaar
eerder kunnen doen, al was van mijn eerste jaar nog wel een deel
opgeslokt door het werk voor het aanvullende staatsexamen.
Jan kreeg cum `rnede voor zijn buitenuniversitaire werk' (de
Jean Christophe-vertaling).
Op het tweeslachtig filologisch-historisch program voor het
doctoraal stonden nog Sanskriet en oudnoors. Het eerste was in
de loop der jaren al geslonken tot een soort Indisch antiquiteitenboek. Wij kregen nu met een kleine groep kandidaten, onder wie
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u eens een onbescheiden vraag doen? Bent u niet van plan wettelijk
te trouwen?"Maar wat zouden we daartegen hebben, professor?' '0, dat doet me erg veel genoegen!' verzuchtte hij wezenlijk opgelucht. Toen Jan hetzelfde tentamen kwam doen, zei hij :
`Heeft u er ook zo weinig zin in? Laten we liever over wat anders
praten,' en het werd een plezierig gesprek, ik meen over de inhoud
van Punch en het nieuwe studieprogram.
Mogelijk heeft Jan in de kring die de financiering van de Tribune
ter hand had genomen, of wel via Dirk Struik en Jacobsen, zijn
geschiedenisleraar van het Erasmianum, die beiden bevriend waren
met Van Ravesteyn, deze begaafde, maar al te egocentrische politicus leren kennen, wiens kwaliteiten hij al eerder had leren waarderen bij een lezing voor Leidse studenten. Nadat hij in '18 lid
van de Tweede Kamer was geworden, ging hij gretig in op Jans
voorstel, in de weekeinden secretariswerk bij hem te komen doen.
We logeerden dan bij Jans jongste zuster Conny, die, getrouwd
met een advocaat Nolen, op het Haringvliet woonde. De Nolens
vonden ons natuurlijk `vreemd', en wij hen een conventioneel
Rotterdams gezinnetje, dat zich in zijn zeer compleet ingericht
huis zeer volwassen voelde en erg veel verkleinwoordjes gebruikte,
maar we deden van weerskanten ons best om het gezellig te houden.
Jan vond dat hij `zoveel leerde' bij Van Ravesteyn, een waarderingsnorm, die bij alles wat hij ondernam altijd zwaar gewogen
heeft – door de omgang met deze zeer belezen man en door het
contact met het parlementaire werk, waar hij overigens zelf niet de
minste ambitie voor had. Ik was minder verrukt: het parlementaire
werk interesseerde me niet bijzonder en ik legde telkens weer
automatisch de kamerverslagen op volgorde, die dan in de loop
van de week door de kleine naar Gorter en Marx vernoemde
Herman Karel weer door elkaar werden geroerd. Van Ravesteyn,
even verlegen als ijdel, en een van die revolutionairen die in eigen
kring oerconservatief zijn – dat was Marx ook, en hij zag zichzelf
graag als een replica van zijn grote voorganger – had tegenover de
`geleerde vrouw', die ik helemaal niet was of speelde, een gebrek
aan houding dat wisselde tussen schutterigheid en onhebbelijkheid.
Behalve zijn reEle en hartelijke eerste vrouw Anna ontmoetten
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tussen begonnen wij, de `bolsjewieken', opvallende figuren in
Leiden te werden, of liever, we werden als zodanig beschouwd,
want veel aanleiding gaven we daar niet toe. De periode waarin
socialistische, anarchistische en alle niet-conformistische intellectuelen graag opvielen door hun kleding (flambard, fluwelen jasje
en fladderdas) was voorbij. Die is nu overigens weer in een variant
teruggekeerd. Aileen van Jan Schokking herinner ik me zo'n das
met bijbehorend slobberig manchester pak, baard en pijp. Jans
kleding week in zo verre van de normale af, dat hij meende te
moeten streven naar een uiterste van efficiency, die alle beslommeringen buiten het Werk tot een minimum terugbracht : hij liet
zich een jasje maken naar het model van de Indische jas-toetoep en
wist altijd ouderwetse schoenwinkeltjes te vinden, waar ze laarzen
met elastiek verkochten die je met een beweging kon aantrekken.
Hij fantaseerde ook graag over alles-bevattende pilletjes die je de
omslachtige maaltijden zouden uitsparen, wat hem er overigens
helemaal niet van terughield mee te genieten van de extraatjes die
Miep en ik van zwarte inkopen op een gasstelletje op het Rapenburg verzorgden om het wel heel schrale menu dat de jongens in de
Harmonie voorgezet kregen, wat aan te vullen. Later in Amsterdam maakte ik `praktische' kaki kielen voor hem, totdat hij tot de
conclusie kwam, dat de ergernis van op te vallen erger was dan die
van een overhemd aan te trekken. Afgezien dan van die jastoetoep gedroegen we ons weinig spectaculair in Leiden en we
onthielden ons van iedere poging tot propaganda, vermoedelijk
meer omdat ieder talent daartoe ons ontbrak, dan omdat we daar
principiele bezwaren tegen hadden. Mea Verwey herinnert er in
haar eerder genoemd boekje aan, dat Jan als praeses van Literis
de anderen en zichzelf vermaande in het dispuut eigen sociale overtuiging niet op de voorgrond te schuiven. Maar al onze terughoudendheid belette de nozems van de studentensocieteit niet – is
de nozem eigenlijk niet de democratische variant van de jeunesse
doree en de corpsstudent? – als we over de Breestraat liepen ons na
te jouwen van: 'bee, bolsjewieken' en 'het vrije huwelijk'.
Toen ik tentamen Gotisch deed bij Uhlenbeck, feliciteerde hij me
hartelijk met onze verloving en vervolgde aarzelend: `Mag ik
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Jan was meer voor de vriendschap gemaakt dan ik, en zo kwam het
crop neer, dat ik meer in zijn vrienden- en kennissenkring inschoof
dan hij in de mijne, voor zover die niet samenvielen. En daarin
ging, nadat Hans naar Kopenhagen was vertrokken om er bij
Bohr te gaan werken, het politick linkse element sterk overwegen;
voor de verdere ontwikkeling naar links werkte de Russische revolutie als katalysator. Dirk Struik had al in een van de maartnummers
van Minerva een artikel geschreven over de maartrevolutie – een
ongekend verschijnsel in een studentenblad, waar men zich niet
alleen ver hield van linkse, maar van alle politick. Dirk Coster
stuurde of en toe voor de kleine letter korte beschouwingen in
over de inhoud van de Socialistische Gids en de Nieuwe Tyd. Mijn
weinig theoretisch gefundeerde, maar spontaan radicale socialistische overtuiging, kreeg in deze kring vorm en inhoud. Jans
eerste contact met de SDP - de latere CP - dateert van '16 of '17,
toen hij ongetwijfeld om zijn in die wereld zeldzame en dan ook
wel wat overdreven reputatie van welgesteldheid uitgenodigd
werd tot een besloten vergadering in Amsterdam over de financiering van het in een dagblad omgezette weekblad De Tribune en
waar hij tot zijn vreugde o.a. Gorter ontmoette.
Wij volgden gespannen in' 17 de gebeurtenissen in Rusland, die
zoveel dramatischer en meer op de toekomst gericht waren dan de
ellendige slepende loopgravenoorlog, en op Jans kamer werd over
het verloop daarvan eindeloos gepraat en gespeculeerd met de
Dirken en Leendert van der Linde, die tijdens de mobilisatie met
toewijding zijn dienstplicht had vervuld, maar daarna links, socialistisch en antimilitair was geworden, met de salonbolsjewiek Jan
Schokking en met de katholieke classicus Hendrix, die in oprechte
exaltatie Jan kwam vragen of er dan geen mogelijkheid was, cornmunisme en katholicisme te verenigen. Hij wist toen niet hoe ver
hij vooruitliep op de aanvankelijke ontwikkeling in een aantal
Oosteuropese landen en in onze huidige periode overal waar de
christelijke charitas ernst maakt met de strijd tegen de wereldarmoede. Voor zichzelf heeft hij zijn probleem opgelost door na een
aantal Ruslandreizen zich daar aan te sluiten bij de orthodoxe kerk.
De oktoberrevolutie beleefdcn wij als een overwinning. In['41
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mevrouw Wijsman, zenuwachtig ronddribbelend van angst,
dat er toch iets mis zou gaan en er een een vingerkommetje aan
zijn mond zou zetten.
De kinderen Coster hadden een grote verering voor hun moeder
en terecht: het was in een zwaar leven haar werk geweest, dat haar
kinderen materieel en geestelijk boven de ellende van Kattenburg
uitgroeiden: 'II( heb haar altijd voor me,' zei Dirk, 'met een kind
aan de borst, de aardappelbak op schoot en een boek of krant op
een hoek van de keukentafel naast haar.' Later toen Dirk prof in
Groningen was, kwam ze daar wel bij hen logeren en liet zich dan
door Miep aanpraten om in de tuin to gaan zitten lezen, maar nooit
zonder een breiwerk. Vanuit het huis zagen ze dan, hoe, als het
boek haar boeide haar rusteloze handen in haar schoot zonken,
maar als de keukendeur kraakte, schoot ze als betrapt weer in de
oude routine.
Onder onze Leidse vrienden waren enkele homofielen. Pas in de
beroering van de tweede 'seksuele revolutie' die wij nu beleven,
ben ik me ervan bewust geworden, dat dat in onze kring helemaal
geen rol speelde. Leefden wij nog in de sfeer van de eerste omslag,
die op meer terreinen — dat van de vrouwenemancipatie bij voorbeeld — op het eind van de Eerste Wereldoorlog terugvloeide?
Wij — en daarmee bedoel ik niet een kleine toevallige kennissenkring, maar een internationale groep denkende mensen uit de eerste
decennia van de eeuw — zouden het toen potsierlijk gevonden hebben dat als een van de voornaamste daden van een gouverneurgeneraal van de jaren '3 o genoemd werd dat hij toch maar alle
homoseksuelen in Nederlands Indie had laten registreren, en gelukkig waren er in de jaren '30 ook nog wel een handvol, die dat
absurd, en erger, vonden. We waren allen diep verslagen toen
onze vriend Bart D. zich niet staande kon houden in zijn uitzonderlijkheid en het leven opgaf. En als ons al de vraag kwelde wat
we voor hem hadden kunnen doen, niet, wat we hem aangedaan
hadden. Toen wij onze jongste zoon Bart noemden hebben we
ook aan die andere Bart gedacht.
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bladzijde van een nieuw vel '3de dr.' vermeld stond. Maar toen het
in de revisie terugveranderd bleek, begonnen we lont te ruiken
en liepen in Rotterdam eens aan op het kantoor van de Brusse's
aan de Walenburgerweg. De twee broers, lange, kaalhoofdige
mannen, zaten er samen in een hoog opgetrokken serre, wat mij
de indruk gaf van twee gieren in een kooi. 'Het was volkomen in
orde,' zeiden zij geruststellend, er was feitelijk maar een herdruk,
maar ter wile van de een of andere voor ons ondoorgrondelijke eis
van de boekhouding werden er twee aangekondigd. Jan, die er
zich voor had laten vinden de vertaling van het werk van een
Nobelprijswinnaar nota bene zonder honorarium te maken, met
uitzicht op een bescheiden uitkering bij een herdruk, voelde
zich nu genomen, hield vast aan de letter van het contract en kreeg
de dubbele uitkering met een ingesloten kwitantie, waarop van de
gedrukte tekst: 'het u toekomende honorarium' de eerste drie
woorden waren weggeschrapt. Later heeft een slecht betaalde
vertaler om den brode hem eens terecht en bitter verweten, dat
hij met zijn royaliteit tegenover de Brusse's de markt had bedorven, nadat Em. Querido de man had voorgeworpen: `Romein,
dat is nog eens een idealist, die heeft de hele Jean Christophe voor
niets vertaald!' Wij zijn wel door schade en schande althans een
beetje wijs geworden in 'het yak'. Ik zal niet zeggen dat alle uitgevers schurken zijn – ten slotte zal dit manuscript ook eens naar
een uitgeverij moeten. Maar ze moesten wel allemaal engelen zijn
als ze of en toe geen gebruik of misbruik maakten van het feit dat
in de keten uitgever – papierhandelaar – zetter – drukker – binder
– boekverkoper als zwakste schakel de auteur is ingevoegd:
vaak ijdel, weerloos en slecht georganiseerd in tegenstelling met
al de andere groepen.
In de winter van '18-'19 trouwden Miep en Dirk en ze trokken
naar Delft, waar hij een assistentspost kreeg. Het was een mooi
feest in Bosch en Duin, waar Mieps moeder toen woonde. Er
was een hele stoet Costers, Dirks ouders en al zijn broers en zusters,
stralend om hun Dirk, die met zo'n lief, knap meisje trouwde, als
echte Amsterdammers dood op hun gemak in iedere situatie en
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dat dat alleen ten huize van hem en zijn vrouw op de Mauritsweg
kon gebeuren. En dus trokken we naar Canossa. Dat viel betrekkelijk mee, we werden vriendelijk ontvangen en er werd niet
nagekaart over oud zeer, maar bijzonder hartelijk is de verhouding
nooit geworden. Mijn schoonvader was niet, om met Van Alphen
te spreken 'tot geluk geschapen'. Zijn tweede huwelijk met een
tobberige dame-van-middelbare-leeftijd die hem er voor de tweede
keer toe bracht met een schoonmoeder, ditmaal een pinnige Duitse,
onder een dak te wonen, droeg daar ook weinig toe bij.
Mijn leven in Leiden verschoof voor een groot deel van de dag,
en ook wel van de nacht, naar het Rapenburg. Daar was het altijd
gezellig en er was veel aanloop. Vaste klant was de derde Dirk,
Dirk Loenen, studievriend van Dirk Coster van de Haarlemse
kweekschool en classicus, die dank zij zijn uitzonderlijke pedagogische gaven zijn studie bekostigde uit bijlessen. Hij had een kamer
boven die van Jan, en als er iets te beleven viel, was een kreet dwars
door het plafond genoeg om hem erbij te halen. Het was er ook,
althans 's winters, doorlopend koud, want de kolenrantsoenering
was niet berekend op de afmetingen van deze patriciershuiszaal die
Jan en Dirk aanvankelijk samen bewoonden, en die twee bureaus,
Dirks tekentafel — hij deed toen een aanvullende studie in Delft

twee divans, boekenkasten enz. kon bergen. In de grote kelder
had iedere bewoner zijn eigen kolenhok, en wij weerstonden niet
altijd de verleiding op zondag, als iedereen naar huis was, een kitje
te scheppen uit het hok van de Chinezen, die de benedenvoorkamer
bewoonden, met het motief dat zij toch zulke lange weekeinden
naar Den Haag waren. Als bedoeienen in tochtdekens gewikkeld
zaten Miep en ik daar boven op het kleine potkacheltje urenlang
de verwaarloosde garderobe van onze mannen te verstellen. Jan
was, toen hij naar Leiden ging, door zijn grootmoeder ouderwets
degelijk uitgerust: uit een la viste ik 72 paar kapotte sokken op.
Uit die tijd dateert ook onze eerste publicistische samenwerking,
als ik het zo noemen mag: het ging namelijk om de correctie van
de herdruk van de Jean Christophe-vertaling. Aanvankelijk verbeterden wij geduldig de 3 in een 2, telkens als onder aan de eerste
[138]

OMZIEN IN VERWONDERING

mijn activiteit ondergeschikt maakte, aanpaste althans, aan die van
Jan.
We kwamen dadelijk voor een paar familiale problemen te staan
die we overigens in grote eensgezindheid oplosten. Jan had in '12
zijn moeder, een paar jaar later zijn grootmoeder verloren. Zijn
vader was hertrouwd en na een conflict met zijn stiefmoeder, waarvan hij wel bereid was de schuld op zich te nemen, had hij met zijn
vader gebroken en hij had weinig behoefte aan herstel van het
contact. lk zag er als een berg tegenop Jan bij mij thuis te brengen.
Omdat we geen behoefte hadden aan de formaliteiten die bij een
officiEle verloving te pas komen, lieten we de zaak eenvoudig op
zijn beloop. Onze naaste vrienden `wisten het al lang', een wijdere
kring trok geleidelijk zijn conclusies, ik nam Ti in vertrouwen en
besloot zo min mogelijk naar Den Haag te gaan, waarheen mijn
ouders verhuisd waren, toen vader in de zomer van '17 gepensioneerd werd.
Maar dat bleek na een paar weken al niet vol te houden. Ik

werd verondersteld de lange academische vakanties thins te komen.
Daar kon ik me zonder opgaaf van redenen niet aan onttrekken
en ik kon bovendien niet van juffrouw De Loos verwachten, dat
ze mij voor mijn schamele pensiongeld ook nog in de vakanties te
eten gaf. Wij – Jan zeker – ervoeren in de praktijk, dat we scheidingen van meer dan een paar dagen onaanvaardbaar vonden, ook
omdat onze briefwisseling maar betrekkelijk safe was, zolang we de
kinderen thuis die gewoonlijk de trap afliepen om de post te halen,
niet in vertrouwen konden nemen. Zo gebeurde het, dat we die
eerste kerstvakantie ons plan al opgaven en Jan in Den Haag kwam
kennis maken. Kees en Netty hingen nieuwsgierig en joelend over
de trapleuning, Ti was hartelijk, evenals vader die Jan wel apart
nam voor een ernstig gesprek om hem te vermanen niet lichtzinnig met de liefde voor zijn dochter om te springen, ma was
waardig en kennelijk onder de indruk van het feit dat Jan 'van zijn
kapitaal' leefde.
Jan schreef een brief aan zijn vader met het verzoek ergens een
afspraak te maken, waarbij hij zijn meisje aan hem wilde voorstellen en zijn vader antwoordde terecht, zoals we moesten toegeven,
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het fundamentele thema hoe ontstaan en verandering in iedere
godsdienst een vorm van rationalisatie is.
De vergroeiing in zijn rug kan verantwoordelijk gesteld worden
voor een zekere schuchterheid in zijn optreden en een neiging op de
achtergrond te blijven.
Maar het komt me voor dat dit soort optelsommen alleen zin
hebben in het grovere werk van de bedrijfspsychologie. In een
levend mens zitten zoveel tegenstrijdigheden, dat je, bijna een
halve eeuw samen levend en werkend, steeds weer voor verrassingen komt te staan, die niet in het hollerith van het schema vallen.
Jan was allesbehalve een tiran, hij was, ondanks zijn eigen scherp
gestelde overtuigingen - of misschien wel juist daardoor, in cornbinatie met een grote intelligentie -, zeer verdraagzaam, vergevensgezind en altijd bereid ongelijk te erkennen. Maar zijn liefde had
iets possessiefs, hij had een sterke behoefte aan iets of iemand waar
hij absoluut zeker van kon zijn, die 'van hem' was. Zijn moeder
was 'van hem' geweest, omdat ze lief en toegewijd was en zo buiten zijn gedachtenwereld stond, dat Naar oordeel hem niet raakte.
Ook ik moest van hem zijn. Dat betekende in het begin van onze
omgang - en ook later nog wel eens - een hevige schok, een zekere
geprikkeldheid en ook een oprecht verdriet, waarbij hij in zijn
vaders deprimerende melancholic en zwijgzaamheid kon vervallen, wanneer ik een sterk afwijkende mening uitsprak, zoals
over de duiven die hem verder weinig interesseerden, maar op den
duur werden die schokken opgevangen door een fundament van
zekerheid en ook wel een beetje door - mijn jeugdtrauma een overdreven angst voor conflicten die mij behepte met wat in de
wandeling vrouwelijke tact heet. Later heb ik begrepen dat dat
soort tact, met name in een gezin met opgroeiende kinderen, geen
deugd is. Ik kan me begrijpen dat mensen die ons goed kenden,
vonden dat ik een moeilijke man had. Ik heb het altijd de moeite
waard gevonden, en me hoogstens wel eens schuldig gevoeld tegenover mijn kinderen. En - ben ik zelf zo gemakkelijk?
wanner ik de correspondentie uit de jaren van onze verloving
doorlees, dan treft het me nil, dat het voor ons even vanzelf sprak,
dat ik mijn studie niet zou opgeven voor het huwelijk als dat ik
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over de aantrekkelijkheid van die vogels, waarop ik nuchter opmerkte, dat ik het opdringerige beesten met valse ogen vond. lk
zag Jan schrikken. Het heeft nog wel een jaar of wat geduurd voor
hij de reminiscenties te boven was van zijn gefilosofeer met Hans
en andere vrienden over de `onvrouwelijkheid' van studerende
meisjes en hij heeft er levenslang iets tegen gehad, dat ik het eerst
de krant zou lezen.
Natuurlijk hadden we er allebei wel enige moeite mee om ons
aan een nieuwe levenswijze met een niet gemakkelijke partner
aan te passen, en het lag blijkbaar voor de hand dat Jan meer aanpassing van mij verwachtte dan ik van hem. Ook nu, een halve
eeuw later, zullen de meeste mensen dat nog wel normaal vinden.
Maar Jan was niet het stoere type dat zich op zijn man-zijn beroept.
Hij had een sterke wil, die hem bij een tamelijk zwakke constitutie
een enorme werkkracht verleende, hij was koppig en zachtaardig
tegelijk, uiterst gevoelig, soms bij het overgevoelige en sentimentele af. Het zou niet moeilijk zijn een doorzichtige optelsom te
maken van de aanleg- en milieufactoren die hem gemaakt zouden
hebben tot wat hij was: het opgroeien in het huis van zijn grootmoeder, bij wie het hele gezin - er waren nog twee zusjes - inwoonde, en waardoor beide ouders, de moeder lief en onvolwassen, de vader een gefnuikt talent, in zwijgzaamheid teruggetrokken, alle gezag misten; zijn langdurige ziekte die hem vroegrijp
maakte, zeer zelfstandig en als men wil eigengereid, maar tegelijkertijd zeer gevoelig voor tederheid en verzorging ; het streven thuis,
met name van zijn moeder en grootmoeder, als gematigde nouveaux riches in toute Rotterdam te worden opgenomen, wat in hem
een weerzin tegen de struggle for high life gewekt had, verwant
aan de mijne. In zijn kinderjaren was hij een wild en sportiefjongetje geweest met als ideaal zeeofficier te worden als zijn vader;
tijdens zijn tweejarige ziekte was zijn belangstelling naar de
theologie afgebogen en had hij zich op het schrijven van een kerkgeschiedenis gestort, een omvangrijk manuscript, waarvoor hij,
naar zijn eigen zeggen goddank, nooit een uitgever had kunnen
vinden. Hij heeft lang gespeeld met de gedachte zo'n kerk-, of
liever godsdienstgeschiedenis nog eens te schrijven, maar dan met
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in de `openheid' nooit restloos te geloven. De mens is een denkend
dier en het bedgordijn is geen zinloos versiersel, al is het dan nu
afgeschaft, totdat een filmster het weer eens een aardig rekwisiet
gaat vinden.
Mijn vreugde over wat er voor mij in een leven met Jan en de
kring waarin hij zich bewoog openging, werd in het begin nog
wel gedrukt door de natuurlijk niet helemaal bewuste onzekerheid
of een huwelijk zich op zo tegenstrijdige gevoelens liet grondvesten,
ja, of hierin niet een zweem van bedrog stak. Ik mag na vijftig
jaar, geloof ik, wel met overtuiging zeggen, dat het inderdaad
mogelijk was.
Wij schoven langzaam naar elkaar toe – of werden we geschoven? 1k herinner me lange tweegesprekken die we krampachtig
in het intellectuele en onpersoonlijke hielden en een lange boemelende terugreis van een studentencongres in Utrecht, in een slechtverlichte treincoupe, waarbij we quasi slapend tegenover elkaar
zaten. Jan had een voordeel: hij kon er met zijn vrienden over
praten, en zo gebeurde het dat in de avond van 28 november '17
Jan S.B. tegen hem uitviel: `Ga dan toch naar dat kind toe, je
kan toch niet meer terug.' Hij ging niet, maar wat hij altijd deed
als Inj werkelijk iets te zeggen had: hij schreef de volgende ochtend
een briefje. Ik schreef letterlijk per omgaand terug. Aangezien in
onze zich overal versnellende wereld alleen de postbestellingen zijn
afgezakt, was het mogelijk dat hij dat briefje nog dezelfde dag had
en naar het Utrechtse Veer kwam hollen. We bleven lang praten
die avond, want door ons dwaze stommetje spelen wisten we belachelijk weinig van elkaar af. Het was voor eind november heel
zacht weer na veel regen, en dus was het aangewezen dat we de
volgende ochtend samen een grote wandeling maakten. Het leek
me te larmoyant om het bezwaar op te werpen dat ik op dat ogenblik niet over een paar bruikbare schoenen voor zo'n onderneming
beschikte en dus stapten we vrolijk voort, terwijl de modder in
mijn schoenen sopte. 1k herinner me met zekerheid dat we ten slotte
op het terras van Het Witte Huis in Oegstgeest een kopje koffie
dronken, al lijkt dat vreemd in november, en er naar de rondscharrelende duiven keken. Jan maakte een standaardopmerking
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geleerd had te gebruiken, maar die me nauwelijks minder onbehaaglijk in de mond lagen. Woorden waar je kriebelig en opgewonden van werd, die de mensen verloochenden en tegelijk openlijk beleden, wanner ze zondagsmiddags netjes aangedaan en
stijf gearmd of te midden van een kinderschaar achter de kinderwagen op straat liepen. Mijn ogen pelden ze af: ik zag geen mensen
meer, alleen maar mannen en vrouwen. lk had de geforceerd
idealistische beschouwingen van Van Maanen weifelend aangehoord en de blaadjes gelezen van de rein-levenbeweging, waarin
ze het allemaal zo zuiver wilden houden en waarin ingezonden
stukken stonden van ouders, die met hun kinderen binnenshuis
in reine naaktcultuur leefden en nu hun geestverwanten de vraag
voorlegden, waarom ze zich eigenlijk nog voor hun intiemste
samenzijn zouden terugtrekken. 'Den Flanellenen ist alles Flanell,'
zei Tucholsky. Waarom was het woord `zuiver' al zo . . . onzuiver?
lk was geen groentje, ik had met mijn ogen open in een koloniale
maatschappij rond gelopen en jarenlang de Vie Parisienne en wat
`de trommel' meer op dat gebied leverde, doorgelezen en de semiarts Aletta Jacobs, die aan een oudere collega vroeg wat 'meretrix' betekende en met het antwoord: `een hoer' nog altijd in
raadsels wandelde, was voor mij een historisch verschijnsel. Maar
waarom lachten mannen luidruchtig om schuine moppen en
vrouwen toch tenminste verholen? Daar klemde iets, dat – maar
dat zou ik pas later zien – vergelijkbaar was met de joodse gein,
die zich ook verzette tegen een ongrijpbare macht.
We zijn een halve eeuw verder van snelle progressie in de seksuele ethiek. We zijn tot een eerlijkheid en een openhartigheid
gekomen, waarbij niet meer idealistisch gezemeld wordt over de
zuiverheid van de seksuele ontmoeting, maar over het `leak' en
Tin' en `heerlijk' vinden. Ben ik een achtergeraakte oude vrouw
of steekt er heel diep onder de huidige openheid – want iedere tijd
heeft zijn eigen hypocrisie – het besef, dat met het afwijzen van de
mythe van de zondeval de troebele bron van die mythe niet gedempt is. Er steekt in sex, ook bij hele lieve mensen, te veel agressiviteit en aftasten van de zwakheden van de ander om de `positieve' houding ertegenover niet van `idealisme' te verdenken en
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duinen zwerven, dat alles kon toch niet het verlangen bevredigen
naar de donzen deken der tederheid om mijn schouders en naar een
paar ogen die zouden opstralen als ik naderkwam. Ik was ouder en
wijzer geworden sinds Indie en al wat daar voor stond. Ik zag de
vrouw niet meer als het slachtoffer van de ‘hartstoche van de
man, maar het werd er niet vrolijker op : beiden waren slachtoffer.
Ik ging met de perskaart van Minerva naar de Leidse schouwburg
en zag Royaards spelen in Strindbergs Dodendans. ZO was het.
De mens was een denkend dier, die met al de wil die in hem was
naar de ander streefde, maar juist daardoor werd zijn wil uitgeschakeld en ondergeschikt aan een macht die een eigen doel
nastreefde. De natuur die, waardoor dan weer gedreven, de
aarde bevolkte en overbevolkte ? Een grinnikende god die met
een grashalm twee mieren naar elkaar toeschoof? Maar zo gauw
je over een god sprak, werden alle menselijke attributen – willen,
schuiven, grinniken – absurd. Neen, God kwam hier niet aan te
pas: al kende ik niet het begrip God-als-projectie, de grondidee
ervan drong zich vanzelf op en het had heus niets met luciferiaanse
hoogmoed te maken, wanneer je `troost van de godsdienst' afwees, maar moest vaststellen dat God er evenmin was als Sinterklaas. George Sand zegt ergens in haar Histoire de ma Vie, dat
niemand zich een kan voelen met zijn ik van de vorige dag. Ik
probeer nu terug te kruipen in een huid die al zoveel jaren geleden
afgestroopt is. Ik geloofde niet in de macht van God, maar niet
omdat ik mezelf zo bijster machtig voelde. De hubris van de atheist
en de agnost is een eeuwig drogbeeld van de gelovigen. Ik vraag
me wel eens of of het niet minstens zo overmoedig is te denken dat
een almachtig God al zijn kostbare tijd aan de mier-mens besteedt.
Er was ongetwijfeld een Macht, of nog vager : iets waar ik niet
tegenop kon, maar dat was duister, ondoorgrondelijk en absurd,
en dat was voor mij niet, als voor Tertullianus, voldoende grond
om erin te geloven. Ik geloofde eerder in de macht van het Woord
in religieuze zin, de geladen woorden, de woorden die we als kind
buiten het gehoor van de volwassenen, die ze toch ook moesten
kennen, uitdagend uitspraken, en eigenlijk net zo de `neutrale'
woorden uit encyclopedieen en voorlichtingsboekjes, die ik later
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na wat privaatlessen staatsexamen. Hij had, samen met Hans, een
controversiele en zwart-romantische periode doorgemaakt tijdens
zijn staatsexamenstudie in Rotterdam en in zijn eerste theologische
jaar, vol avontuurlijke omgang met vrouwen een sombere vrouwenhaat. Die tijd had voor hem een bijzonder dramatische kleur
gekregen door een hartstochtelijke verliefdheid op een oudere,
getrouwde vriendin. Zonder zijn liefde te beantwoorden, namen
zij en haar man hem op in hun sfeer van intellectuele boheme, hetgeen mogelijk meer dan zijn teleurgestelde liefde bijdroeg tot de
menselijke ontwikkeling van een jongeman die was opgegroeid
in een onharmonisch, ongezellig conventioneel burgerlijk milieu.
Zoals veel jongemannen op die leeftijd spraken hij en zijn vrienden
graag cynisch over het huwelijk als over een fuik, waar je liever
langs moest zwemmen, en we hebben ons later wel eens samen
afgevraagd of wij ooit getrouwd zouden zijn als ik niet iedere
poging om hem te `vangen' achterwege had gelaten, overigens
niet zozeer uit tactiek als wel uit eigen onzekerheid en terughoudendheid.
We ontmoetten elkaar veel : in Literis en in de redactie, bij het
in elkaar zetten en corrigeren van het blad, wat meer en meer ons
werk werd, en door onze wederzijdse relaties met Miep en Dirk.
De laatste woonde, ik meen sinds het najaar van '1 7, met Jan samen
op een heel grote zitkamer en twee slaapkamers in het N c s vhuis op Rapenburg 4, waar Miep en ik ook al gauw in en uit liepen.
Maar iedere poging tot aanmoediging van mijn kant bleef ontbreken, niet zozeer omdat dat in die tijd niet van een meisje werd
verwacht, maar omdat ook ik weifelde. Zonder over de vlotte
NV s H-terminologie te beschikken en de Freudiaanse en dieptepsychologische zelfanalyse, die iedere tiener nu als omgangsgereedschap hanteert, vroeg ik me toch of of ik voor het huwelijk deugde.
Al kon ik dan wel een tikje ironisch terugzien naar die ik die op
de dijk in Den Helder Jan B. die zoen geweigerd had waar hij recht
op had, en ook wel naar de man die zich dat had laten welgevallen
- mijn erotische gespletenheid was daarmee niet overwonnen. De
vrijheid, waar ik de eerste jaren in Leiden zo van genoot, het
ongestoord op mijn kamer zitten, langs de zee en door de Katwijkse
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kritiek', indachtig aan de 'adoration mutuelle' die in mijn eerste
jaar in het gezelschap mijn ergenis had gewekt. Jan dacht: `dat kan
ik me voor gezegd houden', zoals hij me later vertelde. Het nog
tere plantje van onze wederzijds belangstelling werd zorgvuldig
gekweekt door Dirk Coster en Miep Wijsman, het eerste meisje
dat Indische talen studeerde die, ik weet niet hoe, in de Ehrenfestkring was verzeild en ik meen sinds begin '17 de verloofde van.
Dirk was. Miep was de enige onder de meisjes die mijn bewondering wekte, door haar belezenheid, haar eerlijkheid, haar echte en
natuurlijke wetenschappelijke belangstelling: ze was geen meisjesstudentje en ook geen `geleerde vrouw'. Ik benijdde haar een beetje
om haar - alles bij elkaar bescheiden - boekenvoorraad en dat
gemakkelijke je ne sais quoi van iemand die in een intellectueel
milieu is opgegroeid. Ze was met een gouvernante en op het toen
nogal pretentieuze Utrechtse gymnasium opgeleid, en haar moeder, professorsweduwe en de zeer Utrechtse dames van haar kring
stonden lichtelijk ontdaan tegenover Mieps keuze: een ex-schoolmeester en de zoon van een metaalarbeider van Kattenburg. Miep
van haar kant kon niet laten de dames, die haar uiterst tactvol het
onberadene van haar besluit onder het oog brachten, te vragen of ze
vreesden dat haar kinderen met een pet op geboren zouden worden,
waarop de dames, die niet gewend waren dat meisjes voor haar
huwelijk al over haar kinderen spraken, er beschaafd het zwijgen
toe deden.
Onze vrijage verliep zoals van ons beiden te verwachten was,
wat traag en terughoudend. Jan had een wat brokkelige opleiding
achter de rug: een jaar op een 3-jarige h.b.s., waar hij zich niet
thuis voelde, en waarvan niemand van de familie achteraf wist
waarom hij erheen gestuurd was. Toen, na twee jaar ziekte en zijn
besluit om theologie te studeren, naat het gymnasium. Daar raakte
hij bevriend met zijn geschiedenisleraar Jacobsen, maar kwam in de
vierde klas in conflict met de rector Viirtheim, die later als Leidse
graecus bij zijn studenten de reputatie van een zeer ongemakkelijk
man had. Aangezien noch zijn vader noch zijn grootmoeder - zijn
moeder was inmiddels gestorven - zich met zijn opvoeding bezig
hielden, besloot hij eigengereid het gymnasium te verlaten en deed
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taald en er een hooggestemde inleiding bij geschreven, die stuksgewijs in het studentenblad verscheen. Maar hij en Hans waren
`vreemcr en dat was in de studentenwereld, waar men graag de
persoonlijkheid cultiveerde, nog minder toelaatbaar dan in de
maatschappij. Door een langdurige ziekte was hij ouder en rijper
dan de gemiddelde eerstejaars; hoewel van goede familie en, voor
een student, onafhankelijk-welgesteld door een erfenis van zijn
grootmoeder, geen corpslid zonder daar enig excuus voor te
hebben: hij was zelfs geen geheelonthouder, integendeel in die, zijn
zwarte, tijd. Hans was wel corpslid geworden, maar heel gauw,
zoals veel wat onder en boven de maat was 'van de kroeg getrapt'.
Ze leidden in alle opzichten een zeer vrij en ongebonden bestaan,
gaven, gevraagd of ongevraagd, hooghartig over alles hun oordeel
en schreven zeer vrij in Minerva. In een woord: zij waren Inorren' waar niemand raad mee wist.
Via Hans was Jan terecht gekomen in die merkwaardige kring
van hoofdz..kelijk fysici en mathematici, die zich gevormd had
rondom het wel zeer nonconformistische echtpaar Ehrenfest, beiden
fysici,hij Weens-joods en zij Russisch van afkomst, beidenvervuld
van die echt Oosteuropese nieuwsgierigheid naar de mens die hun
ertoe bracht een grote groep studenten in hun ruim en gastvrij
huis binnen te halen om op voet van gelijkheid met ze te verkeren
en ze of en toe, naar Hollandse maatstaf onbeschaamd, uit te vragen.
In die kring ontmoette hij de Vlaamse emigrant Marcel Minnaert
die er even vurig als politiek candide de Vlaamse hogeschool verdedigde en verder o.a. Dirk Jan Struik, sinds '2 7 mathematicus
in Cambridge (Mass.) en de later* Groningse fysicus Dirk Coster,
beiden toen al overtuigd links socialist, die hem in contact brachten
met het marxisme, waarvoor hij op dat ogenblik volkomen rijp
was en waarin hij zich om te beginnen systematisch theoretisch
verdiepte.
Bij onze eerste eigenlijke ontmoeting in Literis was ik nog altijd
meer geinteresseerd dan verliefd. Op een van de eerste vergaderingen die Jan bijwoonde, had ik een `beure over John Masefield
en ik nodigde de nieuweling uit voor de gebruikelijke op schrift
gestelde kritiek met de toevoeging: `ik houd niet van vriendjes[129]
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Jan Romein en ik kenden elkaar van college; dat was dus praktisch
niet. In de Nederlands-historische afdeling van de faculteit overwoog in die jaren sterk het vrouwelijk element. Na de eerste toevloed van de pioniersters, die uit sterk sociale motieven medicijnen
en rechten studeerden, had men de meer `vrouwelijke' vakken
ontdekt: mijn jaar bestond uit zeven meisjes, maar het volgende
leverde vier mannen op: twee paters, de vriendelijk bescheiden
figuur van Ulrich Huber Noodt, die we later Huib zouden gaan
noemen, en een schrale, een beetje gebochelde verschijning met
een zachtmoedig maar zeer intelligent gezicht: Jan Romein, die
ook in '14 was aangekomen, maar eerst een jaar theologie had
gestudeerd. Zijn roep was hem al vooruit gegaan en was vermoedelijk de oorzaak dat ik, zoals ik dat nu eenmaal niet laten kon tegenover mensen die me op de een of andere manier boeiden, hem op
college zo strak zat aan te kijken dat Huib concludeerde: 'die meid
van Verschoor eet je op met haar ogen' en daar conclusies uittrok
die toen in elk geval nog volkomen ongegrond waren. Of had
hij het tweede gezicht? Aan zijn half bedenkelijke, half `geniale'
roep, die Jan R. met zijn vriend en stadgenoot Hans Kramers
deelde, lag het ook wel dat hij niet eerder dan ik, hoewel daar alle
reden voor was, voor de redactie en het elitedispuut was uitverkoren. Hij had immers van kort na zijn aankomst of regelmatig
aan Minerva meegewerkt, in oktober '14 al met een parafrase op
het Hooglied, die ik als te barok afwees, en in de lange zomervakantie met Hans Kramers op Texel in 'Is had hij de tien delen
van de toen vermaarde Jean Christophe van Romain Rolland verk281
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verder niet meer dan wat kritisch vermakelijke kanttekeningen
van een aankomend reserveofficier van gezondheid, een discussie
over dienstweigering en een langdurig twistgeschrijf over de door
de Duitse bezetting geinstalleerde Vlaamse hogeschool in Gent.
Want Minerva was een `algemeen' Nederlandse studentenblad,
d.w.z. ook de Vlamingen waren erbij betrokken en de activisten
kwamen er dus breeduit hun pacteren met de vijand verdedigen
tegenover principiEle anti-Duitse Nederlanders en een enkele
vetbitterde door de linies gesmokkelde stem van 'de Vlaamse
jongens aan de Yzer'. Het klonk allemaal wat opgewonden in de
gezapige Nederlandse studentenwereld, waarvan Mea in datzelfde
boekje zonder kritiek kon schrijven: 'De oorlog, die ook in deze
kleine kring [Literis] zijn werking, zo geestelik als stoffelik deed
gevoelen, versterkte en voltrok een ontwikkeling, die bestond:
een ontvluchten uit de werkelikheid in het rijk van de Geest,
het rijk dat niet van deze wereld is.'
Dat stukje over oorlogsliteratuur en een paar ironisch-melancholieke versjes waren blijkbaar voldoende in het land der blinden
om mij na de grote vakantie van '16 uit te nodigen, tot de redactie
toe te treden. In januari van dat jaar had men mij in mijn teruggetrokkenheid ontdekt als een mogelijke aanwinst voor Literis.
Een jaar later, in januari '1 7 kwam Jan Romein m Literis en twee
maanden daarna in de redactie.

[127]

ANNIE ROMEIN-VERSCHOOR

Het viel me toen al op en het valt me bij doorbladeren van de oude
Minervajaargangen nog meer op, hoe weinig indruk de oorlog in de
studentenwereld maakte. Toen ik in Leiden aankwam, waren daar
enkele mensen die je verhalen konden vertellen over hun belevenissen als rode-kruishulp bij de evacuatie van Antwerpen; uit verenigingskassen ging wel eens een bijdrage naar het Nationaal
Steunfonds, maar uit de jaargangen van het algemeen Nederlands
studentenweekblad en zeker uit die van voor '17 valt nauwelijks
op te maken, wat er in de buitenwereld gebeurde of zelfs, dat toch
een belangrijk contingent van de Nederlandse studenten 'hun
plicht tegenover het vaderland deden', d.w.z. vier jaar in kazernes
en kampementen verlummelden, vaak met het resultaat, dat zij
daarna niet meer in staat waren hun studie weer op te vatten. Een
door een paar pedagogen, ik meen Casimir en De Vletter in '16
opgezette actie voor pedagogisch-didactische scholing aan de
universiteit voor a .s. leraren wekte meer beroering, felle en ironische tegenstand dan de oorlog voordien. 1k was, meen ik, de
eerste die me in de studentenpers in de weerslag ervan verdiepte:
een artikel over Nederlandse (inclusief Vlaamse) oorlogsliteratuur
in het laatst van 'Is. De Nederlandse student - voor zover hij niet
vier verveelde, nutteloze jaren onder de wapenen was om een
vijand of te weren die niet van plan was om binnen te vallen, en die
het, as hij het van plan geweest was, toch gedaan zou hebben, de
Nederlandse student, voor zover zijn aandacht niet louter gericht
was op de zorgeloze vreugde van het studentenleven en de voorbereiding tot een 'vooraanstaande functie in de maatschappij', de
Nederlandse student leefde in '14 rustig verder of in een esthetiserende, vergeestelijkte nabloei van het fin de siecle, Of hij hield
zich bezig met 'de grote levensproblemen, verhouding van de
mens tot het hem omringende: tot natuur, mensheid, godheid '.
Dit laatste is een citaat uit het in ' 21 verschenen Gedenkboek van het
Sodalicium Literis Sacrum van Mea Verwey, de dochter van Albert
en zelf een minor poet, die er kans toe zag - en dat een leven vol
zware tegenslagen lang zou blijven doen - om de weerslag in de
poezie als de essentie van het menselijk bestaan te zien.
Als direct betrokken bij de oorlog herinner ik me uit Minerva
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zelf wat zelfmedelijdend in de derde persoon als over een eenzame
oude man, die behoefte had aan wat gezelligheid, babbelde over
koetjes en kalfjes, maar weinig over filosofie, en toen ik opstond
moest ik beloven nog eens terug te komen. Dat deed ik een paar
maanden later op zijn uitnodiging, en juffrouw De Loos liet me
na het verslag van mijn eerste bezoek wat minder schichtig gaan.
Weer het lage stoeltje, het vuur, de chocola, maar nu begon hij
me na wat pourparlers over mijn toekomstplannen uit te vragen,
en omdat die nog vrij vaag waren antwoordde ik vaag : studeren,
schrijven, journalistiek, en in ieder geval niet voor de klas. Hij liep
ijsberend door de grote lage kamer heen en weer, schoot telkens
weer met een nieuwe vraag op me of en keerde zich dan weer met
een ironische grijns naar de tegenoverliggende muur. Ten slotte
bleef hij met een vaderlijke glimlach voor me staan: `Lieve meid,
je weet toch wel dat dat allemaal onzin is. Dat al wat je nodig hebt
een lieve man en een paar kindertjes is!' Ik deed mijn best om
speels-kalm te blijven, terwijl ik al mijn emancipatorisch geschut
in stelling bracht. Maar hij bleef het hoofd schudden en ironisch
verder vragen: Wat ik dan al aan mijn studie gedaan had? En
ik weer vaag: Blok uittrekken, veel lezen, Gotisch . . . Opeens
schoot hij opnieuw schaterlachend naar voren, de donkere kolos
boog diep over mijn stoeltje heen en met een streng opgeheven
schoolmeestersvinger vroeg hij: Vat is het praeteritum van bidjan?' Al had hij me dood geslagen, ik wist het niet, althans niet
voor ik weer op de stoep stond, maar het is het laatste woord
Gotisch dat ik me ooit zal blijven herinneren. `Zie je wel!' riep hij
triomfantelijk uit, en ik moest erkennen dat ik, zoalniet gewonnen,
dan toch versiagen was.
Had dit gesprek me toch voorgoed afgeschrikt ? Of was ik
uitgekeken op zijn filosofisch vuurwerk? Was het zijn groeiende
reputatie als pro-Duits (later zelfs als heftig antisemiet, maar
dat was pas in de jaren '20). Dat alles bij elkaar waarschijnlijk, maar
ook omdat ik in mijn 2de en 3de jaar wat meer ernst ging maken
met mijn studie en door vele andere dingen in beslag genomen
werd. In ieder geval ben ik niet meer op de Oude Singel geweest
en liet ik het donderdagse college vallen.
[125]
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gehouden, waren bij het uitbreken van de oorlog naar donderdag
verschoven omdat de familie, die sinds jaren her op zaterdagavond in het bad ging, daar begin augustus van de schrik niet voor
maandag aan toe was gekomen, en daarmee was onvermijdelijk
een nieuwe traditie geschapen. Het waren overigens vriendelijke
en conversabele mensen: met de dokter kaartte ik na over wat
Bolland nu weer gezegd had, en juffrouw Lidy stopte me vol
lekkers.
In het begin van mijn tweede jaar wekte ik bij de Van V.'s grote
consternatie met het volgende verhaal: toen ik na het college in de
gang mijn jas stond aan te trekken kwam Bolland voorbij, breed
en zwaar in een lange zwarte overjas en onder zijn eeuwige hoge
hoed. Breed en zwaar legde hij zijn hand op mijn schouder : 'Hoe
beet jij, waarom kom je niet eens bij me langs ?' Ik was beduusd en
vereerd – het was me nooit in het hoofd gekomen dat hij me zag –,
maar niet zonder een tikje vermaak om het verschijnsel dat de
hooghartige Meester van de scheldkanonnade blijkbaar zijn schaapjes telde. We maakten een afspraak voor een ochtend in de volgende week: ja kind, kom jij dan eens gezellig een kopje chocolade
drinken bij de oude man.' De Van V.'s en mijn toch veel minder
traditionele pleegmoeder barstten los in een litanie van bezwaren:
Bolland was een slecht en zedeloos mens, er werd van allerlei over
hem verteld wat het voor een onervaren jong meisje als ik eenvoudig onmogelijk maakte bij hem op bezoek te gaan. Mijn tegenargumenten: ik kon toch niet met een chaperonne komen aanzetten, er zouden toch ook wel eens meisjes tentamen bij hem doen,
ik kon toch onze afspraak niet zonder redelijk argument afschrijven, werden luchtig opzij geschoven zonder dat er overigens een
bezwarend feit genoemd werd, hetzij omdat ze dat niet wisten, of
omdat ze het in mijn gezelschap onvermeldbaar vonden. Ik liet
ze dus maar praten en stapte op de afgesproken tijd een groot
herenhuis ergens aan de Oude Singel, meen ik, binnen, waar een
meid-huishoudster-van-een-prentje me naar een ruime tuinkamer
met veel boeken en een open vuur bracht. Bolland ontving me
model-vaderlijk, schoof een laag stoeltje voor me bij het vuur,
roerde eigenhandig een kopje chocola voor me, sprak over zich[124]
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idealisme van de toenmalige studentenmaatschappij op sommigen
wel wat prikkelend moest werken, vooral toen de politiek in de
tegenstellingen ging meespreken. Maar die kwam er in mijn eerste
jaar nog niet aan te pas, ik was toen alleen nog maar bijzonder
ongeschikt om me te laten imponeren.
Ook Bolland slaagde daar niet in, al had hij alles mee om indruk
te maken in die tijd van zijn hoogste glorie. Iedere eerstejaars moest
hem horen en ik ging dus ook naar zijn donderdagavond-college
en bleef, goddank, bescheiden ergens achterin de volgepropte
gehoorzaal zitten. Op de eerste rij veel corpsgroenen, kenbaar
aan hun kale koppen. Bolland schreed dreunend binnen, de zware
stierenkop met de kleine, felle, donkere ogen boven de geklede
jas met witte das, haalde zijn schouders als in wanhoop op met een
armzwaai naar die eerste rij : `Daar zitten ze weer, hoor, met hun
ongeboren gezichies. Ze moeten het kijkspel bijwonen, ze moeten
de grote man zien, ze moeten de hansworst zijn kunsten zien vertonen. En als ze nou maar niet altijd met die onnozele smoeltjes
op de eerste rij gingen zitten en tenminste die paar gulden over
hadden voor het Boek der Spreuken om hun vingertje bij de tekst te
houden!' Ik heb dat avondcollege tot een eind in mijn tweede jaar
gevolgd, zonder overigens de minste neiging om me onder de
Bollandianen te scharen of me een Hegeliaanse filosofie aan te
meten, die ver boven mijn maat lag. Misschien heeft Bollands
hegelarij me iets toegankelijker gemaakt voor de dialectiek van
het marxisme, maar dat was dan toch zeker tegen de bedoeling
van de Meester in. Ik had helemaal geen behoefte aan filosofie.
Wat mij boeide was de acteur die zichzelf speelde, het dramatische
karakter van deze man 6n zijn spelen met de taal.
Het werd traditie dat ik na het donderdagavond-college juffrouw
De Loos ging ophalen bij haar vrienden, een arts Van V. die samenwoonde met zijn zuster, met wie zij een vaste avond in de week
quatre-mains speelde. Karakteristiek voor dit Leidse milieu: ze
noemden me hardnekkig Treuleu, omdat er ook Verschoors in het
Nederlands Patriciaat zouden staan, waarop ik natuurlijk graag uitpakte met mijn grootvader de zeeloods en mijn twee grootmoeders
met boerenkappen. De muziekavondj es, oorspronkelijk op maandag
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sporen in mijn herkomst, mijn jeugdjaren, mijn veeleisende man,
mijn kinderen, neen, ik voel niets voor die feministische spijt van
wat-had-ik-niet-allemaal kunnen bereiken . . . – ik ben er zelf
bij geweest en ik heb zelf gekozen.
Ik stond ook dilettantisch tegenover mijn studie, en hier is enige
verontschuldiging toch wel toelaatbaar, wanner we het toenmalige universitaire systeem met het huidige vergelijken. Wij
hadden geen leiding. De proffen waren, met uitzondering van
Van Wijk, de slavist, praktisch onbereikbaar. In de B-vakken
was hier en daar een spaarzame assistent die voor het laboratoriumwerk onmisbaar was, in onze faculteit ontbraken ze geheel. De
juristen hadden, eenvoudig omdat zij oorspronkelijk de faculteit
vormden van de patricierszoons die met zo min mogelijk moeite
een titel moesten halen, hun particuliere repetitoren. Wij lieten
ons door een ouderejaars vertellen, welke handboeken we moesten
gebruiken en wat er van ons verwacht werd op tentamens. Er
circuleerden boekenlijstjes onder de studenten die geleidelijk uit
de ervaring ontstaan waren en waar er of en toe een afviel of bijkwam. Zo woei er uit Groningen een gerucht over, dat Huizinga
Burckhardts Kuhr der Renaissance een onmisbaar element in onze
vorming vond, maar toen de zesde of zevende met de grote Zwitser als lijsttrekker op tentamen verscheen, vroeg hij achterdochtig
naar de herkomst van die algemene voorkeur. Ik las het natuurlijk
ook, maar moest mezelf moeizaam met herlezen en excerperen
leren, hoe je zo'n brok bezonken menselijke beschaving in je opnam en zonder Huizinga's quattrocento-college, dat een visueel
ingestelde geest als de mijne het houvast van verwijzing naar illustraties en van algemene karakteristieken bood, zou ik zeker nog over
veel heen gelezen hebben.
Neen, ik werd misschien op den duur een braaf, maar ik was
zeker geen briljant student. Wanneer ik toch al in mijn eerste jaar
een zekere reputatie van oorspronkelijkheid en geestigheid kreeg,
zoals ik later merkte, dan moet dat vooral gelegen hebben, voor
zover ik dat zelf kan overzien, aan een fundament van nuchter
wantrouwen in de wereld en het leven dat me, hoop ik, nooit
cynisch heeft gemaakt, maar dat op den duur binnen het besloten
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een dilettant-clublid. Of eigenlijk is dat woord hier niet van toepassing, want liefhebberij had ik er niet in. Het lag mij niet om in
die, toen overigens nog plezierig bescheiden, behuizing op de
zolderverdieping van het Nutsgebouw aan het Steenschuur, binnen
te lopen en bij een willekeurig gezelschap aan te schuiven, waarvan
ik al bij voorbaat aannam dat ze mijn komst helemaal niet toej uichten, en ik had geen behoefte een gesprek te voeren met iemand
omdat die ook thee dronk. Het lag me niet om aan de grote, rumoerige meisjes-onder-mekaar-feesten deel te nemen, die ik doodmelancholiek vroeg verliet; de vrijmetselarij van de clubleden
stond me evenzeer tegen als die van de broeders en zusters. Ik
heb trouwens nooit geleerd met meer dan een dozijn mensen te
feesten. Als je geen werkelijke vrienden hebt om vrolijk mee te zijn
kan je dat beter laten. Daarom lijkt het carnaval me nog altijd het
feest van de emotionele armoede. Het enige wat mij aan de club
had kunnen binden was de roeivereniging, waar me alweer het
geld voor ontbrak. Ik had me nooit systematisch op een sport toegelegd. Aan de Oedjoeng hadden we met plezier slecht getennist;
ik zwom graag, maar zonder scholing. Met het roeien kwam ik
niet verder dan of en toe eens van een uitnodiging te profiteren
en de meisjes te benijden die wel lid van de roeiclub konden worden.
Ik las veel maar . . . dilettantisch. Ik zwoegde niet met boekenwurmijver aan het herstel van mijn culturele achterstand. Want
echt ijverig ben ik nooit van mijn leven geweest, maar ik heb
eigenlijk alleen in dat eerste jaar in Leiden, toen er nog geen tentamens of examens dreigden, de kans gehad om mijn luiheid te
botvieren. En ook mijn zwerflust, die droomde van verre zeeen
en een pioniersbestaan, had binnen onze gesloten grenzen geen
ander voertuig dan dat van de dilettant die op tijd thuis moet zijn:
de frets. Natuurlijk zag ik dat alles toen niet zo, dan zou ik me er
misschien meer tegen verzet hebben. Of is dit een constructie
achteraf? In ieder geval zou ik pas op den duur gaan inzien dat ik
ertoe voorbestemd was mijn leven lang in al wat ik ondernam een
meisje-voor-halve-dagen te blijven, en hoeveel `verontschuldigingen' de welwillende psycholoog daarvoor ook zal kunnen op[12I]
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deed nog aanpakte. Gotisch leren, Weber-Baldamus en Blok
uittrekken, dat was niet meer dan een voortzetting van het m.o.
Voorlopig zag ik de studie bovendien meer als middel dan als
doel: ik wilde schrijven. En omdat de normale loopbaan van de
schrijver in die dagen met of verzen of `schetsjes' in de literaire
bladen begon, stuurde ik een paar probeersels in en kreeg ze terug
met wat wijze lessen en aanmoedigende woorden, o.a. van Herman
Robbers, toen een van de vaderlandse critici, maar over wie ik nu
juist van Uhlenbeck geleerd had dat hij gruwelijk dom was.
Ik heb een schouderophalend respect gehad voor jonge auteurs die
hun manuscripten hardnekkig tien-twaalf keer inzonden. In
de biografie van de geslaagden lees je dan later, dat het talent zich
niet laat onderdrukken, maar er zijn niet minder volhouders, waar
noch talent noch een biografie aan te pas komt. Een teveel aan
zelfbesef en een tekort aan zelfvertrouwen sloten me uit van deze
volhouders en ik richtte voorlopig mijn schrijflust uitsluitend op het
`algemeen Nederlands studentenblad (een overwegend Leidse
onderneming) Minerva'.
De schrijverij was niet het enige punt waarin ik half uit noodzaak,
half uit aanleg dilettant bleef. Ik maakte, uit noodzaak maar niet
zonder liefhebberij, een deel van mijn eigen kleren van uitverkooplappen, maar leerde het nooit goed. Na een nogal stormachtige
vakantie in Den Helder liet ik me in september 'is door ma opleggen – het laat zich niet anders formuleren, en ik bedong de
contributie extra – lid van de Club (de v v s L) te worden. Nu het
haar ontgaan was mij de gewenste toekomst in Den Helder te
verzekeren, voelde ze zich geroepen mijn status in Leiden op te
voeren. Ze was als alle Nederlandse grote en kleine burgers doordrongen van de waarde van het corps, en mijn broer, die in Delft
in een 'heel goede' club was gekomen, had haar daarin gesterkt.
Nu kon ik twintig keer vertellen dat ik daar geen behoefte aan had
en dat de club bovendien niet het corps was, ik kon haar het genoegen niet ontnemen dat zij aan al haar kennissen kon vertellen
dat ik nu ook lid van het corps was, en de namen die ik wel eens
noemde verdraaide zij zo dat ze een patricische klank kregen. Ik werd
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een Hollands vakdiploma. We kunnen allesbehalve tevreden zijn
over ons onderwijsbeleid, beurzenstelsel, enz. en toch wat verbluft
tegen vergelijkende internationale statistieken aankijken, waaruit
we aflezen, dat half analfabetische landen met een naar Amerikaans
voorbeeld gepland hoger onderwijs procentueel meer `academisch
gevormden' opleveren dan ons land. Dit is geen pleidooi voor 'op
de maatschappij', wat gewoonlijk wil zeggen op de economische
belangen gericht onderwijs, integendeel, ik geloof dat dit juist
de weg is om universiteiten te krijgen met een royaal gefinancierde
bovenbouw voor zuivere wetenschap.
Een van de jongens van de postschool was Wim de R., een zoon
van een Wageningse cafehouder, een levendige jongeman met een
brede belangstelling, veel sociaal gevoel, die zich even benard
voelde in het milieu, waarin hij was opgegroeid als ik. Hij is later
via een beurs voor Japans tolk gaan studeren en heeft zijn verdere
leven als consulair ambtenaar in Japan gesleten. Een paar keer in
mijn later leven ben ik letterlijk rakelings langs hem heen gelopen
zonder dat we elkaar te spreken kregen. Laatst las ik dat hij,
gepensioneerd terug in Nederland, een reputatie had als Japans
kunstverzamelaar. Op mijn zeventigste verjaardag belde hij mij
op, wat wel aandoenlijk was en daarna hebben we nog eens een
ontmoeting georganiseerd, maar ik had het gevoel dat we allebei
te veel en te weinig veranderd waren om het contact weer terug
te vinden.
Het was, meen ik, vooral in mijn tweede jaar in Leiden, dat hij
op het Utrechtse Veer bij mij in en uit liep, maar als juffrouw De
Loos daar een opkomende vrijage in zag — zij was te bescheiden
om zo iets uit te spreken, maar haar zuster maakte wel eens een
toespeling — dan vergiste ze zich. Het was ons louter om praten en
nog eens praten te doen. Die gesprekken gaven me overigens de
wat verwarrende gewaarwording dat ik nolens volens door de op
een nog smaller geestelijk rantsoen grootgebrachte jongeman
tot een snort literaire en culturele cicerone gebombardeerd werd,
waartoe ik me noch geroepen noch bekwaam voelde. Integendeel,
juist in die eerste Leidse jaren raakte ik ervan overtuigd, dat ik een
hopeloze cultuurbarbaar was en hoe dilettantisch ik alles wat ik
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liever dat het om de inhoud was, anders had ik die toch niet vergeten en voor een schuiladres gezorgd.
De hele logegeschiedenis gaf me een onplezierig besef van dubbelzinnigheid en komedie. We hidden een keer een picknick op
Groenendaal samen met de Amsterdammers, waar ook Van Rees
aan meedeed als een al te jeugdige grijsaard met cape, flambard
en lange baard, een soort Messias, waarvan de apostelen naar mijn
smaak al te levensecht hun rol speelden. We trokken een avond
naar Amsterdam, waar we met plaatsvervangende schaamte een
geheelonthouderscabaret aanzagen dat ons – misschien omdat er
toch ook in ons iets van de `echte Leienaar' stak – deed twijfelen
aan het algemeen peil van de Amsterdamse studenten. Verder
konden we ons onmogelijk senang voelen in het vrijmetselaarsritueel dat de Amsterdammers, al weer op voorgaan van Van
Rees, zo dodelijk ernstig in stand hielden. Wij konden niet anders
dan ironisch grinnikend elkaar met 'broeder' en `zuster' aanspreken. Ik heb me nooit met de geheelonthoudersbeweging kunnen
identificeren, al is de voorstelling van te veel drinken mij altijd
even weerzin- en meelijwekkend geweest als die van te veel eten,
zoals ik het celibaat een armetierige oplossing vind ter beheersing
van de lusten des vlezes'. Ik heb het geruisloos uiteenvallen van de
`loge' dan ook niet betreurd. Er was, in mijn ogen althans, maar
een pluspunt. In Leiden werd in die jaren een instituut gevestigd
voor opleiding van hogere ambtenaren bij de PTT in Indict. Een
paar jongelui daarvan meldden zich als toch-ook-een-soort-studenten aan voor het lidmaatschap van de loge, en wij bleken niet genoeg studentikoze pretentie te hebben om ze of te wijzen. Het is
hoogstwaarschijnlijk, dat die postcursus allesbehalve een weten-

schappelijk instituut was. Toch moet ik nog wel eens aan dit besluit
denken, wanneer ik zie hoe zich, met name bier in Nederland, wat
ik de wederzijdse doordringing van wetenschap en vakonderwijs
zou willen noemen, zo uiterst moeizaam voltrekt. Tot schade
vaak van het onderwijs, tot schade ook van Nederlanders die in
het buitenland gaan werken en daar met hun maar-vakschooldiploma's achterstaan bij mensen, die aan een 'college' een of
andere `graad' hebben gehaald, die zeker niet meer waard is dan
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daarnaast zetten wij nu een Leidse op. Achteraf heb ik er een beschamende herinnering aan. Om te beginners ontzegde ik me niets
met geheelonthouder te worden. Verder hadden blijkbaar de
andere 14 of is leden van de groep even weinig propagandistische
aanleg als ik, zodat er van enige uitbreiding van ons beginsel onder
de studenten niets terecht kwam en pogingen om mee te doen
in het werk van de bestaande Leidse loge leverden ook Been
resultaat op. Het ware vuur der drankbestrijders bewonderde ik in
een meisje, kinderverzorgster bij een Leidse familie, die al haar
vrije tijd besteedde aan huisbezoek aan drankzuchtigen en zwakke
broeders op betaaldag bij hun werk opwachtte om ze veilig naar
moeder-de-vrouw te loodsen of naar winkels, waar ze hun geld
nuttig belegden in kleren of schoenen. Maar ik was veel te geremd
om haar dat na te doen. We probeerden met de 'broeders' en
`zusters' duinwandelingen te organiseren, maar we mochten blij
zijn als we met deze slappe figuren uit een stadsproletariaat met een
eeuwenoude stamboom, die in hun zondagse spullen met vrouw
en kinderen aan de start verschenen, in slenterpas de laantjes
rondom Poelgeest haalden. We deden dilettanterige pogingen om
een groepje `schooiertjes' bezig te houden, wat op een fiasco uitliep en luisterden samenkomsten met zang en muziek op. Bij een
daarvan kwam ik in het koffiekwartiertje tegenover de spreker
van de avond te zitten, een jongeman uit Amsterdam, die, meen
ik, later een rol in de vakbeweging gespeeld heeft. Hij keek me
telkens over zijn koffie doordringend aan en alsof hij bezig was
mijn portret te tekenen, krabbelde hij wat op een stuk papier
dat voor hem lag. Toen ik goed keek, zag ik dat hij steeds maar
weer mijn naam schreef. Later maakten we – niet alleen overigens
– een lange wandeling in de gebalsemde voorjaarsnacht, plukten
bossen lissen uit de sloten en brachten hem ten slotte op de eerste
trein naar Amsterdam. Er volgde een briefwisseling die me een tijd
in spanning hield, maar die snel verzandde. Ik zou niet meer kunnen zeggen in hoeverre de inhoud van de brieven daar schuld aan
was, want daar kan ik me niets meer van herinneren, of het risico,
zulke brieven in de vakantie naar huis doorgestuurd te krijgen,
waar het vanzelf sprak, dat ma onze post openmaakte. Ik geloof
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al de (natuurlijk wel quasi-)psychologisch-historische wijze waarop een bijbelse figuur, die van Paulus, werd behandeld in afwijking van het traditionele catechisatiepatroon van vertelling
met een moraal. Wij zouden er nu eens onbevangen achter zien
te komen wat voor soort man die Paulus was geweest. Maar
op den duur was het duidelijk dat mijn scepticisme, waarin de
anderen aanvankelijk een welkome uitdaging zagen, telkens weer
botste met gewijde termen en heilige opvattingen die voor hen
indiscutabel waren. Zoals gewoonlijk stelde ik als buitenstaander
strengere eisen aan de consequentheid van hun geloof dan zij. Ik
spotte graag een beetje met de toen gepropageerde instelling van de
studentenpredikant: wat bleef er over van de `gemeenschap der
gelovigen' en van de zaligheid der armen van geest, wanneer alles
wat zich kon verbeelden iets meer 'geese te hebben, aan aparte
tafeltjes bediend wenste te worden? Mijn belangstelling kreeg de
laatste duw, toen Willy me een keer neenam naar een dienst van
een predikant die de reputatie had op intellectueel niveau te preken
en de man begon met een nogal Byzantijns klinkend gebed voor
alle leden van het koninklijk huis op de rij af. Ik kreeg weer datzelfde gevoel, als toen Van Maanen zei dat ik al onder het net zat
en trok me op mezelf terug.
Een wat effectiever bekering was die tot de geheelonthouding.
Effectief is eigenlijk niet het goede woord, want ik dronk voor mijn
bekering evenmin alcoholica als daarna. Het enkele slokje, dat wij
thuis wel eens kregen, deed me weinig en toen mijn vader uit
Portugal een vaatje wijn meenam, waar wat royaler van geschonken werd, ondervond ik dat een paar glaasjes me al een rood hoofd
bezorgden en zag er verder van af. Maar via twee meisjes uit het
dispuut NO kwam ik in contact met de toen befaamde Orde van
Goede Tempelieren, een van die vele een beetje krampachtigidealistische organisaties van het begin der eeuw, gesticht door de
nog befaamder psychiater-seksuoloog-entomoloog Auguste Forel,
en hier in Nederland geleid door de Amsterdamse professor in de
fysiologie Van Rees, stichter van de anarchistisch-communistische
Kolonie in Blaricum. Hij had in Amsterdam, hoofdzakelijk uit een
groep van zijn eigen studenten een `studentenloge gevormd en
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ding. Overigens was Jan te veel een man van het ware midden om
hierdoor tot een opzienbare bekering te komen.
De lezing, zowel over wetenschappelijke als over literaire, sociale
en ethisch-religieuze onderwerpen, was toen in de studentenwereld
veel meer in trek dan tegenwoordig, nu in een faculteit niet zelden
enige drang moet worden uitgeoefend om een buitenlander niet
voor lege banken te laten praten. Nu kwam daar wat die buitenlanders betreft natuurlijk wel bij, dat wij door de oorlog vrijwel
binnenlands opgesloten waren, en het bezoek van een buitenlandse
bekendheid was een gebeurtenis. Er was een seizoenprogramma
van faculteitsverenigingen, van N C S V, VC S B en nog een aantal
verenigingen aan alle universiteiten, die waren voortgekomen uit
de socialistische golf onder de studenten in het begin van de eeuw,
de generatie van Bonger, Bolkestein, Adama van Scheltema, Wijnkoop, Van Ravesteyn e.a. Het waren geen uitgesproken socialistische organisaties, ze noemden zich 'sociale lezingen', of 'ter bestudering van ethische en sociale vraagstukken', of 'tot studie van
het socialisme'. Er was altijd een grote opkomst bij deze lezingen,
en er werd in kleine groepen tot diep in de nacht nageboomd. Ik
herinner me zulke napraterijen met Ernst Troeltsch, met Troelstra,
Kees Boeke en de zendeling Adriani. Ik ben vergeten welke voorbeelden Adriani aanvoerde van de wijze waarop de zendelingen
bijbelse verhalen integreerden in het cultuurpatroon van de Toradja's, maar niet, dat een theologisch student toen verrast uitriep:
`maar dat is toch verduiveld handig,' een compliment waar Adriani, geloof ik, niet erg gelukkig mee was. Ik moest daar veel later
aan terugdenken, toen ik in ' 52 in Indonesia hoorde, dat de Toradja's nu hun aangepaste linderbijber als beledigend voor een volwassen yolk verwierpen.
Het was, meen ik, bij een van deze gelegenheden dat ik Willy
Snijders ontmoette, later de vrouw van de zendeling Van Doorn.
Ik liet me door haar strikken voor een bijbelkring, die toen evenzeer en vogue waren als Shakespeare-, Ibsen- en Nietzsche-kringen. Wat ons vooral in elkaar aantrok was onze gedeelde armoede
en afkeer van alle maatschappelijk decorum. In die bijbelkring,
waar ik de enige ongelovige was, boeide me aanvankelijk voor[I Is]
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het in Den Helder toch zeker wel weten, en ik liep schouderophalend weg. Maar ook de lieve juffrouw De Jager die blijkbaar
wel iets in me zag voor het religieus socialisme, had me doorgegeven : ik kreeg een uitnodiging van een vriendin van haar om te
komen helpen bij het kerkelijk clubhuiswerk, waar grote behoefte
was aan jonge meisjes die de allerkleinsten uit de Uiterstegrachtbuurt wat van de straat wilden helpen houden. Ik dacht: `Och,
waarom niet, ik kan er God wel buiten laten.' Een jaar lang heb
ik het opgebracht om een paar uur in de week een groepje ernstig
verwaarloosde, vervuilde en scrofuleuze kleuters uit wat toen
vermoedelijk het oudste en door eeuwenlange uitbuiting zwaarst
gedegenereerde proletariaat van Nederland was, met spelletjes en
voorlezen bezig te houden. Na mijn eerste grote vakantie ben ik
laf weggebleven. De vlooien waren tot daaraantoe, die zaten in het
wier op de dijk in Den Helder ook genoeg en ik was er niet onbekwaam in ze te vangen, maar ik kon niet zonder merkbare
huiver zo'n schaapje bij me op schoot nemen, waaruit de weerzinwekkende stank je tegemoet sloeg. Maar ik bracht het ook niet op
om dit weinig stoere motief voor mijn desertie op te biechten aan
een vrouw die zich al jarenlang aan dit werk gaf.
Een andere poging tot `bekering' kwam van de N C s v, die toen
in het voetspoor van de YMCA in opkomst was als een frisse en
moderne organisatie van jonge christenen, die iedere verwantschap
met de traditionele christelijke jongelingsverenigingen fel afwezen. Een paar jaar eerder was de toen befaamde algemeen secretaris
van de YMCA, John Mott, voor een reeks lezingen aan de universiteitssteden op tournee door ons land geweest. Mijn broer Jan, die
nooit een groot correspondent is geweest, noch een aanhanger van
bewegingen en stromingen, tot bij zich bij de meest denkbaar
conformistische en toch selecte aansloot: de Rotary, schreef
enthousiaste brieven uit Delft aan Ti en mij over de oorspronkelijke
wijze waarop de man het christendom wist te 'brengen,' zouden
we nu zeggen, voor een generatie van jonge intellectuelen voor
wie het geloof nog naar I9de-eeuwse rationalistische opvatting
vieux jeu was, vooral door aan te knopen bij moderne sociale
idealen en die van een naar een ethische politiek tenderende zen[H4]
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mijn kamer stond, maar zo'n beetje te soezen en te fantaseren, vlak
naast de kachel, want of het nog een restje van de bloedarmoede
was, of een vitaminetekort, waar men toen nog niets aan deed, ik
had het met het schaarse oorlogs- gas- en kolenrantsoen altijd
koud. Ik sliep slecht, omdat ik urenlang lag te rillen van de kou
of radeloos werd van mijn vlammende wintervoeten en ik tobde
nog altijd met menstruatienarigheden. Ik was zo gewend mijn
klachten te verzwijgen, dat het enige tijd duurde voor juffrouw
De Loos er iets van merkte en me te hulp kwam met de voor
een zorgende ziel voor de hand liggende middelen: een ketel water
op de kachel voor een warme kruik, terpentijn voor mijn
wintervoeten en maandelijks een paar aspirientjes, die me bewaarden voor de pijnlijke keuze: liever midden in een college
van Blok weglopen dan wel er een scene maken door flauw te vallen.
Ik had in dat eerste jaar in Leiden enige malen een ervaring, die
ik al eerder had opgedaan met Van Maanen en die zich later nog
vaak zou herhalen. Van nature ben ik nieuwsgierig naar mijn medemensen en ik heb op den duur moeten afleren mensen op straat
of in de trein die me opvallen, zo onderzoekend aan te kijken, dat
ze me aarzelend groeten of het als een inleiding tot een gesprek
beschouwen. En telkens wanneer ik te maken krijg met mensen
die met hartstocht de een of andere overtuiging aanhangen, loop
ik de kans, dat die nieuwsgierigheid vermengd met een zekere
onverschillige bereidheid om hen aan te horen, hen een dankbaar
bekeringsobject in mij doet zien. Blijkbaar is de indruk die ik
maak ernstiger dan ikzelf ben. Nog altijd heb ik moeite me van
Jehova's getuigen of honderd en vijf procentige communisten
met een vriendelijk woord of te maken. Aileen met morele herbewapenaars heb ik geen moeite.
Na mijn overhaaste aftocht uit Den Helder vroeg ik schriftelijk
mijn verhuisbiljet aan en legde dat zonder het zelf nauwkeurig te
bekijken aan een ambtenaar op het Leidse stadhuis voor. `Nederlands hervormd,' mompelde hij al overschrijvend. `Neen; protesteerde ik, `geen kerkgenootschap."Maar het staat bier,' zei de man
star. Hij liet zich niet bepraten een doorhaling te maken: ze zouden
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voor de studenten, al kan ik niet zeggen dat we dat dociel en kritiekloos aanvaardden. De historisch nog jonge universitaire elite
had zich een eigenschap van de oude adel aangemeten: een strenge
solidariteit naar buiten, ook al konden zich binnen de kring van
de toen nog zoveel kleinere faculteiten felle en jarenlang durende
veten afspelen. Een merkwaardig staaltje van die solidariteit a
outrance vormde het geval Colenbrander in '33. Als Leids professor in de vaderlandse geschiedenis viel hem de opdracht toe, in een
plechtige zitting, waarbij de koningin aanwezig was, de 400ste
geboortedag van Willem van Oranje te herdenken, maar toen die
rede kort daarop in De Gids, waar Colenbrander secretaris van
was, werd afgedrukt, werden Geyl en Van Eyck, die toen beiden
in Londen woonden, getroffen door een al te grote gelijkenis van
zeer grote fragmenten uit de rede met het werk van Pirenne, en
toen zij via de secretaris de aandacht van de Gidsredactie daarop
trachtten te vestigen, bleven hun brieven onbeantwoord. Daarop
publiceerden zij de zaak. De - latere - gezondheidstoestand van
Colenbrander heeft ernstige twijfel doen rijzen aan de vraag in hoeverre hij toen al voor deze pijnlijke fout verantwoordelijk kon
worden gesteld, maar daar was nog geen sprake van toen wij in een
academische kring in Leiden bij de Kramersen aan huffs met diepe
verontwaardiging hoorden spreken over een zo infaam gedrag . . .
Pas na enig over en weer praten drong het tot ons door dat zij
niet de letterdiefstal bedoelden, maar de deloyale aanbrengers in
Londen.
Afgezien van braaf college lopen, wat oude talen blokken voor het
stukje staatsexamen, dat ik nog moest doen, soms samen met Jan
B., die theologie was gaan studeren en me plaagde dat ik meeprofiteerde van de lessen die hij nam, en een beetje Gotisch, heb ik dat
eerste jaar weinig uitgevoerd, en eerlijk gezegd en tot mijn eigen
verbazing zonder veel gewetenswroeging. Ik had al mijn tijd nodig voor het uitvieren van mijn vrijheid. Ik zwierf veel op de fiets
rond, vooral naar Katwijk en Noordwijk, waar ik eindeloos langs
het strand liep of op een duintop over zee zat uit te kijken. Die eerste winter zat ik ook veel in de ouderwetse schommelstoel, die op
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van individuele verdiensten een grote reputatie a la Boerhaave
verwerven, tegenover de heren-studenten, die hun persoonlijk
in het handje hun collegegeld betaalden, voor wie ze vaak ter aanvulling van het budget als hospes optraden, ja die tot in de ade
eeuw niet zelden hun dissertaties bij hen bestelden, voelden zij zich
alles behalve heer en meester. Dat verschoof in de igde eeuw, de
status van de professor, evenals die van de predikant, steeg aanmerkelijk. Een patricierszoon als Christiaan Huygens heeft er,
ondanks zijn geldnood, nooit aan gedacht professor te worden hij zou trouwens van een professoreninkomen niet volgens zijn
stand hebben kunnen leven. Maar toen in 1876 het Amsterdamse
Atheneum tot stedelijke universiteit werd, meende de regering
maatregelen te moeten nemen om te voorkomen dat het stadspatriciaat bij de benoeming in de aantrekkelijk geworden academische functies nepotisme zou gaan bedrijven.
Tot eer van het Amsterdamse gemeentebestuur, dat op andere
terreinen maar al te traditioneel was geweest, client gezegd dat er
bij mijn weten nooit iets van dat nepotisme aan de universiteit gebleken is. Dat had ook geen zin meer, omdat het professorendom er
evenals aan de andere universiteiten, tot de stedelijke elite was gaan
behoren, en - met uitzonderingen natuurlijk - zich verwant voelde
aan de wel sterk geslonken, maar nog altijd voor de buitenwereld
de student vertegenwoordigende corpora en selecte disputen van
herenzoontjes met een buitenmaatschappelijke levenshouding,
wie alles geoorloofd was en alles vergeven werd op conditie dat
ze zich tijdig tot volwassen heer en eventueel tot professor conformeerden, die alleen als reiinisten nog terugvielen in hun vroegere rol. Het is opvallend dat zelfs nu nog in de periodieke discussies over de groentijd heel wat professoren voor die in hun
jeugd al verouderde installing opkomen.
De professor hield in onze tijd op een type te zijn zoals de Fliegende Natter ze toen kenden, en er nu nog wel eens een in Tom
Poes opduikt, met een slordige deftigheid of een al dan niet gespeelde introversie en nonchalance: Bolland in Leiden, of Van
Rees in Amsterdam. In Leiden bleven de professoren, afgezien van
enkele figuren als Van Wijk en Ehrenfest, vrij ongenaakbare heren
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geconformeerde wereld, waarin ieder volgens een bepaalde code
leefde, en ik wilde niet in een nieuwe binnengaan, hoe anders die
ook mocht zijn. Als ik langs de societeit Minerva op de Breestraat
liep, zag ik met weerzien de onterend kaalgeknipte hoofden van
de groenen en hoe ze een paar maanden later net als de anderen
met de handen in de zakken en onder een bepaalde hoek vanuit
de enkels liepen.
De pas aangekomen student is geneigd de universiteit te zien als
een op zeer oude tradities berustend instituut, of hij nu geneigd is
die te eerbiedigen of er tegenaan te schoppen. Maar vooral voor de
Nederlandse universiteit is dat maar zeer betrekkelijk waar. In de
Middeleeuwen waren de universiteiten door geestelijken bestuurde
kerkelijke enclaves van geestelijk leven in de maatschappij geweest,
waar theologie en christelijke filosofie de kern vormden en waar de
colleges, d.w.z. de studententehuizen - het overtraditionele Engeland kent er nog de uitlopers van - een soort kloostergemeenschappen waren.
De op de praktijk gerichte vakken als juristerij en medicijnen
werden voor een groot deel buiten de universiteiten onderwezen
in kanselarijen en chirurgijnsgilden. Zo scherp was de scheiding,
dat de studiosi die buiten de colleges stonden, vaak verzeild raakten
in het gilde der onmaatschappelijken, de varende luden. Onze
universiteiten zijn los van die tradities ontstaan met het doorbreken
van de Hervorming en de burgerlijke maatschappij, die een vakopleiding nodig had in de eerste plaats voor de - meest kleinburgerlijke - theologen en de herenzoontjes-juristen. Daardoor zijn
onze universiteiten altijd arm aan tradities geweest - de jeugdromantiek van onze welgestelde studenten bleef merkwaardigerwijs met
de onmaatschappelijke liederen van de zwervende studiosi spelen:
het Io Vivat en Mihi est propositum, maar zij leken allerminst op de
gelukskinderen die geen hemd aan het lijf hadden. Hoe magerder
een traditie, die bij ons vrijwel geen andere symbolen kende dan de
toga's van de professoren en de palmpaas van de pedel, hoe krampachtiger men zich daaraan vasthield, en aan al wat zich nog aan
nieuwe traditie zou vormen.
Onze professoren van de 1 7de en ade eeuw mochten op grond
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aangezien deze artikelen blijkbaar alle geschreven werden door
meer systematische dan diepzinnige geesten, kon je in een paar
middagen op de bibliotheek een behoorlijke literatuurlijst aanleggen door er een aantal diagonaal door te nemen en alleen de
laatste zin, die steevast de conclusie gaf, even aandachtig te lezen.
Een tweede college, middelnederlands, Meld zich uitsluitend met
lezen en commentarieren van Mullers dierbare Reinaert bezig.
Onze kritiek op deze gezapig voortkabbelende colleges richtte
zich nooit op de persoon van Muller, die we als een door en door
braaf, ijverig en welwillend man waardeerden. Hoogstens werden
we wel eens kriebelig, wanneer hij in een overdaad van verantwoordelijkheidsgevoel een tentamen vier, vijf uur fang meende te
moeten rekken. 1k herinner me er zo een, snipverkouden en met een
tas vol zakdoeken naast me, maar dat deed hem geen stap van het
pad der plicht afwijken. Enige onderdrukte hilariteit wekte hij wel
eens, wanneer hij uit het hoofd een paar regels uit zijn lijfboek
probeerde aan te halen, wat altijd met `tedum . . . tedum . . . u
weet wel wat daar verder staat' eindigde, en eenmaal wekte hij een
wat dommelend college tot gespannen activiteit, door met veel
verlegenheidskuchjes ertussen door, een reeks bewijsplaatsen aan
te voeren voor zijn stelling, dat veel uit de Reinaert `niet zo geschikt
was om in gemengd gezelschap te lezen'. Zelfs de beide paters
achterin zaten ijverig te bladeren en aan te schrappen.
Mijn eerste jaar in Leiden zou, als de colleges mijn illusies hadden
moeten verwezenlijken – Huizinga ontbrak voorlopig nog op het
program –, een schamele teleurstelling hebben opgeleverd. Het
lijkt aangewezen, dat bier de gebruikelijke passage uit alle eerstejaarsredes en andere wijze raadgevingen aan novieten over de
grote waarde van het studentenleven naast, ja, boven het studeren
zou volgen. Maar de waarheid is, dat ik, eenmaal in Leiden, helemaal niet haakte naar het studentenleven. Daar kwam zeker een
hoeveelheid verlegenheid aan te pas – en wat is verlegenheid gewoonlijk anders dan kwetsbaar, en daardoor vaak onredelijk
zelfbesef? Maar er was ook mijn gehypertrofieerde behoefte aan
vrijheid en 'privacy.' Ik had me net moeizaam losgemaakt uit een
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alle studenten, en hij kon zich veroorloven zoals gezegd om 9 uur
te beginnen. Hij sprak niet bijzonder goed, maar wel levendig en
hij had wat te vertellen. Soms kon hij een lange zin plotseling afbreken en opnieuw beginnen: `neen, die zin loopt dood,' of `dat
beeld is mis' en een heel enkele keer liep hij naar het bord en maakte
een vlugge schets : 'u weet wel, die ingewikkelde hoofddeksels,
die ze aan het Bourgondische hof droegen.'
Ik heb veel geleerd van Huizinga: van die colleges, waarbij
hij ons in de keuken waar hij zijn boeken toebereidde, liet kijken, ruiken en proeven: over middeleeuwse bestuursinstellingen,
Florence in het quattrocento, Amerika, maar hij heeft ons weinig
bijgebracht en geschoold in de techniek van het vak. We hebben
misschien het meest geleerd door de normen die hij ons stelde
door zijn voorbeeld en een enkele kritische uitval. Mijn man, die
een echt Schiller-complex had tegenover Huizinga, zei vaak: lk
zal mijn leven lang bij het voltooien van een stuk werk niet loskomen van de gedachte: wat zou Huizinga ervan zeggen.'
Maar als ik in het algemeen naga wat ons in die zes jaar in
Leiden is bijgebracht, dan kan ik afwisselend schaterlachen of me
schamen over dat doctoraaldiploma, dat nu al zo'n vijftig jaar in
mijn bureau ligt. Ilc heb nog een jaar college gelopen bij Verdam:
meer dan zijn kabouterachtige silhouet tegen het hoge, zonnige

raam is mij er niet van bijgebleven. Hij werd opgevolgd door
Jacob Wijbrand Muller, die zijn Leidse leven met een goede daad
begon; weduwnaar, hertrouwde hij met Verdams dochter Cor en
bevrijdde deze toen toch al ruim dertigjarige jonge vrouw van
de tirannie van de kobold, haar vader. Ze kwam jarenlang op
een vaste muziekavond bij juffrouw De Loos, maar na tienen
verslapte haar aandacht en begon ze zenuwachtig op de klok te
kijken, want ze kreeg geen huissleutel en na elf uur deed papa niet
open. Dat zei hij tenminste en ze nam er nooit de proef van.
Bij Muller liepen we college historische grammatica, misschien
wel voedzame kost voor filologen, maar bij gebrek aan belangstelling ging het mij alles het ene oor in en het andere uit. Voor het
kandidaats werden we verondersteld een aantal artikelen uit Het
Tijdschrift te hebben gelezen. Ook die boeiden me weinig, maar
[108]

OMZIEN IN VERWONDERING

retorische stijl, die hemzelf meer dan ons op bepaalde hoogtepunten van zijn verhaal: de drie moorden (Oranje, Oldenbarnevelt en de De Witten) en het vertrek van Willem V uit Scheveningen, tot tranen toe roerde. Wie de moeite neemt, de jaartallen
van zijn intree en afscheid op te zoeken, kan nagaan hoeveel maal
hij in een vierjarige cursus zijn program kon afdraaien. Een oudstudent, die hij in zijn nadagen op de Breestraat ontmoette, sprak
hij met zijn gebruikelijke minzaamheid aan: `Ik ga iets heel nieuws
beginnen!' 'En wat dan wel, professor ?"Ik ga mijn cursus tot
drie jaar herleiden, dan kan ik nog juist voor mijn afscheid een
keer rond.'
Blok hield er ook van, ons inzicht in de actuele politick te verhelderen, vooral wanneer het ging om dingen die de eer des vaderlands raakten. Zo herinner ik me een heftig betoog over het toen
hangende Wielingen-geschil met Belgie, dat eindigde met een
parmantig : `Komt en haalt ze !' Ik weet helaas niet meer welke
zaak hem zo opwond, dat hij uitriep: 'Er zou als in de dagen van
Napoleon een grote man met een kanon moeten komen.'
Huizinga toonde van de aanvang of veel meer begrip voor de
noodzaak van het werkcollege, maar de ware animo om met zijn
studenten te werken ontbrak hem. Daarvoor bleef de onderlinge
afstand te groot. Dadelijk na zijn komst in Leiden deed hij een
poging, de toen juist langzaam uitstervende theeavonden voor de
studenten te doen herleven. Kwam het doordat hij kort voor zijn
vertrek uit Groningen zijn geliefde vrouw verloren had, dat hij
er zo weinig van maakte, terwijl hij toch de reputatie meebracht
van een geestig causeur te zijn en . . . sneltekenaar. Wij zaten er
in zijn studeerkamer in een veel te wijde kring om zijn bureau,
terwijl de meest vlotten van ons een slepend gesprek op gang
trachtten te houden, enige malen onderbroken door een onhandig
gemanipuleer met theekopjes in je hand en klontjes met een
suikertangetje, als het meisje in zwart en wit met het theeblad
binnenkwam. Het is bij een poging gebleven: de schaarste in de
oorlogsjaren maakte er een eind aan, zoals aan zoveel traditionele dingen: dienstbodenmutsjes bij voorbeeld, en rouwkleren.
Huizinga gaf twee ochtenden in de week twee uur college voor
[107]

ANNIE ROMEIN-VERSCHOOR

andere colleges kenden dan de nu wel eindelijk als totaal verouderd
genoteerde voordrachturen van vaak zeer slechte sprekers met teksten die we ook gedrukt onder ogen konden krijgen.
Er waren professoren die pressie trachtten uit te oefenen op
het collegebezoek, er waren er die zure opmerkingen maakten op
tentamens of een enkele keer een tentamen weigerden, maar dat
deed hun reputatie geen goed: uiteraard waren het niet de besten
bij wie men wegbleef. Het komt me voor dat wanner in de tussenoorlogse en vooral in de naoorlogse periode er een sociale verschuiving in de studentenwereld optreedt, het herenzoontje niet
meer overweegt en de norm aangeeft, er een, hoe moet ik het noemen, een braver, conformistischer studententype naar voren komt,
wat ook wel zal samenhangen met crisis en koude oorlog, totdat
in de jaren '6o de oude bezwaren in een actief protest losbarsten.
De student van de jaren '3o en '5o mag dan docieler geweest zijn
dan wij, de huidige is doelbewuster in het verzet, en daarbij
spreekt zeker een verscherpt economisch besef mee; hij wil waar
voor zijn geld. Hij weet hoeveel het salaris van zijn professoren
bedraagt; dat wisten wij niet. In het algemeen voldoet hij helemaal niet aan het image van de luie lummelende langharige; hij
stelt de eis van een degelijke opleiding in zijn vak door professoren en een staf die met hem werken. Wij kwamen niet tot protest
tegen waardeloze colleges, we lieten ze als een natuurverschijnsel
over ons hoofd gaan, bleven weg wegens mooi weer, berijdbaar ijs
of wat dan ook en staken onder elkaar de draak met een - overigens
niet Leidse - professor die een college historiografie gaf, waarin we
een uittreksel ontdekten van een handboek dat hij zorgvuldig vermeed te noemen bij zijn literatuuropgave.
P. J. Blok, de schrijver van het toenmalige, zij het dan onleesbare, handboek der vaderlandse geschiedenis, op wiens credit
overigens moet worden aangetekend dat hij het onderzoek in buitenlandse archieven ten bate van de Nederlandse geschiedschrijving systematisch organiseerde, gebruikte de tijd die het schrijven
van enige evenmin leesbare biografieen van Oranjevorsten hem
overliet voor een college dat een getrouw uittreksel was van tenminste zijn eigen vierdelige boek, voorgedragen in een ouderwets
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schat aan cultuurbezit niet deelde en dat er mensen onder zaten als
ik - want ik zou al gauw merken dat ik niet de enige was - die wel
eens een paar keer in het Rijksmuseum geweest waren, maar zelfs
nooit een boek in handen hadden gehad, laat staan in hun bezit,
met behoorlijke reprodukties van alles uit zo'n dozijn Europese
musea, waarnaar hij zo terloops - als natuurlijk bekend - verwees.
Er was iets machtig stimulerends in, wanneer hij van Augustinus,
Abelard, Thomas van Aquino, Giotto, Hugo van der Goes e.t.q.
als gemeenschappelijke bekenden sprak. Stimulerender dan Uhlenbecks illusie omtrent onze bekendheid met het oudkerkslavisch,
omdat de linguistiek mij in de grond maar weinig boeide en die
bonte wereld van de Middeleeuwen, waarvan Huizinga de deur
voor ons op een kier zette, mij geweldig pakte. Maar er was ook
een ander verschil: tegenover Uhlenbecks welwillend: `begrijpt u
het niet?' stond bij Huizinga alleen de ironische opmerking en de
hautaine glimlach, die een onwetendheid tot een tekort aan cultuur, en ik zou bijna zeggen savoir-vivre stempelden, en die zich
gewoonlijk richtte naar meisjes met ijzeren brilletjes op en provindale onderwijzerszoons die wat hap in hun colbertje staken. Zo
bij een foute vertaling van een zin uit een Latijnse kroniek:
`Meneer heeft zeker staatsexamen gedaan,' alsof hij hem tegelijkertijd op iets belachelijks en iets onbehoorlijks betrapte.
Is het ondankbaar, zo te schrijven over een leermeester, van
wie we heel veel geleerd hebben en die ons een norm voor ons verdere leven inprentte? Zijn studenten toonden zich op nog altijd de
beste manier erkentelijk: door het gehele jaar door, vrijwel zonder
uitvallers, te verschijnen in het grootste vertrek waarover de
Kloksteeg beschikte, voor colleges die hij twee maal in de week
's ochtends om negen uur durfde te beginnen. En dat in een tijd
toen er, naar het mij voorkomt, veel minder verzet en revolutionaire gezindheid aan te pas kwamen dan nu om in vrijheid te
beslissen of we al of niet naar colleges gingen. Misschien stak
daar nog een restje in van de mentaliteit van de herenzoontjesstudenten, die in de door henzelf - en matig - voor hun colleges
betaalde professoren de opvolgers van hun gouverneurs zagen. Een
zwaarder wegende factor was zeker ook dat we nog vrijwel Been
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Uhlenbeck, die alles behalve een verwilderde rationalist was en een
fijnzinnig stilist, maakte zo'n hartstochtelijk verweer indruk.
De intreerede van Huizinga maakte op een heel andere, een veel
gecompliceerder wijze indruk op me. Bedenk dat het eigenlijk het
eerste wetenschappelijke proza was dat ik kreeg voorgeschoteld,
afgezien van Kant en Bielschowsky. Maar die had ik met de vinger
bijwijzend woord voor woord in me kunnen opnemen en bovendien, hoe moeizaam ik Kants abstracte zinnen ook had verwerkt,
hij v66ronderstelde niet anders dan de mogelijkheid en de bereidheid tot begrip, maar geen wereld van cultuurbeelden.
Huizinga was om te beginnen een verwarrende verschijning. Hij
had op het eerste gezicht een boerenkop. Niet helemaal ten onrechte
schreef hij aan een uitgever, die om zijn portret vroeg : "t Is beter
dat de lezer ziet, het breinwerk wel, maar 't smoelwerk niet.'
Helemaal in strijd met die kop, die om zo te zeggen vroeg om het
hoedje van de Tarvo-boer, was zijn gereserveerde, intelligente
lach, het gebaar van zijn opvallend fijne handen en de precieusheid
van zijn taal. Daarbij kwam dat ik bier voor het eerst kennismaakte
met een vorm van wat we later theoretische geschiedenis zouden
gaan noemen, met een geschiedenis die geen verhaal vertelde,
maar met historische begrippen werkte en speelde, een sierlijk
spel, dat om het helemaal te volgen een ondergrond van historische
kennis en cultuur veronderstelde, waarbij termen als Karolingische renaissance, scholastiek, secularisatie, beneficium, feodaliteit
e.d. een hele reeks van historische beelden en vergezichten deden
openspringen - voor wie tot de kring der ingewijden behoorde.
Het werd me pijnlijk duidelijk dat ik daar niet bij was. Allergisch
als ik door mijn verleden was voor het milieu dat me niet volledig
aanvaardde, irriteerde dit me evenzeer als het me imponeerde. Ik
voelde me een barbaar, net als tegenover Van Maanen en Jan
Honcoop, maar terwiji ik het gevoel had gehad dat zij me wilden
inleiden, voelde ik me bier buitengesloten, zij het op een wijze die
me de moed niet ontnam, maar prikkelde tot activiteit. Het was
de sfeer die ook in Huizinga's colleges heerste. Het was duidelijk
dat bij, al overschatte hij het gemiddelde peil der studenten niet,
er toch niet aan dacht ervan uit te gaan dat zijn gehoor zijn rijke
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terd aan te staren, dat hij mijn naam vroeg en toen heel welwillend
vroeg: 13egrikt u het niet?"Neen, professor.' Hij begon van voren
of aan een reeks Sanskriet, oudkerkslavische, Griekse, Litouwse,
etc. taalstammen in hun onderlinge verwantschap te analyseren en toen hij na een kwartier weer even vriendelijk kwam vragen
of ik het nu beter begreep, begreep ik alleen, dat ik ja moest zeggen.
Zo kon hij ook, volkomen te goeder trouw, zich tot een van de
kandidaten wenden, die drie weken te voren verlof hadden gekregen het oudnoors in hun doctoraalprogramma door Russisch
te vervangen, hem een Oekraiens versje voorlezen en eraan toevoegen: `Dat kan u wel even voor ons vertalen, mijnheer Romein,
u doet immers Russisch?' Voor mijnheer Romein en mij waren
dergelijke beurten niet erg, maar pijnlijker werd het, wanneer hij
zich met een dergelijke terloopse vraag wendde tot de toen al afgestudeerde classicus Enk, de latere Groningse hoogleraar, even
bekend om de onbegrensheid van zijn bibliotheek als om die van
zijn zelfingenomenheid, en deze met een knalrood hoofd het antwoord schuldig bleef, dat Uhlenbeck dan gewoonlijk het volgende
ogenblik wel weer inviel.
Ik heb nooit meer dan een paar oppervlakkige noties van zijn
wetenschap opgestoken en toch heel veel van hem geleerd. Dat
leerzame zat in zijn uitweidingen. Hij was namelijk een zeer
emotioneel mens, die niet alleen zijn vak met zijn hele hart en
grote scherpzinnigheid bedreef, maar ook hartstochtelijk deelnam
aan de linguistische discussies in de vakbladen, die toen vooral om
de vernieuwende ideeen van Ferdinand de Saussure draaiden. In
zijn uitweidingen betrok hij zijn gehoor daarin en prentte ons in
zijn aanvallen op een bepaald soort Duitse indogermanisten een
grondige waakzaamheid in tegenover alle wetenschappelijke
opgeblazenheid, vooroordeel en onklaarheid. Gewoonlijk deed
hij dat in een beheerst-ironische toon, maar eens heb ik hem heel
scherp horen uitvallen tegen de romanschrijver en niet zo bijster
intelligente criticus Herman Robbers die zich en zijn lezers weer
eens ergens vergast had op de sinds het begin van de eeuw zo
gretig genoten hoon van de `scheppende kunstenaar' tegen de dorre,
droge wetenschap, het domme verstand. Juist van een man als
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grammatica en een dito strofische gedichten van Maerlant, heb
ik nooit een studieboek gekocht. Zodra ik dus enig begrip had
van het program ging ik naar de universiteitsbibliotheek en bezorgde daar de ambtenaren een vrolijke middag door to vragen
of ik een catalogus kon kopen. Mijn vraag werd met een breed
gebaar naar een paar muren vol kaartenbakken beantwoord.
Handboeken als Bloks Vaderlandse Geschiedenis en de Algemene van
Weber-Baldamus kon ik maandenlang houden, omdat blijkbaar
niemand anders op mijn manier studeerde. Werden ze voor de
tweede maal opgevraagd, dan verwisselde ik ze zo lang voor een
ander deel en ging daarmee verder.
Het programma voor de kandidaatsstudie Nederlandse letteren'
sloot toen nog de geschiedenis in. Dat betekende dat wij wekelijks
vier uur vaderlandse liepen bij Blok, en, nadat hij in '15 zijn intree
had gedaan, vier uur algemene bij Huizinga. Zijn intreerede:
Over historische levensidealen gaf mij en anderen dadelijk de overtuiging, dat we met hem een hoogleraar hadden gekregen die
niet alleen anders was dan de anderen, maar ook boven het gemiddelde peil uitstak. Het gemiddelde, want ik moet er dadelijk
aan toevoegen dat er nog een top was: de taalgeleerde Uhlenbeck.
Beiden waren aristocratische intellectuelen, beiden uitzonderlijk
begaafd, maar daar hield de gelijkenis op. Uhlenbeck was een
introverte kamergeleerde met lichtschuwe ogen. In zijn studeerkamer raakten de gordijnen en de tochtdekens elkaar bijna, en
voor het hoge, zonnige raam-op-de-tuin in de Kloksteeg vroeg hij
uiterst hoffelijk: Willen de dames het gordijn niet neer hebben?'
Waarop de dames, niet zo hoffelijk als hij, negerend dat het hem
hinderde: 'He nee, professor!' en Uhlenbeck, een beetje onthutst :
`Maar zijn de dames dan niet bang voor haar teint?' Hij was een
geboren conservatief, maar zeer ruimdenkend, verdraagzaam en
zachtzinnig en van dat naieve soort woeste geleerdheid die zich geen
voorstelling kan maken van de onwetendheid van anderen. Hij
gaf een college Gotisch voor eerstejaars dat wij met enige inspanning konden volgen en een college vergelijkende taalwetenschap,
dat go% van zijn gehoor als Chines in de oren klonk. Op het
eerste college dat ik bijwoonde, zat ik hem blijkbaar zo verbijs[102]
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beslissingen, waarbij we resoluut in het water springen zonder te
weten hoe het smaakt. Ik had maar een uiterst vaag idee van wat
een universiteit me te bieden had, hoogstens dat het voor mij een
weg kon zijn naar de literatuur en een mogelijke functie aan een
krant of een tijdschrift, in ieder geval niet bij het onderwijs. 1k
wist niet welke professoren er in de faculteit doceerden noch of
ze om welke reden dan ook de voorkeur verdienden boven de
Amsterdamse; hoogstens had ik, en hadden mijn ouders nog meer
bezwaar tegen de grote stad. Vrij toevallig had ik gehoord, dat de
historicus Bussemaker in de vorige cursus gestorven was en zou
worden opgevolgd door de Groninger Huizinga - de naam zei
me niets, evenmin toen trouwens mensen die er meer vanaf wisten.
Toen ik na mijn collegegeld betaald te hebben het gebouw op
het Rapenburg verliet, zag ik aangekondigd 'ad valvas' (ik kende
de term toen nog niet en heb altijd een weerzin gehouden tegen dat
soort ingewijdentaal), dat er een nieuwbenoemde professor in de
biologie 's middags zijn intreerede zou houden en het leek me
mijn plicht erheen te gaan. 1k volgde aandachtig het ritueel van de
getogade professorenstoet voorafgegaan door de pedel met zijn
rinkelende `paimpaas', om het allemaal te kunnen schrijven aan Ti,
aan wie ik in lange brieven over mijn bevindingen rapporteerde
en ik poogde aandachtig te luisteren naar de eerste academische
wijsheid die me werd voorgeschoteld. Maar al gauw moest ik
moeizaam mijn kaken op elkaar klemmen om niet te gaan geeuwen. Hoe was het mogelijk dat de wetenschap zo vervelend en
zelfs voor het lekenverstand van een eerstejaars van het eerste uur
zo onbelangrijk kon zijn? Op den duur zou ik die verbazing wel
afleren, maar voor het peil van de Leidse universiteit moet ik eraan
toevoegen, dat de man later gedoodverfd werd als iemand die van
een andere post was weggerecommandeerd.
Ook al waren de boeken toen aanzienlijk goedkoper dan nu - afgezien van de pockets -, ik kon er toch niet aan denken van mijn
tientje per maand studieboeken aan te schaffen en ik begreep, dat
het onmogelijk zou zijn thuis duidelijk te maken, dat je sommige
boeken wel en andere niet van de bibliotheek kon halen. Het bleek
trouwens wel te kunnen. Behalve een 2de hands gotische bijbel en
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ovcrtuiging achter haar aan naar een groepje meisjes, wisselde
namen uit en schudde handjes, ik vrees wel op mijn gebruikelijke
manier, alsof ik iemand wilde afweren.
Wat maakte me zo huiverig voor alle contacten met een wereld,
waarnaar ik toch een paar jaar als het beloofde land had uitgezien?
Vrees om weer in een kring te stappen, waarvan de code me
vreemd was, en weerzin tegen iedere code? Misschien ook wel
gewoon verlegenheid (maar wat is dat ?). 1k stond bovendien
inderdaad verlegen tegenover zulke vragen als : Vaarom kom je
pas nu de colleges al drie weken begonnen zijn?' En vooral, met
nadrukkelijke verbazing, want dat was toen een hoge uitzondering :
Waarom ben je geen lid van de club ?' 1k kon hun niet aandoen te
zeggen dat ik geen behoefte had aan een club, nadat ze me er
trouwhartig de grote voordelen van hadden opgesomd; ik kon
mezelf niet prijsgeven door het waarachtige excuus - dat niemand
geloofd zou hebben : ik zou niet weten waar de contributie vandaan te halen. Maar het viel allemaal wel mee: na een paar weken
was ik ingeburgerd in de Kloksteeg en mijn wat bruuske manier om
mijn mening te zeggen gold er als excentriciteit, een eigenschap
die in een studentenmilieu altijd wel een zekere marktwaarde
heeft. Toen men met veel vermaak elkaar een sonnetje onder pseudoniem uit de Minerva voorlas, waarin de oude professor Verdam
voor zijn meisjesklasje geschetst werd, wist ik zo bescheiden te
zwijgen dat niemand mijn bescheidenheid opviel. 1k kreeg een
uitnodiging om lid te worden van een gemengd dispuut NO,
werd na enige aarzeling lid - ook daar speelde het geld een rol bij,
want je moest eens per jaar het gezelschap ontvangen - en ik
bewaar de herinnering aan een paar genoeglijke avonden en zorgeloze duinwandelingen, maar ik kan niet zeggen dat ik er wat heb
opgestoken. Dat gold wel voor het toen veel pretentieuzere en
selectieve Literis Sacrum, waarvan ik pas in het voorjaar van '16
lid werd, toen daar mijn bijdragen in de Minerva de aandacht
begonnen te trekken. Hoe zeer ik aan de rand van de studentensamenleving stond, bleek wel hieruit, dat ik nooit tevoren van dit
illustere gezelschap gehoord had.
Mijn besluit om naar Leiden te gaan was een van die zonderlinge
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ik nooit geworden en het toen zeer gewilde boek van Annie
Salomons heb ik nooit kunnen pruimen. Met een schuldig gevoel
achterop te raken – de colleges liepen al een paar weken en ik
dacht ik-weet-niet-wat onmisbaars te hebben gemist – snelde ik
de eerste dag naar de pedel om me te laten inschrijven en mijn
kostbare f 200,- of te dragen. Het was de befaamde Dee, het type
van de toenmalige pedel, een gewichtig doende universiteitsmascotte. Op mijn vraag waar ik inlichtingen kon krijgen over de
colleges, gaf hij me de vaderlijke raad een series te kopen. 1k
besteedde daaraan een van mijn kostbare tien guldens maandgeld
(boeken, papier, was en schoenreparaties inbegrepen), en had het
ding wel kunnen verscheuren, toen ik verbijsterd tegen deze
ondoorzichtige proeve van modern Latijn aanstaarde. Juffrouw
De Loos bracht uitkomst door me in contact te brengen met een
2de-jaars neerlandica, die me wegwijs maakte. De colleges voor
de toen nog gecombineerde studie Nederlands en geschiedenis
werden alle gegeven in 'het gebouw in de Kloksteeg', dat voordien
al vele bestemmingen had gehad: de Duitse Orde had er gezeteld
en de Pilgrim Fathers onder leiding van John Robinson hadden er
onderdak gevonden. Er waren een aantal wat verwaarloosde
zaaltjes, gevuld met collegetafels, waarop voorafgaande studentengeneraties de sentimentale en cynische sporen van pen en zakmes
hadden achtergelaten. Bij mooi zomerweer lieten sommige hoogleraren toe, dat wij het meubilair naar buiten sleepten onder de
stokoude appelboompjes in de achtertuin. De eerste weken kwam
ik altijd op het nippertje binnen, schoof in wat me een veilig hoekje
leek, luisterde, noteerde en verdween weer. Volgden er twee uren
op elkaar met een tussenliggend vrij kwartier, dan ging ik zitten
lezen. Tot een meisje naast me aan `mijn' tafel schoof en zei:
Waarom isoleer je je zo? Het is bier gebruikelijk je aan de anderen
voor te stellen.'
Waarom? zei ik plomp.
Volgde de gebruikelijke beschouwing over de wenselijkheid
van onderlinge contacten en gedachtenwisseling en de grote vormende waarde van het studentenleven. Ze zei het allemaal zo
vriendelijk, dat ik wel iets moest doen en dus liep ik zonder veel
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Een paar dagen later begon ik mijn Leidse leven. Zes jaar lang,
van '14 tot ' 20 heb ik me bij Marie de Loos, eerst op het Utrechtse
Veer, later op de Hoge Woerd, waarheen we samen verhuisden,
volkomen thuis en, wat niet altijd samen gaat, volkomen vrij
gevoeld. Op het Utrechtse Veer vormden we een soort gezin
met een schoolgaand nichtje, dat als zorgelijk geval vanzelfsprekend bij tante Marie was ondergebracht en een jongere zuster De
Loos, lerares in Zuid-Afrika, hier gestrand door de oorlog en een
vrijgevochten ziel, die graag een beetje spotte met de ouderwetse
vormelijkheid en preutsheid van haar veel oudere zuster. Maar die
stijfheid verdroeg zich met een zo grote hartelijkheid en vooral
zo'n grote liberaliteit, dat ik er nooit door gehinderd werd. Ze
vroeg nooit waar ik geweest was als ze me om vijf uur had horen
thuiskomen, ze toonde zich nooit nieuwsgierig naar mijn bezoek
en nooit ontzet over de wilde ideeEn die ik eruitflapte en was altijd
bereid daar in het redelijke haar inzichten tegenover te stellen die
misschien ouderwets liberaal, maar dan ook wasecht liberaal,
menselijk en nooit damesachtig waren. Ze was altijd bereid mijn
aanhang in het wat schrale oorlogsmenu te laten delen, stopte
stiekem mijn kousen, als ik ze op het zoldertrapje te drogen ping,
nam me mee naar concerten en op in de kleine kring van uitverkoren leerlingen, waarmee ze de aangekondigde muziek in de toen
gangbare zetting voor twee piano's placht door te nemen. 1k heb
me wel Bens verwijtend afgevraagd wat ze bij mijn gesloten aard
voor dat alles terugkreeg, nog daargelaten, dat ze nauwelijks iets
aan mij verdiend kan hebben. Later op de Hoge Woerd, nadat
juffrouw Ans en het nichtje vertrokken waren en er nog twee
`echte' meisjesstudenten in huis waren gekomen, werd het wel
duidelijk, dat er tussen ons een hechte vriendschappelijke verhouding gegroeid was, waarbij ik deelde in haar oorlogshuishoudzorgen, haar strubbelingen en successen op de muziekschool en de
brieven van een broer uit Indie, die haar als een zoon dierbaar was,
waarbij ik vanuit mijn terreinkennis uitvoerig commentaar moest
geven. De twee anderen bleven daar als wat pretentieuze pensionaires buiten en aan tafel knipoogden we tegen elkaar bij hun
geexalteerde clubverhalen. Neen, een echt 'meisjes-studentje' ben
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op een bovenhuis aan het Utrechtse Veer. Ik was vast besloten om
als dit ook nets werd, de dwingende raad van thuis 'en pension' te
gaan in de wind te slaan en ergens op een desnoods onverwarmd
kamertje van droog brood en vrijheid te gaan leven. Juffrouw De
Loos won mij op slag door haar vriendelijke gereserveerdheid. Ze
moet toen zo ongeveer vijftig jaar geweest zijn, het type van de
zelfstandige vrouw van om het begin van de eeuw, correct, maar
zonder fleur gekleed, onafhankelijk, maar er op bedacht `vrouw te
blijven' en juist daardoor geneigd met een zekere preutsheid haar
vrouw zijn te onderdrukken. Ze had de ruimdenkendheid en de
kleine beperktheden van het liberale intellectuelenmilieu, waar
ze uit stamde en de natuurlijke bescheiden hulpvaardigheid van
iemand op wie levenslang door haar omgeving een beroep was
gedaan. Ze was de oudste dochter van een h.b.s.-directeur, medeverzorgster van vele jongere broers en zusters uit drie huwelijken en
ten slotte van haar kindse en verlamde vader geweest. Daar tussendoor had ze tijd gevonden voor een gedegen muziekstudie en een
functie aan de Leidse muziekschool. Wij zijn nooit wat men noemt
intiem met elkaar geworden, wat towel aan mijn als aan haar geslotenheid lag en wat ons niet belette openhartig onze meningen
tegenover elkaar te stellen, als dat zo te pas kwam. Ik geloof, dat
we van de eerste dag af van elkaar gehouden hebben en zij is de
enige vrouw geweest, die voor mij het woord moeder inhoud gaf,
al heb ik er nooit aan gedacht haar zo te noemen en al zou ze er
waarschijnlijk geen raad mee geweten te hebben, als ik dat gedaan
had.
Ze liet me een eenvoudig, maar plezierig gemeubelde zitkamer
zien en een klein slaapkabinet en mijn bezwaar, dat ik geen twee
kamers kon nemen en maar veertig gulden beschikbaar had –
waarop ik al de zoveelste afwijzing verwachtte veegde ze met
een handgebaar op zij. We spraken een dag af voor mijn komst,
ik reed de stad door die ik nu al zo'n beetje kende en de Rijnsburgerweg op nog altijd in de stromende regen. In Sassenheim
slipte ik van touter vermoeidheid over de tramrails, en ik kwam
doorweekt en bemodderd in Lisse am bij een nichtje van me, dat
daar met de directeur van de Tuinbouwschool getrouwd was.
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Begin oktober 1914 vertrok ik op avontuur naar Leiden met mijn
spullen in een Japans rieten koffertje, mijn diploma's in mijn tasje,
mijn oude fiets en, in een linen zakje aan een koordje om mijn
hals op mijn blote borst, f 25o,—, mijn eerste collegegeld en de
rest om een maand van te leven. Vader en Ti brachten me naar de
trein. Ik was zielsgelukkig, dat er niemand met me meeging om me
veilig te installeren in Leiden. Maar toen de trein wegreed, overviel me een grote triestheid om vader en Ti die daar zo dapper
stonden te zwaaien op het perron en die ik in de steek liet.
In Leiden bond ik mijn koffertje achter op mijn fiets en ging op
onderzoek uit. Het was guur en triestig weer en ik voelde me er
totaal vreemd. Het is moeilijk te zeggen, hoe me dat tegelijkertijd
een koele melancholie en een grote voldoening gaf. Vreemd zijn
betekende vrij zijn. Zonder kaart of enig ander aanknopingspunt
zocht ik moeizaam mijn weg van adres tot adres. Het werd een
eind in de middag en ik had nog altijd niet anders bereikt dan de
zekerheid dat de mensen die kamers verhuurden, meer wilden
ontvangen dan geven - in ieder geval meer dan ik te geven had en dat het enige wat vaak en royaal werd aangeboden een grote
mate van gezelligheid en verkeer met andere inwonenden was,
waar ik grimmig van vaststelde, dat het niets kostte en alleen mijn
vrijheid in gevaar bracht. Ik fietste de Morspoort uit en daarbuiten
met mijn fiets aan de hand at ik wel niet met tranen, maar wel met
regen mijn meegebrachte brood op, want het stond vast: ik kon
geen cent onnodig uitgeven. Achter in de middag kwam ik op
mijn laatste adres aan: de muziekonderwijzeres juffrouw De Loos
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er het jonge gezin van een ingenieur, zoon van een berucht-nonconformistische fatnilie uit Alkmaar, die ons tot onze grote vreugde 's zomers in hun buitenhuis in Bergen uitnodigde, en ten slotte
was het bepaald tegennatuurlijk dat ik geregeld optrok met `een
kind, dat in een wagentje reed': die had toch zelf zusters om zich
over haar te ontfermen, en dat hield mij of van de `natuurlijke genoegens van het jonge meisje'. Tot verontschuldiging van de babbelende dames moet ik aanvoeren, dat ze zich waarschijnlijk niet
realiseerden tot welke middelen mijn moeder haar toevlucht nam
om mij een meer tot mijn levensgeluk bijdragende omgang te
bezorgen; het minste was, dat mij werd opgelegd voortaan
‘damescoupe naar Alkmaar te reizen. Al hield ik me nu niet bepaald volgzaam aan dit en andere voorschriften, eind augustus
was de stemming in huis toch langzamerhand om te snijden. Ik
wachtte doel- en werkeloos, of prutste wat aan mijn kleren voor
het geval ik toch nog weg zou gaan. Ik stuurde een advertentie
naar het Leids Dagblad, waarin ik au pair onderdak zocht, in ruil
voor toezicht op huiswerk van kinderen, maar het begrip werkstudent was toen nog zo vreemd, dat ik alleen maar een stapeltje
brieven ontving van mensen die tegen diverse prijzen pension aanboden. Toen, al achter in september, stapte mijn vader bij de
plaatselijke bankier Groen binnen en sloot een lening. 1k wist hoe
bijna onfatsoenlijk hij het vond `schulden te maken', en ik ben
hem mijn levenlang dankbaar gebleven, niet alleen omdat hij
deze weerzin voor mij overwon, maar misschien nog meer omdat
hij begreep hoeveel mij dit waard was.
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lieten we ons ook even meeslepen in een, toen overigens nog heel
gematigde en weinig efficiente, hamsterrage : het spek was al lang
ranzig voor we aan het laatste stuk toe waren, want de slagerijen
draaiden voorlopig rustig door.
Het was een lange, warme zomer en we hunkerden naar het
water dat vlak achter de dijk lag. Maar achter de dijk zwemmen,
dat deden alleen straatjongens, en het marinezwembad in de veroliede binnenhaven stond ons maar een paar zuinige uurtjes in de
week toe. De badkoetsjes op Huisduinen vonden we belachelijk
en vooral duur. Dus kochten wij drieen – Jan was met zijn laatste
vakantie voor zijn ingenieursexamen thuis – een stuk zware katoen,
knipten er op het klinkerplaatsje een tent van, ratelden hem met de
oude naaimachine in elkaar en zetten het niet bepaald deskundig
uitgevoerde geval onder protest van ma en ten detrimente van
onze toch als `wonderlijke' reputatie op het strand op. Maar nauwelijks twee jaar later had `iedereen' een tent en konden we vanuit
de onze nog nauwelijks gaan zwemmen, omdat ma er al haar
kennissen op een thee-aan-het-strand nodigde.
Intussen dreigde mijn toegangsbiljet tot de vrijheid een vodje
papier te worden. Jan had al voor de vakantie laten weten, dat
hij Been kans zag die zomer zijn ingenieursexamen te doen en
dat hij nog wel een jaar in Delft zou moeten blijven. Toen hij
erheen ging, had vader gezegd: 'We moeten wel weten wat we
doen, nu hebben ze daar alle vijf recht op.' Ti was buiten mededinging gebleven: zij wilde naast een baan bij het onderwijs
Engels studeren. Maar dan nog kwam vader nu voor het probleem
te staan, hoe twee studenten tegelijk te financieren en omdat hij
het niet over zich kon krijgen te zeggen: "je gaat niet,' bleef hij
zwijgen. Maar ma zweeg niet. Al in de voorafgaande winter, toen
ik opnieuw weigerde aan 'de feestweek' deel te nemen, was zij
gaan begrijpen, dat er met het uitstel niets gewonnen was en haar
aard verdroeg nu eenmaal niet, dat zij het niet won. Ze verdiepte
zich dus met haar vriendinnen in mijn geval en de diagnose lag
voor de hand: `er zat natuurlijk een jongen achter' en wie dat was
viel gemakkelijk te raden. Verder deugde mijn hele omgang niet:
die dokter was al vreemd, en die halve gare Duitse leraar, dan was
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Er werd van ons verwacht – en in zekere zin terecht: jongens
moesten, meisjes mochten studeren! – dat wij ons aandeel opbrachten bij het huishoudelijk werk, niet helemaal een sinecure
bij ma's eeuwige conflicten met dienstmeisjes. Er werd verwacht
dat we het met toewijding zouden doen, en juist daarom konden
we niet laten het te ironiseren: `Ga jij nou de bedden in elkaar
zweven,' zeiden we opgewekt tegen elkaar aan het ontbijt, 'clan
zal ik beneden stof verdelen.' En dan barstte de bom.
De uitslag van mijn staatsexamen viel op 29 juli 1914. In de
pauzes tussen de examenuren dromde ik met vele anderen samen
voor een Utrechts krantebureau: Oostenrijk had Servile de oorlog
verklaard, Rusland mobiliseerde, het begon er bedenkelijk uit
te zien met de voorspelling van de theosofen. Toch herinner ik me
de stemming op die dag meer als gespannen en opgewonden
dan als verslagen, zoals op die 3de september 1939. 1k was dolgelukkig met mijn examenpapiertje, het toegangsbiljet tot de vrijheid, en in de trein tussen Utrecht en Amsterdam, alleen in zo'n
afgesloten coupe, zoals je die toen nog had, zong ik luidkeels
boven het geraas van de widen uit. Maar ik was wel even verbaasd,
toen ik Ti, met vakantie uit Engeland terug, volgens afspraak
onder de klok van het Centraal Station vond . . . met twee Engelse
vriendinnen. In Londen leefde men toen nog naar de slagzin: 'The
war is not interesting, Ulster, that is the question.' Een paar dagen
later slaagde Jan er met veel moeite in de Engelse meisjes in Hoek
van Holland op een Batavier te stouwen, tussen honderden dekpassagiers, die onder dezelfde leuze hun vakantiereisje naar het
continent begonnen waren.
En toen kwam die stralende zomer van 1914. We volgden wat
verwezen de oorlogsberichten, we scholden op de Duitsers en
beklaagden de Belgen, we verzamelden geld en dekens voor de
vluchtelingen uit Antwerpen, we volgden een eerste-hulp-cursus
en breiden bivakmutsen voor `onze soldaten', deden in een woord
alles, wat je doet als je vindt dat er iets gedaan moet worden en je
eigenlijk niets kunt doen, en spotten tegelijkertijd een beetje om de
ernst, waarmee onze vloot zich paraat maakte. In de eerste dagen
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zonder hem tegen te spreken, maar ik keek hem van terzijde aan en
kon niet laten op te merken, dat hij bij iedere stap even doorzakte
in zijn knieen en dat hij smalle, rode randjes om zijn mond had.
De twee jaren staatsexamenstudie waren voor mij niet anders
dan een onverbiddelijke slagboom voor mijn eigenlijke doel, dat
ik zonder veel verdere detaillering in de eerste plaats als het veroveren van mijn vrijheid zag. Ik kan dan ook niet zeggen dat ik
bijzonder gelukkig was met mijn inwijding in wat onze leraren
ons steeds weer voorhielden als de grondslag van onze beschaving.
Het ergerde me bovendien dat vooral Leopold, met het gebruikelijk
gymnasiaal snobisme, niet kon laten ons steeds weer onder het oog
te brengen dat wij maar door een achterdeurtje in het heiligdom
der cultuur doordrongen, zodat mij vaak de vraag op de tong lag,
waarom hij dan dat deurtje voor ons openhield. Ik vond het zonde
van de tijd die ik eraan verdeed, de quasi-neutrale zelfverheerlijking
in de derde persoon van Caesar, de dorre parasangen van Xenofon
en de weinig opwindende verhaaltjes van Ovidius in het oorspronkelijk door te ploegen. Ik ben er nog altijd van overtuigd dat de
Griekse beschaving me nader had kunnen komen wanner ik
in een kwart van de tijd een paar goede boeken erover en een paar
goede vertalingen had gelezen. Opgedrongen voedsel verteert
slecht: mijn Grieks is snel tot een minimum ingedampt; van mijn
Latijn hield ik zoveel vast als waartoe mijn latere studie mij noodzaakte.
Mijn milieu en ons kamertje: een tweepersoonsbed, een tafel
en twee stoelen, en bij erg koud weer een petroliekacheltje, onthielden aan de dingen des geestes alle weelde der ondoelmatigheid, en aan meer dan de voorbereiding van een examen met de
hakken over de sloot kwam ik dan ook niet toe. Op sommige wintermiddagen zat ik over mijn boeken te dommelen bij de fel opgestookte kachel in de achtersuite, van waaruit ook de voorkamer
verwarmd moest worden; daar hield mijn moeder haar lours'
waar ik verwacht werd of en toe op te draven om thee te schenken.
Ik deed er de ervaring bij op dat gesprekken die onverdraaglijk
worden als je eraan moet deelnemen, een interessant waarnemingsobject worden als je ze afluistert.
[92]

OMZIEN IN VERWONDERING

bood me ook een vingerhoed aan, die ik afwees. 'Student-in-deletteren,' zei ze, en haalde hoorbaar haar neus op.
Meestal liep Jan B. op de singel te drentelen als ik weer buiten
kwam, en dan trokken we samen de Hout in. 1k kan me niet
herinneren dat we daar een keer om welke weersgesteldheid ook
van afzagen. De gedachte ergens in een cafe te gaan zitten kwam
ons niet in het hoofd. Het zal ook wel eens mooi weer geweest zijn,
maar ik herinner me alleen, dat we door de dorre bladeren schuifelden, in een malse regen langzaam ronddrentelden en dat de
merels zo parelend zongen op de uiterste twijgen van de beuken,
zodra de regen ophield. Er was altijd genoeg om over te praten
en we konden ook wel samen zwijgen, maar vooral nadat Ti
naar Engeland was vertrokken en ik me wel heel eenzaam voelde,
worstelde ik met de onredelijke neiging het Jan kwalijk te nemen,
dat hij mijn afwijzing zo gelaten aanvaard had en ook daarna, naar
het me voorkwam, wel een zeer grote zelfbeheersing aan de dag
had gelegd. Terwijl we daar over die glibberige paadjes van de
Hout voortschoven, hunkerde ik ernaar, een van zijn grote handen
op mijn schouders te voelen, naar het beschermde en beschermende
gevoel dat iemand van je Meld en je nodig had. 1k ben jarenlang
niet klaar gekomen met de vraag of ik mijn geluk vergooid had
door een kinderachtige preutsheid. 1k las in die tijd geboeid Carry
van Bruggens Heleen, een vroege winter en het was of ze het voor mij
geschreven had. Jan praatte meer dan ik, over zijn plannen om
theologie te studeren en hoe zich dat liet verenigen met de theosofie, waar Van Maanen hem voor gewonnen had. Neen, dacht ik
dan al weer bijna grinnikend in mezelf, voor domineesvrouw zou
ik nooit gedeugd hebben. En voor de theolo gie evenmin. Van
Maanen, die, ik geloof wel te goeder trouw meende, dat hij nooit
adepten wilde kweken, had mij zelf van het pad daarheen afgeschrikt door mij met Jan B. en Jan K. te rangschikken onder degenen die de theosofische genade hadden: jullie zitten eenmaal
onder het net,' zei hij. Dat was dom, want hij had moeten weten
dat ik dan instinctief zou beginnen eronderuit te kruipen. Schuifelend door de dorre bladeren liep ik eenzaam, beschaamd en ontnuchterd naar die ernstig betogende jongeman naast me te luisteren
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In ' 12 deed ik eindexamen, in '14 staatsexamen. In die jaren
reisde ik tweemaal per week voor de gezamenlijke lessen met Jan.
B. naar Alkmaar: Latijn bij Krings, Grieks bij Leopold, twee leraren van het gymnasium. Het eerste jaar ging Ti, die daarv66r via
een spoedcursus onderwijzeres-examen had gedaan, ik meen é&
keer in de week, mee voor Engelse lessen. Na het examen 1.o.
ging ze naar Engeland, waar ze op een zeer traditionele meisjeskostschool in Canterbury een goed figuur maakte als lerares
Duits.
De treinen reden weinig intensief en stopten onwaarschijnlijk
vaak. Voor twee lesuren waren we meer dan zeven uur van huis.
Tussen de lessen werden we verondersteld naar grootmoeder op de
Nieuwelandersingel te gaan. Ik zat in de sombere achterkamer,
die op het miezerige plaatsje uitkeek, te turen naar het jachtige
slingertje van de pendule en voerde een slepend gesprek in de
voortdurende angst iets, wat dan ook, te verraden aan dat schampere gezicht tegenover me, en ook in angst voor het altijd dreigend naar voren schieten van tante Jet uit een gesloten deur achter
me, met een uitval in de trant van: 'Die vader of die moeder van
jou denkt zeker . . .' Ik sloeg het onvermijdelijke glas melk-metvellen gloeiend heet naar binnen en verdween haastig naar `mijn
volgende les'. Met haar verjaardag waren we verplicht, zelfgemaakte handwerkjes mee te brengen. Ze vouwde ze zuinig keurend open, zei: `Nou, nou, je hebt je puur uutsloofd,' vouwde ze
dicht en sloot ze weg in een kast. Eens vroeg ik tante Jet om naald
en draad om een of ander tarntje aan mijn kleren te herstellen. Ze
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gencatechisatie van ds. P. gestuurd, en juffrouw De Jager vroeg me
als `voorzanger' op te treden in haar kinderkerk. Al wat ik ooit
aan kinderlijk geloof bezeten had, was in mijn Indische jaren haast
onmerkbaar verdampt zonder enig spoor na te laten, precies als
het geloof in Sinterklaas. ZO onverschillig stond ik er tegenover,
dat ik zonder aarzelen die kinderkerk aannam, hoewel het beslag
legde op al mijn zondagochtenden; ik deed het eenvoudig omdat
ik juffrouw De Jager een aardige vrouw vond en haar bij nadere
kennismaking bovendien leerde kennen als een zeer linkse christensocialiste, een mensensoort waarvan ik voordien het bestaan niet
vermoed had en die ik heel interessant vond. Maar met de dominee
lag de zaak veel principieler; ik begon met hem te vragen of het
zin had aan een aannemelingencatechisatie deel te nemen zonder
geloof en zonder voornemen lid van de kerk te worden. Natuurlijk
legde hij als goed modern dominee me uit, wat bijbelkennis voor
mijn culturele vorming betekende: ik wou toch immers letteren
gaan studeren? En natuurlijk zou hij me alleen met mijn volle
instemming aannemen. In het voorjaar van ' 12 liet Ti zich — lijdzaam — aannemen. In het voorjaar van '13 wachtte ma mij op een
middag op met de uitdagende mededeling : ik heb met ds. P. afgesproken, dat je dit jaar wordt aangenomen. Een paar dagen later
kwam ik hem op straat tegen. Het stormde, zoals het alleen in Den
Helder kan stormen, en we stonden in een tochtige steeg onder aan
de dijk. Hij was een wat zweverig man, die knel zat tussen zijn
positie als vlootpredikant — toen een nieuwe uitvinding —, een
hysterische vrouw, en mogelijk ook wel een neiging tot hoger
leven. We hebben daar in die steeg een uur Lang in de wind tegen
elkaar staan schreeuwen, en toen had ik hem zo ver dat hij zei: `Ik
zal je moeder zeggen dat ik het niet kan verantwoorden.' De gevolgen waren uiteraard voor mijn rekening.
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voornemen. Ik heb reden om te vermoeden dat mijn moeder een
frigide vrouw was. Zeker is dat zij hem het leven heel moeilijk
heeft gemaakt en dat hij zich, vooral in later Caren, wel eens bij ons
beklaagd heeft over haar onredelijkheid, maar altijd bereid was
het dankbaar te aanvaarden als de bui omsloeg en bij onze - zeldzame - klachten een hartroerend en onafwijsbaar beroep op onze
redelijkheid deed. Het ongeluk was dat ik die redelijkheid niet
opbracht. Ik kon alleen met een verzwegen overgeprikkeldheid
reageren op een atmosfeer, waarin iedere `aanvaardbare' jongeman,
die zich in het gezichtsveld vertoonde, het voorwerp van berekenende speculaties werd, maar waar tegelijkertijd iedere gedachte aan vriendschap, om van erotiek niet te spreken, zo uitgebannen was, dat het mij niet in het hoofd kwam, van een man
onder de vijftig te zeggen, dat ik hem wel aardig vond. Een overgeprikkeldheid, die in mijn actieve verbeelding ieder toenaderend
gebaar tussen man en vrouw tot een seksuele uitdaging en ieder
danspartijtje tot een bordeelscene maakte, waaraan ik dan ook
hardnekkig, redeloos en redenloos weigerde, zeker onder ma's
wakend oog, deel te nemen.
Ik heb die afkeer van dansen nooit helemaal overwonnen, of
liever: het is een innerlijke tegenstrijdigheid in me geworden:
als ik muziek hoor, die er zich toe leent, mag ik, ook nu nog,
graag droomdansen, maar tegenover een dansvloer met in elkaar
gehaakte ronddraaiende paren voel ik me vereenzaamd en doodmelancholiek, zoals trouwens in alle feestende grote gezelschappen.
Er was nog een andere aanleiding tot onredelijkheid: het geloof, of beter: de kerk. Ik blijf er mijn ouders dankbaar voor
dat ze ons in onze jeugd niet doordrongen hebben van een werkelijk geloof en al de metafysische angsten waar dat zoveel mensen
mee belast, ook lang nadat ze met iedere kerk gebroken hebben.
Want ma's `glashelder modernisme' kan nauwelijks een geloof
genoemd worden, al werden we wel naar catechisatie gestuurd.
V66r onze Indische periode bij een godsdienstonderwijzeres,
juffrouw De Jager, die door haar wijze van vertellen de bijbelse
verhalen 'als klissen in wolle' in mijn ziel hechtte. Toen we in.
Den Helder terugkwamen werden Ti en ik naar een aannemelin[88]
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lijke volzinnen. Je kon er alleen maar voor vluchten, van boven
naar beneden, en van beneden naar boven, en ten slotte naar de
dijk. Ik liep er of zat in de haringvletten tegen de helling bij tij en
ontij met een schoolboek in mijn handen mijn lessen te leren.
In de vakantie liepen we er met zijn drieen, mijn broer Jan, uit
Delft over, Ti en ik, en snoepten ons schamele zakgeld op. `Wer
Sorgen hat, hat auch Li maar wij, die aan de likeur nog niet
toe waren, zochten troost in zoetigheid en kochten tot mine onzer
tanden de goedkoopste en duurzaamste snoep: toffees en dikke
brokken taai-taai. Ik heb uit die ervaring leren begrijpen hoe
menig vereenzaamd kind tot kleine diefstallen komt. Wij waren
— en we ervoeren er alle nadelen van — 'op de kentering der tij den'
geboren; het bitter verzet van de nieuwe generatie, dat in de
literatuur van omstreeks 1900 doorbrak, was door ons milieu
nog niet geaccepteerd. Nu gaan we bij ieder moeilijk kind op zoek
naar de moeilijke ouders, iedere mislukkeling kan zich nu op zijn
ellendige jeugd beroepen en menig literaat hangt er zijn zelfanalyses aan op, die sluiten als een deelsom die op nul uitkomt. Wij
waren inderdaad onmogelijk in het patroon waarin we leefden,
en terwijl ma overal gehoor vond voor haar klachten over die
onmogelijkheid, pasten wij wel op ons beklag buitenshuis te doen
en ons daardoor nog onmogelijker te maken, omdat we op zijn
best op afkeuring van ons tekort aan loyaliteit konden stuiten.
Toen vriendelijke — of nieuwsgierige? — buren, die blijkbaar wel
eens iets opvingen, lieten doorschemeren, dat ik bij hen wel mijn
hart kon uitstorten, rolde ik me als een egel in elkaar, in afweer
tegen zoveel sentimentele bemoeizucht. Normaler leek me de
reactie van een Haagse melkboer een paar jaar later, die op een
klaaglied van ma zich spontaan bereid toonde Ti en mij de trap
of te gooien.
Het sprak vanzelf dat we geen steun konden en wilden zoeken
waar dat het meest voor de hand gelegen had, omdat we dat als
unfair voelden: bij vader. Wat weet een kind, wat wist toen een
kind van het huwelijk van zijn ouders? Een ding: dat mijn moeder
mijn vaders grote liefde is geweest tot ver over de dood — hij heeft
haar twintig jaar overleefd, niet in overeenstemming met haar
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fluisterde, dat ze `haar bestemming gemist hadden'. Maar ik ken
geen boek dat deze jacht op de man en op het waardig bestaan van
de getrouwde vrouw weergeeft in de wereld van het kleine garnizoenssta dje, waar zich dat alles nog benarder en zieliger van afgunst
voordeed, omdat daar de vrolijke balbloemetjes letterlijk om haar
boterham vochten: ze waren immers de ongeschoolde dochters van
vaders, die van hun armoe 'hun stand moesten ophouden' en van
hun overste-salaris eindelijk de uniformrekeningen uit hun tweedeluitenantstijd konden betalen.
Ma had er geen bezwaar tegen dat wij 'jets leerden', wat gezien
onze financiele toestand een wezenlijk offer voor mijn ouders was.
Ze had zelf ook `geleerd' en was trots op haar onderwijzeresakte,
maar ze kon dat alleen zien als een soort levensverzekering, niet
als jets waar je hart naar uitging. Na mijn eindexamen wist ik met
grote zekerheid, dat ik letteren wide studeren, al leefde ik in een
even grote onzekerheid omtrent het eigenlijke program van die
studie. Dit betekende eerst twee jaar lessen in oude talen in Alkmaar, voor een aanvullend staatsexamen. Misschien wel omdat ma
in die lessen een soort uitstel van executie zag, legde ze zich na
enige strubbelingen ter wile van de besparing neer bij een regeling
waarbij Jan B. en ik samen les namen, en zelfs bij het genante feit
dat we – Ti ging Engelse lessen nemen in Alkmaar – derde klas
zouden reizen, wat 'dames' toen niet deden. In de grond berustten
onze huiselijke conflicten op normale tegenstellingen: de tegenstelling der generaties die juist voor ons, op de grens van de 19de
en de 2oste eeuw, vrij scherp was, de tegenstelling tussen mijn
moeders kleinburgerlijke en onze van ons milieu min of meer losgeraakte levenshouding. Maar de situatie werd abnormaal door de
onverzettelijke wil en de middelen, waarmee ma tot in de kleinste
beslissingen die wil trachtte door te drijven. Het was niet erg of en
toe een stuk aardewerk naar je hoofd te krijgen, je leefde het te
ontwijken, en ook gooide ze gewoonlijk niet raak. Het ergste was
het praten over haar grieven tegen ieder die naar haar luisteren
wou, en dat waren er altijd heel wat, maar vooral tegen ons die
niet luisteren widen, uren, hele nachten lang, met die onvermoeibare door deuren heendringende stem in schijnbaar volmaakt rede[861
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zamer - stopte mijn minachting voor het gezelschap nauwelijks
onder stoelen en banken. Als ik eerlijk wil zijn moet ik bekennen,
dat ik dat vooroordeel nooit helemaal overwonnen heb en in een
officier nog altijd om te beginnen een Elsevierlezer zie.
Nog erger waren de zondagmiddagwandelingen met een ons
opgedrongen vriendin uit `een oude, patricische familie' zoals ze
zelf zei, een wereldvreemd isocle-eeuws meisje uit een gechargeerde Duitse emancipatieroman, dat ons ongewild uitdaagde tot het
spuien van `ontstellende' verhalen en 'grove taal,' waar ze slapeloze nachten van kreeg die we dan weer tegenover papa en mama
moesten verantwoorden. Zondagsmiddags werden wij geprest, ons
in een alweer wit toilet van cheviot te steken - een stof waar ik
al het land aan had, toen we er matrozenpakken van droegen - gekroond met de toen gebruikelijke wagenwiel-hoeden, waarop, o
glorie, de struisveren, op onze thuisreis bij Simon Arzt in Port
Said gekocht, om, met twee handen de hoed tegen de wind inzeilend, onze vriendin of te halen voor een pantoffelparadm andeling - buiten de stad kreeg je zand in je schoenen -, die zich in
knalroze satijn met een wit vestje tussen ons in schaarde. Wij
waren toen nog niet toe aan medelijden met dit door een paar
mallotige ouders verknoeide kind, wier tragisch leven verlopen is
in hoogmoedswaan en hysterische dromen, om met zelfmoord te
eindigen.
De spanning thuis groeide gestadig, ten dele doordat ma's
paranoide drift en dwingelandij met de jaren ongeremder werden,
maar ook wel doordat wij - en ik zeker - zo wars waren van al
wat zij voor ons gepast en begerenswaard vond en te meer vond
naarmate wij er ons hardnekkiger tegen verzetten. De 19deeeuwse familieroman heeft uitentreuren het `uitgaande' jonge
meisje beschreven, zoals ze uitgelaten of gespannen opgewonden
over het succes van haar japonnetje, haar schoentjes, haar kapsel
en het gevuld raken van haar balboekje in de familie-equipage of in
een muf-ruikend huurrijtuigje naar bals en partijen werd gevoerd.
En hoe haar na een paar uitbundige jaren de angst gaat bekruipen,
een overschotje te worden, een van die nog jonge vrouwen, van
wie men met allerlei half medelijdende, half spottende termen
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noemd. Zijn dagen bracht hij door in zijn moes- en fruittuin met
een paar zorgzaam onderhouden kassen, waar wij ons te buiten
gingen aan enorme perziken. 's Avonds zat hij in een brede leunstoel met een glas wijn voor zich te lezen, bij voorkeur Heine en
Darwin, die bij overdadig citeerde tot steun van zijn met veel
overtuiging voorgedragen atheistische uiteenzettingen. Een uitspraak van hem is me bijgebleven: Wichie, weet je wel, dat er bier
op het eiland per jaar voor 20.000 gulden verpreekt wordt.' We
leenden van hem of een andere neef die 'an de Stenen Plaats'
woonde, een bakwagen en een mak paard waarmee we dat hele
gelukzalige eiland rondtoerden. Op de Stenen Plaats logeerden we
onder linnen lakens waarvan de brede zomen in priegelige rode
kruissteekjes geborduurd waren met paardjes en levensboompjes
en een jaartal zeventienhonderd en zoveel.
Het was onvermijdelijk, dat de conflicten met ma scherper werden,
nu zij in haar Helders milieu terug was en even onvermijdelijk
zich ten doel ging stollen haar - huwbare! - dochters in de marinewereld de rol te laten spelen, die zijzelf in haar jeugd zo hevig
begeerd had. In mijn ogen een wereld van een volkomen ongemotiveerde elite en gesymboliseerd in de witte touwen, waarmee bij
de jaarlijkse parade op koninginnedag het yolk werd buitengesloten van het veld, waar de officieren en hun dames elkaar gelukwensten, dan wel afgunstig beloerden om de op die dag uitgestrooide onderscheidingen. Wij verdeelden de maatschappij in
voor en achter het touw en toonden een perverse neiging om onze
omgang erachter te zoeken. Wij hadden aan de Oedjoeng met
plezier getennist op de verwaarloosde baan van Modderlust,
maar nu werden we buiten ons medeweten ingeschreven in 'de
club' en naar het tennisveld gedreven na daverende scenes in niet
door ons gekozen witte `tennisjaponnetjes', en zeker niet in ons
beste humeur. Ik kan me levendig voorstellen, dat de jongelui
daar, toch nog wel een beetje griezelig van studerende meisjes en
geanimeerd de conversatie openende met: `Ik hoor dat u zo knap
bent!' ons een paar onmogelijke en stuurse blauwkousen vonden.
En ik van mijn kant - Ti was dan altijd nog wel een tikje volg[84]
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het officierscorps tegen zich in het harnas gejaagd door zonder
aanzien des persoons krachtdadig de bestrijding van de geslachtsziekten op de vloot aan te pakken, door b.v. met die pet op, een
uit Indie terugkerend schip op te wachten en een keuring van alle
opvarenden te eisen voor er iemand aan wal ging. Maar hij was
bovendien een man van een sprankelende vitaliteit en van een
levend en oorspronkelijk cultuurbegrip. Alle doceerneiging was
hem vreemd, maar zijn persoonlijke reacties op boeken, op `een
verdomd mooi ding', dat hij in het Louvre of in de Pinakothek
in Munchen gezien had - `weet je nog wel, Cre?' tegen zijn vrouw
-, de stimulerende verwachting, dat je dat natuurlijk ook allemaal
zou gaan zien zo gauw je de kans kreeg, dat alles werkte op mij met
dezelfde schoktherapie als later die bewust-uitdagende opmerkingen van Huizinga, waarin je verondersteld werd je van nature te
bewegen op een niveau, waarnaar je alleen op je tenen kon reiken.
Maar in Jan Honcoops enthousiasme was niets van het hooghartig intellectueel zelfbesef van Huizinga.
In die jaren logeerden Ti en ik nog al eens op Texel bij verre
familie van ma, o.a. bij een broer en twee zusters, alle drie ongetrouwd en naar schatting om de vijftig, die tot de Tesselse boerenelite behoorden, welgestelde grondbezitters en renteniers. Ze
woonden in een mooi, breed dorpshuis 'an de Burg' met erachter
een ruime, betegelde en met een glazen kap overdekte plaats,
waar middenop een grote koperen pomp stond te blinken. De
zusters Koning waren zindelijkheidsmaniakken in karikatuur, die
's morgens genoeg hadden aan een theekopje water en een zakdock om zich te wassen om zich verder de hele dag aan het vegen,
dweilen en boenen te wijden, ons les gaven in het afhalen van ons
bed: oude kranten over alle meubilair en dan doodvoorzichtig
een deken van het bed trekken om geen stof op te jagen en die
wat schichtig toekeken, wanneer wij iedere ochtend onder die
koperen pomp doken. Maar een boeiender en oorspronkelijker
figuur was Jan Koning die in de jaren, toen men in zo'n kleine
eilandgemeenschap nog kwistig met bijnamen werkte, naar een
grote geboortevlek in zijn gezicht de `sukkelaatwang' werd ge[831
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kapelmeester niet zo ver reikte, dat de conversatie zweeg voor de
muziek.
Het was een heel bijzondere ervaring, dat mevrouw Van Maanen zo maar voor mij alleen zong en me een uitnodiging beloofde
voor een kerkconcert en ik liep over de dijk naar huis met de twee
delen van Bielschowsky's Goethe onder mijn arm – op het eindexamen zou Van Maanen daar een paradepaardje van maken –
en met een hoofd vol kostbare notities omtrent Schubert en Hugo
Wolf, over alles wat ik beslist moest lezen, o.a. Kant, over vegetarisme en reinlevenbeweging, die me wel aantrok al bleef er iets
ongerijmds in het kuisheidsenthousiasme van de Van Maanens
en het feit dat ze getrouwd waren en een kind hadden.
Nog iets is me bijgebleven van die eerste avond bij de Van
Maanens : de plechtige verzekering, die hij mij op grond van de
inzichten der theosofische leiders meende to kunnen geven, dat de
Balkanoorlog niet tot een wereldoorlog zou uitgroeien; en ook
dat hij in plaats van, wat waarschijnlijk de bedoeling was, mij
van de macht en het redelijk inzicht vooral van zijn geloof to overtuigen, een tikkeltje wantrouwen zaaide in mijn hart. Maar dat
nam niet weg, dat deze en volgende avonden bij de Van Maanens
voor mij een inwijding in de cultuur betekenden, niet omdat ik
voordien van alle cultuur verstoken was geweest, maar omdat in
onze op slagen ingestelde opvoeding alle belangeloze kennisverwerving en cultuurervaring ontbroken had. Van mijn zuinige
zakgeld spaarde ik een Reclam: Kritik der reinen Vernunft bij elkaar
en omdat er thuis gewoonlijk weinig gelegenheid was voor gezette
lectuur, ploegde ik dat aan het strand en in een kuil in de duinen
door.
Een tweede open deur naar de cultuur, het leven of hoe moet
ik het noemen, maar naar een uitbundiger, humoristischer leven
dan in het achteraf gezien toch wat schraal-idealistische milieu
van de Van Maanens, vonden Ti en ik bij de Honcoops. Jan Honcoop was een jong, opmerkelijk nonconformistisch marine-arts die
symptomatisch zijn verfrommelde uniformpet altijd scheef boven
zijn van levenslust stralend gezicht droeg. Voor hij op zijn veertigste jaar aan keelkanker stierf had hij zich verdienstelijk gemaakt en
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avond op de thee gevraagd bij de Duitse leraar.' – Vat moet je
daar doen, komen er meer ?' – Onverschillig : Weet ik niet, zal
wel zien.' Het begon met een standje. Van Maanen had gehoord,
dat ik op school met een paar meisjes over onze spiritistische proefnemingen had gesproken en wou me ernstig waarschuwen, daar
niet mee door te gaan en er geen anderen in te betrekken. Ik vertelde hem van onze tafeldanservaringen, verzekerde hem, dat het
slot ervan voor mij de pret voorgoed bedorven had en kreeg een
uitvoerige verklaring van zijn bezwaren als theosoof tegen het
spiritisme, want hij vormde geen uitzondering op de regel dat
`geloven' elkaar feller bestrijden naarmate ze dichter bij elkaar
staan. Zoals zo vaak nog bij latere bezoeken brak hij zijn betoog
af om mij en zichzelf te verzekeren, dat hij mij niet tot de theosofie
wilde bekeren. Zijn vrouw zat erbij, een even vriendelijke als
zwijgzame, geheel op hem gerichte figuur, met af en toe een naar
binnen gekeerd lachje van `zo is hij nu eenmaal'. Het is moeilijk
vast te leggen, hoe in de brede wand vol boeken, het rommelig
volgeladen bureau, de piano – bij ons stond die in 'het salon' –, het
grote portret van Annie Besant en de art-nouveau-reprodukties
aan de muur, tot in het zeeblauwe pluche van de mahonie stoelen –
andere mensen hadden rood of bruin – voor mij een `andere'
wereld besloten lag, een wereld waarin al het uiterlijke en geconformeerde wegviel, waarin werd nagedacht en meningen werden
uitgesproken, waarin je onbeperkt weetgierigheid en bewondering
kwijt kon, waarin het stil kon zijn en waarin mevrouw Van
Maanen, die zangeres was, kon voorstellen iets voor me te zingen,
en me even radeloos maakte door de vraag: `Wat?'
Thuis zongen we bij de piano uit Kun je nog zingen, zing dan
mee en Franse bergerettes, en werden kwaad als ma daarbij het
licht aandeed en de gordijnen openhield. Ik kende nauwelijks
muziek, ondanks mijn vioollessen, en was van mijn leven nooit op
een ander concert geweest dan die in de Stadstuin op Soerabaja en
in de wintermaanden in Den Helder gegeven werden door de
militaire kapel voor officieren met toebehoren, een instelling die
nog sterk aan het cafe-concert herinnerde, al werd er dan alleen
in de pauze bediend, maar waar het gezag van de (onderofficier-)
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tics, verslapping van geest en van gezag. Toen wij er kwamen zat
Ti een half jaar voor haar eindexamen, en omdat ze met haar
vlugge geest het verschil dadelijk peilde, hield ze voor een aantal
vakken de ongetwijfeld betere en modernere leerboeken uit
Soerabaja aan, en ik volgde dat voorbeeld zoveel mogelijk. Er was
een uitzondering : de Duitse leraar Van Maanen. Hij gold in Den
Helder als een zonderling : lang, mager, met een bleek anachoretengezicht, bijna het hele jaar door in een lange cape gehuld,
placht hij, altijd alleen, over de dijk en door de duinen te zwerven.
Hij was een overtuigd aanhanger van een aantal `geloven' die toen
voor velen de bezieling van hun leven, maar voor veel meer velen
een bron van platvoerse spot waren : vegetarisme, geheelonthouding, rein-leven-beweging, en vooral de theosofie. Verder behoorde hij tot die rampzalige soort : de leraar zonder orde. In een
enkele oudere klas, die hij meekreeg in zijn onblusbaar enthousiasme voor Goethe, vond hij waardering en een betrekkelijke rust.
Toen hij jaren later wegens nervositeit voortijdig gepensioneerd
was en bij ons in de buurt woonde, heeft hij me wel eens beschreven hoe hij op zijn leraarsbestaan terugzag: kinderen, begrepen dat zo niet, maar je moet je voorstellen: je ging zo'n klas
binnen en de dein ging achter je dicht! Een uur lane In die
Helderse jaren heeft Van Maanen heel veel voor me betekend.
Reeser had mijn historische en sociale belangstelling gewekt, Van
Maanen verschafte me toegang tot de Cultuur, en er kwam meer
verdrietige meewarigheid dan zelfbesef aan te pas toen ik hem bij
onze latere ontmoetingen in Amsterdam zag verschrompelen
tot wat hij waarschijnlijk wel altijd geweest was: het type van de
zielige m.o.-er, met een zwaar minderwaardigheidscomplex tegenover de academici, een intellectueel en emotioneel onvolgroeid
man, die een leven lang met zichzelf in de knoop had gezeten en
uiteindelijk een egocentrische zenuwpatient was geworden.
Ik was na een paar lessen genoeg door de geest waarin hij sprak
gegrepen om verheugd te reageren, toen hij me aan het eind van
een les bij zich wenkte en zei: `Ik heb wat inet je te bespreken, zou
je vanavond niet een uurtje bij mij thuis kunnen komen?' Zo verheugd, dat ik thuis automatisch op mijn hoede was: 'Ik ben van[80]
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had een binnenpretje als hij - twee jaar ouder dan ik en een man voorzichtig onregelmatigheden aanwees in mijn gedichten, die
ik beter vond dan de zijne. Maar juist door dat tekort aan verliefde
verblinding was ik bijzonder gevoelig voor de schampere opmerkingen, die ma's onfeilbaar instinct haar ingaven: 'die jongen van
B. met zijn doorgezakte knieen.' Op een van die wandelingen langs
de dijk bleef hij voor me staan en zei - wat ik had kunnen verwachten - dat hij van me hield. De woorden herinner ik me niet
precies meer, maar hij stak zijn twee grote handen uit en ik begreep
dat die het volgende ogenblik mijn hoofd zouden omsluiten en de
zoen opeisen, die hem rechtens toekwam. Toen zag ik de smalle
ontstoken randjes langs zijn lippen, ik deed een stag achteruit - ik
weet ook niet precies meer wat ik zei, maar ik vrees dat het nogal
rein-leven-achtig geklonken moet hebben, ik praatte over mijn
Indische ervaringen, hoe ik daar wat men liefde noemde alleen
maar als bruut en weerzinwekkend was gaan zien en daarom niet
verdroeg dat juist hij me zou zoenen. Pas veel later heb ik me afgevraagd wat hij daarbij zou hebben gedacht. `Nou, natuurlijk
minstens dat je daar verkracht was!' zei mijn man later, toen ik
het hem vertelde.
Zeker is dat ik me er geen rekenschap van gaf, dat mijn gedrag
als een harteloze flirt met een sentimentele aftocht kon worden
gezien. Zeker is dat Jan B. het niet zo zag: we bleven vrienden en
werden dat nog meer, toen we na ons eindexamen samen lessen
voor het staatsexamen gingen nemen in Alkmaar en op de lange
boemeltreinreizen en zwerftochten door de Alkmaarse Hout op
elkaars gezelschap waren aangewezen.
De Helderse h.b.s. was in die jaren als school vermoedelijk op een
dieptepunt onder een directeur, die, na een paar attaques half
kinds en een voorwerp van spot voor zijn leerlingen, gehandhaafd
bleef tot hij aan zijn pensioen toe was. Hij woonde tegenover de
school, met twee bejaarde zusters, die wij 'de lijkies' noemden,
twee zoetsappige verdorde jongejuffrouwen, die zorgvuldig bijhidden wie voor de school met wie liep. Een stel niet minder bejaarde leraren vertoonde daarvan alle kenmerken, zoals ingeroeste
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weer. 1k las dat ene zinnetje uit de overval op het klooster twintig
keer over: 'Sic werden ihre neun Monate daran zu schleppen
haben.' Ik schrapte het aan en ik zocht het telkens weer op als een
zere plek, waaraan je niet mag krabben. Trok mij in het geweld
de overgave, die ik spontaan niet bereiken kon? Maar tegelijk
kwam alles in me in verzet tot aan een gevoel van vijandigheid
tegen de man die dit had kunnen neerschrijven: ik wou een mens
zijn, en geen ding dat zich aan de natuur, aan een man, aan wat
of wie ook onderwierp. 0, the curse, the curse!
Literatuur-met-hartstocht in de wat weke vorm, die toen in
trek was, kregen we genoeg onder ogen door de merkwaardige
wijze waarop onze Nederlandse leraar zijn taak opvatte. Het was
een w at slome man, die ons liefst schriftelijk werk liet maken, terwijl hij zijn krant las, totdat de anti-revolutionaire minister van
Onderwijs het nodig vond, eerst de catalogus van de schoolbibliotheek op te vragen, en vervolgens een aantal boeken uit die lijst,
die – nooit terugkwamen. Dat was voor de leraar aanleiding, juist
al deze boeken uit zijn eigen boekenkast mee naar school te nemen
en ze ons bij toerbeurt te laten voorlezen. Dat hielp me, omdat ik
ook of en toe een beurt kreeg, over mijn angst voor een aantal
taboewoorden heen – weer andere dan die waarover men zich
nu opwindt, of over een jaar of wat zal opwinden. Dat hoop ik
tenminste, want een samenleving zonder taboewoorden lijkt me
een spanningsloze melige wereld. Het versterkte het zo begeerlijke
gevoel van vertrouwelijkheid, wanneer zulke woorden onopzettelijk in de gesprekken met de jongens van de klas gebruikt werden.
Behaaglijk en onbevangen voelde ik me ook in de lentelijke zoelte, waarmee de liefde, of moet ik zeggen de verliefdheid, van Jan
B. me omgaf. Het begon in de sfeer van een ongerepte romance,
met verstolen glimlachjes, met even mijn hand in zijn grote handen
voelen, met elkaar heimelijk schoolschriften overreiken, waar we
versjes in schreven en de bloemen in droogden, die we elkaar
gaven, met stralend op elkaar toelopen bij een `toevallige' ontmoeting en wandelingetjes over de dijk achter het fort langs, waar
men zich veilig kon wanen voor nieuwsgierige blikken. Ik bleef
hem naar mijn ingeboren dubbelzinnige aard w el kritisch zien, ik
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dofgroen van de tropische laagvlakte en de zwoele Indische sfeer,
die zo'n obsessie voor me was geworden. Een maand later stond
ik verrukt in de schrale schooltuin voor een uitbottende ribes.
Het was het begin van een lente, waar ik diep en intens van genoten heb, misschien wel te intenser, omdat aan de lente in dat verveloze stadje met zijn in de zeewind scheef gewaaide iepen - de meest
romantische bomen die er bestaan - alle uitbundigheid ontbrak.
Er was helemaal iets van geur en zoelte in de lucht, van vers wier
en vers geteerde boten onder aan de dijk, en van uitbottende zoete
muurbloemen en viooltjes in een tuintje dat vlak binnen de dijk
tussen de huizen schuilging, een wereld van pure zuiverheid, waarin een volkomen nieuw leven scheen te beginnen.
Maar met de liefde, die het Leitmotiv van dat nieuwe leven had
moeten zijn, ging het niet zo onbevangen en ongecompliceerd
toe. Kwam het door wat ik in mijn kinderjaren gemist had? Ik
begon te ervaren - wat me pas in de loop der jaren bewust zou
worden - dat ik er meer naar haakte geliefd te zijn dan lief te hebben,
en dat het slecht paste bij een aard, die zo op vrijheid en onathankelijkheid was ingesteld. Iets daarvan begon tot me door te dringen,
toen een paar jaar later een man, die ik graag mocht en die mij
graag mocht, tegen me zei: "Jij geeft iemand een hand alsof je
hem weg wilt duwen.' Was het alleen maar angst om mijn neus
te stoten? Ik geloof dat ik pas in mijn verhouding tot mijn kinderen die onevenwichtigheid enigszins te boven ben gekomen. En er
bleef een gespletenheid tussen geliefd zijn, vertrouwen winnen,
iets voor iemand zijn en dat wat ik allemaal samenvatte onder het
woord hartstocht, iets wat in de literatuur wel indrukwekkend en
zelfs verleidelijk, maar ook vernederend was, en wat ik mezelf
toch Never van het lijf hield.
Van mijn eerst verdiende geld had ik op Soerabaja een Reclamuitgave in vier bandjes van Schiller gekocht, groenlinnen bandjes met Jugendstil-opdruk. Ik wist weinig van Schiller af, maar
we hadden eens een schoolvoorstelling van Maria Stuart gezien
van een toneelgezelschap op tournee door de archipel, en het leek
me geen gek begin voor mijn bibliotheek, maar pas in Den Helder
kwam ik ertoe erin te leven. 1k las Die Riiuber en daar had je het
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Kort na onze komst was er het jaarlijkse schoolfeest. Ik voelde
me wel even jaloers en buitengesloten, toen na het gebruikelijke
program van sport-en-spel de jongens lekker achter in de zaal bij
elkaar klitten en ik braafjes met de familie M. aan een tafeltje
werd geschikt, maar ik danste, stuntelig en vrolijk, telkens weer
met Jan B. – Mevrouw M. vroeg niet hoe hij heette of wat zijn
vader deed, maar met kinderlijk plezier stroopten zij en ik Jans
grootste maat witte handschoenen over zijn nog grotere handen,
waarna zij ze met een haarspeld uit Naar kapsel dichtknoopte.
Alles heel gewoon en heel bijzonder, zonder de beklemmende
spanning, die ma's aanwezigheid op zulke avonden onvermijdelijk
meebracht. Toen we diep in de nacht thuiskwamen, vond ik een
hartelijke briefkaart van kaptein U. van de Rembrandt in antwoord
op een goede reis, die ik hem voor zijn volgende afvaart gewenst
had, en ik sliep in met een gevoel alsof ik de hele wereld en de hele
wereld mij liefhad, zo ongestoord gelukkig als ik nooit geweest
was en misschien ook wel daarna nooit meer ben geworden.
Ti en ik gingen huizen kijken en rapporteerden daarover naar
Den Haag. Ik kan me niet herinneren, dat er in die tijd in Den
Helder gebouwd werd. Er waren een overzichtelijk aantal huizen
op de Hoofdgracht en nog een paar straten, waarin de marineofficieren al naar hun overplaatsingen stuivertje wisselden, huizen
die `standesgemiss' geoordeeld werden, maar meestal tamelijk
uitgewoond en verveloos door de zeewind. Wij schreven dus eenvoudig : 'het huis, waar de Jansens of de Pietersens in gewoond
hebben, is leeg,' en we huurden er ten slotte een op de Hoofdgracht, het spiegelbeeld van dat wat we voor `Indie' bewoond
hadden.
We waren half januari thuisgevaren. In februari, op mijn zestiende verjaardag, kreeg ik drie rode anemische tulpjes en een takje
mimosa. VO6r Indie kenden we bloemen in de winter alleen in
etalages van dure winkels in de grote steden. Zowel een zekere
democratisering in de bloemenhandel als onze iets verhoogde welstand maakte dat nu bereikbaar als een vorstelijk geschenk en een
symbool van alles wat het woord Holland aan frisheid en ongereptheid toen voor mij betekende na vijf jaar in het overwoekerend
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heid van de `hogere' en de lagere' liefde. Ik voelde me uitverkoren
met deze boeken en zonder enige behoefte anderen in mijn nieuw
ontdekte wereld binnen te voeren. Pas veel later ben ik me erover
gaan verbazen, dat de seksuele taboes zich blijkbaar zo in ons hadden vastgezet, dat het mij zelfs niet in het hoofd kwam, van mijn
Wahlverwandschaft' met Hedwig te reppen tegenover mijn zusje,
met wie ik toch indertijd mijn wat lompe voorlichting gedeeld
had en 'spelletjes' gespeeld.
Wij gingen naar Den Helder: hoe komisch klein waren er alle afstanden geworden, en hoe geweldig was het weer in een storm op
de dijk te lopen! En hoe verrassend in een schoolklas terecht te
komen, die echt een klas was, en waar wij meisjes - er zat nog é&
meisje in die klas - niet verplicht waren ons tussen de uren in de
`meisjeskamer' terug te trekken, maar waar je ook bovenop de
banken `gewoon' met de jongens kon blijven praten.
Onder hen waren er, die ook boeken `ontdeke hadden. Ik wou
meedoen, erbij horen. ik zocht geen hartsvriendin. Die heb ik
ook in mijn latere leven nooit gehad. Met het andere meisje in
de klas verbond me - alweer - een functionele vriendschap: zij
was ernstig gehandicapt door kinderverlamming en had me nodig.
Ik was me veel te weinig bewust van de indruk die ik op anderen
maakte om er ook maar naar te streven, het meisje-van-de-klas
te worden, maar wat mij trok, al was ik te geremd om zo iets na te
streven, was een vertrouwenspositie, en het was of die me bier
vanzelf toeviel. De jongens vonden blijkbaar dat ze zo'n ernstig
meisje als mij in hun liefdesperikelen konden betrekken en gaven
me onder plechtige bezweringen van geheimhouding briefjes
mee om ongezien in de meisjeskamer te bezorgen. Jammer, dat
ik het meestal zulke water-en-melk-kinderen vond, die hun harten in vlam zetten! In ruil voor deze vriendschapsdiensten schonk
de veelzijdig begaafde Jan K. - hij werd . . . notaris, maar na de
Tweede Wereldoorlog ook plotseling de dichter Christiaan Terpstra
- mij een paar van zijn waterverftekeningen: een torpedoboot,
die door een woelige zee sneed, en een Kafka-achtig landschap
met twee manen. `Dat is op Mars,' zei hij nuchter.
[75]

ANNIE ROMEIN-VERSCHOOR

de voorgeschreven romans, die hij niet gelezen had, en hem hoonden om de boeken, die hij wel las: de romans van Marie Corelli,
die toen in het residentshuis evenzeer en vogue waren als aan de
Europese hoven. Toen we uit Soerabaja vertrokken, kreeg ik van
een van onze vaste eetklanten een boek mee voor op reis: Felix
Dahn: Ein Kampf urn Rom. Ik las dat boek als een waar verhaal
– het was immers geschiedenis – zonder enige hinder van de germanofilie waar het van droop. Totila en Teja waren voor mij wat
filmhelden als Rudolf Valentino en Douglas Fairbanks voor de
meisjes van de jaren ' 20 waren, of de Beatles voor die van nu zijn:
volkomen irreele gestalten en juist daarom des te gretiger als
reeel aanvaard. Het was het laatste boek dat ik zo las. In onze
weinig intellectuele kring had ik toen al een reputatie van boekenwurm – ik schreef immers ook en werd gedrukt! – en daarom
vermoedelijk kreeg ik op familiebezoek in Delft van een zeer belezen en wat in zichzelf gekeerde neef, een kleinzoon van de nabob
Daniel Brakke, een paar boeken mee. Daar was o.a. De Dood van
Iwan Iljitsj van Tolstoij bij, en Van Eedens Van de koele Meren des
Doods. Ik weet niet of neef Ducloux die boeken met veel zorg
had uitgezocht, maar in ieder geval troffen ze mij precies in wat
Montessori de gevoelige periode heeft genoemd. Misschien ook
omdat hij mij onderscheiden had door me die boeken in handen te
geven, maar toch vooral om de wijze waarop ik ervan genoot en
ze in me opnam in een hoek van die overvolle en rommelige pensionkamer op de Beeklaan, voelde ik me volwassen en – hoe pedant
dat ook mag klinken – boven mijn omgeving uitgegroeid. Het
kwam me ook niet in het hoofd, mijn huisgenoten de lectuur ervan
aan te raden. Geen schrijver die ik ooit voor Tolstoij gelezen had,
had mij zo het besef gegeven van de wonderbaarlijke macht van
het woord en van de even wonderbaarlijke macht om de psyche
van de mens te doorgronden. Van Eedens boek heb ik onlangs,
naast de studie erover van Riimke nog eens doorgelezen en me
er opnieuw over verbaasd, hoe eenzijdig en eentijdig het lezen
van een boek – als trouwens iedere waarneming – zich voltrekt:
ik had er alleen uitgehaald wat mij persoonlijk en op dat ogenblik
als verwant trof: de verwarrende en beklemmende onverzoenlijk[74]
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lieve meid was. Mijn twee vaderlijke vrienden maakten me ook
attent op de verliefde blikken van Adelino Lopez Pinto, een zestienjarige Portugees, die van Macao naar zijn vaderland terugkeerde, maar daar bleef het bij, omdat hij nog minder Engels sprak en
nog verlegener was dan ik. Hoe zeer het hem overigens ernst was,
bleek uit een brief in moeizaam Engels en met mijn wonderlijk
verhaspelde naam, die mij een paar maanden later via de Maatschappij Nederland bereikte. Jammer genoeg kon je bij ons thuis
op een dergelijke avontuurlijke briefwisseling niet ingaan.
Het samenzijn aan boord zou zeker minder ongedwongen zijn
geweest als ma niet in Colombo een acute infectieziekte had opgelopen, die haar, voor het eerst van haar leven ziek, tot ver in de
Middellandse Zee met hoge koortsen in haar hut hield. Het kwam
me voor alsof dit intermezzo der vrijheid me voor het eerst een
kans gaf om onbevangen met mijn medemensen om te gaan, om a
person in my own right te zijn en ik genoot ervan als een veelbelovende inleiding op het nieuwe leven, dat ik in Holland verwachtte.
Dat begon met nog een intermezzo der vrijheid. De familie
streek voorlopig in Den Haag neer, zo lang vaders nieuwe plaatsing niet vaststond, maar omdat het vermoedelijk wel Den Helder
zou zijn werden Ti, die dat jaar eindexamen moest doen, en ik, na
een paar weken in een pension op de Beeklaan, waar het naar kool
en boenwas rook, al vast uitbesteed bij een boekhandelaarsfamilie
aan de Kanaalweg in Den Helder. Het waren mensen, die ons koud
noch warm lieten, maar ons in ieder geval meer als betalende logees dan als kostkinderen behandelden, wat gelukkig aansloot bij
het besef van mijn eigen identiteit dat ik sinds het vertrek uit
Indio gewonnen had. Dat ping op de een of andere manier ook
samen met mijn lectuur.
lk had sinds ik kon spellen zoveel gelezen als mij de kans werd
gelaten, rijp en groen uiteraard en zonder veel kritisch besef en
zoals de meeste lezers wel zullen doen, voor alles reagerend op de
mogelijkheid tot inleving, tot opnemen in de eigen fantasiewereld.
Wel ontleenden Ti en ik in de huiselijke kring een zeker zelfbesef
aan onze belezenheid: ik herinner me, dat we mijn oudste broer
voor zijn eindexamen uiterst hulpvaardig uittreksels leverden van
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me voor, dat de tegenwoordige opwindende vrouwen niet de
schoonheidskoninginnen met haar gestandaardiseerde mannequinmaten zijn, maar de vrouwen die, met of zonder schoonheidsmiddelen, een bepaald type tot aan de misvorming toe (Jayne
Mansfield) accentueren. Hoe dan ook : ik was noch mooi, noch
opwindend noch koket genoeg om mijn type te accentueren, daargelaten dat we schoonheidsmiddelen alleen kenden in de overmatige vorm waarin Javaanse en Japanse hoertjes die toepasten we reden door hun buurt naar school en zagen ze dus altijd te
pronk zitten - of in een meer bescheiden gebruik van `bedak',
wat we Indisch en dus ook verwerpelijk vonden.
Ik had nooit een uitverkoren vriendin gehad - afgezien van Ti,
die ook alweer in de eerste plaats `functioneel' was - en laat staan
een vriend, ondanks dromerige verliefdheden. Maar het kon mij
niet ontgaan dat de montere kaptein van de Rembrandt en een
wereldwijze jonge financier, die in Colombo aan boord kwam,
iets aantrekkelijks zagen in mijn bokkig verzet tegen ma's pogingen, mij als jongedame te laten optreden. Half plagend, half
ernstig daagden ze me uit tot lange discussies. Het waren eigenlijk mijn eerste intellectuele gesprekken, en ik vond het heerlijk
mijn eigen gedachten half stamelend tegenover de hunne te
plaatsen of speels te pareren, als ze me in het nauw dreven. Mijnheer d.K. hield me een Franse Tolstoij-vertaling voor en schrapte
een zinnetje aan: 'Les femmes sont plus materialistes que nous.' Op
mijn laatste verjaardag hadden mijn ouders me de toen befaamde,
maar ik vermoed niet door hen zelf gelezen, emancipatieroman
Hilda van Suylenburg gegeven. Die hele litanie van vrouwenleed
en -onrecht had veel indruk op me gemaakt, al werd ik hier en
daar wel eens een beetje kriebelig van het hooggaand idealisme
van de schrijfster, maar in ieder geval kon ik eruit putten om een
heel arsenaal van neuswijze argumenten toe te voegen aan mijn
eigen spontane reactie: hoe `materialistisch' zouden de mannen
zijn, als ze altijd de boel moesten opruimen en de luiers wassen en,
dacht ik erbij, maar dat durfde ik niet te zeggen, geplaagd werden
door 'the curse'. Dan lachten ze hartelijk, maar niet superieur en
kapitein U. sloeg vaderlijk zijn arm om me heen en zei dat ik een
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Op 20 december igio gingen we aan boord van de Rembrandt
voor de thuisreis. Het leek me de gelukkigste dag van mijn zestienjarig leven. Het was een rustige winterreis met weinig passagiers,
hoofdzakelijk thuisvarende zieken en marinemensen. Twee dingen
zijn me vooral bijgebleven van die reis: de als een verlossing ervaren plotselinge overgang van de tropen naar de winter: in
Suez smolt het asfalt, in Port Said sneeuwde het boven dat rare
quasi-oosterse havenfront, en we lieten genietend de natte vlokken
in onze mond dwarrelen. Het ander: de opwindende ontdekking,
aardig gevonden te worden. Neen, het ging niet om een prille
liefde, en het was ook niet zo, dat ik me voor die tijd een verschoppeling had gevoeld. Maar het was zó, dat ik voordien niet
anders kende dan dat de mensen om zo te zeggen functioneel
vriendelijk en hartelijk tegen me waren: de eigen gezinsleden, de
door omstandigheden toegewezen vriendjes en vriendinnetjes,
de vrienden van vader op de vloot, die altijd graag aan een gezinstafel kwamen meeeten en in ruil daarvoor ons met lekkers en
cadeautjes overlaadden. Ik had me nooit ingebeeld, dat dat iets met
mezelf te maken had, zomin als ik mezelf ooit voor een mooi of
zelfs maar aantrekkelijk meisje had gehouden. Het lijkt me soms,
dat het 'mooie' meisje verdwenen is, en zeker het lelijke'. Niet
omdat in twee generaties het menselijk ras zoveel verfraaid zou
zijn, maar de traditionele schoonheidsnormen zijn losgelaten – zie
maar eens hoe weinig beroemde schoonheden van omstreeks woo,
Lola Montez of la belle Otero, ons nu nog via haar foto's kunnen
bekoren. Vaak vinden we ze alleen maar ordinair. En het komt
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Modjokerto plaats hebben. Een oud-collega van vader dreef daar
met zijn vrouw een hotel, waar ze werden uitgenodigd en zo
trokken mijn ouders daarheen vergezeld van een tegenstrevende
aannemeling, want juist op die dag barstten de feesten uit, en Jan
speelde een leidende rol in de feestcommissie van onze school.
Aan Ti en mij werd het beheer van het huis en de twee kleintjes
overgelaten. Wij bleven van tevoren opzettelijk wat vaag over
onze plannen, maar toen het rijtuig eenmaal was weggereden,
waren we het erover eens, dat het 'de kinderen' niet zou schaden
of en toe eens onder de hoede van de betrouwbare baboe achter te
blijven. We trokken een paar keer uitgelaten over onze ongekende
vrijheid naar de stad. Van het schoolfeest herinner ik me alleen, dat
we zingend over het schoolerf lopend, Reeser tegenkwamen en
allemaal plagend leve-de-koningin gingen roepen, waarop hij
vrolijk terugzwaaide. Maar het mooiste was een maskerade in en
om de Stadstuin. Er lagen nog ergens een paar Pierrettepakjes van
een feest in het residentiehuis. Die lieten we netjes door de baboe
opstrijken en daarin dwaalden we in een paroxisme van verboden
vrijheid hossend en zingend tot een eind in de nacht door de stad
rond, om moe en verzaligd in de luxe van een kossong van twee
kwartjes naar huis terug te rijden.

[701

OMZIEN IN VERWONDERING

naar Holland terug te kerenwel eenvleugje heimwee bevatten naar
de oude omgeving van hun jeugd, maar vooral het vaste voornemen er in betere doen te gaan leven, gesymboliseerd door een
Haags herenhuis. Al was Indie niet meer als in de 17de en i8de eeuw
het land, waar bekwame bankroetiers of leden van een verarmde
adelsfamilie heen trokken met het plan er zich in de kortst mogelijke
tijd te rehabiliteren door het verwerven van een zo groot mogelijk
vermogen, het bleef het land, waar alles draaide om geld verdienen,
en waar maatschappelijk aanzien louter afhing van een paar
honderd gulden meer of minder in de maand.
In die wereld, waarin bijvoorbeeld nog minder gevlagd werd
dan toentertijd in Holland, en waar niet te vergeten de juichende,
nationalistische volksmassa uiteraard ontbrak, deed de voorbereiding van een uitvoerige Orangistische feestweek wel een beetje
opgeschroefd aan, en achteraf ben ik er dan ook van overtuigd
dat de organisatoren in de 'nationale gebeurtenis' in de eerste plaats
een aanleiding zagen tot stimulering van het nu niet zo bijzonder
bloeiende amusementsleven van de koloniale stad. Maar het blijft
voor mij een gewetensvraag in hoeverre ik dat toen met mijn veertien jaar doorzag. Een enkele spottende opmerking van Reeser
kan me wel op weg geholpen hebben, en in de ogen van een zuinig
en nuchter man als mijn vader was het ook wel mal, dat in de
Soerabajase restaurants tot tweemaal toe op een `vals' bericht een
champagne-orgie losbarstte. En mal vonden we het ook wel dat
heren op paarden, in wat een laatmiddeleeuws herautenkostuum
moest voorstellen, zwetend onder valse pruiken en schmink, tot
aan de Oedjoeng kwamen opdraven om onder ongeschoold
trompetgeschal de blijde gebeurtenis of te kondigen. Maar er
was ook een andere kant aan de zaak: ook wij waren niet verwend
met feestelijkheden en bestudeerden dus niet zonder belangstelling
het weekprogramma. Daar kwam nog iets bij. Mijn oudste broer
zou dat jaar eindexamen doen en naar Delft gaan, en mijn moeder
stond erop, dat hij voor zijn vertrek kerkelijk aangenomen werd.
Aangezien de hele stad dat jaar blijkbaar niet genoeg aannemelingen
opleverde voor ma's moderne dominee, zou de plechtigheid gecombineerd worden met die van een paar andere plaatsen en in
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schommelstoelen. Ik leg mijn handen op het koude marmer van de
tafel aan weerszijden van mijn verse blok schrijfpapier en staar
in de leegte: over het veld vlammende canna's, over de grijze
weg, de bruinkolkende rivier en het moeras daarachter. Ik voel
me als in een etalage. Als er een bekende het erf op komt, kan ik
nog altijd quasi dorre blaadjes van de planten gaan plukken. En
als er maar niemand komt vragen of ik goed opschiet. Als ik nu
ergens lees, dat de jeugd van de overheid ruimte en materiaal
eist voor `creatieve arbeid', moet ik aan die situatie terugdenken.
Moeizaam heb ik zo nog een verhaaltje geschreven, toen kwam gelukkig het overgangsexamen met veel proefwerken, en dan was
er altijd nog de malaria. Het heeft lang geduurd voor ik weer,
tussen de vier wanden van mijn Leidse kamer, met de deur op slot,
tot schrijven kwam.
In de eerste maanden van 1909 werd er op Soerabaja druk vergaderd en georganiseerd aan de voorbereiding van de feesten die
zouden moeten losbarsten bij de to verwachten en lang verbeide
geboorte van een troonopvolger. Dat was toen en daar eigenlijk
een vreemd verschijnsel. Men was in Nederlands Indie – in de
jaren ' 20 zou dat gaan veranderen – weinig politiek, nationaal en
ook kerkelijk geinteresseerd. De grote scheidingslijn liep er tussen
E uropeaan en Wander', niet tussen Hollanders en niet-Hollanders.
Ik heb er geen cijfers van, maar het aantal kerkgangers was zeker
veel geringer dan in het vaderland, wat natuurlijk ook samenhing
met het verstrooid wonen over de hele archipel. De politieke
belangstelling moest wel verschalen in een koloniale maatschappij,
die vanuit Den Haag geregeerd werd, en kromp ineen tot kankeren
over wat de eigen directe belangen raakte. Velen voelden zich in
de minder gebonden koloniale wereld bevrijd van de tradities en
de onderlinge controle van het Brabantse of Drentse dorp, waar
ze vandaan kwamen, en waar rooms en katholieke staatspartij,
gereformeerd en antirevolutionaire partij een hechte en ondeelbare autoriteit vormden. De koloniale wereld was een door en door
materialistische wereld van mensen, die niet wortelden in de grond
waarop ze leefden, en voor wie het verlangen en het vaste plan
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het, dat Ti letterlijk een slip van mijn rok vast had, toen ik in het
`Bureau Hoofdredactie' doordrong. Daar zat achter een rommelig
bureau een lange man met wit haar en een vuurrood gezicht ons
met verstrooide verbazing aan te kijken. Ik reikte hem plechtig
zijn eigen brief over en hij wierp er een blik in.
`Bent u . . . ben jij dat?'
ja, mijnheer.'
hebt dat verhaal toch niet overgeschreven of vertaald?'
`Nee, mijnheer, wat dacht u?' riep mijn zusje.
Grinnikend viste hij mijn handschrift uit de chaos voor hem,
vouwde het open, verbeterde er demonstratief een paar taalfouten
in. Toen haalde hij zijn portefeuille uit zijn zak: honoreren die
eendagsvliegen gewoonlijk met een tientje' en met een nonchalant
gebaar reikte hij mij een krakend nieuw brief je over.
In een chaotische gevoelsverwarring stonden we een minuut
later weer op het klevende asfalt. Opluchting noch teleurstelling
over het ongevaarlijk gedrag van de gevaarlijke man hadden bij
mijn weten deel aan die verwarring. Maar mijn zusje zei snuivend:
Tendagsvliegen I' En ik: `Stel je voor een heel tientje!? Maar wat
doen we ermee? We zullen het thins moeten vertellen.'
Ook dat bleek een gespleten ervaring. De triomf van quasi
nuchter dat tientje op tafel te leggen met een sober gehouden toelichting erbij en de volstrekte weerloosheid tegenover vragen als:
`Hoe ben je daarop gekomen?' of: %Tat bedoel je er eigenlijk
mee?' En dan het langzaam aansluipend gevoel dat je verraad hebt
gepleegd. Aan wie, aan wat? En dat je jezelf de weg terug naar de
geheime zonde onherroepelijk hebt afgesneden. De gedrukte
krant komt open en bloot in huis. Hij wordt aan bezoekers voorgelegd en passages eruit worden hardop voorgelezen. Ik word
aangemoedigd. Het probleem wordt onder de ogen gezien hoe ik
rustig en ongestoord kan `werken'. Voor de zondagochtend wordt
me de hele voorgalerij ter beschikking gesteld. Het is de voorgalerij
van het Indische huis: aan de open kant pilaren als bruggepijlers
en in drie vakken `gemeubeld'. In het midden staat het plantenrek
met de blauwe Japanse potten, dat op iedere vendu verhandeld
wordt, links en rechts twee zitjes, een met rechte en een met
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meen te kunnen zijn, dat ze niet op bedrog konden berusten. Maar
al wat ik in de loop der jaren gehoord en gelezen heb over studie
van spiritistische en parapsychologische verschijnselen, heeft me
zo gesterkt in de overtuiging, dat ook wie er mogelijk met pure
nieuwsgierigheid aan begint, onvermijdelijk verdwaalt in het
willen geloven, dat ik mijn aandacht liever op minder drassige
terreinen van het menselijk weten heb gericht.
1k weet niet met zekerheid of het in mijn i3de of i4de jaar was,
dat mijn schrijflust niet meer genoeg had aan de schoolopstellen
en ik aan een dagboek begon. ZO lag het wel echt, want aan het
jou-mijn-dierbaar-dagboek-kan-ik-alles-toevertrouwen had ik helemaal geen behoefte. Daar was ik veel te gesloten voor en bovendien zo bang, dat het in handen van anderen (met name van ma)
zou komen, dat ik er nooit onbevangen mijn gedachten in neerschreef. Bij later doorlezen werd ik dan zelf kriebelig over de
onbelangrijkheid van de inhoud en de onwaarachtige toon.
Toen ik me door de slechte feuilletonverhaaltjes in de Soerabaja
Courant liet uitdagen dat ook eens te proberen, had dat ook heel
weinig met uitingsdrift en scheppingsdrang te maken, het was

een geheime zonde zoals duimzuigen of neuspeuteren, ongeveer
wat men nu `creatief bezig zijn' noemt. 1k zond een uit afgeleide
motieven samengesteld verhaaltje in onder pseudoniem, gaf de
school als adres op en kreeg boven verwachting een week of zo
later van de concierge een brief uitgereikt met een uitnodiging
aan de schrijver van het ingezonden verhaal om in de ochtenduren eens op de redactie te komen praten. Daar stond ik. De
schooluren liepen van zeven tot een. Ik kon mijn geluk en mijn
zorgen niet meer aan en nam Ti in vertrouwen, die bedacht, dat
we over een paar dagen vakantie kregen en dan vroeg naar huis
gingen. Maar een geheim van twee blijft geen geheim. Op weg
naar het bureau van de krant in de benedenstad begon Ti te aarzelen. Ze had met een wereldwijs meisje uit Naar klas over ons plan
gesproken en die had gewaarschuwd: 'Die, wah! een slecht sujet,
een vrouwenjager.' Daar stonden we: twee `vrouwen' in witte
beb6jurken met kanten strookjes! Maar ik zette door en zo kwam
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doordat de vrouwen van de bazen, vrijwel allen oorspronkelijk
marinepersoneel, het niet nodig vonden, dat haar mannen societeitsklanten werden nu ze eindelijk eens minstens zes jaar achter
elkaar aan de wal bleven, van sociEteitsleven was in de holle zaal
met een even hol toned erachter weinig te bespeuren. En omdat de
inheemse bedienden niet over het gezag beschikten om Europese
kinderen te weren, liepen wij er 's avonds en vooral op de zondagochtenden in en uit. Zo konden we ons gemakkelijk meester maken van een van de ovale tafeltjes met drie poten, die de kern van
de altijd lege zitjes vormden. In korte tijd waren we geroutineerde
en verslaafde tafeldansers geworden, soms gespannen ernstig en
verbluft over verschijnselen, die we niet verklaren konden, maar
meestal in pueriele lachstuipen om de dwaasheid van de opgevangen `antwoorden'. Het meest intrigerend aan de hele geschiedenis
was wel, dat ons erkend 'medium', de enige, die de tafel niet kon
loslaten zonder dat het spel verbroken werd, een opmerkelijk dom
meisje was, in wie we onmogelijk de listige geest konden zien, die
ons allemaal bij de neus nam en die bovendien zeker niet in staat
was een aantal van de antwoorden te bedenken en te formuleren.
Wat voor ons nooit meer dan een spannend en natuurlijk heimelijk
spel was geweest, vond een tragisch einde. Een van onze antwoorden was een voorspelling geweest: Mijnheer P., een eenzelvige en
van zijn gezin vervreemde overbuurman, die ons tijdens de westmoessonregens 's nachts opschrikte door op de hol kwakende
kikkers in de tjemaralaan te schieten, zou op 6 mei sterven.
Midden in een verjaarspartijtje voor mijn jongste zusje, op de 7de
mei, kwam een van de buren ontsteld binnenlopen en fluisterde,
voor ons allen verstaanbaar, mijn vader in, dat de man cyaankali
had ingenomen. De zesde mei, zei er een met trillende lippen en
een hysterische, algemene huilbui brak los. Het was afgelopen
met wat we nu als een gevaarlijk spel waren gaan zien. Een verklaring ? Ik heb er tot nu toe geen kunnen vinden, maar ook in
mijn later leven nooit meer enige aanvechting gehad me in het
spiritisme te verdiepen, al zou ik uit menselijke en wetenschappelijke nieuwsgierigheid graag een verklaring hebben van een aantal
verschijnselen, waarvan ik op grond van mijn herinnering zeker
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koetang sprongen, als ze een paar knoopjes los maakte. Er groeide
in mij een gespleten voorstelling van de liefde die ik niet onder
woorden zou hebben kunnen brengen, maar die enerzijds zuiver,
romantisch, boekig en liollands' was, en met vrieskou en lente
te maken had, anderzijds van een smoezelige en smoezelende seksualiteit, die Indisch' was en samenhing met een natuur, waarin
altijd dorre bladeren vielen en de groeikracht een onzichtbaar
opdringende bedreiging was.
`Indisch', met alle Ater en geboeidheid die het in mij opriep,
was ook onze bemoeienis met het spiritisme. Verhalen van een
buurvrouw van ons moeten ons erop gebracht hebben, er in de
praktijk eens een proef mee te nemen. Zij was een Indische dame
met een verleden, tegenover de kinderen maakte ze graag toespelingen op een verhouding die ze gehad zou hebben met een
bekende gouverneur-generaal, aan wiens hof ze verkeerd zou
hebben. Ze was een bete noire van mijn vader, die haar roddelarij
verafschuwde en zich ergerde aan haar pover cultureel snobisme
van zich handhavende Indo. Wij bladerden eindeloos in de stapel
zware banden met al de tekeningen van Verheul, die bij haar op
een marmeren tafel in de binnengalerij lag, we lachten om haar
sterke verhalen, haar blunders, wanneer ze ontwikkeld wilde doen,
maar vooral om haar half gecamoufleerd bijgeloof: een stokoude
baboe, haar getrapte slaaf en vertrouwde, richtte op haar verloochend initiatief bizarre afweermiddelen op tegen haar grote angst,
het onweer: hoopjes as, gestoffeerd met aan sapoe-lidi's gestoken
lomboks, uitjes, etc. Barstte het onweer dan toch los – en dat was
geen zeldzaamheid – dan verzamelde ze ons allemaal rondom haar
bed in een kamer met gesloten jaloezian en gordijnen, vertelde
op gejaagde toon haar meest pikante verhalen om ons vast te
houden, maar onderbrak die telkens om met een gil achter een
stapel kussens en goelings weg te duiken, wanneer de weerschijn
van een bliksemflits binnendrong en de slag krakend over het hoge
dak scheen te rollen.
Behalve de officierssocieteit Modderlust bezat de Oedjoeng een
societeit van de `bazen', de Eendracht, een vrij groot gebouw met
een verwaarloosde tuin en schommels achterin. Of het nu kwam
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kan omschrijven als uitgestelde seksualiteit, die ons thuis omgaf,
iedere schijn van voldoening om dat vrouw zijn uitsloot, deed me
weerloos en verward staan tegenover een onbehaaglijk soort seksuele preoccupatie, die ik nu achteraf onderken als typisch voor de
koloniale maatschappij dier dagen. De inheemse wereld was uiteraard niet aangeraakt door het Europese victorianisme en de Europese man had dat als een bijzonder gerief van de koloniale maatschappij aanvaard. Maar dat bracht weer een bijzonder soort huichelarij mee in de Europese vrouwenwereld, waar er niet te openlijk
over gesproken kon worden, dat mijnheer X met zijn Javaanse
huishoudster leefde. Ook in Europa was de erotische spanning in
het gezelschapsleven in die jaren, toen de inkijk in een lage bloes of
het zichtbaar worden van een knie een schok door een man deed
varen, veel hoger dan in de tijd van de bikini en de tot landerige
opsnijderij vervallen seksuele openhartigheid. In die eigenaardige
vermenging van aan de inheemse wereld aangepaste vrijmoedigheid en de gehuichelde preutsheid, waarmee het 'blanda'-zijn geaccentueerd werd, werd die erotische spanning tot een voortdurende, bijna opdringerige aanwezigheid van het seksuele, ook in de
schoolklas. Er waren leraren bekend om hun neiging schuine
moppen te vertellen en bij wie we demonstratief onze jurken van
achter neertrokken, als ze zich belangstellend over ons werk bogen.
Wij van onze kant keken geforceerd angstig de teksten door die
in de klas gelezen werden om tijdig keelpijn te krijgen, wanneer er
woorden als boezem, baren e.d. in voorkwamen. Met de Oedjoengjeugd onder elkaar deden we de gebruikelijke gezelschapsspelletjes, waar zoenen en openbare bekentenissen wie je `vriend' was
aan te pas kwamen, maar onze activiteiten bleven altijd in een sfeer
van schuchtere plichtmatigheid, hoewel wij meisjes ons wel door
de jongens uitvoerig lieten inlichten over de voorstellingen op
pornografische briefkaarten, die onder de jongens op school
circuleerden. Onderlinge erotische belangstelling, die typisch
Indische badkamernieuwsgierigheid naar elkanders lichamelijkheid, kenden we alleen van meisjes onder elkaar. Ik werd gefascineerd en afgestoten tegelijk door een van de meisjes met indrukwekkende Jayne Mansfieldborsten, die als jonge diertjes uit Naar
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onhanteerbare lichamelijkheid ontvluchtte in gedroomde dansen
en sierlijke, moeiteloze atletiek. Dat laatste bij voorkeur in grote
ruimten, waarin ik me zat te vervelen (kerken vooral) en mijn evoluties verrichtte aan overhangende galerijen en zwevende lichtkronen.
Het optreden van de menstruatie in de loop van mijn veertiende
jaar was evenmin een verrassing voor me als ma's reactie crop:
`och, och, An ook al een vrouw,' en het uitreiken van banddoeken.
Wel een verrassing, en geen aangename, was de ervaring van wat
de Engelse vrouwen naar mijn mening niet ten onrechte the curse
noemen. 1k heb er heel wat meer onder geleden dan onder de paradijsvloek. Ondermijnd door de malaria betekende het voor mij dat
ik me vier of vijf dagen van iedere maand doodongelukkig voelde
met krampende pijnen, duizeligheid en dreigende flauwtes en een
drukkende melancholic die zich niet liet wegredeneren door de
zekerheid dat het natuurlijk diarvan kwam. Thuis kon er, behalve
met Ti, niet over gesproken worden en het verlossende aspirientje
heb ik pas in mijn Leidse jaren leren kennen, hetzij omdat het niet
eerder bestond, hetzij omdat ma er nooit behoefte aan had gehad.
We gingen om zes uur naar school en kwamen om half twee thuis.
1k had hevige bloedingen die zich met een dock niet lieten stelpen,
dus deed ik er drie over elkaar. Wij droegen witte `bebejurken'
en dus vroegen de meisjes uit de klas, als ze aan het eind van een
uur opstonden, over en weer elkaar gespannen, misschien wel wat
opgeschroefd gespannen, of je `nets zag'. Voor het bord komen
was een kwelling van onzekerheid, urenlang op die prop katoen
zitten ook, en ik had bovendien het gevoel voortdurend in een
wolk van dierlijke stank te lopen die iedereen moest opmerken.
Een tijd lang werd mijn ellende nog vergroot doordat een van onze
passanten-huisartsen een `rechthouder' voor me liet maken, een
constructie uit staal en leer, die tegen mijn vooroverzakkende
rug werd aangesjord en die in de tropische temperatuur tot een
regelrecht martelwerktuig werd. Aileen door hardnekkige sabotage
kon ik me daar op den duur aan onttrekken.
De weerzin tegen het `vrouw zijn', waarmee dit alles me wel
moest vervullen, te meer omdat de sfeer van wat ik nog het best
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bijzonder heilzaam zouden zijn. Soms lukte het me 's morgens weg
te sluipen zonder de glibberige inhoud van de beker bij mijn bord
door mijn keel te laten glijden, maar meestal kwam de djongos
hem me dan buiten adem en met een brede grijns bij de tramhalte
achterna dragen.
De dreigementen, waarmee ma op mijn ziek zijn en mijn verzet
tegen haar geneeswijze reageerde, draaiden steeds om hetzelfde
thema : mager, tanig en kromgegroeid zal nooit een man naar je
omzien. Het was maar al te duidelijk, dat mijn moeder niet over
mijn kansen op liefde sprak. Over liefde werd bij ons thuis niet
gesproken en mijn – latere vrijages heeft ze voor zover ze ervan
wist, altijd gedwarsboomd. Wat mij als een schrikbeeld werd voorgehouden was het verspelen van de status van getrouwde vrouw
en die kon mij op mijn veertiende jaar gestolen worden. Ten eerste
omdat ik een bijna aangeboren weerzin had tegen ma's streven
naar status, en ten tweede omdat naar mijn toenmalige voorstelling
het huwelijk niet zoveel verschilde van prostitutie. 1k tracht me nu
te realiseren hoe dat kwam. Om te beginnen: het huwelijk zoals
ik het me thuis voorgeleefd zag, had met liefde, tederheid, laat
staan met verliefdheid weinig te maken. De wijze waarop ik, vijf
a zes jaar oud, mijn seksuele voorlichting kreeg, bracht de manvrouw-verhouding voor mij in een sfeer van nieuwsgierigheid,
heimelijkheid en viezigheid. En denkelijk omdat mijzelf op die
leeftijd ieder bewust seksueel verlangen ontbrak en ook omdat bij
alles wat ik daaromtrent zag, opving en op de duur begon te lezen,
het initiatief altijd bij de man lag – ik las wel al veel omstreeks mijn
tiende jaar, maar toch nog geen vampverhalen – was in mijn voorstelling de seksuele ontmoeting niet anders dan die ik voor mijn
ogen zag van eenden en kippen: iets wat de man wilde, of zelfs
afdwong en de vrouw verdroeg – onder zekere voorwaarden.
Ook op mijn veertiende, vijftiende jaar stond het voor mij nog
vast, dat ik dat niet zou verdragen, wat zich overigens, hoe weet ik
niet, liet rijmen met een verzwegen en verdroomde liefde voor een
jongen uit mijn klas die Max heette, zonder ook maar de minste
poging tot toenadering. Tegenover de verachtelijke `liefde' schiep
ik me er een van louter vertedering, zoals ik mijn onaantrekkelijke en
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benauwde tram naar huis en de onveranderlijke ontvangst thuis:
ma, een beetje medelijdend wel, maar toch meestal dadelijk overslaand in het ongeduld van oergezonde mensen tegenover ziekte,
en in verwijten, want, hoe dan ook, op de een of andere manier
was het altijd je eigen schuld. Toen ik later eens las, dat Carlyle
gewoon was bij de herhaalde ziekten van zijn vrouw op gezette
tijden met dreunende stap haar kamer binnen te wandelen, de
bedgordijnen open te trekken en uitdagend te vragen: 'Jane, ben
je nog niet beter ?' herkende ik de procedure. Maar in ieder geval
had ik de enige uitkomst, waar ik nog naar haakte, bereikt: mijn
bed, waar onder een wollen deken het rillen tenminste ophield en
ik drie dagen lag te zweten, te woelen, te ijlen tot de koorts me
slap als een vaatdoek en bloedarm achterliet. De medische verzorging aan de Oedjoeng was wel gratis, maar dan ook niet al te
best: de eerste jaren was die in handen van steeds wisselend passanten, officieren van gezondheid van de marine die een paar weken
of maanden op Soerabaja zaten in afwachting van een gelegenheid
om thuis te varen met als vaste spil de `derde dokter' Krul, een
apotheker-assistent die de apotheek beheerde en een goed figuur
zou hebben gemaakt in een roman van Dickens. Later werd er een
vaste burgerarts aangesteld, die, zoals weldra bleek, om zijn querulantisme met zijn grote gezin de hele archipel had doorgezworven
en met wie ook aan de marinewerf de conflicten niet van de lucht
waren. In Aan de Oedjoeng is de dokter wel de meest naar het leven
getekende figuur. In vaders kast stond een grote stopfles met kininetabletten, waaruit wij preventief op gezette tijden er een paar te
slikken kregen. Als ik meende weer een aanval te voelen opkomen, stal ik er handjes vol van zonder overigens veel resultaat te
zien, ten goede noch ten kwade.
Die malariaperiode heeft met onderbrekingen wel een jaar of
drie geduurd en de bijkomstige narigheid ervan zeker nog langer.
Ma's therapie kende maar een medicijn: veel eten, met name ‘versterkende middelen'. Het paste in haar paranoische geest, dat daar
bij uitstek de betrekkelijk weinige eetbaarheden toe behoorden,
waar ik een tegenzin in had: bananen en rauwe met suiker tot een
slijmerige massa geklopte eieren, die vooral 'op je nuchtere maag'
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aan hoe ze dat compliment in de danslessfeer moest opvatten: op
de terugweg werd ik schamper onderhouden over mijn houterigheid en afgetrokkenheid.
De periode die voorafging en samenviel met mijn prille jeugd
was de bloeitijd van het materialisme, maar tegelijk van een idealisme, dat met veel nadruk het geestelijke, het hogere, tegenover
het materiele stelde. En daarbij ging het allerminst om tegengestelde stromingen: het waren juist de door de traditionele christenen uit naam van de Geest zo heftig bestreden materialisten:
socialisten, anarchisten, atheisten en de aanhangers van allerlei
pseudo-godsdiensten als vegetarisme, rein-leven-beweging etc.,
die vervuld waren van het Hogere en in een onbeperkt vertrouwen
in de menselijke goedheid de Geest – het mag dan een andere geweest zijn dan die van de christenen – uiteindelijk zagen triomferen.
Met dat alles had mijn strijd tussen geest en stof, mijn bedrukt
zijn door mijn lichamelijkheid, voorlopig weinig te maken. Aileen
al niet omdat ik met al deze idealismen, noch met het principiele
materialisme enig contact of er zelfs maar enige weet van had.
In het milieu, waarin ik verkeerde, waren socialisten 'rare' mensen,
ontevredenen en herriemakers, `raar' waren ook vegetariers en
Kollewijners, waarmee Speenhoff terecht de spot dreef net als met
de kiesrechtdames. Het ging bij mij niet om principes of overtuigingen, maar puur om eigen ervaring. Daar was om te beginnen
de malaria, die ik vermoedelijk heb opgedaan op een tocht die we
op een vakantieochtend dwars door het rizoforenmoeras achter de
suikerpakhuizen maakten, op blote voeten stappend over de
dubbele waterleidingbuis, die daar vlak boven de modder dwars
doorheen liep. De malaria die me jarenlang gekweld heeft, me
broodmager, rondgerugd en tanig van kleur maakte en me telkens
weer midden in een lesuur op school met een rillende koorts overviel. Ik klemde me aan de bank vast om stil te blijven zitten, mijn
tanden op elkaar tot de hele bank mee ging trillen en het meisje
naast me zei: `Mijnheer, ze heeft weer een aanval, stuur haar naar
huis.' Het wachten aan de tramhalte, rillend in de brandende zon,
de voortdurende angst om flauw te vallen, de eindeloze rit in de
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Mook weinig dankbaar was voor de onderscheiding, ze voor de
klas to mogen (moeten) voorlezen. Er was geen schoolvereniging,
geen club, en van de gymnastieklessen, die 's avonds werden gegeven, waren wij, Oedjoengers om de afstand vrijgesteld. De klassen
waren gesplitst in de meisjes, altijd op de voorste banken en de
j ongens, daarachter, en het was een uitzondering als we buiten de
les – en daarbinnen uiteraard niet – enig contact met elkaar hadden.
In de vrije kwartieren trokken de meisjes zich terug op hun eigen
terrein: de `meisjestuin' met een grote pendoppo erin en een paar
overgeschoten leslokalen.
Maar het is niet dit gebrek aan schoolleven wat mij met een zekere weerzin terug doet zien op mijn Indische schooljaren, noch
de eentonigheid van het Oedjoengbestaan, wat wij toen dank zij
onze leeswoede vooral nauwelijks als zodanig ervoeren. Ik heb ook
pas achteraf begrepen, waarom ik ten onrechte alles wat me tegenstond `Indisch' ging noemen, en een heimwee naar Holland koesterde : in mijn tekenmap schrapte ik het laatste jaar telkens een week af.
Wat mij voortdurend dwars zat in die jaren en nog lang daarna
– de vraag is of ik het ooit ben kwijt geraakt – was mijn lichamelijkheid.
In de voorafgaande jaren hadden wij, zoals bij onze opvoeding
hoorde, niet alleen muzieklessen, maar natuurlijk ook danslessen
gehad. Wij kregen die van mijnheer Polak, een kleine tengere man
met een hoofd vol zwarte krullen en altijd een verse bloem in een
knoopsgat van zijn correcte zwarte pak; af en toe sprak hij de ma's,
die de lessen bijwoonden – ik heb nooit begrepen waarom dat alleen bij danslessen gebruikelijk was – met een verzorgde bulging
toe, wanneer hij een nieuwe dans begon.
Bij die ma's was er een die in de nu niet bepaald cultureel overspannen sfeer van het garnizoensstadje een roep van begaafdheid
en dus van een tikje vreemd-zijn genoot: zij gaf af en toe voordrachtavonden, waarbij ze, haar knappe verschijning gehuld in
wit Zwitsers borduurwerk met een roze lint om het middel, zoals
dat toen heette: vaerzen zegde. Op een van de danslessen wendde
ze zich tot mijn moeder en zei: `Mevrouw Verschoor, dat donkere
meisje van u, een en al geest, he?' Mijn moeder voelde haarscherp
[58]

OMZIEN IN VERWONDERING

schoon, terwijl hij zijn bijziende ogen over de klas liet dwalen en
terloops een paar vragen stelde over wat hij de vorige les behandeld
had. Dan begon hij te vertellen. Zijn verhaal had niets van het
vader-des-vaderlands- en Goejanverwellesluis-conformisme, dat
het geschiedenisonderwijs zo vaak onverteerbaar maakt en onverteerd doet blijven. Hij sprak als een onbevangen toeschouwer,
die het allemaal met intense belangstelling had meegemaakt. Als
er een held aan te pas kwam, werd hij dat niet doordat ons dat
verteld werd, maar door wat er van hem verteld werd. Het was
geen 'debunking' geschiedenis die hij gaf, maar hij had wel een
scherp oog en een scherp en spottend oordeel over ijdelheid en
domme opgeblazenheid. Zijn vorsten en ministers waren altijd in
de eerste plaats mensen. Hij gunde zich een uitvoerige en meeslepende behandeling van de Frame revolutie ten koste van minder
boeiende perioden. Op die leeftijd konden we daarover in vuur
raken en tegelijkertijd bij de minder sociaal ingestelde Engelse
leraar gnuiven om de ci-devant-triomfen van de Scarlet Pimpernel. Reeser daagde graag enkelen van zijn leerlingen uit tot het
trekken van conclusies uit zijn beschouwingen over kolonialisme,
misbruik van macht, achterstelling van de vrouw e.d., en ik voelde
me uitverkoren als hij zijn vragen tot mij richtte. Veertig jaar later
heb ik hem nog eens weergezien ten huize van zijn schoonzoon,
prof. Beek. Toen ik erheen liep, vreesde ik de teleurstelling een
verstarde oude man te ontmoeten, maar hij sprak met de oude
onbevangenheid en kritische zin over de dramatische gebeurtenissen die zich toen juist in Indonesia afspeelden. Teruggekeerd van
onze Indonesische reis in 1952 zond ik hem het boekje Met eigen
Ogen, met een opdracht aan de eerste die mijn belangstelling wekte
voor de geschiedenis en de koloniale verhoudingen. Vooral die
laatste woorden hadden hem verheugd, schreef hij terug.
Ondanks mijn vrij slechte gezondheid hoorde ik op school tot de
goede middelmaat met een vaste onvoldoende voor tekenen en een
periodieke voor algebra en topcijfers voor geschiedenis, aardrijkskunde en Nederlands. Ik was binnenin wel trots op mijn opstellen
met een tien, maar ook zo weinig opgenomen in het school- of
klasseverband – bestond er eigenlijk wel zo iets? – dat ik Van
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gevraagd – verdiepte hij zich in ons woningprobleem. Natuurlijk
wist hij iets : een tante van hem bewoonde nominaal een benedenhuis in de Ochterveldstraat, maar had er alleen wat meubels
opgeslagen en ze zou het zeker tijdelijk aan zijn vrienden voor
een prix d'ami willen af staan. Wij volgden hem weinig overtuigd,
maar het bleek nog waar ook. Er werd met de tante getelefoneerd,
de opgeslagen meubels, waarbij we even verschoten waren, bleken
inderdaad in een paar van de beruchte Rotterdamse alkoofjes
te kunnen worden opgestapeld, de prix d'ami bleek achteraf wel
ongeveer tweemaal de grondhuur te zijn, maar nou ja, en een paar
dagen daarna betrokken we onze eerste woning : twee kamers en
een keukentje in een koude-aardappelenbuurt, wat donker, wat
uitgewoond, wat vochtig, maar het stralende najaar, dat op die verregende, stormachtige zomer van ' 20 volgde, brachten we grotendeels door op de verveloze houten veranda aan de achterkant die
over een verwaarloosd tuintje uitzicht had op het toen nog open
land van Hoboken'.
Bij mijn eerste schamele pogingen als zelfstandige huisvrouw
legde ik me vooral op het koken toe, het enige van het huishoudelijk bedrijf, dat ik ooit met plezier gedaan heb, omdat je er iets bij
maakt. Het `stof verdelen' stond me zo mogelijk nog meer tegen,
nu ik het niet in opdracht, maar uit eigen initiatief moest doen.
Een moeilijkheid was, dat Jan mijn weerzin alleen deelde, voor
zover het ging om de tijd die in het huishouden ging steken, maar
wel gevoelig was voor het resultaat: ten slotte kwam hij uit een
huishouding, waar ieder jaar de tuinschutting geverfd werd en
's morgens om half zeven drie dienstboden begonnen met het
vegen, met natte theebladeren, van de tapijten, waarboven zijn
grootmoeder de vorige avond zorgvuldig de gordijnen had opgespeld in lakens.
Aan die lakens heb ik overigens plezierige herinneringen. Na de
dood van `Gropie' hadden Jans zusters die toen allebei verloofd
waren, de voorraden damast en linnen lakens, waar de Leidse student uiteraard geen belangstelling voor had, onderling verdeeld.
Toen wij trouwden in een tijd van textielschaarste, voelden ze zich
wel geroepen er ons iets van of te staan, maar een goede huisvrouw
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doet niet gemakkelijk afstand van haar linnenkastschatten en bovendien werd verondersteld, dat onze socialistische smaak niet
naar weelde uitging. Het gevolg was, dat wij en onze kinderen nog
lang geslapen hebben tussen de meubellakens, van prima katoen
overigens en de hoeken in keurig borduurschrift gemerkt met hun
bestemming: fantasiekastje, enz.
Ik had mijn tijd in Rotterdam hard nodig, vooral toen begin
oktober onze oudste zoon zich aankondigde: als ik nu geen doctoraal deed, wanneer dan ooit nog? De tijd van de lange winteravonden en halve nachten die verging aan lange gesprekken met
Dirk Struik, benutte ik dubbel door onder de hand een baby-uitzet in elkaar te prutsen. Zo we al neiging hadden gehad ons in die
gesprekken aan al te hoogvliegende toekomstdromen over te
geven, dan werden we daar wel van genezen door het lidmaatschap
van de afdeling Rotterdam van de CP. Rotterdam is, waardoor dan
ook, nooit een brandpunt van de communistische beweging geweest. De afdeling was een klein, sektarisch groepje met aan de
buitenrand wat in- en uitlopende maatschappelijk teleurgestelden
en kankeraars en een kern van toegewijde, tot ieder offer bereide
gelovigen. Onze intellectuelenpretenties konden alleen maar versterkt worden door het besef, dat we bij geen van beide groepen
thuis hoorden. En zo die pretenties er al waren, dan konden we
ervan genezen door het gedrag van ons parlementslid Van Ravesteyn te observeren die vanachter de bestuurstafel in die kleine,
rokerige zaaltjes een bijzonder talent toonde om sprekers tot
zwijgen te brengen of toegewijde havenarbeiders met een jarenlange staat van dienst in het harnas te jagen door ze vagelijk als
`die partijgenoot achter in de zaal' aan te spreken. Na die vergaderingen waren er vaak ontmoetingen en petit comite bij Martineau
op de Binnenweg, waar je over de wereldpolitiek sprak, gebakken
mosselen at en met reverentie toekeek hoe de dichter Leopold,
Jans oude leraar klassieke talen van het Erasmianum, een glas bier
met een scharretje nuttigde. Daar begon onze vriendschap met de
economieleraar Jan Hoogcarspel en zijn levendige, door en door
Rotterdamse vrouw Jo. Jan Hoogcarspel bleek behalve een opgewekt en hartelijk vriend en trouw partijgenoot, een schoolvoor[174]
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beeld van de begaafde jongen die door sociale belemmeringen
niet aan een academische vorming was toegekomen. Overigens
kwam de universiteit daar meer am te kort dan hij, die zich alle
kwaliteiten die die vorming kan opleveren dubbel en dwars op
eigen gelegenheid verworven had zonder daarvan ook maar iets
van een autodidactencomplex over te houden.
Bij Van Ravesteyn hadden we ook in '18 al Wijnkoop en zijn
vrouw Joosje leren kennen, en in de zomer van 'i8 had Jan hem
een keer op een verkiezingsvergadering in Leiden horen spreken en
zijn eerste indrukken samengevat in een paar woorden die als
karakteristiek hun geldigheid in het algemeen zouden behouden:
`ontroert niet maar is eerlijk, en zijn argumenten zijn steekhoudend.' Dave had, hoewel hij van nature heftig was, inderdaad niet
de dichterlijke bewogendheid van Henriette Roland Hoist, noch de
profetische nuchterheid van Gorter, noch dat vermogen van sprekers als Louis de Visser, Sneevliet, ofwel, de meest begaafde op dat
punt die ik ooit gehoord heb, Soekarno, om de emotionaliteit van
een gehoor te bespelen. Wij hebben later een droevige ervaring van
zijn oneerlijkheid opgedaan, maar tegenover Jans `Zijn we niet
allemaal ijdel?' zou ik, die niet dopers ben grootgebracht en geneigd ben, de grootste fout van de leugenaar te zien in het zich
laten betrappen, een andere vraag willen stellen: Vie is onder alle
omstandigheden altijd eerlijk?' Dave was het zeker in zijn overtuiging en in zijn argumentatie. Hij had uit overtuiging een –
moeilijke – politieke loopbaan gekozen, gekozen, want hij had
zeker ook iets kunnen bereiken in de literatuurwetenschap, maar
zo zijn spijt om het `gesjeesd' zijn al eens bovenkwam, dan hoogstens om zijn belezenheid wat al te nadrukkelijk te tonen, maar nooit
in de steeds larmoyanter vorm waarin Van Ravesteyn zijn gemiste
academische carriere betreurde en waardoor je onwillekeurig gesuggereerd werd dat zijn `mislul(king' een misrekening was geweest.
Joosje Wijnkoop, op het eerste gezicht niet beminnelijk, maar
bij nadere kennismaking hartelijk en gastvrij, speelde zelf geen rol
in de partij en kwam voor zover ik weet zelfs zelden op vergaderingen, maar ze was een grote steun voor Dave door haar intelligen[175]
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tie, haar tikje ironische mensenkennis, haar dapperheid, en de geestigheid, waarmee ze politieke tribulation iets van hun zwaarte wist
te ontnemen, al kon ze tegenover aanvallen op Daves persoonlijke
integriteit van een dramatische felh.eid worden. Dave gaf – met
Louis de Visser – het communisme in Nederland zijn gezicht, zijn
image zouden we nu zeggen, voor de verering en voor de karikatuur. Een karikatuur van Paul de Groot is bij voorbaat tot mislukking gedoemd, omdat hij nooit een image gehad heeft. Dave en.
Louis waren allebei goede sprekers, Dave meer in het docerendovertuigende, Louis in het enthousiasmerende. Louis' panache in
image en karikatuur was zijn voorhoofdslok, die hij in een daverende peroratie met een wild gebaar naar voren placht te zwaaien.
Daves image omvatte zowel zijn dictatoriale neigingen, zijn doordrijven, zijn gelijk hebben, als zijn onopvallende offervaardigheid
– hij leefde heel eenvoudig zonder te vervallen in wat wij krentenbroodjessoberheid plachten te noemen zijn politiek inzicht, zijn
reactiesnelheid en zijn volhardend vechten tegen de bierkaai. Zijn
karikatuur was onvermijdelijk op zijn `typisch-joods' uiterlijk en
tegen zijn joods-zijn gericht – en nog meer waren dat de voortdurende anonieme schriftelijke en telefonische aanvallen, hoewel
dat jood-zijn in zijn houding en ik neem aan ook in zijn gedachtenleven hoogstens een ondergrondse betekenis had, afgezien van de
ergernis die zijn vijanden hem gavel' door het hem voortdurend op
te dringen. Ook wel doordat Joosje niet joods was, hing er in hun
huis zelfs geen schaduw van een joodse sfeer, ze kenden geen
joodse feestdagen, maar ook niets van de vertederde herinneringen
daaraan van veel geemancipeerde joden, of iets van de sentimenteel
gehandhaafde gebruiken en met symbolen beladen gerechten uit
de joodse keuken: geen mierikwortelsaus of boterkoek voor Dave.
Toen wij er ons voor en in de Tweede Wereldoorlog van bewust
werden dat wij uitgeweken Duitse joden vaak minder sympathiek
vonden omdat ze ons te Duits waren, was het ons ook duidelijk
geworden dat `seder yolk zijn eigen joden heeft', dat joodse Nederlanders op een lijn stonden met Friese of Limburgse Nederlanders,
met Schotse of Welshe Britten, dat met andere woorden de aangenomen landsaard overwoog, net als bij onze Hugenoten, die
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niemand meer zo Frans vindt. Dit soort beschouwingen vervalt
altijd in generalisaties, maar zeker is dat Dave voor alles Nederlander was. Hoe Hollands hij was bleek uit een verhaal dat hij zelf
spottend vertelde: In 921(?) was hij met, ik meen, Kruyt en Van.
Leuven op een congres in Moskou, en ze maakten met alle gedelegeerden een boottocht. Waar de boot aanlegde liep de bevolking
te hoop en gaf naar 's lands aard zang- en dansdemonstraties. Bij
een van die verbroederingsfeesten werden de gasten uitgenodigd
ook iets bij te dragen. De Fransen stonden klaar met de Carmagnole, de Amerikanen met John Brown. De drie weggedoken Hollanders ontmoetten elkaar ergens in een donkere gang onder in het
schip.
In Rotterdam zag, hoorde en sprak ik ook mevrouw Holst voor
het eerst op een zondagochtendvergadering in een rokerig pijpenlaatje. Zo overtuigd en geladen, en tegelijkertijd zo broos en zo
hees, dat ik verwachtte haar ieder ogenblik te zien afknappen.
Het liep een beetje anders: ikzelf, drie maanden zwanger, werd in
de slechte atmosfeer zo misselijk, dat ik haastig naar buiten moest
lopen. Een klein jaar later bezocht ze ons in Amsterdam, boog zich
over de wieg van Jan Erik en vroeg vertederd: `Mag ik dat lieve
kindje eens even vasthouden?' Ze nam het kind van mij over, en
zoals ze daar zat deed ze me, bij alle verschil, denken aan de
Madonna van Fouquet met de trekken van Agnes Sorel: in beide
gevallen was er geen enkele binding met het kleine dikke jongetje
dat ze voorzichtig en op een afstand vasthielden. Henriettes brandende liefde voor het kind liet zich niet in een knuffelend gebaar
omzetten.
Met Den Haag bleven de betrekkingen na ons huwelijk gespannen,
ik weet niet meer waarom. Ma is nooit in de Ochterveldstraat geweest, Ti en de kinderen die langzamerhand geen kinderen meer
waren, kwamen wel eens een zondag over en vader bleef soms op
een dienstreisje – hij had na zijn pensionering weer een nieuwe baan
gezocht – een trein over, meestal in de vroege ochtend, wat ons een
panische schrik en hem angstige vermoedens over onze toekomst
bezorgde, want hij kon zich moeilijk verplaatsen in mensen, die
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tot diep in de nacht werkten en praatten en om 10 uur door de bel
uit bed gejaagd werden. Maar hij was diep geroerd, toen ik hem
van het kind vertelde en nam me dadelijk mee de stad in om me te
overladen met een hele vracht babykleertjes. Ma reageerde niet op
het bericht. Toen we een paar maanden later voor ons vertrek naar
Denemarken kwamen afscheid nemen, zei ze alleen: je moet oppassen, dat je in jouw toestand niet over drempeltjes struikelt, dat
kan wel eens gevaarlijk zijn.'
Begin februari ' 21 deed ik mijn doctoraal, niet zonder enige strubbelingen. Behalve dat men het in de faculteit blijkbaar wat ongegeneerd vond en iets in de richting van chantage om in kennelijke
staat van zwangerschap examen te doen, maakte Kalff bezwaar, toen
ik een datum met hem wou afspreken: 'Maar uw tentamen was
toch onvoldoende,' zei hij oprecht verbaasd. Er viel niets te bewijzen: de administratie kwam in het toenmalige universitair bedrijf, leek het wel, niet veel verder dan het boeken van de collegegelden. Kalif had me ruim een half jaar geleden het gebruikelijke
meisjestentamen afgenomen, d.w.z. het was erop berekend, dat
vrouwen geen oog hadden voor 'de grote Wi n' en daarom slechts
hun goede wil konden tonen door moeizaam de zeven delen van
Kalifs Geschiedenis der Nederlandse letterkunde door te ploegen
en daaruit nauwkeurig te onthouden welke heren Boekenogen,
Van Vloten, Verwijs, Leendertsz e.t.q. (met voorletters, a.u.b.)
diverse middeleeuwse en I7de-eeuwse dicht- en prozawerken
hadden uitgegeven. 1k zou me geschaamd hebben als ik dat allemaal had geweten en zat me een uur lang te verbijten en toen
Kalff ten slotte wat onzeker vroeg, wat ik er zelf van vond, trachtte
ik zo beleefd mogelijk te formuleren, dat hij me weinig kans gegeven had te doen blijken, wat ik wel wist. Dat scheen hem overigens
niet te interesseren, want hij vroeg niet verder, maar begon aan een
wikkend en wegend judicium, waarvan ik alleen onthield: `. . .
meer van u verwacht . . . niet, dat ik het onvoldoende zou noemen.'
Er viel niets te bewijzen, ik zat klem en kon me er alleen uit
redden door brutaal vol te houden, dat ik toch examen wou doen.
[178]

OMZIEN IN VERWONDERING

Het toenmalige doctoraal examen bestond uit twee delen met een
week tussenruimte, waarin je verondersteld werd een of meer
scripties te maken, die, ofschoon bescheiden bij de huidige doctoraalscripties vergeleken, toch zoveel tijd vergden, dat het algemeen
gebruikelijk was een groepje vrienden te mobiliseren voor doorlees- en citatenwerk. Kalif — ik weet niet of het aan de `chantage
lag — nam geen wraak, maar aan het slot vroeg de voorzitter met
een blik op Jan die van het openbaar karakter van academische
examens gebruik had gemaakt om erbij te zitten, of ik die scripties
alleen had gemaakt. 1k was, terecht, goed kwaad over deze Pilatusvraag, maar het was een van die gelegenheden, waarbij je esprit de
l'escalier je een reeks vernietigende antwoorden ingeeft en je
achteraf niet meer weet wat je wel gezegd hebt. Maar het papiertje
had ik, voor we nog diezelfde maand naar Kopenhagen vertrokken.
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Waarom naar Kopenhagen ? Wij leefden in een zwevende en totaal
ongebonden toestand, het benedenhuis in de Ochterveldstraat
was er niet naar om erin vast te groeien, en ons besluit er in ieder
geval eens op uit te trekken stond al veel eerder vast. Jan vroeg
zich of of het zin zou hebben een jaar te gaan werken bij de Milanese marxist Labriola of in Oslo bij de marxistische historicus
Edvard Bull, totdat Hans een keer opwierp : Waarom komen
jullie niet eens naar Kopenhagen' op dezelfde impulsieve manier,
waarop hij in hun studententijd kon zeggen: 'He laten we vandaag
eens in Deventer gaan eten'. En dat deden ze dan. Zo gingen we
naar Kopenhagen, maar gezien de gebruikelijke overschatting van
de intellectuelen als drijfkracht en spil van de revolutionaire beweging, verbaast het me achteraf niet – al drong het pas later tot
ons door – dat zich onder kennissen en niet-kennissen een gerucht
verspreidde, dat wij met een `opdrache naar Scandinavia waren
vertrokken en vermoedelijk wel door zouden reizen naar Rusland.
Wat natuurlijk niet alleen politieke ergenis wekte, maar ook zorg
en verontwaardiging : hoe kon ik vier maanden voor mijn eerste
bevalling naar een land trekken, dat aan tyfus, moord en doodslag
en hongersnood was overgeleverd. De gynaecoloog De Snoo, die
ik in Rotterdam raadpleegde, had niet het minste bezwaar tegen
de reis en prees de medische voorzieningen in Kopenhagen: 'Jammer dat u getrouwd bent,' zei hij, 'nu zult u niet zo gemakkelijk
een plaats in het nieuwe rijkshospitaal krijgen, want sinds Struensee
rust daar een servituut op, dat de ongetrouwde vrouwen voorrang
geeft.' Jan, die het vader worden wel een boeiende ervaring vond,
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maakte zich geen zorgen over wat hij ten slotte als een zaak van
mijn verantwoording zag en die trouwens allesbehalve een pioniersonderneming was. En dus stapten we onbezorgd op de Duitse
kustvaarder Vulkan, die ons in vier dagen via het Kielerkanaal
naar Kopenhagen bracht, een onwaarschijnlijke reis bij onwaarschijnlijk weer : we aten scheepskost in de kapiteinskajuit, sliepen in
een stuurmanshut, verkeerden vriendschappelijk met de bemanning en zaten hele avonden (in februari) in de maneschijn aan
dek. In Kopenhagen had Hans ons voorlopig ingekwartierd in een
missionshotel, later verhuisden we naar Dosseringen 8 aan de
Poblingso, een van de binnenstadse meren van Kopenhagen, de
woning van Hans' vrienden de grossier Kjelgaard en zijn Hollandse vrouw Anna Valeton, die zelf naar hun zomerhuis buiten de stad
trokken.
We hadden met twee kranten, Het Vaderland en de Haagse
Courant, een afspraak gemaakt over een los correspondentschap,
verder wilde Jan op de Koninklijke Bibliotheek in Kopenhagen zijn
Mehringstudie afmaken, terwiji ik de baby voltooide, daarna zouden we in Smaaland vakantie gaan houden met de Kramersen en
de Costers. Dirk C. werkte toen in Lund bij Siegbahn in spectraalanalyse. Miep had een oud boerderijtje in het Smaalandse morenegebied ontdekt. Vandaaruit wilde Jan contact opnemen met Bull
over een verblijf in Oslo.
Hans en Storm waren kort na ons getrouwd, maar omdat ze wat
meer haast gemaakt hadden met hun eersteling had Storm al plaats
besproken in Fru Eli Mollers kliniek op de Hauserplads, waar ik
me ook liet inschrijven voor half mei. Ze woonden op een wijze die
wij alleen uit de verhalen van Andersen kennen, als de arme student
op een paar zolderkamers van een voornaam pand in de voorname
Bredgade, met in het souterrain winkeltjes en waskelders. We liepen
er naarboven over de dikke tapijten van het marmeren trappenhuis
van Fru Hofjaegermesterinde op de beletage en van een welgesteld
uitgever op de tweede naar de immense zolder, waar de was gedroogd werd en achter deuren met visitekaartjes een groepje
bohemiens huisde. Storm had veel meer last van haar zwangerschap dan ik; ze voelde zich moe en lusteloos en weinig geneigd
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tot nestje bouwen. Ironisch verbaasd keek ze naar mijn koffer vol
babyspullen: "je weet nog niet eens of dat kind levend geboren
wordt.' Het kostte enige moeite haar naar uitverkoopjes te slepen,
om althans het allernodigste in te slaan. Dat heeft haar overigens
helemaal niet belet een goede moeder voor haar vier kinderen te
worden. Toen Suusje eind april geboren werd doken er twee
problemen op.
Hans en Storm waren in de katholieke kerk in Helsingor (naar
Hans' beschrijving een soort Onze-Lieve-Heer-op-zolder) getrouwd. De Deense katholieke geestelijkheid had, met de gebruikelijke aanpassing de kerk eigen, begrepen dat men een handvol
katholieken in een lutheraans land niet de onverdraagzame eisen
kon opleggen die elders bij gemengde huwelijken aan de orde
komen. Niemand had een poging gedaan een neger wit te wassen
door Hans te bekeren, Storms biechtvader had met een vage belofte omtrent het dopen der kinderen genoegen genomen en Hans
schreef ons enthousiast over de plechtigheid en hoe de Sint Vincentiusnonnetjes (tekeningetje erbij van hun ruitvormige hoofdtooi)
voor hem hadden zitten bidden. En daar stonden nu in die overvloed van verdraagzaamheid, waaraan Storms kerkelijkheid op de
duur gedoemd was te bezwijken, die twee volstrekte atheisten,
Hans en Jan, voor haar bed op de Hauserplads, hidden haar voor
dat dat kind toch gedoopt moest worden en trokken er samen op
uit om de plechtigheid te regelen.
Het tweede probleem: nu het kind dan toch levend ter wereld
was gekomen en met gejuich begroet, bleek de wieg te ontbreken,
evenals het geld om er een te kopen. De dag van Storms thuiskomst naderde, en Hans bracht me de wasmand, waarin ze gewoon
waren hun was van de kelder naar de droogzolder te brengen; ik
kocht een paar meter satinet en wat vellen watten, en 's avonds
laat voor de intocht van Suusje op de Bredgade reed Hans met
de wieg achterop zijn fiets naar huis.
Jan Erik was veertien dagen over tijd en toen bleek hij nog geen
haast te hebben. In de vooravond van de iste juni bracht Jan me
naar de Hauserplads: een groot Kopenhaags herenhuis, waarin
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beneden een wijnhandel was gevestigd; er hing een vrolijk druiventrosje uit. Op de etages erboven had Fru Eli Moller haar praktijk en kliniek. Zij was een vrouw van naar schatting om de vijftig
met een blozend, jong gezicht en een hoofd vol zilvergrijze krullen.
Zij was, zei men, onlangs getrouwd met een collega die haattwintig jaar het hofgemaakt had. Terwijl ik de brede, eiken wenteltrap naar de kliniek opliep, had ik het gevoel of ik iets onnatuurlijks en beschamends deed en dat bleef me tijdens het hele proces
van de bevalling bij. Ik had ergens gelezen, dat de Indianenvrouwen in Zuid-Amerika, als haar uur gekomen was, het bos in
gingen en met het kind in de arm terugkwamen. Dat leek me de
aangewezen weg om de pijn en de viezigheid van de blijde
gebeurtenis discreet te verwerken, maar Faelledpark is geen oerwoud.
Het werd, naar ik achteraf begrepen heb, een zware bevalling,
maar ik had zo lang gewichtig horen doen over de paradijsvloek,
dat ik niet anders dacht of het hoorde zo. Meer dan vierentwintig
uur lag ik te worstelen met die dikke, recalcitrante jongen, een nog
al eenzaam avontuur, want Jan werd niet toegelaten en met de
vrouwen die om mij heen draaiden: de dokter, een vroedvrouw en
een paar verpleegsters had ik in mijn brabbelig Deens en hun
brabbelig Duits alleen een summier contact. Op de avond van de
tweede dag legde Eli Moller voor de zoveelste keer een doek over
mijn buik, boog er zich luisterend overheen en zei, ik weet niet
meer in welke taal: 'De hartslag wordt flauw, we zullen moeten
ingrijpen. Kunt u nog lopen?"Waarom niet?' zei ik. De deur van
de operatiekamer ging open, ik wankelde erbinnen en ik zag met
een schok een man voor me staan, een beer in een verzorgd tweed
pak, met een strikdasje en een keurige scheiding in zijn haar. `Mijn
man,' zei dr. Moller alsof ze ons op een receptie voorstelde, `hij
zorgt voor de narcose.' Ik stond daar in een vuile en verfrommelde
nachtjapon met mijn haren bij mijn hoofd neer en voelde me diep
vernederd en boos. Maar voor ik daar uiting aan kon geven, werd
de chloroformkap over mijn hoofd gedrukt: `Aftellen !' en ik
dreef weg.
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Jaren later had ik nog eens een soortgelijke ervaring. Ik lag in
een ziekenhuis voor een kleine gynaecologische operatie, ik had
met de nachtzuster de hele nacht getobd met een lekkende catheter
en nog voor de patienten weer `onder de sprei' lagen, kwam tot
ergenis van de zuster de dokter binnen: een jongeman in een
beeldig olijfgroen peau de peche-achtig jasje, een strikdasje, een verzorgde golf in zijn haar en bescheiden omhuld door de geur van
een dure shavinglotion. 'Dr. S. heeft zo'n goede coupe,' zei de
zuster lachend. Ik voelde me vies, aards en verworpen. 'We zullen
u weer fijn opknappen als een Jong meisje,' zei hij goedbedoeld. Ik
had hem in z'n gezicht kunnen spuwen.
Later liet hij me de dummy zien van een moeder-en-kind-boekje
waar hij aan bezig was. Wat vond ik van de omslagtekening ? We
bekeken het samen kritisch: de borsten van de moeder zaten wat
erg modieus hoog en het kind stak te ver uit buiten de beschermende bong van de moederarmen om een zuigeling te kunnen zijn.
Hij zei: `Ik had er ook graag de vader bijgehad.' En ik dacht ironisch: Ja, die komt er altijd wat lummelig naast te staan als Jozef,
die sukkel, die er nets mee te maken had.
Toen ik weer bij kwam lag ik in een bed in een mij vreemde kamer.
Jan was er even tevoren binnengekomen en had de zuster, die hem
plechtig zijn zoon wilde voorstellen, opzij geduwd toen hij mijn
wezenloze blik zag en de wartaal hoorde die ik uitstamelde, en
was dodelijk verschrikt naar de dokter gehold. Ik was te slap om
me op te richten, maar uit het wiegje dat aan het voeteneind van
het bed als een sloepje in de davits hing, drong een jachtig en klagend geluid tot me door en ik kan mijn gewaarwording daarbij
niet beter beschrijven dan door Carry van Bruggen te herhalen die
ongeveer schrijft: `Ik voelde, dat er iemand in mijn nabijheid was
met wie ik een zielsmedelijden had.'
Vermoedelijk had ik veel bloed verloren en transfusie was toen
nog onbekend. Ik zou nog maandenlang slap blijven en die eerste
doezelige dag fixeerde zich een soort droomvoorstelling van het
gebeurde in mijn herirmering : ik was alleen, maar toch ook weer
niet alleen in de groene duister van een oerwoud. Maar tegelijk lag
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ik een eeuwigheid op het eindeloze vlak van een onbarmhartig
wit laken met een paar schelle lampen boven mijn hoofd en hoewel
ik mijn ogen dicht had, zag ik al de ogen van een gesloten kring
van mensen rondom me heen starend op me gericht.
Had ik liever een dochter gehad? Hoogstens zou die me, geloof
ik, minder vreemd zijn geweest. Ik respondeerde meer op de vervreemding dan op de trots in de woorden van Eva : 'de Heer heeft
me een man gegeven.' Jan was trots op zijn noon en telegrafeerde
naar Holland: 'Annie heeft een dikke jongen.' Zo was het inderdaad: ik had het kind, en zo zou het ook zijn met de twee die nog
volgden.
Jan hield veel van zijn kinderen, volgde geboeid hun ontwikkeling, en ik ben er zeker van dat hij een kinderloos huwelijk als een
tekort, ja bijna als een `zonde' ervaren zou hebben. Maar hij logenstrafte dagelijks de uitspraak van Aristoteles en Thomas van
Aquino, die het kind louter als een schepping van de man op een
vrouwelijke voedingsbodem zagen. Mijn tussen hem en de kinderen verdeelde zorg gaf onvermijdelijk spanningen, want ik was
immers 'van hem'. Het zou te simpel zijn van jaloezie te spreken:
hij verwachtte eenvoudig van mij, dat ik voortaan naar twee kanten zou leven.
Ik heb achteraf begrepen, toen ik met andere ziekenhuizen kennis maakte, dat Fru Eli Mollers kliniek niet helemaal aan zijn reputatie beantwoordde. Het begrip steriel was er onbekend; het kind
liep er dan ook prompt een steenpuistinfectie op, waarmee we nog
weken getobd hebben. Het enige wat er feilloos was, was de keuken: ik heb zelden in goede restaurants zo lekker gegeten, en aangezien de porties royaal waren en de bezoektijden anarchistisch
ongelimiteerd, kwam Jan, die wat verweesd door de stad dwaalde,
of en toe een hapje mee pikken.
Ik lag nog maar een paar dagen in de kliniek, toen er twee telegrammen kwamen van de kranten waar we voor schreven: er zou een
voetbalmatch Nederland-Denemarken zijn, en of we maar voor
een verslag wilden zorgen. We zaten met onze handen in ons Naar,
want we wisten op ons best dat er aan een voetbalmatch twee elfPs]
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tallen en een bal te pas komen. Maar daar dook, niet toevallig,
Meerum Terwogt op, de bekende sportredacteur van de NRC
met zijn vrouw, oude vrienden van Jan uit Rotterdam, en wel
toevallig : ook de Van Blankensteins. Jan ging met hen naar de
wedstrijd, kreeg een doorslag van Terwogts uitvoerig telegram en
had genoeg journalistieke flair om daar twee niet al te gelijkluidende artikelen uit te abstraheren, en liet zich door de ouderen en
wijzeren onderrichten hoe je zo'n dag declareert.
Nauwelijks was ik met het kind in de arm op Dosseringen teruggekeerd of we ontvingen een nummer van Het Vaderland en een
brief van de hoofdredacteur Humme, waarvan we aanvankelijk
niets begrepen: heb al contact opgenomen met Buitenlandse
Zaken,' zo schreef hij ongeveer, 'en doe mijn uiterste best om u zo
spoedig mogelijk vrij te krijgen, maar men zegt daar weinig te
kunnen doen, omdat de politie hier ook heel streng optreedt tegen
ongewenste vreemdelingen.' We keken elkaar verbluft aan en
grepen naar de krant : daar werd in een vrij opvallend artikel – de
grote koppen waren toen nog niet in trek bij fatsoenlijke kranten —
verteld, dat `onze correspondent in Kopenhagen, Jan Romein'
door de vreemdelingenpolitie gearresteerd was, etc. Het was duidelijk, dat er iets loos was, maar wat? Wij hadden weinig ervaring
van illegaal optreden en waren ons zelfs van geen vermeend kwaad
bewust. Maar voor alle zekerheid maakten we een pakje van onze
partijboekjes en een paar brieven, waar men iets `gevaarlijks' in zou
kunnen zien en deponeerden die door bemiddeling van Hans die
het een hoogst vermakkelijk geval vond, in zijn kamer in Bohrs
instituut. En Jan schreef natuurlijk aan Humme, dat we van niets
wisten en veilig thuis zaten. Maar met de volgende post kwamen
er twee brieven: een zeer aandoenlijke van mijn vader die zonder
verwijten vol zorg schreef over . . . dat arme, kleine jongetje,
dat nauwelijks twee weken oud al een vader in de gevangenis
had; de ander van een familielid, dat er ons op een wat pinnige
toon aan kwam herinneren, dat wij nog een effect van hem in
bewaring hadden, dat hij p.o. terug wenste te ontvangen. Hij
kreeg zijn stuk terug met een brief je, dat nog groter misverstand
wekte: er stond iets in over burgermansmentaliteit en de ge[186]
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adresseerde meende geen burgerman, maar een heer te zijn.
Intussen wachtten wij in spanning de inval van de politie af,
die niet kwam. Het raadsel werd gedeeltelijk opgelost toen we voor
ons vertrek naar Zweden het stempeltje op ons nog niet verlopen
Deense visum gingen halen, dat ons de mogelijkheid van terugkeer
moest verzekeren. Zonder opgaaf van redenen werd dat geweigerd.
Het Zweedse visum hadden we zonder bezwaar gekregen. Vage
aanwijzingen voerden ons tot de volgende reconstructie: de kruiser
Heemskerck, waar mijn vader nog op had gevaren, was voor vlagvertoon in Kopenhagen geweest. Zulke bezoeken leidden altijd
tot ontvangsten aan boord van alle goede vaderlanders in de stad,
en welk onderwerp van gesprek lag daarbij meer voor de hand
dan de ontbrekende niet-goede vaderlanders, waarvan er een
bovendien in marine-kringen als wat vreemd bekend was. Vermoedelijk was de Deense overheid langs die weg op haar ongewenste gasten attent gemaakt. De Kopenhaagse staatspolitie – ook
toen reageerden zulke instanties hypernerveus – belde midden in de
nacht Het Vaderland op, en de nachtredacteur, die ten onrechte,
maar begrijpelijk dacht dat het om een arrestatie ging, zette het
bericht in de krant met een zeer behoorlijke verdediging en zonder
een spoor van verloochening van `onze medewerker'.
Deze geschiedenis had nog een merkwaardig staartje. In die
zelfde tijd was Holland in rep en roer over twee rechtszaken. De
ene was die tegen onze Leidse vriend en medestudent Leendert
van der Linde, die samen met nog een paar antimilitaristen een
`bom' had laten ontploffen tegen het huis van, ik meen, de voorzittter van de krijgsraad, die in die tijd zeer streng optrad tegen
dienstweigeraars. Er hing een gerucht van provocatie rond de zaak
en de bom was zo weinig effectief dat de uitwerking niet zo heel
veel verder reikte dan glasschade. Maar er `moest een voorbeeld
gesteld' en er werden straffen van zeven jaar uitgedeeld. Het tweede
geval betrof de latere hispanoloog Johan Brouwer, toentertijd ook
Leids student die betrokken was bij een moord door zijn broer gepleegd op een schurk, die hem in zijn macht had gekregen en hem
tot misdrijven trachtte te chanteren. En omdat er alweer een voorbeeld gesteld moest worden, luidde de uitspraak voor deze mede[187]
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plichtigheid met zeer verzachtende omst.ndigheden weer zeven
jaar, ondanks alle pogingen van prof. Snouck Hurgronje die veel
waardering voor zijn leerling had, en van anderen om dit dwaze en
onmenselijke vonnis te matigen. Kort na onze terugkeer in Holland
hoorden we dat prof. Muller, een door en door braaf man, op zijn
college zijn ontsteltenis had uitgesproken over het morele verval
van de Leidse student en daarbij de gevallen Brouwer, Van der
Linde en de in Kopenhagen gearresteerde oproerkraaier Romein
had aangehaald. Jan vond het nodig in een briefje aan Muller de
drie gevallen van moreel verval in een wat ander daglicht te plaatsen, dat Muller nog meer ontsteld aan zijn studenten voorlegde
die zich toen geroepen voelden tot een nogal Byzantijnse `verklaring'. Muller zelf, hoewel een goed conservatief man voor zover
ik weet, schreefeen excuus en betoonde ons bij latere ontmoetingen
zijn gewone vriendelijkheid en persoonlijke belangstelling.
We lieten onze paradijselijke vakantie in Smaaland niet bederven
door de `arrestatie. We leefden in het afgelegen Lidnaes binnen
wat praktisch nog een `geschlossene Hauswirtschaft' was van kleine
boeren, die hun akkertjes moeizaam op de morenekeien veroverd
hadden, zelf hun huishoudlinnen van eigen vlas weefden, en hun
vloermatten in lompentechniek, zelf hun zeep maakten van houtas,
bijna al hun leeftocht zelf verbouwden en bereidden, en ons daar
tegen belachelijke prijzen in lieten delen. We leefden van grof
eigengebakken boerenbrood, de groenten, melk, boter, kaas en,
eieren van de boerderij, de koek die we in de as van onze tegelkachel bakten, de champignons, wilde aardbeien, frambozen en
bosbessen, die we bij mandenvol uit de bossen haalden, en of en
toe van het vlees dat we in onbehouwen vorm van een toevallige
slacht in de buurt haalden, en dat Miep Coster en ik, naar wij meenden, deskundig ontleedden. We roeiden en zwommen in ons eigen
meer, en de enkele kindertjes uit de buurt die we aan het strandje
ontmoetten stapten naakt en beleefd van de stepping stones in het
zand en maakten een knix. Storm en ik hadden erop gerekend dat
we de baby's die zes weken wel zelf zouden kunnen voeden, en
toen de gezonde Suusje luidkeels begon te protesteren dat ze niet
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genoeg kreeg, vulden we het aan met wat Jan Erik teveel had en
met het een of andere kindermeelpapje.
Het slot van onze vakantie leverde ons historici nog een treffend
bewijs op van de samenhang tussen maatschappijvorm en moraal.
We waren in die zes weken zeer bevriend geraakt met onze boer,
Josuah Jonson en zijn vrouw en vier dochtertjes. Af en toe kwam
een van de dochtertjes tegen de avond bij ons binnen lopen en
vroeg in haar zangerig Zweeds of fru sangarinde nog eens wat
wou komen zingen. We gingen dan allemaal naar de nieuwe boerderij, werden overdadig hartelijk getrakteerd op koffie en koek en
daar deelden ook de buren in die voor het concert – Hans begeleidde op het serafijntje – kwamen overlopen. Als we tegen het eind
van de avond in een opgewekte stemming raakten, haalde Josuah
zijn fles snaps en kregen onze mannen een zuinig afgemeten
aquavit; als de buren wilden drinken, moesten ze hun eigen fles
meenemen, want de alcohol was gerantsoeneerd. Die opgewektheid kwam overigens niet voort uit Storm's aria's. Na enige daarvan kwam er altijd wel een vraag uit het publiek : `Zingen jullie
nu eens allemaal,' en dan viel het hele koor in, van 'Merck toch hoe
sterck,' van `floor de wind waait door de bomen' en als hoogtepunt
dat eindeloos gebisseerd werd: 'Piet Hein: ' 'He, zingen jullie dat
studentenlied nog eens!'
Maar onze hartelijke gastvrouw kwam de laatste avond, nadat
we met haar man afgerekend hadden, heel pinnig bij ons binnenlopen : wij hadden dekens van haar to leen gevraagd en daar niets
voor betaald. Ze kreeg nog tien kronen. Aangezien we vonden, dat
we bijzonder goedkoop uit geweest waren, legden we dadelijk die
tien kronen op tafel. Voor ons vertrek de volgende dag werden we
uitgenodigd op een koffiemaaltijd, waarvan de tafel kraakte en
die wij op vele malen tien kronen schatten. Maar in de `geschlossene Hauswirtschaft' had dit oneindig minder waarde dan tien
harde kronen. 0, de gastvrijheid der Germanen!
Jan schreef uit Lidnaes naar Edvard Bull, maar er was nog altijd
geen antwoord, toen onze vakantie ten einde liep en omdat we dat
toch nog wilden afwachten en niet naar Kopenhagen terug konden,
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gingen we met de Costers mee naar Lund, waar we tijdelijk bij
hen op hun onderhuurkamers logeerden, maar per advertentie een
ander onderdak moesten zoeken, toen de hoofdbewoner, een
zenuwzieke dominee, kwam klagen over het nachtelijk geschrei
van de baby. We kregen op korte termijn een paar kamers aangeboden in een fraai patriciershuis, bewoond door een uiterst
vriendelijke barones met een verweerd platttelandsadelgezicht en
haar schuw op een afstand blijvend vcertienjarig zoontje. Ze kwam
ons een paar ochtenden verwennen met een aantrekkelijk ontbijt
op bed, waaraan het prachtigste porselein en bewapend zilver te
pas kwam en solde enthousiast met het kind rond, terwijl ze hem
met haar hese stem in allerlei talen lieve woordjes toefluisterde.
Ze vertelde ons van haar veel belovende loopbaan als zangeres,
die door het verlies van haar stem was afgebroken en deed na een
paar dagen het redelijke voorstel dat wij een halve maand huur
vooruit zouden betalen. Van dat ogenblik af hebben we haar niet
meer nuchter gezien en Miep had intussen van de stadsroddel haar
treurige levensgeschiedenis opgevangen die was uitgelopen op
reddeloos alcoholisme en curatele. De kamerverhuur was een van
haar vele listen geweest om aan extra geld te komen.
Jan had intussen eindelijk bericht van Bull: de colleges die hij
ging geven, ik meen, over economische geschiedenis van de Noorse
middeleeuwen, trokken hem weinig aan en we besloten naar Holland terug te keren. Terwijl de barones lallend op de divan lag,
slopen we even schichtig als het bleek en sprakeloos toeziende
zoontje met reiswieg en koffers de trap af. Een paar dagen later
reisden we via Trelleborg-Sassnitz naar Berlijn, waar Jan de schrijver Eduard Fuchs wilde ontmoeten, een oude vriend van Mehring.
Het was begin september ' 21. De snel afglijdende mark stond,
meen ik, op 5 cent, maar gleed dagelijks verder omlaag. Wie in
Duitsland zijn loon ontving, snelde naar de winkels om het in
realia om te zetten. In Berlijn heerste een roerige stemming en
staakten ongeveer alle overheidsdiensten. We hadden gedacht er
gemakkelijk een hotel te kunnen vinden, maar dat viel tegen. In
een gammel huurrijtuigje met een broodmager paardje en een wat
angeheiterte koetsier reden we in de lauwe septemberavond van
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hotel naar hotel; mogelijk zat alles vol met deviezenspeculanten.
Ergens in de Dorotheenstrasse was een kamer die om 12 uur beschikbaar zou zijn. We zaten in de portiersloge met het kind op
schoot bij een flakkerende kaars naar de klok te staren tot de verlossende twaalf slagen vielen.
De telefoon staakte. Jan schreef een briefje aan Fuchs, en toen we
de volgende dag terugkwamen van onze inkopen voor de avondboterham op de kamer, zei de portier, dat er iemand zat te wachten. 'Fuchs,' zei Jan, 'loop jij maar door, ik kom zo wel weer.' Ik
ging naar boven, maakte het brood klaar, hielp het kind naar bed
en wachtte. Om 8 uur ging ik beneden kijken: de heren waren
samen uitgegaan. Om 12 uur wachtte ik nog en overlegde radeloos wat ik doen kon zonder telefoon, zonder geld en met een
baby die ik niet alleen kon laten. De kamers lagen in een vierkant
om een binnenplaats en de gang die daar omheen liep was in de
hoeken met een kaars op een fles verlicht. Een kamermeisje zat ernaast te breien, omdat de gasten anders de kaarsen stalen. Ik had
zelf niet meer dan een stompje dat ik moest sparen om 's nachts
het kind te helpen, en ging dus naast het kamermeisje zitten breien.
Om 2 uur slopen zachte stappen de trap op. Ik was, misschien ook
doordat ik lang slap gebleven was na de zware bevalling, Op van
de zenuwen en gewoon razend. Het meest wel, omdat Jan zijn
verklaring zo redelijk en aannemelijk voordroeg : Fuchs had voorgesteld even met hem naar huis te gaan en hij had zich pas onderweg gerealiseerd, dat dat een treinreisje naar Zehlendorf inhield
en dat hij mij niet kon opbellen. Fuchs had hem overstroomd met
verhalen, over Mehring, over de internationale politiek, de situatie
in Duitsland, zijn binnen- en buitenlandse partijrelaties en hoe hij
op het Rode Plein op het Kremlin was afgelopen, toen Lenin zijn
hoofd uit een klein venstertje stak en uitriep : 'Aber, ist das nicht der
Genosse Fuchs aus Zehlendorf?' Fuchs had hem meegesleept Tangs
zijn verzamelingen: een onwaarschijnlijke collectie porselein en
i 8de-eeuwse eerste drukken, alles beschermd door een ingewikkeld
alarmsysteem, dat begon te ratelen zo gauw je een raam openschoof, zoals we later van de Wijnkoops hoorden, die bij hem gelogeerd hadden. Het heeft de plunderaars van de SD niet tegenge[191]
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houden; misschien is er nog iets van terug te vinden in het onlangs
door Wiesenthal ontdekte depot in Wenen.
Het was alles achteraf zo plausibel en zo redelijk. Maar dat
maakte me, nu mijn angst eenmaal was weggeebd – angst om hem,
bezitsangst vroeg ik mezelf af – nog kwader. Kwaad op mezelf:
als ik nu nog bang was geweest om mijn verlatenheid, waarom
kon ik hem niet vrij laten? Jan beloofde onthutst dat hem dat
nooit weer gebeuren zou. Het is hem, zij het dan niet zo extreem,
nog vaak en onvermijdelijk gebeurd. Jan verwachtte van mij, dat
ik de wachtende was, al verwachtte hij ook de medewerkende.
En die wachtende houding past, ook nu nog, zo evident in ons
cultuurpatroon en in de maatschappelijke en huiselijke omstandigheden, waaronder wij leven, dat ik – wachtte. Maar ik heb altijd het land gehad aan wachten, dat zinneloos door je handen
laten glijden van de tijd als droog zand, waar je geen greep op
hebt, dat gespannen uitzien naar iets dat groter en groter wordt
als een rots die je op zee voorbij vaart, en van het moment van
beleven af meestal als iets volkomen onbelangrijks wegzakt aan
de horizon van de vergetelheid. Er is heel weinig zinrijk wachten:
op het voorjaar in februari, op de geboorte van een kind.
Ik heb veel boeken gelezen over de vrouw; bijna overal is haar
traditionele beeld dat van de wachtende, de wachtende geliefde
tegenover de holenman met de knots, tegenover de ridder op
avonturen en tegenover de overerotische held uit veel moderne
literatuur, die mij altijd suggereert dat de auteur impotent is. De
wachtende : het wachtende onactieve `moederdier' – het moederdier
zelf is, afgezien van de bijenkoningin, helemaal niet onactief! – al
te beginnen bij de Venus van Willendorf. De uitkomsten van de
moderne psychologie wijken daarin niet zo heel ver af van de
traditionele voorstelling, al is ze dan wel bereid, bepaalde consequenties van die voorstelling te verwerpen. Het hele boek van
professor Buytendijk over taak en wezen van de vrouw loopt
uit op een `zorgend aanwezig zijn', een beeld dat mijns inziens
te veel van de maatschappij zoals die nu is, is afgeleid.
De psychologie is een wetenschap in de kinderschoenen, die,
omdat we nu eenmaal zitten te springen om haar praktische resul[192]
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taten, van blunder naar blunder strompelt. Misschien zal het haar
eens lukken uit te maken wat werkelijk vrouwelijk (niet 'het
andere') is en wat manlijk (niet het normale), maar tot nu toe heb
ik nooit iets gelezen wat daar werkelijk aan voldeed. De enige
wezenlijke poging ertoe zie ik in dat nu al meer dan 4o jaar oude,
kleine boekje van Virginia Woolf, A room of one's own, geestig en
tragisch. Het al te dikke boek van Simone de Beauvoir is toch te
rancuneus om vrij tegenover het probleem te staan.
We mogen dan de schouders ophalen over de biologische wijsheid van Aristoteles en Thomas : de vrouwelijke vrucht als mislukte manlijke (overigens: wanneer heeft de Kerk dat openlijk afgezworen?), wie zal natuur en cultuur uit elkaar halen in een sfeer,
waarin ze zo vervlochten zijn, en iedere afwijking van het gestelde
patroon zo automatisch gestraft wordt met uitsluiting, vreemd
gevonden worden, onthouding van liefde en menselijk contact?
De actieve vrouwenfiguren die de mythologie kent, zoals Pallas
Athene en Artemis, zijn gewoonlijk maagden. In de nogal plompe
Germaanse mythologie blijft Briinhilde zo lang de onaantastbare
maagd om van Siegfried, die haar bedwingt, een des te geweldiger he-man te maken. De moedermaagd, hoe zinneloos hoog haar
maagdelijkheid ook geschat wordt, is uiteindelijk een moeder met
een fysische afwijking, zij is niet actief-maagdelijk. Er zijn, zegt
men, vrouwen en mannen die het huwelijk of zelfs iedere seksuele
relatie verwerpen, terwille van de een of andere – meestal religieuze – roeping, maar vaak zullen daar nog andere motieven doorheen spelen. Wat nog niet betekent, dat de hele geestelijke stand
uit teleurgestelde geliefden en homoseksuelen bestaat. Er zijn vrouwen die het moederschap bewust afwijzen, of dat menen te doen
ter wille van het werk, het eigene of dat van een vereerde man die
haar helemaal opeist. Ik geloof niet dat ik tot dit offer, of dit zelfbedrog, in staat zou zijn geweest. Maar moeder zijn betekent ook
weer wachten, je kinderen verwachten, dat creatuurlijk creeren,
waarbij de Westerse vrouw zo krampachtig probeert actief te
zijn met de bijkomstigheden: de kleertjes, de wieg, de vitaminepillen, de zwangerschapsgymnastiek en de boekjes, de boekjes.
je wordt verwacht of te wachten, hoe je kinderen opgroeien, of ze
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tanden krijgen, gaan lopen en praten, op tijd leren lezen, of ze
alsjeblieft normaal, of als het kan een beetje bovennormaal,
worden, of ze niet van je afgroeien, genezen van ziekten en op tijd
thuis komen. De moeder die achter het theeblad haar uit school
komende kinderen opwacht werd het verstard symbool, ja, de
fetisj, waarmee de getrouwde vrouw van iedere – goed betaalde –
arbeid buitenshuis werd geweerd – totdat de krappe arbeidsmarkt binnen een paar jaar onze moraal radicaal wijzigde. Je
wordt als vrouw-en-moeder altijd verondersteld te wachten en
niet te laten wachten. Het mag dan hartverwarmend zijn, wanneer
je hijgend de trap op komt na drie uur jagen op het mooie maar
niet dure verjaarscadeautje of een voordelig lapje voor een kinderpyjama, en de hele familie bovenaan de trap verwijtend uitroept :
Waar blijf je?' Maar het was maar een half grapje, wanner ik
van beneden of riep : 'Hier is de kettinghond!'
Er was nog iets waardoor ik de meegaande en de wachtende
werd, hoewel ik toch allerminst een meegaande aard heb. Jan
wist veel beter wat hij wilde, deed veel beslister zijn keuze en
voerde die zoveel systematischer uit. Na een wat vaag willen gaan
schrijven, toen hij zijn theologische periode te boven was, met
een wat literaire inslag, vermoedelijk omdat dat de meest gangbare vorm van schrijven was, en een minder vaag voornemen tot
dienstbaarheid aan het socialisme, had hij in onze Deense periode
zijn baan al wel gekozen in de richting van politieke journalistiek
en geschiedschrijving. Wat zijn keuze voor de geschiedenis betreft,
daarin speelde zeker Huizinga een rol en dat meer als voorbeeld,
of beter nog als norm dan door persoonlijke invloed. Huizinga
als tegenstelling tot de archiefratten en zielloze compendiumschrijvers-met-twee-handen, zoals we plachten te zeggen, a la Blok en
Brugmans, Huizinga, de denkende en scheppende historicus, zoals
de grote historici (vaak geen vaklui) eigenlijk altijd geweest waren.
Als Jan daarna nog eens iets literairs schreef: een ongepubliceerd
gedicht of een verhaal als dat over Nicephoros Phocas dan was dat
een tussenspel, bijna een vakantieafleiding. En door zijn uiterlijk
vrij grillige loopbaan heeft van het begin of aan een draad gelopen,
een rode draad, zei Hans eens in een tafelspeech die tot het eind toe
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doorliep. Ook zijn werk om den brode koos hij altijd zo, dat het
niet buiten die lijn viel.
Toen ik naar Leiden ging, zag ik mijn toekomst niet op het
terrein van een briljante studie. Wat mij voor ogen stond kan ik het
best omschrijven als : zoiets als Carry van Bruggen, die ik toen
mateloos bewonderde en aan wie ik me altijd verwant ben blijven
voelen. Schrijven: verhalen, beschouwingen, invallen, op den
duur misschien een roman. Als ik iets wat ik beleefd had met enige
smeuigheid trachtte te vertellen - en dat deed en doe ik graag placht Jan, die veel zakelijker was in zijn verslagtoon, half ironisch
te zeggen: er is een romanschrijfster in jou verloren gegaan. Als
dat al zo is, ben ik geneigd om te zeggen: wat dan nog ? Als het
een groot romanschrijfster geweest was, dan was het er wel uitgekomen, ten koste van - ja, ten koste van wat niet al wordt er
zelfs vaak zeer middelmatige en pseudo-kunst voortgebracht? Er
zitten in de meesten van ons tal van mogelijkheden, waarvan we,
als we een beetje geluk hebben, er een paar tot ontwikkeling brengen in een min of meer geintegreerd geheel, dat we `ons Leven'
of met een groot woord `ons levenswerk' noemen, maar het had
ook anders kunnen zijn.
1k zie mezelf als van aanleg een vrij dromerig en fantaserend
kind, maar er moet ook een stuk realiteitszin in me gestoken hebben dat me, naar het me voorkomt, vooral onder de druk van ma's
hoon over mijn gedoezel, een zekere alertheid en praktische aanpak heeft gegeven, eigenschappen die zich in een huwelijk met een
weinig op de praktijk gericht man alleen maar vender hebben kunnen ontwikkelen. Als vrouw van een emigrant ergens in de prairie
had ik er waarschijnlijk ook wel iets van gemaakt, en dan was ik
op den duur misschien aan de keukentafel brieven uit het verre
Westen gaan schrijven voor de vrouwenpagina van de een of
andere krant. 1k ben me ervan bewust dat ik ook dan gedaan zou
hebben wat er van me verwacht werd.
En dat heb ik in werkelijkheid ook gedaan. Ik ben pas serieus
gaan studeren - ik zeg niet: onder Jans leiding, want dat zou
beslist niet waar zijn - maar wel toen hij dat van me verwachtte.
II( heb mijn romans ingetoomd tot ongeschreven dromerijen,
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omdat er van me verwacht werd, dat ik andere dingen belangrijker
zou vinden en de zelfverzekerdheid miste om daar tegenin te gaan.
Ik ben een, middelmatige, huisvrouw geworden, omdat het wel
moest. Ik heb me naast een man, die helemaal in zijn werk kon
opgaan en in een kring van mensen die dat ook deden - of deden
alsof! - een meisje-voor-halve-dagen met de pen gevoeld en die
halve dag ook niet helemaal zonder schuldgevoelens om wat ik
naar twee kanten te kort schoot en omdat een dag nu eenmaal niet
uit drie helften bestond. Het is geen valse bescheidenheid, wanneer
ik zeg, dat ik me vaak niet minder onbehaaglijk voelde in een kring
van historici, waar men mij voor vol aanzag, als geprikkeld, wanneer men dat kennelijk niet deed of nog erger in een kring van
vrouwen, die al te nadrukkelijk `onze' academische vorming accentueerden. Ik weet heel goed, dat ik wat scholing en belezenheid
aangaat onder de maat blijf, maar ook dat de paar kasten vol boeken
die je in een heel mensenleven kunt doorploegen, een procentje
met veel decimale vormen van wat er beschikbaar is, en het
meisje-voor-halve-dagen krijgt een even scherp instinct voor de
opgeblazenheid, de holheid en de onechtheid van veel wetenschap
en literatuur als de kamerdienaar voor de menselijke tekorten van
zijn beroemde baas.
Ook hieraan valt stellig iets te kluiven voor de psychologen.
Voor mij `bewijse mijn geval hoogstens dat ieder mens, en zeker
een vrouw van deze tijd, een keuze moet doen uit haar potentiele
levens, een keuze die sterk beperkt wordt, alweer door wat er van
haar verwacht wordt. En dat zo'n keuze, met name die tussen
onderschikking en vrijheid, zich half onbewust voltrekt.
Ten slotte heb ik ondervonden dat er in de onderschikking (aan
man en kinderen) ook een groot stuk vrijheid steekt, al was het
alleen maar de vrijheid van de dilettant, de buitenstaander, die
niet ernstig genomen wordt en daardoor als een soort Uilenspiegel
vrijer is om de waarheid te zeggen. Afgezien van eigen ervaring
is me dat nooit zo duidelijk geworden als in mijn omgang met
Indonesische vrouwen, waar ik later nog op terugkom.
Er steekt een groot stuk vrijheid en zelfbesef in de vrijwillige
onderschikking - en wij zullen nog een hele ontwikkeling moeten
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doormaken voor die onderschikking werkelijk helemaal vrijwillig kan zijn! - die ons toestaat te doen wat van ons verwacht
wordt met alle ontspanning die die houding geeft. En ik zou die
in het leven dat achter mij ligt niet geruild willen hebben voor de
verkrampte en rancuneuze vrijheid die een Simone de Beauvoir
verdedigt met een jaloezie die haar iedere overgave misgunt.
Voor we uit Berlijn weggingen stuurden we een antwoordtelegram naar hotel 'De Liggende Os' op het Vreeburg in Utrecht.
Vandaaruit wilden we Jan Erik in Driebergen gaan vertonen,
waarheen Jans vader verhuisd was, en we wilden niet weer de
kans lopen van een nachtelijke jacht op een hotel. Het antwoord
bleef uit, maar daar maakten we ons Been zorg over : ook de telegrambestelling in Berlijn zou wel in de war zijn. We reisden terug
met eentrein vol grote en kleine valutaspeculanten, vrouwen en
mannen zwetend in bontmantels en winterjassen om ze vooral
voor gedragen te laten doorgaan tussen koffers, pakken, dozen met
inkopen, die ze in een soort bezetenheid hangend uit de portieren
aan ieder station nog aanvulden met eetwaren en snuisterijen die
door ik weet niet welke dwazen te koop werden aangeboden, in
't kort net als de Duitsers nu over onze grenzen, nu wij de oorlog
. . . niet verloren hebben.
Wij reden laat op de avond Utrecht binnen, verbaasd over de
stroom van licht die ons tegemoet kwam. We liepen met ons
kinderwagentje de Leidsestraat in, sloegen de hoek om en stonden
. . . voor het Jaarbeursgebouw. ' De liggende os is opgestaan,' zei
Jan. In de nabijgelegen politiepost konden ze ons alleen vertellen,
dat de stad 'vol' was vanwege de eerste jaarbeurs, en ons een
plaatsje aanbieden op de harde banken van het wachtlokaal. Maar
het kind, dat rustig slapende in zijn wagentje lag en het minste last
had van het avontuur, werkte zo vertederend op de wacht, dat
een meewarige oom-agent voorstelde ons ergens een eind de
Vleutense weg op in een logement onderdak te brengen, en onder
zijn geleide wandelden we in de maneschijn de stad uit en kwamen
inderdaad in een boerse uitspanning terecht, waar we huiselijk en
hartelijk in de woonkamer ontvangen werden met glazen melk
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en dikke boterhammen met vlees, en vorstelijk sliepen in een hoge
bedstee.
Zo natuurlijk als het in ' 20 had geleken, dat we in Rotterdam
neerstreken, zo vanzelfsprekend scheen het nu, dat een levend
mens in Nederland alleen in Amsterdam kon woven. Dus huurden
we een paar alweer uitgewoonde en dure kamers in de Grensstraat om na ruim een half jaar (mei '22) te verhuizen naar NieuwZuid in aanbouw op de hoek van de Van Woustraat en de Jozef
Israelskade. We hadden onze koffers nauwelijks uitgepakt, toen
Wijnkoop beslag op Jan kwam leggen voor de redactie van de
Tribune. Formed bleven hij en Van Ravesteyn hoofdredacteuren,
feitelijk deed Jan in overleg met hen het werk. De redactie bestond uit: in de eerste plaats Nutters, in een weeshuis opgegroeid,
ex-heilsoldaat met een grote dorst naar kennis, en weer een van
die vele gevallen van gemiste studiekansen. Hij had als typograaf aan een drukkerij van het Leger zich een redelijke algemene
ontwikkeling eigen gemaakt door veel te lezen en . . . door het
schrijven van een populaire encyclopedie, en in zijn smalle bovenhuisje aan de Rustenburgerstraat, die zich naar zijn zeggen onderscheidde door zijn onrustige burgeressen, was alle ruimte die de
plantenliefde van zijn vrouw en het speelgoed van de door haar
verwende kinderen vrij liet, in beslag genomen door letterlijk op
zijn brood bespaarde boeken en laden en kasten vol zorgvuldig
verzamelde en geordende knipsels, waarvoor hij tragisch genoeg
geen andere bestemming had dan er of en toe wat gegevens uit op
te diepen voor een artikel in de krant. Hij was een volkomen goed
en zachtzinnig mens, ijverig, betrouwbaar en van een onwrikbare
trouw aan zijn partij en zijn krant, met een oprechte en rechtlijnige
haat tegen het Kapitaal en een even oprecht leedvermaak, als dat
Kapitaal iets tegenzat: berichten over berovingen op de walletjes
van heren die met grote geldbedragen op zak liepen, wat toen
schering en inslag was, plaatste hij steevast onder het hoofdje:
van wat ow ontlast. Van hem stamt ook de benaming `varkensheintje' voor een lid van het koninklijk huis die nogal wat beroering wekte en naar ik meen zelfs de krant een proces aan de hals
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hielp. Hij was geworteld in Amsterdam en in de Pijp. Als zijn
familie zomers een weekje naar Muiderberg ging, keerde hij na
twee dagen al met heimwee terug en als hij of en toe eens bereid
was met Jan een dag ergens buiten te gaan wandelen, zuchtte hij
verlicht op als de trein weer onder de kap van het Centraalstation
gleed. Hij redigeerde zijn rubriek met een streng afwijzen van alle
berichten over populair vermaak, wedstrijdsport e.d., die hij tot
de afleidingsmanoeuvres van het Kapitaal tegenover de strijdende
arbeiders rekende.
Nummer twee was de Twentse ex-textielarbeider Gerard van
het Reve, evenals Nutters autodidact, met een vlug, helder,
maar minder diepgaand verstand. Een gemoedelijke zelfvoldaanheid weerhield hem ook van dat dieper graven, maar hij had in
een minimum van tijd de journalistieke routine opgestoken die
hij bij de krant nodig had, en genoeg talenkennis om een paar
buitenlandse partijbladen bij te houden. Hij kwam uit een oorspronkelijk katholiek gezin en dankte daaraan mogelijk die wel
zuidelijk genoemde, maar eigenlijk vooral niet-Calvinistische
zorgeloosheid, die in de vaak moeilijke sfeer van eeuwig geldgebrek op Amstel 85 veel waard was. Wij raakten spoedig bevriend met hem en zijn intelligente hartelijke vrouw Netje.
Netje van het Reve hield haar levenlang het schrale proletarische
uiterlijk van het weverskind. Haar vader, die jarenlang bij hen
inwoonde, was een eigengereide oude baas, die op zijn eigen tijd
aan de keukentafel zijn sobere maaltijden hield, maar waarom zou
ik trachten hem te tekenen: zijn kleinzoon Gerard Kornelis heeft
het beter gedaan. Bij Nets pogingen om van haar schrale inkomsten
de twee kinderen, die ze van de zes had behouden, van de nodige
zuivel en fruit te voorzien, commentarieerde opa brommerig : `Ik
heb acht kinderen op aardappelen grootgebracht.' Het was Netje
aan te zien. De Van het Reve's waren loyale, maar weinig dogmatische partijleden. Daarom zie ik altijd met enige verbazing
hoe hun beide zoons hun wat rancuneus klinkend anticommunisme
verklaren op dezelfde wijze als sommige atheisten hun rancuneuze
antikerkelijkheid tot hun streng gereformeerde opvoeding herleiden. De jonge Van het Reve's zijn nooit door hun ouders naar
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`de kerk' gedreven, en ik heb altijd meer respect voor mensen die
een `gereformeerde' jeugd waarvan ze zich gedistantieerd hebben,
in hun levenspatroon weten op te nemen, dan voor wie, hetzij uit
rancune, hetzij om het `menselijk opzicht', het verleden in ieder
woord dat ze uitspreken menen te moeten verloochenen.
Verder waren er de losse en losvaste medewerkers, een wisselend gezelschap, waarvan de voornaamste Alex Wins was, ex-diamantbewerker, pienter, roerig en op vergaderingen nogal eens
ordeverstorend, het enfant terrible van de partij, en op den duur
wat vermoeiend met zijn eeuwig slagvaardige gein.
Maar er zetelde op Amstel 85 nog een figuur waar alles om draaide. In het souterrain klepperde de oude pers, eenhoog was de
zetterij ondergebracht, tweehoog-voor de redactie: een blik aan
een touw, dat door een gat in de vloer zakte, fungeerde als lift voor
kopij en proeven. Ergens daarachter zat op vrijwel alle uren van
dag en avond, die buiten de schooltijden vielen, Jan Ceton, een
zeer geliefd onderwijzer, die je misschien op het eerste gezicht
met zijn deftige baard voor een catechiseermeester had aangezien,
maar niet meer als je hem had horen lachen. Hij ontbrak alleen
op de dag van het vakantiekinderfeest, dan trok hij met zijn klas
naar buiten, en gedurende veertien dagen in de zomer die hij botaniserend en fotograferend in Zwitserland doorbracht.
Ceton, die in agog, tot de uitgestoten linkervleugel van de
SDAP behoord had, was de spil van de krant: de penningmeester.
Hij was hardnekkig, rechtlijnig en nuchter op het cynische af,
alles behalve een 'idealist' en hij ploeterde aan een stuk om uit de
moeizaam toevloeiende dubbeltjes en kwartjes wekelijks het geld
bij elkaar te harken, dat de krant verslond aan materiaal en loon.
Er is een verhaaltje van Tolstoij, hoe hij een bedelaar op de brug
een paar kopeken wil geven, dan juist ziet hoe een schoenmakertje,
dat voor hem uit loopt, een roebel in zijn pet gooit, en gaat uitrekenen hoeveel hij naar verhouding van zijn inkomen met dat
van de schoenmaker eigenlijk zou moeten geven. Ik moest daar
vaak aan denken als ik zag hoe het geld van de krant in hoofdzaak
uit de zakken van toch wel de laagste loonklasse van het proletariaat kwam, en ik doe dat nog vaak als ik zie hoe keurige meneren
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en mevrouwen straatcollectanten een kwartier ophouden met navraag omtrent doel en controle op de geldmiddelen van de een of
andere stichting, voor ze aarzelend een dubbeltje in de bus laten
glij den.
Er is indertijd veel te doen geweest over de miljoenen van de
Russische kroonjuwelen, die in de kas van de CP zouden zijn gevloeid. Dat er in de eerste jaren na de revolutie wel eens enig
geld uit Rusland naar West-Europa is gekomen schijnt wel vast
te staan: Barta Rutgers heeft daarbij een keer als koerier gediend,
maar op de ontwikkeling van het georganiseerde communisme kan
dat van geen betekenis geweest zijn. Een kind kan overigens bedenken dat, zo er al een taart te verdelen was, een onbeduidend
partijtje als het Nederlandse daar maar een heel smal puntje van zal
hebben gekregen, en in ieder geval heb ik, in de tijd dat die goudstroom dan juist zou moeten zijn binnengevloeid, er nets van gemerkt dat de krant minder krap zat, en zeker niet dat er driehoog
op het Pretoriusplein, waar Wijnkoop woonde, goede sier van
werd gemaakt. Integendeel, het sprak alweer vanzelf dat de partijgenoten-kamerleden een aanzienlijk deel van hun zeer aanzienlijk
geoordeelde salarissen in de partijkas stortten.
Om onnaspeurlijke redenen sprak het ook vanzelf dat van het
geld dat wekelijks binnenkwam, de zetters en de drukkers, hoewel
ook alien overtuigde partijgenoten, het eerst werden betaald, en dat
daarna de redactie aan de beurt kwam; redelijker was dat Jan, die
zelf nog enige inkomsten had, zonodig van zijn eigen portie
afzag. Verder liepen er voortdurend acties om geld, geld en nog
eens geld, waar iedereen voor werd ingeschakeld. Toen wij in de
zomer van ' 22 een paar weken naar Luxemburg zouden gaan,
moest Jan mij met mijn zusters en Jan Erik laten vertrekken: de
krant stond weer eens op de rand van de afgrond en samen met
Dirk Struik die, ik weet niet meer waarvoor, toen in Amsterdam
zat, moest hij een inzamelactie organiseren.
Jan Ceton verloor bij dat alles nooit zijn humeur en zijn onwrikbare normen. Toen Jan in '2 4 promoveerde – Nutters had tientallen drukfouten uit de proef gevlooid! – kreeg hij 'van de Tribunekameraden' een vulpen met inscriptie cadeau. Jan Ceton kwam
[201]

ANNIE ROMEIN-VERSCHOOR

speciaal op de redactie om hem vriendelijk te vertellen, dat hij aan
dat soort persoonsverheerlijking niet meedeed. En ik herinner me
een zomeravond toen we wat verslagen op de redactiekamer bij
elkaar zaten rondom een brief van 'tante Jet' (mevr. Roland
Ho1st). Op grond van een of ander politiek compromis van de
partijleiding, waar haar idealisme zich niet mee kon verenigen,
zei ze haar steun aan de krant op. Dat was een hap uit de begroting.
We verstarden helemaal, toen Jan Ceton binnenkwam en wezen
zwijgend naar de brief. Hij las hem, viel bulderend van het lachen
in een stoel neer en riep opgelucht uit: `Goddank, dat we dat
lastige wijf kwijt zijn.' Zo was Jan Ceton.
Een krant is een absorberend bedrijf, een soort poliep. Voor zo'n
bescheiden krantje als de Tribune met zijn slechte outillage en
nijpend tekort aan personeel en geld gold dat nog meer dan voor
een groot dagblad, waar een behoorlijke werkverdeling is afgebakend. Natuurlijk werd ook ik ingeschakeld: ik vertaalde, schreef
artikeltjes en zette met Van het Reve samen een wekelijkse
pagina voor de vrouw in elkaar, hoewel we daar eigenlijk principieel tegen waren. lk had graag een rubriek kunst en letterkunde
beheerd, maar daarvoor ontbraken zowel de ruimte, de competente medewerkers als de medewerking van buitenaf: slechts bij
uitzondering werd het nodig geoordeeld de Tribune recensieexemplaren van nieuw verschenen boeken te zenden of uitnodigingen voor premieres en tentoonstellingen. Tuschinski, toen de
grote man van het filmtheaterwezen, zond ons wel uitnodigingen. Hij was van huis uit een Pools kleermakertje, dat kort na de
oorlog als emigrant op doorreis naar Amerika in Rotterdam was
blijven hangen en door zijn zakeninstinct geleid, daar een kleine
bioscoop had opgezet. Een paar jaar later bouwde hij in de Reguliersbreestraat het pompeuze Tuschinskitheater, het eerste depot
van de droomfabriek, waar het publiek niet langer alleen maar op
houten stoeltjes in een pijpenlaatje zich weg kon dromen in de
filmweelde, maar zelf een paar uur in die droomwereld van dikke
tapijten en feeerieke verlichting leefde.
Jan en ik trokken op een middag naar een voorvertoning voor de
pers. We werden ontvangen door mijnheer Van Lier, de secretaris
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van mijnheer Tuschinski, die ons in de lift bijna fluisterend van
eerbied toevertrouwde, dat we misschien mijnheer Tuschinski
persoonlijk zouden ontmoeten. Dat was niet alleen het geval:
mijnheer Tuschinski, een kleine, gedrongen man met vriendelijke
kinderogen, bleek zelfs bereid persoonlijk toelichting te geven bij
een weelderige draak die hij als 'Fijanden der Frouw' aankondigde
en in de pauze zelf als gastheer op te treden: Wat zal het zijn, mevrouwtje ?' – 'Graag een kopje koffie, mijnheer Tuschinski!' Hij gaf
de bestelling: `een kopje koffie met een plateau voor mevrouw'
door aan mijnheer Van Lier, die ergens uit een doorgeefluik de
koffie toverde, plus een plat schaaltje op een voetje, beladen met
bonbons en snoezige frou-froutjes, en dit overreikte aan mijnheer
Tuschinski, die het persoonlijk voor me wilde neerzetten. Maar
o wee, hij hield het schaaltje even scheef en daar gleed al dat beeldige lekkers op de grond. Het volgende ogenblik lag mijnheer
Tuschinski geknield op de grond in een instinctieve zuinige aandrift am nog te redden wat er te redden viel. Maar de even ironische stem van mijnheer Van Lier: `Zo kan mevrouw het toch niet
meer gebruiken,' deed hem opspringen. `Natuurlijk niet, mijnheer
Van Lier, een ander plateau voor mevrouw !'
Er was niet alleen de krant, er was ook de partij, die zich een doel
gesteld had – en ik denk daarbij nog helemaal niet aan de verwezenlijking van de wereldrevolutie, maar eenvoudig aan het dagelijkse
organisatie- en propagandawerk dat ver boven het bereik van haar
kleine aanhang ging en natuurlijk tot roofbouw op haar leden
moest leiden en tot een sterk verloop, nog afgezien van de principiele
geschillen die onvermijdelijk werden nadat de sektarische en eigengereide groep van de SDP was omgezet in de CPH. Er moest contributie geind en er moesten nieuwe leden geworven worden. 1k
was altijd, voor wat dan ook, een slecht propagandist geweest en
heb nooit iemand iets kunnen aanpraten. Niettemin ging ik op
huisbezoek op de Eilanden samen met een zuster van professor
Mannoury, die ook een weinig meeslepende figuur was. 1k was
steeds weer verbaasd over de toeschietelijkheid waarmee nog zo
veel mensen je binnenlieten, al bereikte je bitter weinig. Juffrouw
[2,03]

ANNIE ROMEIN-VERSCHOOR

Mannoury's dodelijke ernst had haar er niet van weerhouden, op
een van onze tochten een Boos kersenbonbons mee te nemen, en
niet zonder zelfspot om mijn dilettantisme liep ik die stiekem in het
donker met haar op te snoepen. Er waren altijd acties. Er was in
1921 de grote door het Rode Kruis georganiseerde collecte voor de
hongergebieden in Rusland, waaraan we natuurlijk allemaal meededen. Ik stond met mijn bus in de ijzige natte sneeuw op de
Hoge Sluis, toen toevallig juist mijn vader langs kwam. Hij vroeg
bezorgd of ik het niet te koud had, maar ik zag hem denken hoe
diep ik gevallen was.
Maar naast en boven de liefdadigheid die wij toch in deze inzamelingen zagen, stond de internationale solidariteit die tegelijk
verzet was tegen de allesbehalve belangeloze inmenging van de
westerse mogendheden in Rusland. Er moesten voedselpakketten
ingezameld en kleren genaaid worden door een groep actieve
vrouwen. Had het zin je of te vragen of het allemaal doelmatig
was, als je wist dat de werkelijke mogelijkheden tot doelmatige
hulp om politieke redenen verzuimd of gesaboteerd werden?
Op grond van de internationale solidariteit leek het ook gewenst
iets te doen aan de nood in Duitsland, een solidariteit die door
in- en uitwendige oorzaken dan wel niet verder reikte dan de Derde
Internationale. Een groep Berlijnse liongerkinderen' kwam voor
een half jaar naar Nederland en zo kregen wij onze Erich. Hij
bracht een brief van zijn vader mee die vrijwel alleen bestond uit
een aanmaning hem `tiichtig durchzuhauen'. We hadden daar geen
behoefte aan, vooral omdat het resultaat van pa's regime zo zichtbaar was: het was een schichtig elfjarig jongetje en hij loog of het
gedrukt stond. Hij was in het algemeen meegaand, maar tegen een
ding verzette hij zich met handen en voeten: hij wou niet naar
school. Toen we hem er toch, huilend, naar toe hadden gesleept,
kwam hij enthousiast terug: 'Die meester slaat niet!' In het voorjaar van '24 ging hij terug met een koffertje kleren en cadeautjes
voor thuis. leider waren die Zigarren vergessen,' schreef pa in zijn
summier bedankbriefje. Als ik ze in '40245 voorbij hoorde denderen:` . . . and wir fahren . . .,' dacht ik: `zou Erich ertussen lopen, bijzonder bruikbaar, omdat hij zo goed Hollands spreekt?'
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1k schrijf geen geschiedenis van de communistische beweging in
Nederland – de hemel beware me ervoor! – maar herinneringen,
en de conflicten in de partij zullenhier alleen ter sprake komen voorzover we er persoonlijk bij betrokken waren. Al voordat we in
Amsterdam kwamen, was het ons duidelijk geworden, dat een
kleine communistische partij in een klein land dat geen rol speelde
op het wereldtoneel, zich niet zonder haken en ogen zou inpassen
in een wereldorganisatie, waar niemand openstond voor hun
voortrekkerspretentie, dat zij toch maar al in 1909 de eerste communistische partij hadden opgericht. Niet voor niets stelt de tegenwoordige, inmiddels aan de internationale verhoudingen aangepaste CPN haar begin, in strijd met de historie, in 1920.
Nu Rusland door de revolutie, die zich wist te handhaven, in
tegenstelling tot die in Duitsland en Hongarije, de natuurlijke voortrekker en Moskou het regelend centrum voor alle communistische
partijen werd, werden die partijen `gebolsjewiseerd', dat wil zeggen : aan internationale, vanuit Moskou gedicteerde, algemene
politieke en organisatorische directieven onderworpen.
Het was te verwachten dat de bolsjewisatie in Nederland, waar
de CP al zo iets als een eigen en vrij exclusieve traditie had, hoe
inclusief haar self-image (wij, het proletariaat) ook mocht zijn, tot
ernstige botsingen moest leiden, al bleven die ook in andere landen
niet uit. 1k heb de indruk, dat het in Duitsland nog het gemakkelijkst ging. Omdat ze daar nu eenmaal op directieven ingesteld
waren? Of wel ook omdat de Duitse Genossen veelal door de
Russen die nog wel wat anders te doen hadden, belast werden met
de invoering en verklaring van de nieuwe lijn in de kleine landen?
Soms kregen we een van die, meestal illegaal reizende, afgezanten ingekwartierd. Niet tot mijn genoegen, minder om die illegaliteit die
me niet raakte en toen trouwens weinig consequenties had, als om
hetzelfde bezwaar dat we later tegen veel joodse emigranten hadden : ze waren zo Duits. Er meldden zich ook wel vluchtelingen,
meestal uit Zuideuropese landen, met wie de conversatie uiterst
summier was en waartegenover mijn argwaan zich wel eens afvroeg in hoeverre het verbannen Genossen of alleen maar zielige
zwervers waren, wat ze intussen niet minder zielig maakte. En
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omdat beide groepen de alleszins begrijpelijke neiging hadden
ergens in een binnenkamer wortel te schieten, en omdat we nu
eenmaal intellectuelen waren die 's avonds liever achter ons bureau
zaten dan rond de kachel te hangen om in een al te basic Frans of
Duits een slepend gesprek te voeren, schoven we ze na enige tijd
met een zoet lijntje en een kwaad geweten door naar een volgend
adres.
Ik herinner me ook nog de vreemde figuur van een man die
tijdens de korte revolutie politiecommissaris van Berlijn geweest
was en die, meen ik, Eichhorn heette, als dat geen schuilnaam was.
Zo een van wie je de illegaliteit op tien meter afstand ruikt en
die dan ook zodra hij over de grens was, door de politie gezocht
werd en van het ene adres naar het andere verhuisde. Toen hij op
een alarmsein middenin de nacht bij ons vertrok met achterlating
van zijn bagage, stond hij erop in ieder geval zijn aktentas met papieren mee te nemen en een fles oude jenever die hij als een bijzonder
lekkere LikOr ontdekt had. Mijn verwachting dat we de volgende
dag in de krant zouden lezen dat hij bij onze deur met die compromitterende bagage was aangehouden, ging gelukkig niet op : hij
kwam veilig over de grens.
Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, te beschrijven of zelfs maar te
begrijpen, hoe de conflicten over de bolsjewisatie vervlochten en
verknoopt raakten met nationale en persoonlijke tegenstellingen en
ik zou niet graag veroordeeld worden tot een beslissing aan welke
kant het gelijk en het recht lagen. De gedachte dat er een sterke
en centraal georganiseerde internationale moest worden opgebouwd, was na het debacle van de Tweede Internationale in 1914
maar al te evident. Maar de voorgeschreven modelorganisatie,
die met het oog op andere landen was opgezet en iets conspiratiefs
in zijn verschijningsvorm had, paste niet bij onze landsaard, bij
onze bevolkingsdichtheid op een klein gebied, waar geen ruimte
was voor een `maquis', bij onze naar ideologieen afgebakende vakbeweging. Bij het beperkte aantal verstrooid wonende leden werd
het bedrijfs- en straatcellenplan onvermijdelijk een schijnorganisatie, waarvan het duidelijkste effect was, dat het de partij een
samenzweerdersreputatie bezorgde.
[2o6]

OMZIEN IN VERWONDERING

Het kwam er naar onze mening op neer, dat we een jas aankregen die veel te wijd was en niet paste bij ons politiek klimaat. Er
waren een massa bedrijven waar van geen cel sprake kon zijn, een
`straatcel' kon hoogstens een buurtcel zijn, en de vergaderingen
ervan, althans die ik heb bijgewoond, waren gezellige en soms
instructieve bijeenkomsten, waar we onze politieke kennis uitwisselden of ook wel dogmatische lesjes aanhoorden van een daartoe gezonden partijfunctionaris die het allemaal zo goed wist.
Want in een buurt als nieuw-Zuid was nu eenmaal niet iedere
maand een actie te voeren. Het was allemaal een soort `socialistisch realisme'. Zoals de Russische romanschrijvers ernaar streefden
een reed beeld te ontwerpen van een werkelijkheid zoals die zou
moeten zijn, ontwierpen de partijen, om niet bij elkaar en bij de
directieven achter te blijven, een schijnbaar praktisch schema voor
hun activiteiten, dat alleen maar aangaf hoe het zou moeten zijn,
niet hoe het in werkelijkheid was, met lege leuzen, een geflatteerde berichtgeving in de krant, en ik neem aan ook een geflatteerde berichtgeving naar Moskou.
De eigengereide partijleiders van het eerste uur, zeker sedert
de oorlog toch al anti-Duits van instelling, stonden van tevoren al
afwijzend tegenover de Duitse afgezanten van de Internationale,
die bovendien, alleszins begrijpelijk, niet zijn beste krachten aan
een prutspartijtje als het onze besteedde, zoals evenmin de grote
mogendheden hun zwaarste diplomatiek geschut in Den Haag
zullen plaatsen. Het natuurlijke antagonisme tussen partijleiding en
afgezanten leidde ertoe dat de laatsten al heel gauw contact zochten
of aangeboden kregen bij de oppositie. Dat waren, zoals partijopposities gewoonlijk, de ongeroutineerde maar actieve jongeren
en de ouderen-kankeraars.
Omdat het areaal nu eenmaal beperkt was, deed zich daaronder
voorlopig niemand voor die het formaat had van Wijnkoop, die
– een font van veel goede leiders – weinig uit handen had gegeven;
'het partijarchief zit in de zakken van Dave's colbertje,' zei men in
de partij. Daardoor had hij geen opvolgers gekweekt die misschien
in staat waren geweest een werkelijke vernieuwing en een bevrijding van het sektarisme, voor zover de algemene politieke verhou[2w]
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dingen dat toelieten, met of tegen hem door te voeren. Nu werd
de onbekwaamheid van de oppositie een reden te meer tot verbittering en koppig volhouden bij de oude plooi.
Ik heb de indruk bewaard, dat de tegenstellingen aanvankelijk
vooral naar buiten kwamen in de Internationale) A(rbeiders)
H(ulp), een organisatie die zich ten doel stelde, niet `erkende' en
dus niet door de vakverenigingen gefinancierde stakingen te steunen. De leiding ervan berustte bij Brommert, een wat slappe figuur
die trouw aan Wijnkoops hand liep en daardoor de oppositie
gestadig prikkelde. De IAH spatte in deze strubbelingen vrijwel
uit elkaar, maar werd later na de partijcrisis weer opnieuw georganiseerd door D. Goulooze.
Er werd onmatig veel vergaderd, wat meestal op hakketakken
uitliep en ik herinner me een avond met een regelrecht handgemeen dat blijkbaar meer indruk op me heeft gemaakt dan de strijdvraag waar het om ging, en waarbij professor Mannoury, rustig en
candide als altijd, tussen twee partijen met opgeheven stoelen stond
en bezwerend uitriep: 'Maar, kameraden, dat is toch het communisme onwaardig!' Naast de IAH, en in persoonlijke tegenstellingen
bij tijden ook ertegenover, kwam een paar jaar later de IR( o de)H,
die zich richtte op hulp aan politick in het nauw geraakte revolutionairen en die in de jaren ' 3 o vooral opkwam voor Duitse politieke emigranten.
In beide organisaties is door een betrekkelijk kleine groep met
grote energie en opoffering veel gedaan, maar als eerste z.g. mantelorganisaties hebben ze de tegenstanders van het communisme
een wapen in de hand gegeven, en die niet alleen: iedere antifascistische actie van de jaren '3o en ook nog na de oorlog kreeg het
stempel van mantelorganisatie en verkapt communisme opgedrukt.
Wat was nu eigenlijk een mantelorganisatie? De communisten,
die zich tegenover de verwaterende politick van de sociaaldemocraten niet ten onrechte als 'de voorhoede van het strijdende
proletariaat' zagen, trachtten langs deze weg het initiatief te nemen
tot een aantal op een concreet, en ook voor niet-communisten
gewenst, doel gerichte acties, zoals die van IAH, IRH later ook antifascistische en vredesacties. Daarbij traden partijmensen als gang[2081
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makers op en natuurlijk werd daarbij de politieke propaganda een
nevendoel. Maar het gangbare beeld van de mantelorganisatie is
heel anders geworden, ten dele door de plompe en vaak autoritaire manier waarop de partij in deze door haar gestimuleerde
organisaties poogde te infiltreren. Maar de mantelorganisatie
kreeg vooral zijn reputatie doordat alles wat in Welke mate dan
ook het behoud voorstond in de jaren '30 ieder streven in de richting van een volksfront, van een rassemblement tegenover het
fascisme doodverfde als cellenbouw, als een communistisch
komplot, waarvoor onnozele intellectuelen zich lieten strikken.
Wie de zaak wat ruimer en wat meer historisch bekijkt moet tot
het inzicht komen, dat de mantelorganisatie helemaal geen nieuwigheid was en dat de argwaan ertegen even gerechtigd was tegenover tal van liefdadige, sociale en christelijke instellingen in verleden en heden: `om u te beschermen, meervermogenden' prezen
in de i9de eeuw de liefdadigheidsbeoefenaars hun bedelingen van
brood en turf voor de armen aan. Op de wereldtentoonstelling
van 193o in Antwerpen zagen we een stand van de missie in Kongo
met drie diorama's. Telkens tegen dezelfde oerwoudachtergrond
werd in het eerste een groep in rieten rokjes om het vuur dansende
wilden, kluivend aan (zendelingen)botjes vertoond, in het tweede
twee blokjes schoolbankjes, waarin rechts de schaapjes met een
nonnetje, links de bokjes met een pater ervoor, alles netjes aangekleed, en in het derde het resultaat van deze scholing: een groep
netjes geuniformeerde en marcherende negersoldaatjes. Was een
dergelijke missie geen mantelorganisatie? En waaronder moeten
we de speelgoedacties van het Amerikaanse leger in Vietnam rangschikken ? Het grootste verschil is misschien, dat de Westerse
christenheid de noodzaak van Illegaliteit' niet meer kent. Of dat
men haar die van pretres-ouvriers of nonnen-in-mantelpak als
sportiviteit vergeeft. Het grootste bezwaar tegen de communistische mantelorganisaties, althans hier in West-Europa is, dat ze
pire qu'une crime, une faute waren. Mantelorganisatie en cellenbouw zijn nooit het gevaarlijk wapen geweest, dat de tegenstanders erin zagen of gretig voorgaven te zien. Ten eerste omdat ze
waren uitgedacht in een wereld, waarin men uit simpel lijfsbehoud
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tot ondergronds werk gedwongen was, ten tweede doordat de
kleine verhoudingen in ons land het praktisch onmogelijk maakten
op een punt onder te duiken en op een ander weer boven te komen
— ook onder de Duitse bezetting slaagde de onderduiker er zelden
in een tweede openbaar leven te beginnen. En ten derde omdat de
propaganda zich bier richtte tot een massa, die geen blank papier
meer was. Langs de regenboog van onze kerkelijke en politieke
nuances kende ieder zijn eigen kleur en herkende, die van een ander.
leder sprak zijn eigen taal, herkende die van de ander en wist
onmiddellijk wanneer hij zijn oren moest sluiten. Jan had eens een
gesprek met een afgezant van de Internationale — ik meen dat het
Radek was — die zich verdiepte in de Nederlandse politieke en
vakbewegingsversplintering en met name in de pogingen van de
CPH om tot overeenstemming te komen met het syndicalistische NAS. 'Kutmen jullie daar aan het woord komen?' vroeg hij.
`ja, zeker. "Maar dan moet het toch eenvoudig zijn het hun uit te
leggen!' Door dit a.h.w. afgestempeld zijn van de Nederlandse
arbeider, van het hele geinteresseerde Nederlandse publiek — en de
ongeinteresseerden kreeg je voor niets mee — zaten en zitten we in
de impasse der overtuigingen. Men vroeg niet: Vat zegt die man!'
maar: Waar hoort hij bij en wie staan er achter hem?'
Illegaal werk is een bedrijf dat men blijkbaar alleen door schade
en schande leert. In de Tweede Wereldoorlog zijn daarmee ook
droevige ervaringen opgedaan. De eerste internationale agenten
van de CPH, zoals de schilder Jan Proost, waren op een afstand als
zodanig kenbaar en op het congres in Rotterdam in '20 wekte
een brave, provinciale partijgenoot grote hilariteit door de oprechte
vraag : Vie is Jansen?' Het lijkt me, dat Daan Goulooze de eerste
geweest is die werkelijk begrip, talent en karakter voor ondergrondse activiteiten had en daarmee ook iets wezenlijks bereikte.
Het bleek ook praktisch onmogelijk altijd daartoe bekwame
leidende figuren voor de mantelorganisaties te vinden, die niet al
Lang als partijmensen gedoodverfd waren, terwijl de doublures
zware eisen stelden aan het toch al overbelaste kader. Het voornaamste resultaat van de mantelorganisaties en van hun opgeblazen
negatieve reputatie is m.i. geweest, dat ze in de jaren '3o een grote
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belemmering gingen betekenen voor alle antifascistische actie op
volksfrontbasis.
Wij stonden, hoewel niet zonder kritiek op de leiding en met name
op Van Ravesteyn, in onze afkeer van een al te Duits smakende
`Parteidisziplin' en de al te veel op de groei gesneden partijorganisatie, achter Wijnkoop. In de jaren van Jans redacteurschap waren
we zeer bevriend geraakt met de Wijnkoops. Zeker eens in de
veertien dagen braken we voor een lange avond uit naar het Pretoriusplein – Dave ging zelden of nooit bij anderen op bezoek –,
Jan gewoonlijk met een tas vol paperassen, ik met mijn stopmand,
waardoor ik me een aantal uren geestdodend werk thuis uitspaarde.
Jan en Dave deden een aantal redactiezaken af, maar het grootste
deel van de avond waren we in lange en levendige discussies gewikkeld over politieke en uiteraard partijpolitieke, maar ook over
literaire problemen. Want Dave, die nog altijd met enig heimwee
terugdacht aan zijn afgebroken letterenstudie, gebruikte zijn schaarse vrije tijd, meestal in trein of bus, om de eigentijdse literatuur,
met name de Engelse, enigszins bij te houden en had er een scherp
en niet dogmatisch beperkt oordeel over. Ik herinner me o.a. zijn
enthousiasme voor Joyce.
Onze persoonlijke keuze in de partijstrijd werd ook bepaald
door een gebrek aan vertrouwen in de leiders van de opposi tie,
dat voortdurend voedsel kreeg in hun op scherp stellen van de
tegenstellingen, zoals dat gewoonlijk in politieke conflicten gaat.
De centrale figuur in de oppositie was oorspronkelijk Manuel,
een bankemploye van, ik meen, Hongaarse afkomst, door Wijnkoop en Van Ravesteyn gewoonlijk aangeduid als 'de kromme
bankdirecteur', terzijde gestaan o.a. door de weinig krachtige
figuur van de jonge onderwijzer Beuzemaker en door de latere
partijsecretaris Paul de Groot, die naar een lang v66r de communisten uitgevonden recept in zijn onlangs gepubliceerde herinneringen
zijn leidersrol een aantal jaren teruggeprojecteerd heeft. Er was
nog een roerige opposant, een jeugdig postambtenaar uit Haarlem:
Jac. de Kadt. Nog eens: ik schrijf geen geschiedenis van de CPN,
maar persoonlijke indrukken en ik acht me niet in staat de onder[2II]
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linge gewichtsverhoudingen van de opposanten te bepalen in
een strijd die ik immers alleen maar als bijloper heb meegemaakt.
Maar een indruk is me bijgebleven: op het Pretoriusplein op weg
naar Wijnkoop ontmoetten we op een avond De Kadt die daar
juist vandaan kwam en ons aanldampte om ons uitvoerig te vertellen, hoe goed hij het hem allemaal uit de doeken had gedaan.
Stemmingen en indrukken hechten vaak vaster in ons geheugen dan
zakelijke mededelingen. Ik kan me niets meer voor de geest halen
van De Kadts betoog, maar wel mijn ergernis over het egotisme
waarmee hij aannam dat wij natuurlijk met voile overtuiging
achter hem stonden en over de triomfante glimlach, waarmee hij
poseerde als de man, die de failliete boedel wel eens even zou overnemen. Het verbaasde ons dan ook niet, dat hij weldra een oppositie tegen de oppositie vormde, toen hij in de ogen van zijn medestanders daar niet de aangewezen man voor bleek te zijn.
In '25 barstte de bom. De oppositie, hoewel altijd nog een (grote)
minderheid, bracht met steun van de Internationale de leiding ten
val, die geroyeerd werd. Wij gingen nog niet uit de partij, maar nadat Jan van het redacteurschap van de Tribune en van de Communistische Gids (de voortzetting van De Nieuwe Tijd na de opneming in.
de Internationale) was ontheven, werden we praktisch leden-opnonactief. We gunden ons het plezier, in het kadertje op de omslag
van het laatste nummer van de Gids, dat Jan verzorgde, en waarin
gewoonlijk een citaat van een van de klassieken van het marxisme
werd geplaatst, er een uit Vondels Rommelpot op te nemen:
Veur een slot dan, gasthuispeter :
Als ik vraag jouw oude haan,
Waar hij ziet dit gekspul aan :
Waken 't jonge hanen beter
Dan het oude hok voorheen?'
'k Wed hij 't hoofd schudt en kraait : 'Men !'

En we vermaakten ons een paar dagen later met de Nederlandse
dagbladpers, die hoofd voor hoofd gretig vermeldde dat Jan
afscheid genomen had met het bekende citaat uit . . . Breero.
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We sloten ons niet aan bij de afgesplitste groep, waarvan Dave
met o.a. Jan Hoogcarspel tevergeefs trachtte een nieuwe partij te
maken. Het was wel duidelijk dat, al mochten ze op een aantal
punten groot gelijk hebben, het getij niettemin verlopen was.
Van Ravesteyn, die in deze strijd in vele opzichten Dave's kwade
geest was geweest, trok zich teleurgesteld-in-zijn-idealisme – men
kan ook zeggen wrokkend – terug, zijn verdere leven vervuld van
het zeuren om de vergoeding die de maatschappij hem schuldig
was voor een offer, waar niemand om gevraagd had, om ten slotte
met zijn ingezonden stukken bij Elsevier terecht te komen.
Jan wrokte niet; hij had er ook geen reden voor. Hij had geen
politieke ambities en hij had de jaren aan de krant met plezier en
hard gewerkt. Te hard misschien, gezien dat hij, nadat hij 's avonds
`het jongetje-van-de-zetterij' zijn kopij had meegegeven, nog tot
diep in de nacht aan zijn dissertatie zat te werken, voor zover hij
niet naar een vergadering moest. `Ik heb er veel van geleerd,' zei hij.
Wij voelden ons geen teleurgestelde idealisten die opgelucht hun
`vuile handen' wasten. We waren – om met Kantorowicz te spreken
(Deutsche Schicksale) – geen renegaten, maar ketters. We hadden er
geen behoefte aan, ons door kranten van de andere kant te laten
interviewen om onze opgekropte gal uit te spuwen – en ons maatschappelijk te rehabiliteren! Ik kan iets voelen voor de redenering
die ik onlangs hoorde van de mij overigens niet zo bijzonder
sympathieke kardinaal Alfrink, die in een televisiegesprek over
`weggelopen' priesters ongeveer zei, dat zijns inziens de besten het
als een mislukking ervoeren en er daarom niet veel ruchtbaarheid
aan gaven. Het is er ook mee als in dat andere standaardgeval van
opgezouten grieven die tot een uitbarsting komen: de echtscheiding. Wie daarna naar buren en vrienden loopt, om zich samen
gretig in de tekorten van de ander te verdiepen, is, om met Bolland
te spreken, `aan de zuivere rede nog niet toe,' en wie Touter uit
eigen huwelijkservaring tot vrouwen- of mannenhaat concludeert,
is een stakker.
Ik sprak ervan dat de vuile-handen-theorie in de revolutionaire
beweging altijd naar voren wordt gebracht door teleurgestelde
idealistische intellectuelen, en men gaat daarbij blijkbaar altijd uit
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van de gedachte dat de arbeider so-wie-so vuile handen heeft en dat
hij, die immers `niets te verliezen heeft dan zijn ketenen' uit eigenbelang in de partij komt; de intellectueel daarentegen, die er mogelijke maatschappelijke kansen mee verspeelt, uit Idealisme', en dat
deze daarom veel kieskeuriger zou zijn in zijn strijdmiddelen. We
zijn, alle christelijke en niet-christelijke moraal ten spijt, er sinds
Adam op ingesteld, dat de mensen uit eigenbelang er niet tegenop
zien, in 'de strijd om het bestaan' hun handen vuil te maken. Als ze
eenmaal goed geslaagd zijn, spreken we zelfs wel graag met eerbied over niet al te kieskeurige knopendoorhakkers en aanpakkers
als Coen, Colijn, Deterding, Rhodes, Krupp en Rockefeller, of
over onze modern industriemagnaten, die heus niet uit vaderlijke
zorg voor het Nederlandse yolk zoveel deviezen hebben ingebracht.
Maar de teleurgestelde intellectueel in de arbeidersbeweging is
altijd een `zuivere ziel' die vanwege allerlei compromissen met zijn
geweten in de knoop kwam.
Nu is het om te beginnen een fabel – n'en deplaise de heiligheid
van het Communistisch Manifest – dat de arbeider niets te verliezen
heeft dan zijn ketenen. Sinds de Parijse Commune en a! eerder
weet hij dat dat ook zijn leven kan zijn. En zodra hij door zijn eigen
activiteit een smalle punt van de welvaartstaart veroverd heeft,
is het die hele punt. Nog daargelaten dat in het algemeen de arbeider
uit de beweging – zie het boven aangehaalde verhaaltje van Tolstoij. Verder is mogelijk de intellectueel iets meer verwend met
het recht op eigen inzicht, minder onderworpen gemaakt door
zijn levensomstandigheden dan de arbeiders, althans in de eerste
decennial van de socialistische beweging, nog waren, maar daar
staat tegenover dat het juist de zelfbewusten, de opstandigen en
dus ook de eigengereiden en hyperindividuelen onder de arbeiders
waren die in verzet kwamen. In het korte decennium van ons partijlidmaatschap had onze ervaring bevestigd dat het vuile-handengevoel terecht of ten onrechte, uit bittere ervaring of individuele
overgevoeligheid – dat last ik helemaal in het midden – geen prerogatief was van de intellectuele revolutionair. En ten slotte: het is
ook niet waar dat de intellectueel uit louter belangeloosheid en
offerzucht links wordt, zo min als katholieke jonge mensen uit
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dezelfde motieven een priester- of kloosterroeping volgen. We
verklaren niemand voor een huichelaar wanner we aannemen dat
er heel wat eer- en heerszucht, onderscheidingsdrift, onaangepastheid en zelfs wrok tegenover het eigen milieu in meespelen, afgezien nog van de redelijke overtuiging dat daar de oplossing ligt
van de kardinale maatschappelijke problemen.
Ik zou niet graag het vuile-handen-gevoel als reactie van het
persoonlijk geweten willen kleineren. Maar het moeilijke is dat het
in de politiek - zoals in alle activiteit die onder het menselijk tekort
valt - pas op een bepaald niveau gerechtvaardigd is, dat niveau
nergens met een rood gevaarlijntje is aan te geven en velen nooit
in de verleiding komen het actief te overschrijden door zware
politieke verantwoordelijkheid te aanvaarden. We zouden een
eind verder zijn en er zou onnoemelijk veel minder leed geleden
zijn, als meer medewerkers en navolgers van Stalin - en van Hitler,
Franco, e.t.q. tot en met de vertegenwoordigers van Johnson en
Nixon in Vietnam en op de Caribische eilanden - iets meer vuilehandengevoel hadden gehad. Maar dat geldt niet minder voor de
miljoenen, die 'es nicht gewusst haben' en het nog niet weten of
weer zo graag vergeten en vergeven willen, voor de duizenden die
hun zin voor nonconformisme ongevaarlijk uitvieren in het speelweitje van moderne kunst en libertinage. We zouden . . . doch die
Verhiltnisse, die sind nicht so!
Vergadertrucjes zijn in de politick en, laten we het bekennen,
ook, ja soms meer, in de democratische politick onvermijdelijk en
het begin van vuile handen, maar het valt me vaak op dat mensen
met een demonstratieve afkeer van `vuile politick' bij het voorzitten van een ouderraad of buurtcomite voor een of ander braaf,
incidenteel doel vergadertrucjes toepassen, die een geroutineerd
politicus als in strijd met de spelregels zou verwerpen.

X

We bleven lid van de partij tot we er in '27 uitgezet werden, omdat we weigerden een soort catechismus te onderschrijven die we
meenden niet te kunnen verantwoorden. We slaagden er tot onze
voldoening in onze vriendschap met de Wijnkoops door alle
politieke stormen heen te redden. En zelfs die met onze bovenburen, die in het voorjaar van '25 Jozef Israelskade 98" betrokken
hadden en die streng aan de partijlijn vasthielden: Peter en Brecht
Alma, met wie we tot een plezierige symbiose kwamen. Brecht
werd de tweede en vaak vervangende moeder van onze kinderen,
en waar zij als onderwijzeres en actief partijlid vaak van huis was
kon ze voor allerlei huiselijke hand- en spandiensten altijd een
beroep doen op mij. Wij ondervonden het als een premie op onze
verdraagzaamheid, dat we in een dagelijkse nauwe omgang en
zonder onderlinge discussies te vermijden niettemin in vrede
elkaars afwijkende inzichten aanvaarden konden.
We waren geen partijgenoten meer, we waren geen teleurgestelde idealisten, wat waren we eigenlijk wel?
Jan had, dadelijk na zijn doctoraal, op promotieplannen aangestuurd en daarover herhaaldelijk overleg gepleegd met Huizinga
die hem aanvankelijk de aangewezen promotor leek. Maar dat
viel niet mee. Huizinga's zwakke belangstelling voor zijn studenten
en een zekere grilligheid in zijn oordeel heeft het aantal van zijn
promovendi in de meer dan 35 jaar van zijn professoraat vrij
beperkt gemaakt. Na een paar doodlopende gesprekken kwam
Jan tot de conclusie: 'de onderwerpen die hij voorstelt, vind ik
vervelend, die ik voorstel vindt hij gevaarlijk.' En zo ging hij ten
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slotte naar Van Wijk, met wie hij het eens werd over een studie
die ging over de reactie op het werk van Dostojewskij in de
Westerse wereld. Najaar '2 4 kwam het boek klaar: hij promoveerde (alweer 'cum') in oktober '24. Zijn dissertatie kwam uit bij
Tjeenk Willink in Haarlem, waar hij alleen maar heen gegaan was,
omdat hij Huizinga (en zo goed verzorgd) uitgaf. De oude heer
Tjeenk Willink had plezier in het boek en gaf het voor eigen
rekening, ik meen in i000 exemplaren, uit. Gelukkig had hij er
geen strop aan. In het voorjaar had Jan – van het Leidse universiteitsfonds ? – een kleine beurs gekregen voor een maand nasporingen over Dostojewskij-literatuur in het British Museum. We
vonden voor onze twee jongetjes onderdak bij de familie en maakten er samen veertien dagen van, waarin we genoten van Londen,
voor zover onze schaarse vrije tijd dat toeliet, en van de outillage
van eindelijk eens een echte bibliotheek. Dat klinkt ondankbaar
tegenover onze Nederlandse bibliotheken, maar afgezien van de
Koninklijke in Den Haag, waar ik wel in de vakanties mijn toevlucht had gezocht om rustig to werken, hadden we alleen ervaring
van de Leidse in een noodgebouw tijdens een jaren durende verbouwing, en van de Amsterdamse, die in onze eerste Amsterdamse
tijd, ondanks zijn belangrijke voorraad, een zeer moeilijk bruikbaar
instrument was. De catalogusbakken waren toentertijd voor de
bezoekers niet bereikbaar. Je kwam er binnen in een vierkant
vertrekje met houten banken langs de kant, zo iets als het wachtlokaal van een dorpspolitiebureau, en achter een toonbankje
stond daar een ambtenaar, die de catalogus achter hem opgesteld
beheerde. Er zullen er wel meer geweest zijn, maar ik heb alleen
de herinnering bewaard aan een, die heel speurige dassen droeg
en je een alcoholische adem in het gezicht blies. Was je in de club
(professoren en andere deftige, meest bejaarde stadgenoten), dan
had je voorrang en werd je aanvraag, als die uit het magazijn
kwam, afgeroepen. Was je niet in de club, dan kon je praktisch
alleen boeken krijgen, waarvan je precies titel en auteur kon opgeven, want snuffelen in de laden was er niet bij, en je kreeg ook
wel eens een ander boek dan je had aangevraagd, als je na een
half uurtje wachten beleefd vroeg of er soms al iets voor je was.
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De directeur van de bibliotheek was er niet verantwoordelijk voor
dat ik een tijd lang voor mijn uitstapjes naar het Singel aangewezen
was op de periodes tussen twee voedingen van de baby, als Jan
toevallig thuis was, maar ik heb hem niettemin bij me zelf vaak
onvriendelijk toegesproken. Daarbij vergeleken was het British
Museum met zijn mooie, rustige koepelzaal, zijn geraffineerd
eenvoudige, gemakkelijke stoelen en zijn geruisloze en foutloze
bediening ondanks de verouderde catalogus in geschreven boeken,
gevoegd bij de rust van veertien dagen huisvrouwvakantie, een
waar paradijs.
In dat paradijs kondigde zich ons derde kind aan: in januari '23
was ik met Bart Joost uit het Diaconessenhuis gekomen, en in
januari '25 werd Annelies daar geboren.
Wij hadden, als wel de meeste ouders die zich losgemaakt hadden van de hierarchische lijst van to vernoemen grootouders,
tantes enz., lang gewikt en gewogen over de namen die we onze
kinderen gaven. We vonden Jan Erik een goed lopende combinatie
van iets goed Hollands en iets Deens voor een in Kopenhagen
geboren Hollander en het was een bijkomstig voordeel, dat we
mijn vader er een plezier mee deden. In Bart Joosts vernoeming
had de herinnering aan een gestorven vriend meegespeeld, maar in
hoofdzaak, als voor Annelies, de onberedeneerde aantrekkelijkheid
die de namen zelfvoor ons hadden.
Een paar uur nadat Bart Joost 's morgens vroeg geboren was,
stond mijn vader voor mijn bed en keek vertederd naar het jongetje : `Een mooi kind, Annie,' zei hij bijna plechtig. Ik schoot in
de lach: "Je zegt dat alsof je denkt: hoe komen jullie eraan?'
Ook naar het dochtertje kwam hij dadelijk kijken. Ma kwam veel
later bij Annelies, toen het kind een week of zes was en toevallig
gelijk met 'ma Lize', mijn schoonmoeder. Mijn schrik toen ik met
een blad koffie de kamer binnenkomend de twee oude dames over
de wieg gebogen vond in een sentimentele beschouwing van het
treffend geval, dat we onze dochter naar hen beiden vernoemd
hadden! Ik kon toch niet zeggen: 'Hoe komen jullie daarbij ?' Het
heeft het kind een paar zilveren lepeltjes opgebracht. Daar bleef
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het bij: de legendarische verdienstelijke figuur in vele families,
de Oppassende, breiende en verwennende grootmoeder hebben
we nooit gekend. En ik had er zo goed een kunnen gebruiken!
We hadden allebei niet anders gewenst dan een gezin met
een niet precies gepland aantal kinderen, maar ik was te reeel
om mezelf er geen rekenschap van te geven, dat ik met geen andere
hulp dan een linderfreundlich' maar weinig efficient heilsoldaatje
voorlopig althans aangewezen was op een beroep, dat niet eens als
zodanig erkend werd en nooit dat van mijn keuze zou zijn geweest.
Jan, verdiept in zijn eigen werk en ook wel misleid door mijn
hebbelijkheid het `stof verdelen' niet ernstig te nemen en de spot te
drijven met de eredienst die bij hem thuis gemaakt werd van de
huishouding, nam van zijn kant mijn overigens schaarse uitbarstingen niet ernstig tegen de slavernij van dit zo hopeloos in efficiency
achter gebleven bedrijf: de hoeketage, die we in ' 22 tegen een hoog
huurcontract voor vijf jaar met moeite veroverd hadden, had vier
(bescheiden) kamers, geen zolder, geen veranda, geen badkamer,
geen warm water en geen verwarming behalve een potkachel.
Van wasmachines, centrifuges en ander gerief was natuurlijk helemaal geen sprake. lk hing de luiers op aan voor het keukenraam –
aan de straat – gespannen lijntjes, wat me op een ruzie met de huisbaas kwam te staan, en een actie van het winkeliersbuurtblad, dat
de nieuwgebouwde buurt graag op `middenstandspeir wilde
houden, tegen het luiershuis'. lk hield vast aan mijn antwoord dat
ze me een beter ‘middenstandshuis' mochten bezorgen, of dagelijks
de was komen afhalen. Onbenulligheden, vond Jan terecht, maar
daardoor waren ze juist dubbel ergerlijk. Maar zijn onderschatting
van mijn huishoudelijk geploeter had een voordeel: hij vreesde
geen ogenblik dat ik erin zou ondergaan, hij verwachtte van me dat
ik binnen een paar jaar wel weer tot iets anders in staat zou zijn.
Ongeveer op het dieptepunt van de luierperiode en juist toen we
ons eens ernstig gingen bezighouden met de financiele grondslagen
van ons bestaan met zijn vijven, zei hij op een middag thuiskomende terloops: ' Er words morgen een bureau voor je thuis bezorgd.
Ik vond het net iets voor jou, niet zo'n damesachtig geval en niet
gek duur.' 1k ben beheerst van aard en geloof eigenlijk niet in
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tranen. Misschien heb ik ze in mijn jeugd te veel moeten inhouden.
Maar tot Jans grote schrik ben ik op dat ogenblik in tranen en verwijten losgebarsten. En ik heb, vrees ik, de volgende dag, toen het
cadeau werd thuisgebracht nog weinig enthousiast kunnen doen en
dadelijk - zwijgend - opgemerkt dat het koopje een gebarsten
poot had. Maar ik heb later vaak dankbaar naar dat bureau gekeken,
dat iets van me verwachtte.
Ik keer tot mijn vraag terug : wat waren we in 1925 ? In ieder geval
een paar mensen die er zich op beraden moesten wat ze verder
moesten. Het werk aan de krant was weggevallen, met de schaarse
inkomsten daarvan, en het werd duidelijk dat we niet met zijn
vijven op 'het geld van Gropie' konden blijven teren. Dat geld
meenden we bovendien voor tijden van nood te moeten bewaren er bestond immers zelfs nog geen AO w.
Jan was minder dan ooit geneigd een leraarsbaan te zoeken en
begon zijn bestaan als broodschrijver (free lance noemt de hypocrisie van onze tijd dat). Hij had daarbij een ernstige handicap: we
waren nog altijd communist, zij het dan dat we in de partij al op de
schopstoel zaten en er twee jaar later inderdaad uitgezet werden.
Op dat moment hadden we ons kunnen rehabiliteren door een
nadrukkelijke bekeringsbelijdenis en door eens even een boekje
open te doen over de zojuist verlaten organisatie. Het is een wijze
van doen die ik alleen aanvaardbaar of althans begrijpelijk vind
in die gevallen, waarin de bekentenis tot het oude geloof onder een
zekere pressie had gestaan: van mensen die konden uitwijken uit
een staat onder dictatuur, van katholieken die in een geheel katholieke omgeving konden weten dat ze met broodroof bedreigd
werden, of door metafysische machtsmiddelen voor het geval dat
ze zich openlijk van de kerk losmaakten. Door jarenlang onder de
druk van een opgelegd conformisme te leven, zamelen deze mensen heimelijk zoveel samengeperste kritiek en grieven op, dat ze
wel moeten losbarsten als ze zich op de een of andere wijze van de
druk bevrijd hebben. En er zijn ook de gelovigen die zonder pressie
van buiten afzo vergroeid zijn met hun `kerk' als draagster van hun
socialistisch ideaal, dat alleen een reeks van bittere, en aanvankelijk
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als laster afgewezen ervaringen de schaal van hun twijfel kan doer
doorslaan. Het zijn vaak mensen die hun verdere leven lang wat
verweesd blijven rondlopen, omdat ze zich ook niet thuis voelen
in de wereld van hun vroegere tegenstanders, die hen vaak met
maar al te doorzichtige hartelijkheid in hun groepering willen opnemen.
Maar tegen de schreef gaan me de berekenenden en rancuneuzen, de ex-communisten die opeens kritische kenners van het
marxisme worden - weten zij veel - en die de indruk maken, zich
zo gauw mogelijk van alle smetten te willen zuiveren en de maatschappelijke nadelen, door hun radicalisme ondervonden, compenseren door luidkeels schande te roepen over wat zij jarenlang in
volle vrijheid hebben aangehangen. Ik hoef geen namen te noemen : men kan ze in ons parlement, in Het Parool en elders vinden.
Wij waren geen bekeerde communisten, wij waren communisten, misschien beter marxisten, die zich in de CPH en de Derde
Internationale niet thuisvoelden. Hopeloze individualisten en renegaten, zei de partij. A la bonheur, maar voor de burgerlijke wereld
onbetrouwbare lieden. We konden wel los werk krijgen: we vertaalden een paar romans, Jan maakte een ingrijpende bewerking van

Seignobos' boek over de middeleeuwen, feitelijk een nieuw boek,
schreef artikelen in het Tijdschrift voor Geschiedenis, De Groene en
elders, en in '27-'28 zijn Byzantium, wat hem welgeteld f I000.opbracht, en een zekere reputatie als byzantinoloog bij de Duitse
vakbroeders. Bij de Groene, waar toen Maurits Kan de scepter
zwaaide, waren voortdurend schermutselingen - Jan schreef over
buitenlandse politiek - naar aanleiding van zinnetjes, die `vanwege
de opmaak' hadden moeten uitvallen en die net een uitspraak inhidden waar het voor hem om ging.
Intussen bleven we uitzien naar werk, dat iets meer vastigheid
bood en iets beter betaald werd. Jan had al eens gesolliciteerd naar
een baantje als tweede man op de literaire redactie van de Rotterdammer en later nog eens naar een soort secretariaat aan de Koninklijke Academie, in beide gevallen werd hij afgescheept met
de dooddoener, dat hij te goed was voor zo'n sergeantsplaats. Er
waren meer mislukkingen: we vroegen ons of of er in de Neder[22 I]
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landse uitgeverswereld niet langzamerhand plaats zou zijn voor
deskundige adviseurs omtrent uit te geven boeken en vertalingen.
Mevrouw Hoist en Huizinga waren samen bereid Jan daarvoor aan
te bevelen. 1k weet niet meer op welke uitgevers we die aanbeveling geprobeerd hebben, maar kennelijk vonden ze dat ze het zelf
wel wisten of zijn ze rustig voortgegaan met gratis adviezen te
vragen aan `deskundigen' die daarmee gevleid waren en al gelukkig als ze het boek zelf mochten houden of tegen een belachelijke beloning vertalen.
Een tweede plan leek aanvankelijk meer belovend. Een enkele
Amsterdamse student had zich bij Jan aangemeld om met hem te
repeteren en dit feit plus onze eigen groeiende ervaring omtrent
het tekort aan studieleiding wat wij gehad hadden, bracht hem op
het idee eens met Huizinga te gaan praten. Het idee van een assistentschap lag toen nog ver en we begrepen wel, dat waar in onze
faculteit nu eenmaal geen repetitortraditie bestond als in de juridische en de studenten uit die faculteit in het algemeen veel minder
welgesteld waren, het aantal klantjes beperkt zou blijven, en het
dus zin had een gecombineerde opzet te maken voor Leiden,
Amsterdam en Utrecht. Huizinga, kritisch genoeg om bij de examens te ervaren, dat de studenten niet doelmatig werden opgeleid,
maar veel te veel in zijn eigen werk verdiept en te weinig pedagoog
om daar zelf achteraan te lopen, juichte het plan enthousiast toe:
hij vond het Engelse universitaire systeem wel aantrekkelijk en
begon over de mogelijkheid er een ambtelijke functie van te
maken, een soort tutor-ship. Wij lieten een kaart drukken en
stuurden die rond aan de studenten die ervoor in aanmerking
kwamen. Dat leverde voorlopig weinig op: ze waren kennelijk
nog niet toe aan het besef van wat ze misten. Maar als Huizinga
het eenmaal in Leiden zou introduceren . . . Toen vroeg hij in een
gesprek met Jan: `Wanner denkt u naar Leiden te verhuizen ?'
`Verhuizen?' zei Jan oprecht verbaasd, ‘waarom zou ik uit Amsterdam weggaan?' Was dat een domme zet of was het toch misgelopen ? Van dat moment of verdween Huizinga's belangstelling in de
onderneming die daarop prompt in elkaar zakte. De rest van de
kaarten gebruikte ik als boodschappenlijstjes.
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In '28 kwam Jan in contact met de uitgeverij Seyffardt, die hem
voorstelde een Nederlandse bewerking te maken van Harmsworth's Illustrated History of the world in 8 delen. Wij bekeken het
boek zorgvuldig. Het was geschreven in die verantwoorde populaire stijl, waar de Engelsen bijzonder slag van hebben, door een
aantal door de bank genomen uitstekende specialisten, en het was
up to date geillustreerd. Het leek een waardige vervanger voor de
oude en verouderde Streckfuss, die zo lang de wereldgeschiedenis
was geweest voor de belangstellende leek. Natuurlijk werd de
vertaling slecht betaald, maar Jan hield van vertalen, had plezier
in het boek en vond het wel rustig een stuk werk onder handen te
hebben waarvan niet dadelijk het einde in zicht was. Maar omdat
de uitgave niet te lang mocht traineren, nam ik ook een paar hoofdstukken voor mijn rekening en werden er nog een paar vertalers
bij betrokken.
De wereldgeschiedenis werd een veel opwindender bedrijf dan
we hadden kunnen vermoeden. De uitgeverij Seyffardt, vanouds
gespecialiseerd in kaarten en muziek, was kort tevoren in de handen
van een zoon Seyffardt overgegaan, die een jonge Surinamer als
compagnon in de zaak had; deze twee wilden iets opbouwen naar
het voorbeeld van de moderne naoorlogse buitenlandse uitgeverijen, met veel reclame en grote oplagen. Ze begonnen met een
voor die tijd indrukwekkende prospectus in kleurendruk, dat in
grote hoeveelheden verzonden werd en gelegenheid bood in te
tekenen op het in afleveringen verschijnende werk. Maar omdat de
heren voorlopig meer ondernemingsgeest dan boekenverstand
bleken te hebben, moest Jan zich al dadelijk zo intensief met de
vormgeving en de verspreiding van het prospectus en de voorbereiding van de uitgave gaan bemoeien, dat we de telefoon, na de
periode van de krant uit zuinigheid afgeschaft, maar weer lieten
aanbrengen, en we moesten de kleine jongens afleren de hoorn
telkens van de haak te nemen om er in te roepen: `Spreek ik met de
prospectusman?' Nauwelijks waren een paar afleveringen met
moeite en pijn verschenen of er barstte om onbekende redenen
een felle twist uit tussen de beide compagnons. In hun kantoor
op het Singel zaten ze ieder in een kamer van een grote suite naar
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de gesloten verbindingsdeuren toegekeerd en verzekerden, met
sombere blikken naar die deuren, dat de ander een revolver in zijn
bureaula had liggen. Dat vereenvoudigde het werk niet en de verschijning van iedere aflevering kostte eindeloze telefonades.
Brecht Alma en ik, ziende hoe bitter weinig Jans gezwoeg opbracht, voelden ons gerechtigd een soort clandestien agentschap
op te zetten, stuurden dozijnen van de fraaie prospectussen rond
en haalden glunderend onze procenten binnen ten koste van de
boekhandel.
Het bleek niet alleen nodig het bock bier en daar te bewerken
om het wat minder exclusief Engels te maken, er moesten ook een
paar aanvullende hoofdstukken bij geschreven. Jan schreef er drie:
over de Opstand der Nederlanden, de Russische Revolutie en het
Ontwaken van Azie. 1k herschreef het hoofdstuk over moderne
kunst en literatuur.
Toen bleek dat er in Indonesia grote, enerzijds ontstelde, anderzijds verraste, belangstelling bestond voor Het Ontwaken van
Azie, liet de uitgever in ' 3 1 het hoofdstuk als brochure herdrukken
en daarheen zenden. Het werd prompt door de zeer koloniale
gouverneur-generaal met fascistische tendenzen De Jonge verboden en kreeg daardoor de gebruikelijke bovenmatige bekendheid
van het clandestien verspreide bock onder een onderdrukt yolk.
Wij hadden van het eerste uur of achter het o.i. redelijke, oorspronkelijke programmapunt van de CPN: Indonesia los van Holland gestaan, toen dat voor de meeste Nederlanders op z'n best
een hopeloze utopie leek. Die naam Indonesia was, als ik het wel
heb, al eerder door de 'ethische' arabist Snouck Hurgronje ingevoerd als neutrale onderscheiding van het (Engelse) Indic. Maar hij
klonk nog algemeen als verraad aan 'ons Indic' in het lieve vaderland, waar zo goed als nets doordrong van wat zich daarginds
voltrok aan nationalistische organisatie en non-coOperatieve actie
voor de schok van de Zeven Provincien in '33. Het was voor ons
ook een schok, met name door het grof geweld, waarmee dit
gerechtvaardigd verzet werd neergeslagen, nadat we de uitbarsting
van zelfbesef van een onderdrukt yolk in spanning hadden gevolgd
en niet zonder enige ironische voldoening om de ontsteltenis der
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`deskundigen' over het verschijnsel, dat een groep 'inlandse schepelingen' in staat bleken met een van H.M.'s kruisers te manoeuvreren.
De wereldgeschiedenis bracht ons nog een wezenlijke winst:
het eerste contact met P. A. L. Oppenheimer. Bij het boek hoorde
een vrij omvangrijk register, dat niet alleen vertaald, maar ook op
kaart gebracht en alfabetisch geordend moest worden, een geduldwerkje, dat Jan weinig aantrok. De Surinaamse directeur van de
uitgeverij stelde voor dit werk aan een landgenoot van hem op te
dragen, een jonge man die hier zonder familie en vereenzaamd in
de opkomende crisis het hoofd boven water trachtte te houden en
hem om werk was komen vragen. Nadat dit werk met zijn
aangeboren precisie en rustige betrouwbaarheid verricht had, is
hij niet meer uit onze gezichtskring verdwenen.
Het moet al eerder in de jaren ' 20 geweest zijn, dat Jan, ik meen
op het Leesmuseum, waar hij gewoon was kranten en weekbladen
door te nemen voor zijn politieke journalistiek, kennis maakte met
Piet Wiedijk (pseud. J. Saks), nadat we al veel eerder gretig zijn
Socialistische Opstellen hadden gelezen, waarvan ik Jan in '19 het
eerste deel gegeven had. Wiedijk, een generatie ouder dan wij,
was toen een in zichzelf gekeerde, bijna mensenschuwe vrijgezel
die je op straat met nadruk moest groeten, wilde hij je niet schichtig voorbijlopen. Noordhollandse boerenzoon, als veel begaafde
omhoogschieters dier jaren opgeleid aan de Haarlemse kweekschool, had hij later farmacie gestudeerd, waardoor hij zich in een
sober vrijgezellenbestaan kon handhaven op het bescheiden salaris
van provisor in een apotheek en het grootste deel van de dag aan
lezen en schrijven besteden. Hij was een van de oprichters en een
nijver medewerker van De Nieuwe TO, het blad van de linkervleugel van de s DAP, geweest.
Om zijn bijna ziekelijke behoefte aan rust had hij in de Jacob
Marisstraat een dubbel bovenhuis gehuurd, waarvan hij de onderste
helft alleen als geluiddemper gebruikte. Op zijn verzoek – je zou
dat nooit uit jezelf gedaan hebben – ging Jan hem daar eens opzoeken, hij kwam een heel enkele keer bij ons terug en geleidelijk
groeide er een traditie, toen hij in zijn latere jaren door zijn ge[225}
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zondheidstoestand vaak aan huis gebonden was, dat wij samen of
een van beiden hem een vaste middag in de week bezochten. Hij
leefde er, kampeerde er is eigenlijk juister, op een 'bus' van de
coOperatieve keuken en een aantal in het groot ingeslagen pakken
beschuit en potten jam. Hij was voor wie eenmaal door de muur
van reserve heengebroken was een gezellig causeur en hij had altijd
veel aanloop van vrienden uit de oude beweging, waarover hij
graag met een tikje ironie, maar nooit verloochenend sprak. Zijn
huishouding werd verzorgd door een niet bepaald Hollands
heldere werkster, die zich in de loop der jaren een groot gezag had
aangematigd en tegenover de enkele bezoeksters die het b.v. zouden wagen haar een vuile handschoen te laten zien die met de trapleuning in aanraking was geweest, placht ze de handen in de zij
en luidkeels een loflied op haar onmisbaarheid in te zetten, waaruit
ik me vooral herinner; `. . . die man, drie keer heb ik hem van de
dood opgehaald !' Daar was ze blijkbaar nog niet weer aan toegekomen, toen we op een middag onze oude vriend hulpeloos in
zijn stoel vonden, maar onmiddellijk oplevend in verzet, toen we
voorstelden hulp te gaan halen. Dat bleek eerst niet zo eenvoudig :
zijn piepjonge huisarts die zeker wel eens eerder tevergeefs getracht had tegen de lastige oude heer op te treden, wilde alleen
op zijn eigen verzoek komen. Toevallig hadden wij een adres van
een getrouwde verpleegster, die ervoor te vonden was tegen inwoning verzorgingsdiensten te stellen. Ze was onmiddellijk bereid mee
te gaan, en toen ze de situatie had opgenomen overrompelde ze
hem kordaat en sloeg voor zichzelf een bed in een van de lege
benedenkamers ; diezelfde nacht al bleek dat we hem echt niet
langer aan zijn eigengereidheid hadden kunnen overlaten. Kort
daarop betrok zij met haar man de benedenverdieping en al mopperend op `dat lastige wijf' en soms ook op ons die hem dat hadden
aangedaan, heeft hij zich erin geschikt, nog enige jaren hartelijk
door haar te worden verzorgd.
De middagen bij Wiedijk hadden, ook in zijn laatste jaren, toen
hij vaak bedlegerig was, helemaal niet het karakter van ziekenbezoek, waarbij je wat opzettelijk het gesprek en de stemming op
peil houdt. De stemming was niet altijd best: hij mopperde over
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zijn kwalen, over zijn verzorgster, maar vooral over de hele
situatie in de wereld en in het vaderland, waar hij zich onder zijn
nuchterheid hevig bij betrokken voelde. En hij sprak zoals oude
mensen over het verleden dat hem niet los liet, dat weer tot hem
terugkeerde. Soms ontving hij ons met een bladzijdenlang citaat
uit Vondel, Hooft of Cats.
`Daar ben ik vannacht mee bezig geweest, toen ik niet kon slapen.'
`Hoe komt u daar allemaal aan en hoe hebt u dat onthouden?'
vroegen wij. En hij vertelde van zijn jeugd in Graftdijk, hoe hij
als knappe jongen van de dorpsschool, mocht `verder leren' bij de
meester en toen als lostjongen' in Haarlem. Aan een boekenstalletje op de markt in Purmerend kocht hij van moeizaam opgespaarde dubbeltjes en kwartjes de verfomfaaide exemplaren
van wat hem even zo veel sleutels tot de beschaving leken. 'Ik
moest zo krom liggen om ze te kunnen kopen, dat daarom alleen
al hun intrinsieke waarde voor mij tegen goud moest opwegen en
ik ze zo gretig in mijn geest opslurpte, dat ik ze nooit meer kon
kwijt raken. Ik las overal, waar ik de kans kreeg. Mijn stiefvader
die zo'n lerende jongen een nietsnut vond, zette me 's nachts op
wacht bij een biggende zeug en tussen het afnavelen van de biggen
door las ik bij een stallantaarn.'
Wiedijk stierf in september ' 3 8 in het Diaconessenhuis. Het was
een sobere en zwijgzame begrafenis, zoals bij hem paste. In een
langgerekt vertrekje met stoelen langs de muur kwamen zijn familie, zwijgzame boeren in zondagspak, en zijn vrienden bijeen.
Met een knikje tegen bekenden schoof wie binnenkwam in de rij.
Maar een wat roerige jongeman vond het nodig de hele rij langs
te schuiven en zich voor te stellen en kwam zo bij de oude jurist
Mendels terecht. Hij herhaalde enige keren zijn naam steeds
luider, waarbij de stokdove Mendels hem gespannen-weifelend
aanzag. 'Maar u kent me toch, mijnheer Mendels, u heeft me verdedigd in mijn dienstweigeringsproces.' `Heb ik het gewonnen?'
vroeg Mendels met een slim lachje, maar hij bleef zijn hoofd schudden. la zeker, en daarna hebben we samen een kopje koffie gedronken in Centraalr Het dove gezicht lichtte op: `Dat kopje
koffie herinner ik me,' zei hij vriendelijk.
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Een paar weken later kregen we van de familie Wiedijk bericht,
dat zij zijn vrienden in de gelegenheid wilden stellen een enkel
boek uit zijn bibliotheek uit te zoeken; de rest zou verkocht worden. Met de opdracht op deze zelfverdeling toe te zien en het huis
weer of te sluiten ging ik erheen. Ik vond er o.a. Annie Adama van
Scheltema, de rechterhand van Posthumus in het opbouwen van
het Int. Instituut voor Sociale Geschiedenis, aan wie die instelling
veel te darken heeft om de voortvarendheid waarmee ze zich van
belangrijk materiaal wist meester te maken uit de nalatenschap
van mensen uit de `oude beweging', vaak onder de neus weg van
erfgenamen die geen oog hadden voor de waarde ervan. Ze viel
met ware verzamelaarsdrift op de kasten aan en stapelde en stapelde
en het leek me verreweg het beste om haar maar te laten begaan,
want wat voor zekerheid had ik dat het op de markt in Purmerend
weer in handen van een jonge erudiet in wording terecht zou
komen?

Toen in '25 het partijwerk wegviel, ging ook ik uitzien naar enig
buiten-huishoudelijk werk, dat financieel lets opleverde. Voorlopig
was ik op huisarbeid aangewezen, allereerst het slecht betaalde
vertalen. Verder ging ik eens praten met de directrice van een
M m s over het geven van bijlessen. Ofschoon ze me ontving alsof ze
op me had zitten wachten, ja, misschien zelfs juist daardoor, maakte
mijn ontmoeting met haar me er voor het eerst van bewust, hoe
vervreemd ik in de voorafgaande jaren was geraakt van wat zich,
hoe egaliserend ook, het best laat aanduiden als de burgerlijke
wereld. Dat je van je familie vervreemdde, was in onze generatie
niet uitzonderlijk meer. Maar we hadden in Amsterdam vrijwel
uitsluitend verkeerd met partijgenoten of met de bohemewereld
van linkse kunstenaars en intellectuelen. We waren ook van veel
van onze `burgerlijke' vrienden en kennissen losgeraakt, niet door
conflicten voor zover ik me herinner en ik zou het me zeker herinneren als het wel zo was, maar ten dele omdat wij voelden of
meenden te voelen, dat ze de omgang met communisten penibel
of zelfs compromittant vonden, ten dele doordat er een te ondoordringbare scheidswand was opgerezen tussen onze sferen van
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belangstelling. De directrice van de MMS stelde er prijs op mevrouw
te worden genoemd en hoewel ik het dwaas vond dat een vrouw
in haar functie de titulatuur opeiste van het eerste het beste getrouwde gansje, zei ik `mevrouw'. Ze jubelde bijna dat zich een
getrouwde vrouw en moeder meldde om haar zwakke schaapjes
te hoeden, want, niet waar, die moesten zoveel meer begrip hebben voor wat er in de kinderziel omging. Ik kon met mijn gebrek
aan eerbied voor het moederschap haar opvatting onmogelijk
delen en het leek me ook nogal masochistisch voor een beroepspedagoge, maar het was in ieder geval een geriefelijk uitgangspunt
voor onze samenwerking. 1k dreef de aanpassing zover, dat ik
me door haar liet bepraten om lid te worden van de vereniging
van vrouwen met academische opleiding, hoewel ik nooit begrepen had of heb, wat me bindt aan andere vrouwen, die toevallig ook op de collegebanken hebben gezeten en ik heb er dan
ook na een paar jaar weer voor bedankt, toen ik merkte dat ik de
uitnodigingen voor vergaderingen automatisch in de prullenmand
gooide. Het lesgeven viel me mee, al zou ik er voor een klas toch
niet veel van gemaakt hebben en ik had een vaag gevoel een rol
te spelen, als mevrouw mij tegen het eind van de cursus raadpleegde of mijn leerlingen zich in de volgende klas zouden kunnen
handhaven. Het slag kinderen: de brekebeentjes en de onverschillige, te rijke kinderen van een meisjesschool waren op den duur
niet animerend, zodat ik het nauwelijks betreurde, toen mevrouw
zonder opgaaf van redenen plotseling als een blad van een boom
omsloeg en me geen leerlingen meer stuurde. 1k had reden om aan
te nemen, dat ze gewaarschuwd was tegen het rode gevaar, al
hebben mijn lessen daar zeker geen aanleiding toe gegeven. Ik
heb later nog wel en met meer plezier les gegeven: Dirk Loenen,
die zich als privaatdocent voor oude talen in Amsterdam had gevestigd, stuurde me soms staatsexamenldantjes voor moderne
talen door, en natuurlijk heb ik ook veel met mijn eigen kinderen
gewerkt, maar hoe meer ik van ons onderwijssysteem zag, hoe
meer mijn spontane tegenzin zich rationaliseerde, en de klas een
schrikbeeld voor me bled.
Mijn meest ontmoedigende onderwijservaring deed ik op met
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een groepje Russen, in dienst bij Exportgleb, een soort pseudoconsulaat voor handelsbetrekkingen met de Sowjetunie, die
order hadden gekregen Nederlands te leren, en door een aan hun
bureau werkende Duitse emigrant, met wie wij bevriend waren
geraakt, op mij af waren gestuurd. Het was om te beginnen moeilijk: het beetje Russisch dat ik bij Van Wijk had opgestoken was
al aardig weggezakt, en zij spraken vrijwel niets anders dan hun
moedertaal en wat schamel Duits. Dat was nog tot daaraan toe, ik
begon zo wat met ze Berlitzen door voorwerpen te benoemen en
handelingen voor te doen. Het ging wat stroef de eerste keren,
maar het zou wel wennen, dacht ik. Maar het wende niet. Het
werd me al gauw duidelijk, dat ten eerste mijn leerlingen van me
verwachtten, dat ik een spelletje doen-alsof met ze zou mee spelen:
dat Hollands liet hun Siberisch, maar zij waren ingesteld op het
ontduiken van bevelen, niet op het afwijzen ervan. In de tweede
plaats hing er over dit gezelschap een onbehaaglijke sfeer van intrige. Ik had uiteraard geen vooroordeel tegen de slechte Russen,
ik vermoedde geen kinderlijkjes in de kelder, maar ik kwam hier
voor het eerst in contact met mensen die onder een dictatuur
leefden en die het bovendien slecht getroffen hadden dat hun baas
een intrigant was die van zijn betrekkelijk onafhankelijke positie
op deze buitenpost profiteerde om de kleine dictator te spelen.
Je voelde voortdurend – en later is het me in gesprekken met
Oehring, de Duitse emigrant, bevestigd – dat deze mensen zich niet
vrij voelden, dat ze elkaar niet vertrouwden; bovendien voelden
zij zich geroepen me voortdurend van mijn braaf: `dit is een stoel,
dit is een tafel' af te houden door in een mengsel van moeilijk te
volgen Russisch en brabbelig Duits de lof van de beschaving van
hun grote vaderland te zingen, zo in de toon van: Wij hebben
veel meer Rembrandt's dan jullie.' Ik heb er de brui aan gegeven
toen de vrouw van de directeur, een 0 w-dame met veel sieraden
en veel bont, me een keer op de thee vroeg en me toen voorstelde
dat ik haar geregeld rapport zou uitbrengen over mijn leerlingen.
Er dook nog een andere mogelijkheid op voor werk-aan-huis,
dat meer in mijn lijn lag en niet doodliep. In de zomer van '26
hadden we als vakantieverblijf het huisje van Nine van der Schaaf
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in Santpoort gehuurd en daardoor het contact vernieuwd met Mea
Verwey en haar man, Conno Mees, die daar een meer selecte dan
geslaagde uitgeverij dreven. Via Mea kwam ik in contact met
Maurits Uyldert, toen letterkundig redacteur van Het Handelsblad, die medewerking zocht voor het recenseren van Nederlandse
romans, en zich ook een maandelijkse rubriek over Scandinavische
literatuur liet aanpraten. Ik heb dat gedaan totdat het werk voor
onze gezamenlijke boeken, de Lage Landen en de Erflaters me te
veel in beslag ging nemen. De Scandinavische rubriek was het dankbaarste werk, omdat ik die zelf in de hand had. 1k liet me door de
belangrijkste uitgeverijen hun folders sturen en koos daar iedere
maand iets uit. Het Nederlandse werk was ten slotte subaltern en
onder een `baas' die zijn overschot op mij afschoof en wiens smaak
en inzichten niet de mijne waren. Dat laatste had voor, dat ik nog
wel eens iets kreeg, wat ik meer kon waarderen dan hij : ik herinner me bijv. het werk van Van Oudshoorn en de eerste romans
van Walschap die ik ware ontdekkingen vond, maar die hij blijkbaar terzijde had gelegd. De rest heette in de wandeling bij ons 'de
prullen' en met een beetje routine kon ik daarvan al breiende er wel
zo'n 75 per jaar door de molen draaien. Uyldert liet me in het algemeen volkomen vrij, wat misschien wel samenhing met een
zekere slome berusting, die over zijn wezen hing. Die sloomheid
was denkelijk ook aansprakelijk voor de enige keer, dat hij mij
op het matje riep : ik had nu al herhaaldelijk boeken afgekraakt
die door Em. Querido waren uitgegeven en hij had helemaal
geen behoefte mijn oordeel daaromtrent op te strijden, maar iedere
keer na zo'n recensie had hij de volgende dag een verbolgen
Querido op zijn bureau. Kon ik hem dat niet besparen? Een tweede
punt, waarbij ik vastliep op zijn inertie of misschien op de onwrikbare wetten van het krantenbeleid, was de betaling per regel gecombineerd met een mondelinge afspraak die me 2/3 kolom van
het bijblad voor een recensie toestond. 1k stelde een tarief per boek
voor, omdat ik over enkele graag uitvoeriger wou zijn; meer dan
de helft kon ik, als ik er een avond in had zitten lezen, in een paar
regels afdoen, maar ik bracht niet de belangeloosheid op om het
werk van een avond met twee dubbeltjes beloond te zien. Ik kon
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het niet gedaan krijgen en het resultaat was, dat ik zelf maar wat
mazzelde met mijn ruimte, af en toe eens wat meer nam voor een
bock, dat me de moeite waard leek en af en toe de negatieve kwaliteiten van een prul wat uitvoerig behandelde om mezelf niet
aan liefdadigheid tegenover Het Handelsblad te buiten te gaan.
Tussen de `prullen' door schreef ik in '27 mijn eerste bock in het
wat twijfelachtige genre "jongemeisjesroman', een verhaal geconstrueerd uit Oedjoeng-herinneringen die daar overigens meer het
stramien dan de pool van vormden en ik was, als meer auteurs bij
soortgelijke ervaringen niet erg gelukkig met opmerkingen uit de
familie dat het allemaal zo echt was, ja, met een exemplaar dat
bij mijn ouders thuis wat demonstratief lag uitgestald met een
getypt lijstje voorin geplakt dat vermeldde wie wie was. Ik stuurde
het manuscript van het bock in voor een prijsvraag die toen juist
door Van Holkema en Warendorf werd uitgeschreven en kreeg
na verloop van tijd bericht, dat de jury na lange overwegingen de
prijs (van f i000.-!) aan een ander bock had toegekend, maar het
mijne met nog twee andere warm had aanbevolen voor uitgave:
ze boden me f 200.-. Ik begreep nu dat een prijsvraag een goedkope manier was om aan manuscripten te komen en wees het
royale voorstel af. Ook omdat, toen ik er met de Mees'en over
sprak, Conno me voorstelde het in zijn uitgeverij op te nemen: hij
kon wel niet veel geld op tafel leggen, maar op den duur zou het
me zeker meer opbrengen. Niet omdat ik - en terecht zoals zou
blijken - financieel veel van een uitgave bij de firma Mees verwachtte, maar omdat ik wel aannam, dat het bock dan een behoorlijk en geen Kluitmanachtig aanzien zou krijgen, ging ik daarop
in. Bitter was mijn teleurstelling toen ik het bock thuis kreeg:
in een hyper-Kluitman uitvoering met onbenullige prentjes versierd.
In die overslimheid die Conno in het commercide er wel meer
naast deed grijpen, had hij gemeend het bock wat `populair' te
moeten uitgeven, anders lustte het publiek het niet. Was het deze
teleurstelling of waren het andere preoccupaties die me ervan afhidden een verdere loopbaan als jeugdschrijfster na te streven?
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Wij schreven, maar we waren geen literaten en we hadden ook
geen contact met de literaire wereld. Jan was kort na zijn promotie
lid van de Maatschappij van Letterkunde geworden, een typisch
Leidse 1 fkle-eeuwse maatschappij die nog op het voor Nederland
ouderwetse standpunt stond, dat de letterkunde alles omvatte
wat schreef. 1k heb nooit begrepen waardoor die eenheid zich
bij ons, zoals in Frankrijk en Engeland nog altijd in hoge mate,
niet heeft kunnen handhaven. Want het komt me voor, dat het
bijeenbrengen van historici, filosofen, sociologen, etc. enerzijds,
romanschrijvers, literaire essayisten en dichters anderzijds, het
inzicht van beide groepen alleen maar kan verruimen en hun techniek verfijnen. Onze ene Maatschappij heeft intussen de stroom
niet kunnen keren en zo verenigt ze nog altijd een aantal meer of
minder goed schrijvende geleerden en een aantal dito literaten,
die voor en soms ook nog na hun benoeming zich graag schamper
over de oude dame uitlaten. En ik kan niet zeggen, dat ze door in de
laatste jaren met de hippe jeugd mee te hupsen erin slaagt aan gezag
te winnen, wat ze aan versleten waardigheid moet opgeven.
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Achteraf heb ik de overtuiging gekregen, dat ik omstreeks mijn
dertigste weifelend over de te kiezen weg op een kruispunt stond,
maar achteraf lijken onze beslissingen altijd persoonlijker dan ze
waren. Die kruispuntbeslissingen, waarbij we a.h.w. telkens een
van de ik's afstoten, waartoe we bij onze geboorte de mogelijkheid
meekregen, staan niet los van de wereld waarin we leven. In en
na Leiden had ik gespeeld met de gedachte 'in de literatuur te
gaan', in de eerste jaren van ons huwelijk had zich dat plan wat
meer gericht op het kritisch-essayistische, maar met de geboorte
van de drie kinderen binnen vier jaar kwam dat niet helemaal van
de grond. Ik deed de ervaring op, dat drie kinderen en een niet
gemakkelijke man bij een bescheiden inkomen veel tijd vroegen.
Maar dat was niet het enige en misschien niet eens het voornaamste wat me terughield. Dat was de ontdekking, dat de literaire
wereld een club was die me als alle clubs weinig aantrok en die
mij bovendien als `marxist' automatisch zou indelen bij die andere
club, met een corpsstudententerm: de rotte-peren-club van de
tendensschrijvers.
Er was in de literaire wereld een grote aversie tegen alles wat
naar tendens rook, waaronder dan vanzelfsprekend, afgezien van
de al door Tachtig weggehoonde domineesliteratuur, uitsluitend
een socialistische of eigenlijk iedere sociaal-kritische tendens verstaan werd; de door-en-door burgerlijke van een Top Naeff of
Ina Boudier e.a. scheen niemand op te vallen. Gorter had na de
School der Poezie verraad aan de kunst gepleegd en zonk weg in
vergetelheid tot Marsman zijn poezie 'van boven de boomgrens'
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weer ontdekte, minder om de geest die eruit sprak dan om de
vitaliteit waarmee die geest zich uitte. V66r in de jaren ' 20 wisten
drie Amsterdamse boekhandelaren, die ik daarover opbelde, niet
van het bestaan van zijn Pan en zijn crematie in ' 27 was een trieste
vertoning met wat familie, bijna geen literatoren en een handvol
onderling hoorbaar verdeelde politieke vrienden die geirriteerd
toeluisterden, toen het schamele groepje van zijn laatste aanhangers een valse Internationale inzette.
Ik zat a.h.w. tussen twee misverstanden beklemd. Mijn orthodoxe politieke geestverwanten geloofden in het socialistisch realisme, wat mij meer een romantiek van overmorgen leek, en wogen
een boek naar de door het sanhedrin der Partij geapprobeerde
strekking. In de literaire club leefde men nog in de nadagen van
het l'art pour l'art en in feite evenzeer door de eigen - burgerlijke tendens bezield, maar met dat verschil, dat men er zich evenmin
van bewust was als de liberale intellectueel van zijn bevangenheid
tegenover alle sociale problematiek. Maar gecompliceerder werd
de zaak, toen nieuwe literaire stromingen als die van Het Gets en
de Vrije Bladen zich gingen distantieren van de `burgerlijkheid' van
een bepaald soort proza, met name van de damesromans. Ik
werd er niet door gegrepen, zoals ik door enkele individuele
dichters en schrijvers gegrepen was: de persoonlijkheid meer dan al
het werk van Gorter en Henriette Roland Ho1st, Leopold, Nijhoff
en later Marsman, de Vlaamse prozaisten Teirlinck en Walschap
en dan vooral Carry van Bruggen. Dat distantièren van 'het
burgerlijke' was te veel een afstand scheppen dan ervaren dat die
er was, de vernieuwing te veel om de vernieuwing, er klonk me te
veel van het holle Duitse expressionisme in door en Marsmans
vitalisme leek meer geboren uit verlangen naar vitaliteit dan uit
een overstromen daarvan. En al de hoon, door de jonge literaten
over de damesromans uitgestort, veranderde er nets aan, dat ik
in romans als De Dood van Angele Degroux of Dr. Durnay op zinnetjes stuitte die me aan Top Naeff herinnerden.
Ik sprak van de club der burgerlijke literaten, maar in feite
waren het er omstreeks '30 drie geworden die zich om drie tijdschriften schaarden. De confessionele schrijvers ontleenden aan het
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groeiend cultureel zelfbesef van hun kerkelijke groepering eindelijk de moed om zich tegen het heersend estheticisme in te organiseren in cigen bladen : de katholieke Gemeenschap en de protestantse, wat zweverig idealistisch genaamde Opwaartse Wegen. Beide
stelden in beginsel de volmaakt redelijke eis, dat hun geloof als
volwaardige bron van dichterlijke inspiratie erkend werd en de
besten van hen en hun opvolgers met Achterberg als hoogtepunt
hebben die eis gerechtvaardigd. Beide streefden niet zozeer naar
een vernieuwing van hun geloof als naar een bevrijding uit de
burgerlijke vroomheid en benepenheid, waarin het naar den gelove
leven verstard was. Maar zij kwamen in dat laatste niet veel verder dan een aanloop tot wat in onze tijd een werkelijke kerkelijke
revolutie kan worden genoemd, omdat de dragers ervan zich los
maken van de in kerkelijk verband georganiseerde politiek en van
de politiek van de Kerk. Zij kwamen niet uit onder de druk van een
kerkelijk gezag, met name het hierarchisch gezag van de katholieke
kerk, die ook in het politieke en sociale vlak de gelovigen onmondig hield. Door die maatschappelijke onmondigheid wordt het
begrijpelijk, dat enkelen uit de Gemeenschapskring zich tijdelijk
of blijvend door het fascisme lieten inpalmen en dat een zo onprincipiele als Van Duinkerken een leidende rol speelde zonder
ooit verder te gaan dan zijn roomse leiband toeliet. Het getuigde
meer voor de gehoorzaamheid van de zoon der Kerk dan voor
begrip van vernieuwend streven ook bij anderen, toen hij in De
sprak van `voldoening in onze kring' over de ondergang van
Forum. Wie waren `onze kring', de baanbrekers van de Gemeenschap of de dociele lezers van De Tijd?
Uiteraard voelde ik me het meest aangetrokken tot Forum.
Ik keek het door - als de andere tijdschriften - op de bibliotheek, maar bracht nooit de verwantschap op om me crop te
abonneren. Daarvoor was het me toch, bij alles wat er fris en
kritisch vooral aan was, te veel het speelterrein van alweer een
club. Het tijdschrift richtte zich naar mijn smaak te uitsluitend tot
`onze mensen'. In de sprankelende essays van Ter Braak handhaafde zich te veel van de corpsstudent en de liberale pretentie
van onbevooroordeeldheid. In de altijd voortreffelijk geschreven
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bijdragen van Du Perron stond mij het egocentrisme tegen en
vooral het snobisme van de Hollander in Parijs die al wat Hollands
is als kleinburgerlijk veracht, omdat hij geen contact heeft met
Franse kleinburgers. Maar in zijn Land van Herkomst genoot ik
zonder enige reserve zijn overrompelende suggestie van Indie
en alles waar dat voor stond.
1k was in '3 I evenals Jan gaan meewerken aan De Stern - Critisch
Bulletin, nadat Coenen een paar voor Groat Nederland ingezonden
stukken naar mijn smaak al te lang in zijn laatje in het museum
Willet-Holthuysen had laten liggen, gezien althans wat er wel
in het tijdschrift verscheen. Het ene was oorspronkelijk bedoeld
als inleiding op een vertaling van J. P. Jacobsens Marie Grubbe,
die merkwaardigerwijs verscheen bij en op initiatief van de uitgeverij Holland, die gespecialiseerd was in christelijke literatuur.
Later heb ik begrepen hoe dat zat. De andere roman van Jacobsen
- hij heeft er maar twee geschreven -, Niels Lyhne, is het verhaal
van een geloofsverlies en dat was juist in die jaren een gewild
thema op conferenties van christelijke jongeren. De heer Van
Ulsen, de directeur van Holland, zag daarom binnen zijn kring wel
afzet voor Marie Grubbe. Als de voorloper van Proust, die men in
Duitsland in Jacobsen zag en waardeerde, was hij toen hier (nog)
niet erkend, en ik neem aan dat hij de heer Van Ulsen even onbekend was als vertaler van Darwin en gangmaker van het atheisme
in Denemarken. Maar in de inleiding die ik met gretige instemming
van de heer Van Ulsen voor het boek schreef, kon ik die feiten
niet uit de weg gaan, en ik had daar natuurlijk ook geen aanvechting
toe. Op de toezending van het manuscript antwoordde hij me,
dat hij het niet kon opnemen, omdat het volgens de literaire adviseur van de firma, dr. Van der Leek, een volkomen onverantwoorde voorstelling van zaken gaf. Van der Leek was een van de
mensen van het toen juist opgerichte christelijk literaire maandblad Opwaartsche Wegen. 1k schreef hem een brief] om nader uitleg
en hij antwoordde, dat hij helemaal geen dr. was, maar literair
kandidaat en graag eens over de zaak wou komen spreken. Het
bleek een intelligente en redelijke jongeman te zijn die grif toegaf,
dat hij tegen de inhoud van mijn inleiding niets zinnigs kon in[2 3 7]
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brengen en hoogstens jets meer dan ik bereid was zich in te denken
in een moeilijkheid die de heer Van Ulsen zichzelf door zijn onkunde op de hals had gehaald. Wij scheidden in de beste verstandhouding en ik was diep getroffen, toen ik in de bezetting hoorde,
dat hij, inmiddels vader van een groot gezin, gefusilleerd was wegens hulp aan gestrande piloten. De heer Van Ulsen weigerde de
inleiding op te nemen en zo werd het een tijdschriftartikel.
Omstreeks '30 kreeg ik door het toeval(?) nog een andere taak
toegeschoven. Onze bovenbuurvrouw Brecht Alma was van het
klassikale op het Montessorionderwijs overgegaan met zoveel
enthousiasme, dat ze ons overtuigde de kinderen naar een voorbereidende Montessorischool te sturen. Dat betekende wel een
tijdrovende haal- en brengdienst, want het schooltje lag in de
Boerhaavestraat achter het toenmalige Weesperpoortstation, maar
Jan, Dina, het heilsoldaatje en ik deden het om beurten en het
betekende een gezonde wandeling, waarop meteen het kleintje
gelucht kon worden. Er liep vaak een heel groepje kinderen bij
ons uit de buurt met me mee en blijkbaar was het verkeer in
Amsterdam toen nog zo rustig, dat ik ze langs de Amstel bij
elkaar hield door verhaaltjes te vertellen. Na een paar jaar verhuisden de kinderen naar een gemakkelijker bereikbare school in
de Corellistraat. Jets van toeval zat er toch wel in, dat Jan, toen hij
Huizinga eens een keer ontmoette, vertelde dat onze kinderen bij
het Montessorionderwijs terechtgekomen waren. Want toen nu
Jo Prins-Werker, een van de pioniers van het Montessorionderwijs
in ons land, zich ertoe zette, ons saaie en hopeloos verouderde
geschiedenisonderwijs in Montessoriaanse zin te moderniseren,
en bij Huizinga om deskundig advies aanldopte, haastte hij zich,
haar naar ons door te zenden. Enige jaren hebben Jo en ik samengewerkt aan de vragenkaart die zij ontworpen had en waarbij ik de
passende antwoordkaartjes maakte. Met veel resultaat? Er is bier
en daar wel een Montessorischool, waar iets met 'het materiaal'
gedaan wordt, maar als ik nu, vijfendertig jaar later, de schoolboekjes inkijk die algemeen, ook op Montessori- en andere
moderne scholen gebruikt worden, kan ik me daar nauwelijks
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illusies over maken. Hoe komt dat? Natuurlijk moeten we rekenen
met de mogelijkheid dat anderen beter en pakkender materiaal
hadden kunnen maken, maar ze zouden toch op dezelfde twee
bezwaren gestuit zijn, een dat voor het geschiedenisonderwijs in
het algemeen geldt, een voor het Montessorionderwijs in het bijzonder. Wij hadden ons gericht op de vraag waar de historische
belangstelling van het kind kon liggen, van welke eigen wereld
het in het verleden de projectie zou herkennen, of dat juist met
verwondering als vreemd en boeiend zou zien. Daaronder viel
niet dat hele complex van traditionele en nationalistische wetenswaardigheden die we van generatie op generatie onze kinderen
inlepelen, die op z'n best holle klanken voor hen blijven, of erger,
aan chauvinistische en andere minder verheven instincten appelleren. We hadden kunnen weten dat daarmee het vonnis eigenlijk
al geveld was, ziende hoe zelfs het groene hout, de jonge mensen
die onze cursussen kwamen volgen en `zo graag iets anders wilden',
helemaal niet begrepen waar het om ging. Ik herinner me een
lieve, belangstellende non, die me vol trots de aardige leesboekjes
kwam laten zien, waarmee een uitgever in Den Bosch het geschiedenisonderwijs kwam `vernieuwen'. Aftands geillustreerde leesboekjes met gruwelverhalen over de heidense Saksen, die zo lelijk
deden tegen de goedwillende Karel de Grote, of over een jonge
kruisvarende held, die zo dapper streed op de gevechtstorens bij
Damiate: `Toen stootte hij den Moor zijn zwaard in de strot'
stond er onder een gruwelijk plaatje.
Een niet minder grote moeilijkheid leverde het dogmatisme van
de Montessoribeweging zelf op. 1k heb mevrouw Montessori
nooit persoonlijk ontmoet, en kan niet beoordelen in hoeverre dat
aan haar lag of dat haar trouwhartige volgelingen gelijk hadden,
als ze de oorsprong van die orthodoxie zochten bij de paladijnen
die haar altijd omstuwden. Montessori heeft een aantal fundamentele pedagogische begrippen opgeworpen – zeker, steunend op
anderen, maar dat doet iedere vernieuwer – waar niemand meer
omheen kan lopen. Maar het lijkt me even zeker dat het systeem,
dat zij met een overmaat aan rationalisme, ondanks haar katholieke
achtergrond, en op een beperkte ervaring, heeft opgebouwd, om
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een serieuze confrontatie vroeg met de onderwijspraktijk en met de
grondslagen van de wetenschappen (de taalwetenschap bij voorbeeld), waarvan het kind de fundamenten moesten worden bijgebracht. Dat is niet gebeurd, en het peil van het huidige Montessorionderwijs draagt er de sporen van. Bij de verspreiding van de
kennis omtrent de leer wekte iedere twijfel, iedere vraag argwaan.
Ik heb ems op een cursusavond geprotesteerd tegen de mededeling
dat Montessori gezegd zou hebben dat transitieve werkwoorden
die werkwoorden waren, die een overgang van de ene toestand in
de andere aangaven. Tevergeefs: dottoressa dixit. In een dergelijke
sfeer was het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, een aanvulling in
te voegen op een terrein, dat van het geschiedenisonderwijs, waarover de profetes niet gesproken had.
Hoogstwaarschijnlijk heeft ook mijn politieke reputatie onze
plannen geen goed gedaan en dat is jammer van Jo Prins' goede
ideeen. Blijft de schrale troost, dat ze denkelijk niet gemakkelijk
iemand anders gevonden had die hier zo door gepakt was om het
geduld op te brengen voor het zoeken van de exacte antwoorden op
al haar vragen en het eindeloos heen en weer sturen van de kaartjes
tot we een voor ons beiden bevredigende tekst hadden gevonden.
Voor mij persoonlijk was er nog een andere troost: gepakt door
de geest van Jo's plannen en ook wel door de gedachte, dat ik
hier voor onze eigen kinderen de deur naar de geschiedenis openduwde, had ik me a.h.w. voor ik het wist verdiept in de nationale
geschiedenis, die we in Leiden als een afgekloven bot terzijde hadden geschoven.
Toen we in '33 aan De Lage Landen begonnen had ik dank zij
`de kaart' een veel duidelijker voorstelling van hoe een leesbare
`vaderlandse geschiedenis moest worden opgebouwd en van een
massa details, waardoor zo'n boek diepte en kleur kon krijgen.
Maar zo ver waren we nog lang niet.
Jan werkte hard in de jaren rondom '3o. Er waren de afleveringen
van de Wereldgeschiedenis die op tijd verschijnen moesten, er was
een hele reeks wetenschappelijke en journalistieke artikelen; van de
wetenschappelijke zouden later de meeste in zijn eerste bundel
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Het onvoltooid verleden terechtkomen, op de laatste fundeerde hij
zijn Machten van deze Tijd, dat in '32 uitkwam. In datzelfde jaar
verscheen ook zijn Geschiedenis van de Noord-nederlandse geschiedschrijving in de middeleeuwen, een van die boeken waar `hij zelf zo
veel van leerde' en dat zeker ook voor een deel ontstond uit de
innerlijke behoefte zijn slechte universitaire opleiding bij te werken, maar wat hem, ook daardoor, veel tijd en inspanning kostte.
Bovendien had hij met Jef Suys samen in 1926 een opleiding voor
m.o.-geschiedenis opgezet.
Vanuit Denemarken was Jan met zijn nieuwe vriend blijven
corresponderen en zodra we ons in Amsterdam gevestigd hadden,
kwam hij vaak weekeinden uit Leiden over, ook omdat hij zich
graag door Jan liet repeteren voor zijn doctoraal, waar hij met
zijn eigenaardige filosofische traagheid en zijn afkeer van pompen
nogal tegenop keek en dat hij al herhaaldelijk had uitgesteld. Toen
het eindelijk zover was, bood Jan zijn hulp aan voor de scriptie
(voor Huizinga) en ze spraken af, dat Jan zich de dag, waarop het
stuk voor de avond moest worden ingeleverd, zou vrij maken
en vroeg naar Leiden komen om het door te lezen. In de ochtend
werd er breeduit over het onderwerp gesproken, maar nadat ze
gezellig samen koffie gedronken hadden, opperde Jan, wat onrustig geworden: 'En laat nu eens zien wat je hebt.' Toen bleek
dat er nog geen letter op papier stond. Jef ging achter zijn bureau
zitten, schreef en schreef, terwijl Jan las wat klaar was en om kwart
over zeven werd het nog vochtig bij Huizinga ingeleverd. Het
was een goed, helder geschreven stuk; Huizinga was er zeer tevreden over: 'Aileen loopt deze zin niet,' zei hij, `daar heeft u zich
blijkbaar vergist met overschrijven.'
Ik weet niet meer of het bij deze of bij een andere gelegenheid
was, dat Jef van 'Huizinga's bijna beledigende verbazing' over een
prestatie van hem sprak, `zoiets als: hee, ben jij ook een fijne geest,'
zei Jef.
Jef werd leraar in Den Helder en bleef het tot na de oorlog,
zeker niet, omdat hij er zich zo op zijn plaats voelde. Maar na een
sollicitatie elders, waarbij de voorkeur werd gegeven aan een
ander die een boekje over de Volkenbond, toen zeer in trek bij het
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onderwijs, had geschreven - `een prul,' mompelde Jef - stelde hij
zich niet meer bloot aan wat hij blijkbaar als een grievend echec
onderging.
In een mengelmoes van grote ernst - ze konden niet anders! en grinnikende ironie om hun `commerciele' opzet, de klinkende
titel, de pakkende advertenties in onderwijsbladen waarmee ze
klantjes trachtten te vangen, werd het Instituut voor historische
leergangen' voorbereid. Het was doordacht opgezet met een goed
gevoegde eenheid van mondelinge en schriftelijke lessen en de
beide `directeuren' gaven met plezier les aan een groep jonge
onderwijzers die dan misschien minder goed voorbereid waren
dan de studenten, maar die, vooral als er wat met hun voorkeur
gerekend werd, veel belangstelling toonden en er veel tijd en geld
voor over hadden iets te bereiken : er waren er die uit de uithoeken
van het land naar Amsterdam kwamen voor de in een weekeind
opgehoopte mondelinge lessen. Merkwaardig was, dat het overgrote deel van de cursisten onderwijzers aan confessionele scholen
waren. Dank zij de onderwijspacificatie bloeiden de gesubsidieerde
kerkelijke middelbare scholen aan alle kanten op en zat er voor de
confessionele onderwijzers veel meer muziek in het streven, via een
m.o.-akte het middelbaar onderwijs te bereiken. En steeds voltrok
zich dezelfde ontwikkeling : de jongelui kwamen wat gereserveerd
de grote zolderkamer op de Zuider Amstellaan binnenstappen,
waarheen we samen met de Alma's in '3o verhuisd waren, en
nadat Jan een paar keer een boek van een katholiek schrijver had
aanbevolen of gezegd, dat ze Abram Kuyper moesten lezen,
omdat dat zo'n goed stilist was, kwamen ze los: ze hadden verwacht dat Jan zo eenzijdig zou zijn, ze waren gewaarschuwd voor
de marxist, enz.
Oppenheimer en ik werden bij het instituut ingeschakeld: hij
deed de administratie en de vermenigvuldiging van de schriftelijke
lessen, ik nam een aantal boeken van de boekenlijst door en voorzag die van een inleiding en bijpassende vragen.
Het instituut betekende, dat Jef nu minstens om de andere week
onze vaste weekeindgast was. Hij was - alweer die tegenstelling een gemakkelijke en een lastige huisgenoot. Gemakkelijk omdat hij
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gematigd van humeur was, alles lekker vond, iedere huiselijke
traktatie waardeerde en geen uitgesproken pretenties had. Maar
moeilijk omdat je niet kon laten zijn wat krampachtig verzwegen
verlangens en zijn overgevoeligheid, met name voor iedere kritische opmerking, te ontzien en dat laatste temeer omdat het bij
hem niet ging om een pretentieuze line ziel', waar je wel eens
graag tegenaan geschopt zou hebben, maar om een opperhuidloze
kwetsbaarheid, waardoor hij bij de onschuldigste aanmerking als
betrapt in zijn schulp kroop. 's Zondagsmorgens maakte hij zijn
bed op, d.w.z. hij rolde zijn dekens in elkaar, zoals hij dat in dienst
geleerd had. Bleef hij de zondagnacht over, dan maakte ik geruisloos het bed weer op zonder dat dat in al die zoveel honderd weekeinden tot hem scheen door te dringen, maar ik kon het niet over
me verkrijgen er iets van te zeggen.
Moeilijk was ook, dat hij zich onmogelijk kon voorstellen, hoe
weinig een huisvrouw met drie kleine kinderen bij tijden openstaat voor de intellectuele problematiek, waarvan hij van 's morgens vroeg tot 's avonds laat vervuld was. Tijdens het zondagse
ontbijt moest ik altijd een beetje gespannen mijn best doen om een
uiteenzetting over Max Webers ideaaltypen of van Jefs kritiek
op Spengler te volgen, terwij1 ik links pap voerde en rechts een
wankelende beker trachtte te grijpen of een ruzie over de jampot
moest beslechten. Hij kon, volkomen argeloos doorpratend over
de ewige Wiederkehr, de grootste helft van een lekker-maar-duur
en dus bescheiden extra zondagsgerecht op zijn bord scheppen
onder de begerige argusogen van de kinderen. Er moest altijd
iemand op het allerlaatste ogenblik naar de telefoon rennen voor
zijn taxi naar de trein, omdat hij een onoverkomelijke weerzin
tegen het gebruik van dat gerief had, maar ook tegen het overdragen van die taak op een ander en in een eeuwig conflict tussen
plichtsgevoel en een ook al weer diepe weerzin tegen iedere verandering van situatie, altijd en overal op het laatste nippertje of
een a twee minuten te laat kwam. Een bijzonder ongelukkige
eigenschap voor de leraar-zonder-orde die bovendien ook het
prepareren van zijn les uitstelde tot de haastige wandeling naar
school, waarbij hij dan vaak achterstraatjes moest volgen om niet
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door zijn lcerlingen met het boekje in de hand betrapt te worden.
Het was niet moeilijk te ontdekken, dat het Brabants binnenwerk
van deze uiterst abstracte filosoof zich verzette tegen alle vermaak
op hoog niveau. Als hij zich eens voor een avondje losmaakte uit
de kosmische sfeer der abstractie, dan wilde hij het onproblematische en fidele amusement. Een avondje naar de bioscoop bracht
daardoor gecompliceerde onderhandelingen mee. Omdat ik hem
wel graag even sarde, begon ik dan : ' Ter Braak kondigt een heel
goede documentaire in de Uitkijk aan.' Maar Jef hield niet van de
wachtlokaalsfeer van de Uitkijk en al zou hij op den duur grote
bewondering hebben voor Ter Braak, niet voor zijn filmliga.
`0, ja?' zei Jef dan, `zullen we eens even in de krant kijken wat
er nog meer is ?' Dan volgde een lange discussie, waarin het voor
en tegen van alle aangekondigde titels en alle bioscoopzalen besproken werden in een toon van volstrekte wetenschappelijke
objectiviteit, tot wij altijd een van tweeen murw het hoofd bogen
en uitriepen: 'Of als we eens naar Tuschinski gingen?'
Jan had een grote waardering voor Jefs oordeel. Zo hij mij gewoonlijk al liet lezen wat hij schreef, hij zou het zeker aan Jef
voorleggen. Die las het nauwkeurig door, maakte toegewijd aantekeningen over detailpunten en was altijd gematigd met zijn waardering, maar weer niet zo gematigd dat het de indruk kon maken
van verzwegen kritiek op Jan die zich er altijd oprecht voldaan mee
toonde en die in de gesprekken met Jef een intellectuele vreugde
vond. 1k had of en toe wel die indruk, misschien omdat ik gevoeliger was op het punt van kritiek op Jans werk, misschien juist
om dat verzwegene en ook wel omdat ik me in het algemeen meer
ergerde aan Jefs eigenaardigheden. Ik hoorde in dat zwijgen wel
eens iets van die vermenging van superioriteitsgevoel en afgunst
van de man die door te veel zelfkritiek en innerlijke traagheid
zelden tot activiteit kwam, tegenover de 'veelschrijver% Jef van
zijn kant liet nooit iets keuren wat hij schreef. In 1928 hoorden we
pas van een verzameling aforismen, toen die al door Groot Nederland was aangenomen. Jans aanbod om te helpen corrigeren werd
afgewezen en toen ze met een aantal zinstorende drukfouten werden afgedrukt, en, zoals te verwachten was, in hun onconformis[2441
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tische diepzinnigheid geen enkele weerklank wekten bij de literaire
dames en heren die de kring van het blad vormden, weet hij dat
grimmig aan het schandalig gebrek aan eerbied voor andermans
werk van de literaat Frans Coenen die het natuurlijk niet in zijn
hoofd had gekregen het stuk zelf nog eens te corrigeren. Maar het
betekende even natuurlijk Jefs laatste aangeboden bijdrage aan een
tijdschrift, zoals Velsen zijn enige sollicitatie was geweest en zoals
hij zich nog maar een enkele keer tot een spreekbeurt liet overhalen, nadat een filosofische kring in Den Haag, omzichtig via
Van Wijk daartoe gestimuleerd, hem had uitgenodigd en op zijn
voorstel op zaterdagavond te komen, had geantwoord, dat naar de
ervaring leerde de meeste leden die avond liever in de huiselijke
kring doorbrachten. Jef liet weten, ik vermoed in een van zijn
uiterst puntige briefjes, dat een belangstelling voor de filosofie die
niet over de zaterdagavond heenreikte, hem de reis naar Den Haag
niet waard was.
Zo'n puntig briefje schreef hij ook aan Huizinga — het zal in '3o
geweest zijn — nadat die in De Gids zijn ergenis gelucht had over de
voorbarige titulatuurdrift van lieden die zich drs. noemden. Jef was
toen nog niet gepromoveerd, gebruikte uiteraard zijn 'titer nooit,
maar ergerde zich niettemin aan Huizinga's hooghartige en wereldvreemde ergcrnis. Hij wees hem dus inzijn briefje op de broodnoodzaak voor vele werkeloze intellectuelen in de opkomende crisis
om alle beschikbare zeilen bij te zetten en vervolgde ongeveer als
volgt: `Ik werd bij het schrijven van dit briefje onderbroken door
het binnenbrengen van een kaartje van de heer X., reserve-luitenant van de artillerie. Ik heb hem even ontvangen: het bleek een
werkeloos huisvader te zijn die me een stofzuiger wilde verkopen.
Ik neem het hem niet kwalijk.'
In '3 1 promoveerde Jef, net als Jan, bij Van Wijk, zelf voldoende
man van wetenschap om iets van de waarde van zijn oorspronkelijke studie over Sjestoiv's protest tegen de rede te vermoeden, te veel
degelijk vakman om zich aan een oordeel te wagen op een terrein
dat niet het zijne was, en te intelligent om enige waarde te hechten
aan een eventueel oordeel van de toenmalige Leidse filosoof.
Huizinga ontbrak: hij maakte een reis door het verre Oosten en
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uitzonderlijk verschijnsel – schreef op een boot van de JavaChina-Japan-lijn een hooggestemde beoordeling van het boek dat
hem blijkbaar was nagestuurd, maar in een brief aan de auteur en
niet in een tijdschrift, waar het mogelijk de dommelende belangstelling van anderen had kunnen wekken. Door de afwezigheid bij
de promotie van Huizinga die wet in staat was geweest de faculteit
te overtuigen van het formaat van Jefs werk, ontging hem het verdiende 'cum'. Het lijkt soms wel of dit eerbewijs speciaal is uitgevonden om het begaafde mensen niet te verlenen en daardoor mensen zonder opperhuid op een koopje grievend te beledigen. De
keuze juist van dit onderwerp: de hyper-individualistische irrationalist, de antitotalitaire Sjestow, en de waarderende behandeling ervan, maakten voor ieder zinnig mens die dat nog niet wist,
overduidelijk hoe voorbijgaand Jefs neiging tot het communisme
in de jaren na de Eerste Wereldoorlog was geweest. Maar wie kende
die in Den Helder ondergedoken leraar, en hoeveel recensenten
namen de moeite dit zware boek aandachtig te lezen?
–

In de zomer van ' 22 had mijn trek naar de zee en de bekendheid
met de streek ertoe geleid, dat we voor een paar weken een huisje
in Schoorl huurden. In de volgende zomers keerden we er herhaaldelijk terug: bij de vrachtrijder Breed op de rand van het
Hargergat, een oude zandafgraving, die als een liefelijk groen
valleitje in de hoge duinen van Camp doordrong, en bij de timmerman Damiaans in Groet.
Ons duinlandschap heeft voor mij altijd een bijzonder historisch
aspect gehad. Historisch in persoonlijke zin: de duinen, de dijk en
het strand bij Den Helder, Camperduin, Bergen en Helvoet waren
de vrije grond van mijn jeugd. Maar ook historisch in die zin, dat
het voor mij het decor vormt van een stuk geschiedenis, dat stuk
romantische geschiedenis, dat er bij ons altijd een beetje kaal afkomt: de middeleeuwen spelen voor mij, voor zover ze 'spelen'
6f in Zuid-Limburg Of, nicer nog, tussen de geestgrondbossen.
Dat dat vermoedelijk Slot-op-den-hoef-reminiscenties zijn doet
er weinig aan af. Moeras was voor mij lang de ziltige gorzen bij
Helvoet, waar we op zondagochtend met mijn vader gingen wan[246]
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delen en van de ene drassige pol op de andere sprongen; bos was:
de knoestige beuken in de bocht bij Duinvermaak tussen Schoorl
en Bergen. En de zee was tegelijk overal dezelfde bewogen oneindigheid en een speelplaats waar je alle remmen aflegde. Voor
onze kinderen ging de Noordzeekust en met name Groet en Camperduin `buiten' betekenen met alles wat dat inhield aan leefbaarheid in vergelijking met de stad, waar ze in opgroeiden en die
nooit zo snel als in hun jeugdjaren benauwder en obsederender was
geworden. Een zomer, die van '2 5, waren we met de Costers
samen in Putten, een, die van '26 in Santpoort, maar we ervoeren
er als een paling in zoet water de drang naar zee: het drabbige
Zuiderzeestrand, vanuit Putten bovendien moeilijk bereikbaar
met een stel kleine kinderen, was een teleurstelling en IJmuiden of
Bloemendaalstrand vanuit Santpoort toch to veel een expeditie.
Het strand Meek ook het eiiige terrein, waar kinderen altijd bezigheid vinden, geen kwaad kunnen en niet vuil worden - het was de
goede oude tijd van voor de stookolie! We waren blij toen we in.
'27 weer met de Alkmaarder boot - drie uur varen met veel proviand mee - naar Alkmaar en vandaar met een rammelend busje
van twee concurrerende lijnen naar Groet reisden.
De eerste keren hadden we de reis naar Alkmaar nog gemaakt met
de stoomtram naar Schoorldam en vandaar met een hoog kapwagentje van de kruidenier Oostindie. Een paar kostelijke zomers
hadden we ook op Tessel, waar Jan en ik allebei al vanouds goede
herinneringen aan hadden, en waar we bevriend raakten met een
merkwaardig stel mensen, van wie we hun huis bij de vuurtoren
van De Cocksdorp huurden. Toen wij Maarten en Cor Boon
leerden kennen, vormden ze met hun drie kinderen een Jong gezin
als het onze. Het waren twee hardwerkende mensen die opvielen
door hun intelligentie, hun vindingrijkheid en vooral hun onafhankelijkheid. Ze waren wat we ons graag voorstellen als ideale
Hollanders: nuchter zonder dorheid, reeel maar allerminst zonder
fantasie, ongelovig zonder de littekens van een overwonnen
kerkelijkheid, spontaan en hartelijk in de omgang. Maarten, die
zeker niet gedeugd had voor landarbeider bij een baas, was schipper
van de reddingboot en had op een stuk gepacht duinterrein een
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kleine bollenkwekerij aangelegd. Er was in die tijd een systeem in
zwang gekomen om door een prod& van voorverwarming de
bollen vroeger tot bloei te brengen, wat natuurlijk van belang
was voor de marktwaarde. Een groot bord op de bollenschuur
in de buurt van De Koog vertelde dat de kwekers daar hun bollen
volgens het systeem van professor Van Slochteren konden laten
bewerken. Maarten trok erheen, met zijn bescheiden voorraad.
`Maar,' zei hij laconiek,' ik merkte al gauw, dat ik als kleine jongen
achteraan kwam te staan in de rij en dus – zoveel later aan de markt.
Hij ging niet staan dringen, maar in de volgende winter jutte
hij van het strand een kolossaal vat, rolde het door de duinen naar
zijn bollenakker en maakte er, zoals hij dat in De Koog had afgekeken met een kleine vuurhaard, een ingemonteerde thermometer, enz. een `bollenkokerif van voor eigen gebruik en ook wel
in opdracht van andere kleine kwekers.
Cor Boon, niet minder inventief in haar huishoudelijk bedrijf,
werkte hard mee op de bollenakker en noemde als een geroutineerde cactuskweker de stekjes die ze in een eigen gemaakt kasje opkweekte bij hun Latijnse namen. Voor de lange winteravonden
onder de vuurtoren wisten ze zich altijd zonder er veel geld aan te
kunnen verdoen van een aantal goede boeken te voorzien die ze
gedegen doorploegden.
Beiden hebben in de oorlog een avontuurlijke rol gespeeld in
het verzet van de Kaukasiers, met wie ze zich politiek nauw verwant voelden. Maarten is helaas kort na de oorlog vrij jong aan
een hartaanval gestorven. Cor staat, nu als oma Boon, aan het
hoofd van een kleine kolonie, bevolkt door haar vrijgevochten
zoons en hun vrouwen en nakroost, Arie is zijn vader opgevolgd
als schipper van de prachtige nieuwe reddingboot en Koos zwerft
als natuurwacht op en om het eiland rond ter bescherming van
vogels en robben. Ze hebben hun eigen woningen gebouwd in
plaats van het oude huis dat door de bezetters verwoest werd, en
een rijtje aantrekkelijke vakantiehuisjes die ze 's zomers verhuren.
Ze leven in een eigen kleine wereld die zich niet van de grote
wereld afsluit, maar er toch in slaagt zonder recalcitrant te worden
zichzelf te blijven te midden van een toenemende gelijkschakeling.
[248]

OMZIEN IN VERWONDERING

In '35 kochten we een vijfkamerhuis op het Huizerhoogt in
Blaricum. We hadden eerst tevergeefs een paar pogingen gedaan
ergens in de buurt van Amsterdam een houten weekeindhuisje te
laten opzetten, voor ons aller plezier, maar toch vooral om Jans
straffe werkweek af en toe met een weekeind buiten te kunnen
onderbreken, maar het bleek toen al niet gemakkelijk daar grond
voor te vinden. In '34 logeerden de Rutgersen die nadat ze Kemerowo hadden moeten loslaten in Moskou woonden, op een van
hun Hollandse vakanties een paar weken bij ons en zo kwamen
we tot een overleg om samen iets groters en soliders te kopen,
waar zij een vast verblijf konden vinden, wanneer zij overkwamen.
We richtten het zo in, dat het bewoonbaar was, maar een minimum
van onderhoud vroeg en er geen blind paard schade kon doen. Als
zodanig meldden zich af en toe Jan Erik en Bart met hun kornuiten
van de NJN, die er vaak met een dik dozijn kampeerden en hun
best deden niet te veel stro achter te laten. Blaricum werd een
welkom en goedkoop rustoord in grote en kleine vakanties en in
vele weekeinden; wanneer je vanuit Oud Naarden maar een
kilometer het water in liep of roeide, kon je er ook zwemmen,
maar het was geen Camperduin, en we zouden er zeker niet de
voorkeur aan hebben gegeven als het niet vanuit Amsterdam op de
fiets binnen een redelijke tijd bereikbaar was geweest.
In juli '32 kwam Jan onverwachts terug van de eindexamens in
Groningen: ziek, dat wil zeggen lijdend aan een nerveuze slapeloosheid, en niet in staat tot het voor zijn rusteloosheid ondraaglijke
`werk': urenlang luisteren naar het gestamel van nerveuze examenklantjes. We gingen in de vakantie als vanouds naar Groet en in de
nazomer lieten we ons door de Hoogcarspels overhalen tot een
goedkoop groepsreisje naar Parijs, toen een nieuw bedenksel van
het nog niet overgeorganiseerde toerisme. Jan was de hele vakantie
al moe en prikkelbaar geweest en de nachtelijke reis, derde klas,
harde banken, in een gezelschap dat door alleszins gepaste opgewektheid trachtte de slaap waar geen ruimte voor was, uit te
bannen, deed voor hem de deur dicht. De Parijse vakantie werd een
nachtmerrie, temeer omdat we, hijzelf zeker, niet door hadden of
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ons niet wilden bekennen, dat het om een ziektegeval ging. Hij
sliep niet - dat lag aan het bed of aan het straatrumoer. Hij was
uiterst prikkelbaar, moeilijk in de omgang, angstig in voile zalen
en vervoermiddelen - het lag alles aan de omstandigheden. Het
was voor mij althans wel duidelijk dat de anderen natuurlijk het
abnormale van de toestand onderkenden, maar niemand durfde
er kennelijk over te praten.
We kwamen opgelucht weer thuis, maar daarmee bleek al gauw
weinig veranderd; integendeel, er was een duidelijk neergaande
lijn: in de winter van ' 32-' 33 daalden we naar een punt, waarop hij
niet alleen tot geen werken in staat was, maar na een een halve
bladzijde lezen het boek wanhopig wegschoof en van een wandelingetje naar de brievenbus bezweet, doodsbleek en wankelend
terugkwam. Hij zonk weg in een diepe melancholie, een aaneenschakeling van angsten, en zijn alles omvattende belangstelling
kromp in tot het lijfelijk persoonlijke. Alles hinderde hem: radio's
bij de buren en het straatrumoer. De grote crisis van de jaren '30
zette door en de hele dag galmden de uitroepen der straatventers
tegen de gevels op: wanhopige werkelozen, die zich in een onberaden ogenblik en een begrijpelijk verlangen naar onathankelijkheid van de steun met een handgeld voor een handeltje hadden
laten afschepen en met een handkarbedrijf in vis, fruit, bloemen,
vodden en wat niet al, een schamele boterham trachtten op te
halen. Jan ergerde zich dubbel om zijn ergernis over deze door de
misere afgedwongen hinder. En dan waren er de kinderen, nu
8-12 jaar oud, over wie hij zich enerzijds voortdurend zorgen
maakte: om hun gezondheid, hun schoolwerk, hun weinig aangepast gedrag, en van wie hij anderzijds de onvermijdelijk rumoerige aanwezigheid slecht verdroeg. Onze brave huisdokter bestreed
al de kleine, lichamelijke kwaaltjes die met zijn algemene overgevoeligheid gepaard gingen en bereikte niets.
In de zomer van ' 33 boden mijn jongste zuster en zwager Postma, die na een term in Indonesia leraar in Assen was geworden, ons
hun huis aan de rand van het Sterrenbos als vakantieverblijf aan.
Het leek een prachtige oplossing, maar het werd een pechvakantie.
In die uitermate grillige zomer wisselden zware slagregens en
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onweersbuien met broeierige warme dagen, waarop het bos een
dichte nevel uitwasemde. Tot drie keer toe liep een afspraak met
een huishoudelijke hulp mis. 's Morgens voor dag en dauw deed
ik het allernodigste huishoudelijke werk af, maakte dan, als het
niet goot, met Jan voetje voor voetje wandelingetjes in het dampende en druipende bos, trok er 's middags, als Jan steevast sliep,
met de kinderen opuit op gehuurde fietsen, en we begonnen vroeg
aan een vaak slapeloze nacht. Een paar dagen lang yacht ik tegen
een opkomende angina, waar ik in die jaren wel meer last van had,
tot ik rillend van de koorts en met een dichtgesnoerde keel in bed
tolde en het bedrijf aan de kinderen moest overlaten. Als een reddende engel kwam toen een dienstmeisje van de buren me een
paar uur per dag te hulp. Ik voel nog de koele appelmoes met
eiwit die ze voor me maakte, door mijn brandende keel glijden.
Toen we begin september naar Amsterdam terugkeerden, hadden we het gevoel, dat we over het ergste heen waren en week
voor mij de nachtmerrie Jan te zien afzakken naar een volslagen
hulpeloosheid en op zichzelf betrokken zijn. De laatste weken in
Assen was hij weer in staat te luisteren naar het voorlezen van een
niet al te zwaar boek: ik herinner me dat Kleiner Mann, was nun?
het eerste was. In Amsterdam begonnen we naar lichte bezigheden
voor hem te zoeken, wat niet gemakkelijk is voor iemand die
nooit een andere hobby heeft gehad dan zijn werk. Hij bedacht
om een werkje te gaan doen waar hij zich anders nooit de tijd
voor had gegund: een catalogus maken van zijn boeken samen met
Oppenheimer, die zachtaardig en opgewekt van aard en met het
rustige tempo van iemand die nooit haast heeft en zich nooit laat
opjagen, daar de aangewezen man voor was. Een andere bezigheid
die niet noodzakelijk moest uitlopen op dat soort handenarbeid
dat een aantal onbruikbare gebruiksvoorwerpen oplevert, leek
me het boekbinden, waarvoor we voorlopig geen tekort aan
materiaal hadden. We namen er samen een lesje in van een hulpvaardige boekhoudster van de firma Seyffardt, maar voor we het
tot een redelijke hoogte in de kunst gebracht hadden, kreeg Jan,
toch al geen knutselaar van aanleg, er de natuurlijke tegenzin in
van de gezond wordende mens tegen de therapeutische bezig[25 1]
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heid, en het boekbindersgereedschap verdween in een la tot we er
eens een serieuzer liefhebber mee konden plezieren.
Geleidelijk keerde Jan tot zijn werk terug en hervatte hij zijn
m.o.-lessen. Maar de neerslachtigheid, de zwaartillendheid vooral
die hem nooit vreemd geweest was, maar in zijn ziekteperiode tot
het abnormale was uitgegroeid, werd hij nooit meer helemaal
de baas.
Na de vakantie van '33 ging Jan Erik na zes jaar Montessori
lager onderwijs, dat vlot en zonder strubbelingen verlopen was,
naar het Vossiusgymnasium. De eerste maanden maakten we ons
geen zorgen. Hij ging er kennelijk wel met plezier of althans zonder weerzin heen, zei af en toe onbezorgd: `Dat Frans, of die
algebrasommen, had ik toch nog niet goed begrepen, ik ga het nog
eens overdoen.' En dat deed hij, zoals hij dat op de Montessorischool gewend was. Maar met Kerstmis kwam hij met een werkelijk ontoonbaar rapport thuis dat Jan als een donderslag trof. Ik
ging met de leraren praten en hun oordeel was unaniem: `Deze
beste jongen hoort niet op het gymnasium, mevrouw, probeert
u eens of u hem voor deze cursus nog op een mulo kan krijgen.'
Alleen onze vriend Presser – hij was inmiddels een van de leraren
van het Instituut geworden – haalde lachend zijn schouders op
le weet toch zelf wel, dat dit een intelligent kind is. Als dit jaar
toch verloren is, zie het dan nog eens rustig aan en kijk of hij niet
over de aanpassingsmoeilijkheden heen komt.' Ik ging met hem
meewerken en algauw bleek dat hij niet zo achter was als zijn rapport uitwees, maar even weinig eerzuchtig was als zijn vader;
vreemd aan iedere competitiegeest en niet vertrouwd met de cijferbarometer werkte hij om zo te zeggen achter het slechte cijfer aan,
dat voor hem alleen maar een aanwijzing was, dat hij iets nog niet
onder de knie had. Met Pasen was het aantal onvoldoendes tot
binnen het redelijke teruggebracht, hij ging zonder onvoldoendes
naar de tweede klas, tot verbazing van al zijn leraren op een na
en niet minder van zijn vader. Daarna had hij geen behoefte meer
aan een coach om het gymnasium af te lopen en zijn vader behoefde niet meer, zoals hij me wel in zelfspot bekende, op zijn
ochtendwandelingetje met kloppend hart rondom het gymnasium
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te lopen wanneer hij wist dat zijn zoon aan een proefwerk zat te
zwoegen.
Omdat de weekeinden vaak allesbehalve rust boden, maar bezet
waren door de lessen, streefden we ernaar om van het revalidatieschema (vroeg naar bed, 's middags rusten en veel naar buiten)
althans vast te houden aan een vrije dag midden in de week, om
samen te gaan wandelen in het Gooi of de Haarlemse duinen, maar
na een paar jaar begon ook dat weer af te slijten. Het huis in Blaricum betekende toen tenminste, dat we alle vakanties naar buiten
konden en af en toe eens een mooi weekeind.
Het is moeilijk te genezen van een ziekte die niet als zodanig
onderkend wordt. Jan was `overwerkt'. Wat is dat? Ik geloof, dat
de psychiater Landauer gelijk had, toen hij eens ongeveer als volgt
redeneerde: overwerkt bestaat eigenlijk niet, zeker niet door intellectuele arbeid. Een mens kan zijn krachten overspannen door een
te lange mars of te zware langdurige lichamelijke arbeid, maar dan
altijd onder de een of andere vorm van dwang. Intellectuele
arbeid voltrekt zich nog moeilijker onder dwang, je gooit die veel
gauwer neer als je er geen zin meer in hebt, en overspanning komt
daarbij alleen voor in zeldzame gevallen, waarin iemand onder een
zware druk der omstandigheden gedwongen wordt lang en intensief te werken. `Overwerkte' mensen zijn mensen die werk zoeken
om iets anders uit de weg te gaan.
Was Jan in die zin overwerkt, en wat ging hij uit de weg? Het
is een vraag zonder antwoord, die me jarenlang geobsedeerd heeft.
Toen hij — later — met Landauer in contact kwam, zag die van een
analyse af, omdat hij meende, dat hij met zijn tekorten had leren
leven en zelf zijn evenwicht teruggevonden had. Maar juist het
ondoorgrondelijke van zijn kwaal had zoveel consequenties. Ik
bleef hem ontzien en eiste min of meer stilzwijgend ook van anderen en met name van de kinderen dat ze dat deden, maar wist niet
in hoeverre dat nu eigenlijk zinnig was of een gevolg van mijn angst
voor conflicten en in hoeverre ik er het recht toe had. Ik ging om
schokken te vermijden allerlei wat irritant leek, verzwijgen.
Introvert als ik ben, kostte me dat niet veel moeite, maar het gaf
toch wel kleine spanningen en vooral, ik deed soms de verwar[253]
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rende ervaring op, dat een schok - helemaal niet schokte. Maar ons
leven en onze gedachten waren te veel in elkaar gehaakt dan dat
dat tot een vervreemding had kunnen leiden. Een merkwaardige
telepathische ervaring maakte me dat bewust. Jan had al van kort
na de Eerste Wereldoorlog de ontwikkeling naar het fascisme toe
in Italie en Duitsland gevolgd en erover geschreven, eerst in de
communistische pers, daarna in de Groene en Groot Nederland. Hij
had daarbij, ook nadat we uit de partij waren gegaan, in Rusland
de grote tegenspeler gezien. Maar in zijn depressie bleef van deze
strijdbare belangstelling alleen de weerzin en de angst over.
Terwifi wij in het Assense bos voorzichtig onze reconvalescentiewandelingetjes maakten, werd in de RAI in Amsterdam een antifascistisch congres gehouden. Al kon hij er dan nog niet over
denken erheen te gaan en zich in de volte van een groot publiek
te waren, hij betreurde het toch dat hij een aantal mensen die hij
graag had leren kennen, niet zou ontmoeten en de ontsteltenis die
mij bevangen had, toen hij niet alleen ieder boek, maar ook de

kraut lusteloos terzijde schoof, trok weer wat bij, toen hij zich
althans iets over de uitkomsten van het congres liet vertellen. Maar
ik bleef alles wat me opwindend leek vermijden en sprak er dus
ook niet over, toen communistische vrienden het nodig vonden
mij toe te vertrouwen, dat een illegale, buitenlandse huisgenoot
van hen een clandestien zendertje op hun dak gebouwd had en
me de porseleinen isolatieknopjes wezen die daarbij hoorden. Een
half jaar of zo later op een van onze wekelijkse wandelingen door
Hilversum lopend, associeerde ik in gedachten een paar groene
porseleinen isolatieknopjes ergens aan een gevel met die geheimzinnige gast. Het volgende ogenblik zei Jan: 'Die Hongaar of
wat was het ook alweer die toen bij X logeerde, waar is die eigenlijk gebleven?'
Mijn zwijgen en verzwijgen was overigens geen nieuw verschijnsel louter als reactie op Jans ziekte. Ik noemde mezelf introvert. Als ik dat van aanleg niet altijd geweest ben, dan heeft mijn
jeugd me dat wel geleerd. Er was bij ons thuis te veel waarop je
niet spontaan kon reageren, waarover je liever zwijgen moest.
Ma's stereotiepe reactie op klachten over kwalen en kwaaltjes:
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'dat komt doordat je . . . had me een soort schuldgevoel bezorgd
tegenover alle pijn en lichamelijk ongemak, dat me er bijv. ook
van weerhield over immers onvermijdelijke zwangerschapshinder
te spreken. Daarbij kwam dat vrijwel van het begin van onze verloving of het vanzelfsprekend werd, dat ik diverse zorgjes van Jan
overnam.
In zijn bock over de vrouw komt Buytendijk na een lange
speurtocht naar het essentiele van het vrouwelijk wezen tot de
conclusie dat het voor alles het `zorgend aanwezig zijn' is. Het is
een stelling, die een sterk biologisch fundament heeft: alle poezen
en honden, alle vogeltjes - maar ook de manlijke! - zijn op enkele
recalcitrante uitzonderingen na zorgend aanwezig bij hun kroost.
Maar dat geldt alleen voor een korte broed- en voedperiode.
Biologisch laat het zich moeilijk verantwoorden, dat de vrouw haar
Leven lang zorgend aanwezig is, en daarmee krijgt het man-vrouwverschil, en daarmee weer het oversexed karakter van onze mensenwereld, een nog sterker accent dan het al heeft door onze ononderbroken paartijd. Van veel van de vogels die op mijn terrasje voer
komen halen, kan ik niet zien of ze vrouwelijk of manlijk zijn.
Zien ze het zelf buiten de paartijd en gedragen ze zich ernaar ?
De mens verzet zich tegen egalisering : onvrouvvelijk en verwijfd
zijn harde scheldwoorden en de kleding diende o.a. om de verschillen te markeren tot in het zinneloze links en rechts knopen toe.
Doet ze dat in onze egaliserende tijd minder? De sociologic van de
(moderne) kleding zou een mooi onderwerp voor een dissertatie
zijn. Er is een onmiskenbaar element van egalisatie in de werkkleding : de overall in fabriek en boerenbedrijf, de witte jas in laboratorium en ziekenhuis. Maar de vrouw in de praktische(?) broek,
liefst met gulp, zoekt boven de gordel compensatie voor haar
vrouwelijkheid door extra accentuering van de borsten - en maakt
daarmee de broek voor een deel tot een koketterie-element - en
in een avond- en nachtkleding met veel uitdagend bloots en doorschijnends.
Maar ik had het over het zorgend aanwezig zijn, beperkter: over
mijn zorgend aanwezig zijn, want ik wil niet zonder meer aannemen dat mijn waarneming plus ervaring aan den lijve zwaarder
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zouden wegen dan Buytendijks vermoedelijk ruimere en meer
gerichte waarneming.
leder kind wordt geboren met de behoefte aan een warm nestje,
bij ieder mens groeit dat uit tot het verlangen naar een zorgende
aanwezigheid. Wij modelleren ons mensbeeld naar de eisen van de
maatschappij waarin we leven, wanneer we die aanwezigheid
symboliseren in het haardvuur, de sokken, de zondagse appeltaart,
en er de natuurlijke taak van de vrouw van maken. In datzelfde
overtrokken beeld staat daartegenover de man, die volgens het
aloude huwelijksformulier zijn vrouw beschermt – een Bode letter
in een wereld zonder wilde dieren en struikrovers, en een wederzijdse verplichting van man en vrouw, als het om bescherming tegen de medemens gaat –, en de man die werkt om de
kost te verdienen voor zijn gezin. Maar hij zou in 99 van ioo
gevallen ook werken zonder gezin, en dan in de vorm van verhoogde belasting in de onderhoudsplicht van anderen delen, en
deze door de maatschappij opgelegde taakverdeling heeft dus weinig te maken met het zorgend aanwezig zijn, dat van man en

vrouw beiden kan uitgaan, afhankelijk van beider neiging daartoe, en niet minder van wat de ander op dit punt in liefde verwacht. Het zorgend aanwezig zijn dat boven de sokken uitkomt,
dat wil zeggen boven het aanvaarde cultuurplan van mannen- en
vrouwenfunctie, komt in veel gezinnen op de man neer.
Ik had in Jans ziekteperiode mijn zorgende aanwezigheid wel
moeten overtrekken, in de letterlijke zin: ieder uur dat ik niet
aanwezig was gaf hem nieuwe angsten. Er was iets als een crisis
– het woord weegt iets te zwaar voor de werkelijkheid – in onze
onderlinge verhouding nodig om die sterke binding wat te vieren.
Ik haalde opgelucht adem toen Jan, ook doordat hij geleidelijk
weer hele dagen aan het werk ging, mij meer bewegingsvrijheid
liet,cmaar ik moest even wennen aan de gedachte dat ook hij als een
druk ervaren had wat hij aanvankelijk zo dringend gewenst had.
Hij zocht contacten waar ik buitenstond, ging weer, zoals hij ook
wel eerder deed, bij Jef in Den Helder logeren, en maakte een paar
verliefdheden voor andere vrouwen door. Misschien was het ook –
bestaat onze hele psychologie niet uit vraagtekens ? – een normale
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`crisis' van de man-van-veertig-jaar, die al naar de omstandigheden
als een zomerbui overtrekt of tot een breuk kan leiden. Ik had
aanvankelijk meer het gevoel dat ik iets wezenlijks voorgoed verloor dan toen ik later de objective noodzaak van deze ontwikkeling
kon overzien. 11( ben niet jaloers van aard; bij anderen duet jaloezie
gauw belachelijk aan: je eist er iets mee op, wat door dat eisen
alleen al tot as in je handen verkruimelt. En ik heb een afschuw van
scenes, die voor sommige mensen als uitlaat onmisbaar zijn, maar
die ook het vergeten bemoeilijken. Of juist niet?
En er moet in een huwelijk veel vergeten worden, zegt men.
George Sand zegt in de inleiding van haar Histoire de ma Vie :
'1k geloof niet, ik geloof helemaal niet, in die mensen die zeggen
hun 'ik' van de vorige dag nog te begrijpen.' (Ik heb er elders wel
eens op gewezen dat dit een uitspraak is, die de hele romanliteratuur van de laat-igcle-eeuw en later aankondigt.) Maar daar staat
tegenover dat wij de medemens, en te meer naarmate hij ons na
staat, willen vastleggen op zijn "jir van de vorige dag, van alle
vorige dagen: `toen zei je toch dat, toen deed je toch zo.' `De liefde,'
staat er in het uit den treure geciteerde i Cor. 13, 'is lankmoedig' en
verder: 'zij bedekt alles, gelooft alles, hoopt alles, duldt alles.'
Over welke liefde gaat dit eigenlijk? Want zouden we van de aardse
liefde van man en vrouw – en ook van iedere grote vriendschap –
er niet bij moeten zeggen: zij bewaart alles en zij vergeet niets,
wanneer ze niet in sleur is doodgebloed. Ze bewaart alle dingen,
simpel gezegd: de goede en de kwade dingen in een soms wankel
evenwicht, en ze leeft uit de spanning die in die balans het goede
laat bovendrijven en het kwade omlaag houdt. De beste huwelijken
zijn mijns inziens die waar men zich van die dubbele boekhouding
bewust is: ze voeren niet tot een collaps bij ontrouw, en ook niet
bij de dood. De plotselinge omslag van liefde naar haat bij de
schok van de ontdekking van een 'verraad' of 'bedrog' is alleen
een omslaan van dat vaak miskende en daardoor nog wankeler
evenwicht. Nee, de liefde is niet lankmoedig, ze ziet scherper dan
wie of wat ook de kleinste tekorten, en ze bedekt alle dingen alleen
zolang het – en dat is zo in ieder huwelijk en in iedere grote vriendschap erom gaat, dat wankele evenwicht te handhaven.
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XI

Een nieuw fundament voor een nieuwe bevrijde en bevrijdende
onderlinge gebondenheid vormde ons eerste gemeenschappelijke
stuk werk: De Lage Landen bij de Zee. 1 heb eigenlijk nooit helemaal begrepen waarom de jonge uitgever P. de Haan die toen
bezig was het bedrijf van zijn vader over te nemen, juist aan Jan
kwam vragen een `populair-wetenschappelijke' – een vorm waarbij uitgevers graag van twee walletjes eten – Nederlandse geschiedenis te schrijven, hoewel hij zijn reputatie als communist kende
en die hem zeker niet zal hebben aangetrokken. lk vermoed dat
de Utrechtse historicus Kernkamp het hem zal hebben aangeraden
die later ook de inleiding tot het boek schreef die De Haan toch
aanvankelijk wel nodig vond – misschien ook juist om die reputatie. Behalve Kernkamps aanbeveling zal ook wel meegesproken
hebben, dat Jan als free lance op korte termijn kon werken en, zoals
we later hoorden, de magere financiele positie van de firma een
speculatie op korte termijn met een goed verkoopbaar boek begrijpelijk maakte.
Jan aarzelde. Wij waren intussen heel anders tegenover de `vaderlandse geschiedenis' komen te staan dan in onze Leidse jaren, anders,
d.w.z. belangstellender, en daardoor nog kritischer tegenover
alles wat als zodanig werd aangeboden en met nog wel altijd een
afkeer van dat beladen en ondoordachte woord vaderlands. Het
niet minder ondoordachte internationalisme van de toenmalige
communistische partij met zijn abstracte, inconsequente verheerlijking van het `grote sowjet-vaderland', waarin voor de Russen
al te gemakkelijk aanvaardbaar, voor de buitenstaander al te
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opportuun historische mythen als die van Peter de Grote werden
opgenomen, de hele bolsjewisatie die zo weinig rekende met het
nationaal eigene, had ons geprikkeld tot bezinning op dat eigene
en zijn herkomst, en op de anomalie, dat in zo'n klein land die
eigenheid zeker niet minder diep ingekerfd was dan in een grotere
natie. Hoogstens is het zelfbesef, de nationale arrogantie iets minder.
We waren ons er bovendien van bewust geworden, dat de
marxistische geschiedschrijving - met respectabele uitzonderingen
- zich al te vaak ermee tevreden stelde, de door anderen geselecteerde historische feiten in een vulgair marxistisch sausje te dompelen en dat het aftreksel daarvan in de marxistische pers nog meer
verwaterd werd. Er stak voor wie daaraan iets wilde doen natuurlijk een levensgrote inconsequentie in een poging tot het schrijven
van een samenvattende `marxistische' Nederlandse geschiedenis die
volgens een zuiver gehouden theorie mensenlevens van voorstudie
zou eisen. Maar was er aan de andere kant niet veel voor, de gelegenheid aan te grijpen om eens grote schoonmaak te houden in
dat stoffige museum van de traditionele vaderlandse historie met
zijn verrafelde vlaggen, zijn Coens en Van Speyks van vervuild
brons en marmer, zijn uitgeholde Oranje- en andere taboes? We
wikten en wogen - ik zeg we, want Jan had me het voorstel van
De Haan dadelijk voorgelegd: `dat durf ik alleen nog niet aan,
maar misschien dat we samen . . .' En ik zou die medewerking
weer niet aangedurfd hebben, als ik me in de voorafgaande jaren
ter wille van het Montessoriwerk niet had verdiept en ingelezen
juist in dat soort reele historische stof die ons essentieel leek voor
een boek als dit. We zeiden ja, en Jan tekende het contract, dat
inlevering van de kopij in het najaar van ' 34 vastlegde. Daarbij
deed zich nog een kleine controverse met de uitgever voor. De
inleiding van Kernkamp, hoewel Jan die niet nodig oordeelde,
had hij aanvaard, meegaand als hij was in onprincipiele zaken.
Maar uitgevers van op een groot publiek gerichte uitgaven begonnen er in die jaren een gewoonte van te maken op de voorpagina te vermelden: `doorgezien door pastoor Nolet' of een
andere `vooraanstaande' katholieke historicus om de IDIL zacht-
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moedig te stemmen, nu er ook een katholieke markt voor niet
puur roomse boeken begon te groeien. De Haan begreep niet
dat wij afwezen waar bijvoorbeeld professor Hajo Brugmans geen
enkel bezwaar tegen had, maar Jan hield eraan vast dat hij zo
nodig altijd bereid was katholieke historici te raadplegen, maar
geen paapse controle, zelfs niet van een zo beminnelijk man als
pastoor Nolet, aanvaardde.
En dan waren er nog twee walletjes waarop de uitgever hoopte
te grazen : door het boek aan te kondigen als een `Nederlandse
geschiedenis van Duinkerken tot Delfzijl' moest het ook in Vlaanderen verkoopbaar worden en werd ons een groot-Nederlands
standpunt opgelegd dat wij in wezen voor een historische irrealiteit hielden zodra de tijdsgrens 1600 overschreden was. Niet alleen
politiek, maar ook economisch, sociaal en cultureel – en wij hadden
ons schema naar die indeling opgesteld – was Beigie daarna misschien ook wel nooit helemaal een nationale eenheid geworden,
maar zeker niet wat het Vlaamstalige deel betrof opgenomen in de
groeiende nationale eenheid van de Nederlandse gewesten. Als
Jan in ' 33 over zijn oude krachten had beschikt, zou hij zeker deze
opzet meteen hebben afgewezen waarvan het resultaat nogal
compromisserig werd: er werden een paar door Belgische historici geschreven en weinig in het geheel passende hoofdstukken over
het Zuiden na 1600 ingelast die we bij een volgende druk, toen de
Lage Landen meer ons boek dan dat van de uitgever was geworden,
met de mooie allitererende ondertitel lieten vallen. De Geschiedenis van de Nederlandse Stam van Geyl die met zoveel meer overtuiging de groot-Nederlandse gedachte tot grondslag van zijn werk
maakte, is naar mijn mening voor een groot deel daardoor verzand; wij konden ons achteraf gelukkig prijzen, dat we geen ernst
hadden gemaakt met de groot-Nederlandse verlangens van onze
uitgever en daardoor de gaafheid van het boek gered.
Niet onorganisch ingevoegd waren de hoofdstukken waarvoor
we uit gebrek aan tijd en kennis de medewerking vroegen van
Noordenbos en Bouman. Het contact met de eerste leverde een
extra winst op: een vluchtige relatie uit onze Leidse jaren groeide
daardoor uit tot een hechte vriendschap.
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De resterende hoofdstukken verdeelden we samen en we trokken aan het werk : het werd een voldoening gevend, maar zwaar
jaar. Dank zij Jans systematiek hadden we van het begin af het
goede tempo om eind september de eindstreep te halen, met een
zomervakantie die we in Assen besproken hadden daarin opgenomen. In de Paasvakantie ging ik er een dag met de kinderen fietsend
op uit en vond bij thuiskomst Jan in een diepe depressie : De Haan
was komen binnenvallen en had op zijn gebruikelijke nerveuze
toon verzekerd dat hij `erledige zou zijn als hij de laatste kopij
niet half augustus binnen had. Daar zaten we. Ik was er niet zeker
van of Jan zonder vakantieonderbreking het einde zou halen; ik
wist wel zeker dat ik in de schoolvakantie met de drie kinderen
thuis mijn werk wel kon opbergen. Het slot van onze beraadslagingen was een voorstel aan De Haan: we zouden in de vakantie
de kinderen op zijn kosten naar buiten sturen en in Amsterdam
blijven doorwerken; in september zouden we, weer op zijn kosten, zelf veertien dagen vakantie nemen. Hij ging er gretig op in.
Het werd in mijn herinnering een warme zomer. In het vreemd
stille huis, na het vertrek van de kinderen met 'tante' Brecht naar
de Veluwe, werkten we gestaag de hele dag door om elkaar
's avonds onze dagtaak voor te leggen. De laatst beschikbare dagen
gingen aan het register en om vijf uur 's middags van de allerlaatste dag zetten we er een streep onder, pakten het in, brachten
het naar de post, gingen doodmoe, maar opgelucht in de stad eten
en besloten voor het eerst sinds vele maanden ons op een bioscoopje te trakteren. En omdat we in Americain gegeten hadden
en jef er niet bij was, liepen we de Uitkijk binnen. Het begon met
een zeer instructieve film over het familieleven van de steenarenden. We volgden het met branderige ogen. Maar toen daarna
een ook alweer uiterst leerzame film die psychologische waarnemingen van het spel van kleuters registreerde, een kwartiertje
gedraaid had, stootte ik Jan aan en zei: 'In godsnaam drie sterke
koppen koffie' en we schuifelden het pijpenlaatje uit en zakten
weer naar Americain af.
In september hadden we een onvergetelijke vakantie in een klein
hotel aan de Ourthe in de buurt van La Roche. We voelden ons
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onafzienbaar vrij, maakten 's morgens grote wandelingen, zwommen 's middags in een tot bassin uitgediept beekje achter het hotel
en speelden 's avonds Russisch biljart met een grote rumoerige
familie van drie generaties uit Antwerpen. Wij hadden toen nog
weinig Belgen ontmoet en dat waren altijd Nederlands sprekende
intellectuelen geweest. Deze Antwerpse middenstanders demonstreerden ons op slag het sociale karakter van de taalstrijd: opa en
oma met nog een kleinburgerlijke inslag klapten Vlaams, hun kinderen, kennelijk welvarende handelslui, spraken tegen ons, hoewel
ze wisten dat we Hollanders waren, Frans, totdat ik zelf maar van
mijn kreukelig Frans in het Hollands overging, toen ik hoorde, hoe
ze bij iedere misworp `potverdikkie of jezus-nog-an-toe' riepen.
Er was nog een klein conflict met De Haan toen we de eerste
proeven kregen: op het titelblad stond alleen Jans naam en dat
vond hij niet to pas komen, nu ik bijna de helft van de tekst geschreven had, maar De Haan hield vol, dat hij het boek nu eenmaal alleen kon verkopen onder de naam, waaronder het was
aangekondigd en . . . Jan had alleen het contract getekend. Omdat
het mij nets kon schelen, kwamen we ten slotte tot een compromis:
ik zou als medewerker vermeld worden en in een eventuele herdruk zou de zaak worden rechtgezet. Wat inderdaad gebeurd is.
De Lage Landen bij de Zee kwam achter in '34 uit en het boek
vloog - niet het minst door de ook voor toen ongehoord lage prijs
- weg als warme broodjes. De eerste druk van 40.000 ex. - volgens
andere uitgevers een riskant kansspel van De Haan - moest in '40,
vlak voor het uitbreken van de oorlog door een tweede gevolgd
worden, die in de hausse van het nationaal besef wegsmolt en
het boek kwam in een soort antiquariaatstulpenhandel terecht.
Een van onze eigen laatste exemplaren bracht . . . een pond tabak
op. Het was duidelijk dat het `aan een in brede kring gevoelde
behoefte voldeed'. Dat wil zeggen: het boek werd populair en als
dat al gevaarlijk is voor literair werk, het is - vanuit een bepaald
standpunt bezien - het ergste wat een boek met enige wetenschappelijke pretentie kan overkomen. Wij hebben nooit plakboeken
aangelegd van kritieken. Toen Becker, een van de meest systematische mensen die ik gekend heb, later om onze verzameling docu[262]
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mentatie vroeg ter ondersteuning van Jans universitaire kandidatuur, moest ik hem tot zijn verbazing bekennen dat er zoiets niet
bestond.
Zouden we er misschien zuiniger mee zijn omgesprongen, wanneer er meer pronkstukken tussen gezeten hadden? Jan heeft eigenlijk nooit 'slechte' kritieken gehad, d.w.z. er is hier en daar wel
eens een rancuneus antimarxistisch stinkbommetje gebarsten, maar
ik bedoel nu goed gedocumenteerde, discussierende en weerleggende kritiek. Wat zich voor de laatste uitgaf kwam altijd weer neer
niet op een wikken en wegen van het gebodene, maar op een be-.
strijden van een soort `marxisme' dat zijn critici uit zijn werk meenden te moeten puren. Hij heeft er eens een keer op gereageerd:
in de inleiding van de Hof der Historie. De reactie daarop herinnerde al te veel aan het befaamde: `cet animal est tres mechant. '
Hij is ook niet verwend met lovende kritiek, en voor zover
die tot uiting kwam bleef het, met enkele schaarse uitzonderingen,
bij de waardering die uit de oplagen van zijn werk sprak, uit persoonlijke uitspraken of uit recensies van om hun historische ondeskundigheid al niet minder licht wegende literaten. Kwam dat
allemaal voort uit een afwijzende of weifelende houding tegenover
de marxist? Ten dele zeker : het was natuurlijk voor iedere recensent van het Tijdschrift voor Geschiedenis of tot de Dokkumer kraut
toe een veilige formule, dat men 'op een aantal punten in het viot
en leesbaar geschreven werk een vraagteken had geplaatst', want
niemand vroeg verantwoording van die vraagtekens. Maar is het
met de toch beslist niet marxistische Huizinga voor '40, dat wil
zeggen voor hij een coryfee van het verzet der Leidse universiteit
werd, en dus bijna tot zijn dood, en tot zijn werk in het buitenland waardering vond, zoveel anders gegaan? Menno ter Braak en
. . . Jan Romein waren daarvO6r vrijwel de enigen die zich aan een
uitvoerige analyse en waardering van Huizinga's werk gewaagd
hebben, iets waarvoor hij hun overigens, naar ik meen, weinig
erkentelijk was.
Men spreekt vaak van onderlinge afgunst en naijver van kunstenaars. Ik geloof dat ik beide werelden, die van de kunst en die
van de wetenschap, vrij goed van binnenuit ken. Welnu, ik ben
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steeds stelliger tot de overtuiging gekomen dat er wel binnen en
buiten de eigen kring een - groeiende - overschatting van het
kunstenaarschap als zodanig bestaat, maar dat de kunstenaar toch
in het algemeen ruimer in de waardering van het werk van een
collega kan zijn dan de allesbehalve der Welt abhanden gekommen
geleerde, en dat hij niet zo volstrekt diens succes aan een bedenkelijk soort populariteit zal wijten. Wat Huizinga betreft: ik weiger
to geloven dat er geen beroepskif stak in Oppermanns hooghartige afwijzing van het Herfsttij als 'die detective van Huizinga'
of in het genoegen waarmee andere collega's op de, overigens
onmiskenbare, zwakke kwaliteiten van zijn bestseller In de Schaduwen van Morgen wezen.
Er is een tijd geweest dat een historicus iemand was die zich
rekenschap gaf van het verleden en schrijven kon. De besten onder
hen waren dilettanten die zich noch geleerden noch kunstenaars
voelden. De wetenschappelijke geschiedbeoefening van de i9de
eeuw heeft een groot aantal historici gekweekt die zich er rekenschap van gaven wat de bronnen omtrent het verleden vertelden
en in hoeverre ze betrouwbaar waren, maar voor wie dat verleden
zelf tot documentatie verstarde en - die niet altijd schrijven konden.
Ze waren geen geschiedschrijvers meer, maar geschiedvorsers. En
de geschiedschrijvers, of ze nu goed of slecht schreven, meer of
minder gedocumenteerd waren, verwerkten alien hun persoonlijk
standpunt en wereldbeschouwing die bij hun voorgangers veel
onbevangener naar buiten was getreden in een `wetenschappelijke
objectiviteit' die een soort welgemanierdheid in het yak werd.
Ook de literaat aanvaardde deze . . . afspraak, zou men bijna
zeggen, en de literaire criticus schrijft onbekommerd neer, dat de
historische roman van X of Y uitstekend gedocumenteerd is - weet
hij veel; alleen tegenover de marxist is de bovengenoemde reserveformule gewenst. Van hem wordt verlangd, dat hij zich aan zijn
haren kan optrekken uit het moeras van de onvermijdelijke objectiviteit! De geschiedschrijver heeft achter de natuurwetenschappen
aan zijn algemene verstaanbaarheid moeten opgeven en dat heeft
tot tegenstrijdige en rancuneuze verhoudingen geleid. Het lag voor
de hand dat de vakman die misschien soms onvermijdelijke on[264]

OMZIEN IN VERWONDERING

verstaanbaarheid tot een verdienste ging maken, het lag evenzeer
voor de hand dat er bij de lezer en vooral ook bij de literaten een
minachtende weerzin ontstond tegen de `dorre wetenschap' en
dat de gelijktijdig zich breedmakende individualistische zelfoverschatting van het kunstenaarschap bij de literaten (every man
a phoenix) daar de mythe deed ontstaan dat alleen de kunstenaar,
hoe ongeschoold ook - daarvoor kon hij immers onbekommerd de
`pluizers' plunderen - historische stof tot leven kon brengen. Er is
indertijd een grote heibel in het literaire hoenderhok ontstaan,
toen Ter Braak mevrouw Boudier-Bakkers Vrouw Jacob naast Von
LOher legde en constateerde dat ze hele passages had overgeschreven.
Ik heb er toen in een artikel in Critisch Bulletin op gewezen dat dit
onmiskenbaar plagiaat haar meer als onnozelheid dan als bedrog
moest worden aangerekend, omdat voor de `kunstenaar' het werk
van Von LOher eenvoudig bouwmateriaal was.
In de schoolprogramma's van oude en nieuwe naties wordt
het geschiedenisonderwijs nog altijd de taak toegewezen, het
nationaal besef aan te kweken. In de vorige eeuw werd het daarbij
gesteund door een stroom van algemeen toegankelijke, populaire
en literaire geschiedschrijving. In onze eeuw kregen, met name
in de Angelsaksische landen, de publikaties uit het tussengebied
van geschiedenis en literatuur een verfrissende impuls door een
beweging die men nogal eenzijdig 'debunking' (ontluistering) is
gaan noemen, want wat ontluisterd werd waren `nationale waarden', taboes, die hun luister al lang verloren hadden en gemummificeerde historische gestalten, die de aanraking van een paar koele
gedachten niet verdragen konden zoiider te verpulveren. Die debunking hebben wij in Nederland zo goed als niet gekend, misschien doordat de historische voorstelling waarmee de gemiddelde
Nederlander van school komt zo onaantastbaar traditioneel of zo
duf is, dat niemand er neiging toe voelt. Maar dat klopt niet helemaal met het feit dat wij een zeer veel gelezen debunker avant la
lettre hebben gehad: Busken Huet, alweer een `dilettane. Ook voor
zijn Land van Rembrand is debunking intussen een veel te eenzijdige
kwalificatie tegenover de herwaardering van nationale waarden,
waarnaar hij streefde.
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Wat las de Nederlander van het begin van onze eeuw over het
eigen verleden na het schoolboekje? Heel weinig. Er verscheen
respectabele vakliteratuur, die door vaklieden gelezen werd. Er
verschenen nu en dan conformistische helden- en Oranje-biografieen, cadeaus voor `historisch geinteresseerde' jubilerende bankdirecteuren, en vervelende gedenkboeken - wachtkamer- en
pronlditeratuur. De historische roman was nadat Schimmel, Van
Lennep en Truitje Bosboom onleesbaar waren geworden in harden van de dames gevallen, en verder was er het yak Nederlanden-Oranje in de christelijke boekhandel, al of niet voor de jeugd.
Onze niet direct politiek-conservatieve wereld, de socialistische
arbeider, de linkse intellectueel, zij alien waren antinationalistisch
of op zijn mint nationaal onverschillig. Dat had, gezien de gevaren van het nationalisme, zijn voordelen: het zou mijns inziens
veel waard zijn als de geest van de antivlootwetactie van 1923 nog
eens vaardig kon worden over ons yolk in een ban-de-bomactie.
Maar ons intellect en met name ons literatendom van de jaren '20
en '3o leed aan een snobistisch antinationalisme - en na de oorlog
zijn we daar nog niet geheel vrij van. Het is na de naziperiode een
netelige zaak om woorden als negativisme en ontworteldheid in
de mond te nemen. Maar ik heb die woorden ook niet nodig om
eraan te herinneren dat onze literatuur in die jaren bloedeloos werd
door de angst voor de tendens, die later naar buitenlands voorbeeld als 'engagement' weer aanvaardbaar zou blijken, ja zelfs
min of meer een eis voor een zinnige roman. De antitendens was
trouwens in zichzelf een tendens, een als l'art pour l'art verpakte
weg-met-de-socialen-tendens, want char ging het toch eigenlijk
om: de mensen uit de romans dier dagen waren burgerlijke intellectuelen of vaak alleen maar dames en heren; ging het om proletariers, anders dan in de halfkomische rol van Jan de Kruier of
het platpratende dienstmeisje, dan hadden we met een tendensroman te maken, en met een als zodanig tweederangs literair
produkt. Maar welke schrijver is ooit meer geengageerd geweest
dan bij voorbeeld een hyperestheet als J. K. Huysmans, of bij ons
Top Naeff met de zorgen van haar patricische families over de
mesalliances van zoons die er zo jammerlijk ingelopen waren?
[266]

OMZIEN IN VERWONDERING

Hangt het samen met de kleinburgerlijke afkomst van veel van
onze schrijvers of alleen maar met het feit dat we een kleine natie
zijn: dat element van onvolwassenheid en snobisme in een publicistiek, die - als omhoog gekomen kinderen uit een winkeliersmilieu - alles van `thuis' afkraakt en zo bekrompen vindt en alles
bij de buren in Frankrijk en Engeland zo voornaam en ruimdenkend; zelfs de natuur stoffeert zich daar anders : 'hoe heerlijk
bloeien de kastanjes in Parijs' kun je telkens weer in Hollandse
kranten lezen, terwijl er in Alkmaar en Maastricht toch ook kastanjes bloeien. De buitenlandse buren die onze literates kennen, dat is
bovendien niet de provinciale burgerij daar, maar een groep stadse
bohemiens. Wonen de Romeins in Holland?' vragen de Du
Perrons oprecht verbaasd in hun briefwisseling met Ter Braak,
nadat ze iets van ons gelezen hebben. Ook na de oorlog zijn we van
die kinderziekte niet afgekomen : zie hoe Gerard van het Reve na
een duw van een Nederlands ministerie zich voornam voortaan
nog alleen maar te schrijven in de taal van een land waar vanouds
ook de meest recalcitrante schrijvers erin berust hadden, dat hun
werk gecontroleerd en besnoeid werd door de officiele censuur
en de officieuze van de leesbibliotheken. Wij kennen, bij monde
van de IDIL, dan tenminste alleen maar de laatste voor het roomse
volkje.
De geschiedenis herhaalt zich - met eeuwige varianten. Ik zal
daarom niet beweren, dat de Lage Landen in ' 34 iets nieuws bracht.
Ik wees al op de verwantschap met Huet en de groeiende halfbewuste behoefte aan een redelijk nationaal besef waar een socialist
en een intellectueel zich niet voor behoefden te schamen. Wie
zocht naar een historisch houvast tegenover de Duitse dreiging
had ook heel wat kunnen putten uit het Land van Rembrand, maar
het is nu eenmaal altijd de eigentijdse variant die het hem doet.
Daardoor werden het, betrekkelijk toevallig, dit boek en de latere
Erflaters, waarvan mensen die in de oorlog in gevangenissen en
concentratiekampen hadden gezeten, ons kwamen vertellen dat
ze, soms naast de Bijbel, hun heul en troost waren geweest.
Ik wil hier niet ingaan op de kritiek op ons werk, alleen al niet
omdat het me zou verplichten de documentatie bijeen te zoeken,
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waar Becker in '38 tevergeefs om vroeg. Op een punt is ze de
moeite van het vermelden waard om de merkwaardige geest die
eruit sprak. De CPH, toen juist op internationaal voorschrift kenterend van internationalisme naar een wat onwennig en slecht
gefundeerd nationalisme, droeg Jef Last op een reeks artikelen over
het boek te schrijven. Het is bij een gebleven, omdat de recensent
vlak daarop, ik weet niet meer waarover, met de partij in conflict
raakte. Een paar jaar later - het eerste deel van de Erflaters was toen
al verschenen - besloot de partijleiding een massabijeenkomst in de
RAI op te sieren met, al weer naar Russisch voorbeeld, enorme
portretten van de massa aansprekende grote vaderlanders uit
voorbije eeuwen, Willem van Oranje voorop. 'Maar wie zou
je daar nu voor moeten nemen uit de i 8de eeuw ?' kwam onze vriend
Rutgers aan Jan vragen. Die haalde zijn schouders op: 'Ik geloof
niet dat we een nationale held uit de i 8de eeuw bezitten, waarmee
je nu een massa-meeting enthousiast zou kunnen maken.' Waarop
Sebald in voile ernst, want hij was wel goedlachs, maar niet bepaald humoristisch ingesteld, de onvergetelijke woorden sprak:
`Dan is het de taak van jullie, linkse historici, die te maken!'
Voor het werk aan de Lage Landen had ik tijdelijk een andere onderneming stop gezet. Mijn plan om nog eens te promoveren, dat in
de kleuterjaren van de kinderen diep was weggezakt, was in het
begin van de jaren '3o weer opgedoken, toen uit het vermalen van
de 'prullen', het recenseren voor Het Handelsblad, het onderwerp
zich a.h.w. begon op te dringen. Voor Uyldert sprak het blijkbaar vanzelf, dat hij mij alle door vrouwen geschreven boeken
stuurde. Ik had er weinig smaak in, naar de gangbare methode van
de dagbladkritiek het verhaaltje na te vertellen van een roman en
al of niet wat psychologiserend het `mooi' of lelijk' ervan of te
wegen. Mij interesseerde de mens die erachter stond en wat hij
vertegenwoordigde. Misschien speelde in mijn plan mee, dat ik het
vrij zinloze werk van het doorlezen van zoveel slechte, minder
slechte en middelmatige romans nog iets meer zin wilde geven dan
alleen door erbij te breien. Mijn fonds groeide vanzelf uit tot alvast een grondslag van het materiaal voor een literair-sociologische
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studie over de vrouwenroman, want het was al te duidelijk - voor
mij tenminste - dat het wezen en het onder de maat blijven van
vrijwel al deze veelgelezen boeken niet in het vrouwzijn van de
auteurs stak, maar in het dame zijn, in het behoren en willen behoren tot een oude, gezeten bourgeoisie. Achteraf gezien zou
ik mijn Vrouwenspiegel liever als een groot essay dan als een academische dissertatie willen zien. Als ik een echte Wissenschaftler' geweest was, en er de tijd voor had gehad, zou ik het onderwerp
veel verder uitgebeend hebben, maar misschien was de aardigheid
er voor mij dan ook wel afgegaan en in ieder geval: Verwey had
er vree mee. Want ik was ermee bij Verwey terecht gekomen die in
'24 Kalif had opgevolgd, niet zonder enig gerucht, want al was het
te verwachten en van het begin af aan duidelijk, dat de Leidse
studenten erop vooruit gingen, hij was toch maar een universitair
buitenbeentje en niet academisch gevormd. Wij waren niet zulke
doorgewinterde Leidenaars, dat ik de geriefelijkheid van een
promotor vlak bij huffs niet de voorkeur zou hebben gegeven, als
de reputatie van `frisheid' van de Amsterdamse Prinsen mij niet
wat hol en bombastisch was voorgekomen. Ik werd wel gewaarschuwd voor Verwey, hij zou eigenzinnig en redderig zijn en je
weinig vrijheid laten om van de goede, oude tradities van de
Beweging af te wijken. Het viel honderd procent mee. Ik diende
een ontwerp in dat hij degelijk met me doornam zonder wijzigingen van betekenis voor te stellen. Daarna stuurde ik hem telkens een hoofdstuk, waar ik in eerste instantie mee klaar was en
hij liet me zonder langdurig uitstel naar Noordwijk komen om het
te bespreken. Het waren zonder uitzondering plezierige gesprekken: het was altijd duidelijk dat hij mijn werk serieus had doorgenomen en dat hij mijn wijze van werken die helemaal niet de
zijne was, Naar goed recht liet. We gebruikten een ochtend en
een middag voor de bespreking; hij stelde correcties of aanvullingen voor die ik vaak aanvaardde, maar soms ook na lange discussie bleef afwijzen en dan besloot hij : je bent een volwassen
mens en wat je schrijft is voor je eigen verantwoording. Het werd
regel, dat ik bij hem en zijn vrouw een boterhammetje meeat.
Kitty Verwey-van Vioten was een lieve, intelligente en rale
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vrouw die haar verschillende functies van vrouw van een dichter,
moeder van een groot gezin en spil van een gastvrij huis uit een
niet al te ruime beurs pretentieloos en opgewekt wist te verenigen.
Er was jets aandoenlijks in haar openhartige verklaring, hoe royaal
zij en Albert nu konden leven met een proffensalaris en een
pensioen in het verschiet en ik zou niet graag het moederlijk gebaar
hebben afgewezen, waarmee ze me het geld voor mijn retourtje
Amsterdam-Noordwijk toeschoof: 'Hier, kind, wij kunnen het
best missen en jij kan het best gebruiken.'
Ik promoveerde in de zomer van '35. Ti nam me onder haar
hoede om te zorgen dat ik netjes aangedaan voor de heren verscheen. We reisden met de kinderen naar Leiden, maar ze waren in
het vooruitzicht van de plechtigheid zo rumoerig, dat ik naar een
belendende lege coupe verhuisde voor het niet overbodig nog eens
doornemen van de in de laatste weken in elkaar getimmerde verdediging van mijn stellingen. Het was de gebruikelijke hybridische
half openbare Leidse promotie met wat familie en vrienden als
publiek: Wat een boerenkop heeft die Huizinga!' zei mijn moeder
verbaasd. Na afloop kwam een hartelijke verrassing van de Kramersen : een gezellig min of meer geimproviseerd etentje in hun
huis in Oegstgeest met zo veel van de aanwezigen als daar geborgen konden worden. 's Avonds laat bracht Hans ons met hun
auto de Tratax' naar Amsterdam terug. De gedachte aan een
promotiediner was natuurlijk niet bij ons opgekomen. Financieel
gezien leek me de promotie toch al een uitspatting, hoewel het
toen nog mogelijk was het boekje bij een kleine drukker in Utrecht
te laten drukken voor . . . f 325,–.
Niet alleen om deze wijze van uitgeven die eigenlijk geen uitgeven was, verwachtte ik dat het boekje als een steen in het water
zou vallen: de bewonderaars van de behandelde romans zouden
het als een schandelijke debunking verwerpen, de serieus te nemen
kritiek met voorop Forum, dat de laatste jaren de damesromans
systematisch had afgekraakt, kon het alleen maar dwaas vinden
een studie aan deze boeken te wijden. Het pakte anders uit: was
er een, nu ja, natuurlijk toch bescheiden publiek dat behoefte had
aan een fundament voor zijn spontane ergernis over het peil van de
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Nederlandse roman? Natuurlijk was er ook misverstand tegenover
het nieuwe, ook bij nieuwlichters als de Forummensen, die niet los
kwamen van de gedachte, dat een literair-sociologische beschouwing zijn voornaamste norm zag in het al of niet aanwezig zijn
van een tendens en vanzelfsprekend een sociale, beperkter : een
socialistische tendens. Misschien omdat ze hun eigen tendenzen
niet erkenden of onderkenden?
In het volgende jaar stelde de firma Querido voor, een minder
noodhulpachtige uitgave van het boekje te verzorgen, dat nu ook
de minder academische titel Vrouwenspiegel kreeg. De Leidse Maatschappij voor Letterkunde had het intussen deWijnaendts Franckenprijs toegekend, ik moet erbij zeggen op de minder elegante
manier waarmee deze organisatie wel meer ergernis heeft gewekt.
Ze publiceerde namelijk een juryrapport waarin breedvoerig werd
uiteengezet dat er drie werken voor de prijs in aanmerking waren
gekomen: Ter Braaks Politicus zonder partij, de dissertatie van Marie
van der Zeyden over Hadewych en mijn boekje, en daarna een
weinig houtsnijdend gekritikaster op alledrie de `kandidaten' werd
weggegeven met als slot een zuinige alhoewel-bekroning. Niet
gelukkig, aangezien Been van de kandidaten naar de eer gesolliciteerd had.
We vierden de prijs op een geimproviseerd feest samen met Jetje
van Eyk, die tegelijk de Van der Hoogtprijs had gekregen. Het was
een vrolijk maar sober feest, want er waren veel meer gasten dan
we berekend hadden en ze bleven langer, zodat we al wat het huis
opleverde aan drank en conserven plus het brood van de erop volgende zondag tot de laatste druppel en kruimel hadden opgemaakt,
toen ze om vier uur aftrokken en Theun de Vries in de lantaarnpaal voor het huis een slotrede hield. Tot de gasten behoorden
ook de toneelspeler Van Gasteren en zijn vrouw, de forse, roerige
zangeres Lise Menage Challa. Zij woonden sinds enige tijd om de
hoek in de Maasstraat en behoorden tot de mensen die zich gemakkelijk zelf uitnodigen. Na een paar uur hadden we de woonkamers
praktisch ontruimd om het dansen mogelijk te maken bij pianomuziek die Jetjes man Edouard de Neve improviseerde en Lise
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die van iedere dans een schrikkeldans maakte, trok ten slotte de
vijftienjarige Jan Erik uit zijn stoel omhoog en tolde rond met het
verblufte hoofd van de jongen tegen haar hijgende boezem gedrukt. Een ogenblik later miste ik Bart - zou hij naar bed geslopen
zijn? Het was inmiddels middernacht geworden. Ik liep de trap
op naar hun zolderkamer en vond hem aan zijn werktafeltje,
verschanst achter een stapel dictionaires ernstig verdiept in een
Griekse vertaling. Vat doe jij,' vroeg ik, lom je weer mee naar
beneden ?' Hij keek me angstig uitdagend aan: 'Ik heb gezien wat
Jan Erik overkomen is,' zei hij plechtig. Hij liet zich ten slotte
meetronen, maar hij kwam de kamer binnen met een boek en het
keukentrapje. Dat zette hij middenin de kamer, ging er bovenop
zitten als een pilaarheilige en bleef tot het eind van het feest onverstoorbaar zitten lezen.
De Van Gasterens waren amusante en soms ook wel enerverende
buren. Ze waren een overgangsverschijnsel in de ontwikkeling
die zich in de toneelwereld voltrok van komedianten naar geschoolde kunstenaars en intellectuelen, ze hadden de onbeheerste
impulsiviteit van de eersten en demonstreerden graag de kwaliteiten van de laatsten. Ze kenden geen scheiding tussen toned en
leven, ze speelden alles en in een zwaar aangezette vorm, en de
drama's, die aan de lopende band in hun huis werden opgevoerd het ging altijd over hun volmaakt onhandelbare kinderen - waren
alleen voor de buitenstaander komisch. Ik zie Louis nog midden in
een door ruzie wat vertramponeerde kamer staan in een dichte
petroliewalm naast een omgevallen kacheltje, en ik hoor zijn zware
bas galmen: ‘ja, Annie, dat zijn ook geen gebruiksvoorwerpen
voor mensen zoals wij !' Lise nam de gewoonte aan, als ze weer eens
met het een of ander in de knoop zat, naar mij over te lopen en me
snikkend het hele drama voor te spelen, omdat ik 'het allemaal zo
rustig aanhoorde'. Zij was een van die mensen die hun Teed niet
verdrinken, maar versnoepen, en ze kon, terwijl de tranen Tangs
haar dikke wangen stroomden met een gretig kindergebaar de
jampot van de nog niet opgeruimde ontbijttafel nemen, waaraan
ze snikkend was neergevallen, om die verder snikkend halfieeg
te snoepen of zich in de keuken naast het fornuis te installeren
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am jammerend de flensjes bijna even snel op te eten als ik ze
bakte.
Op een julidag van datzelfde jaar ' 3 6 ging ik in de vooravond
even naar Brecht, die intussen naar dr Baarsj esweg verhuisd was.
Thuiskomend vond ik Jan en de kinderen bovenaan de trap: 'Er
is zojuist uit Den Haag getelefoneerd, je moeder is plotseling gestorven.' Het was nauwelijks een slag: ma had al een paar lichte
attaques gehad, ze bracht het niet op streng dieet te houden om
haar corpulentie te bedwingen en dit was te verwachten. Maar ik
viel met een leeg hoofd in een stoel en zei een paar minuten later:
`1k ga erheen.' Jan en de kinderen begonnen zwak te protesteren,
ik geloof minder uit redelijke motieven dan tegen de onwennige
gedachte, dat ik alleen een nacht van huis zou gaan. Maar ik zette
door, tien minuten later stapte ik voor het eerst van mijn leven
alleen in een taxi om nog net een trein te halen, nam in Den Haag
weer een taxi en toen ik na nauwelijks anderhalf uur in de Thomas
Schwenckestraat binnenstapte, begreep ik pas dat het hier natuurlijk
was dat ik kwam, toen ik vader helemaal ontdaan in zijn stoel
bij het raam zag zitten, starend naar ma's trouwring en kleine
sieraden, die hem juist waren overgereikt, in zijn hand, en steeds
maar mompelend: 'An, moeder is dood.'
Mijn jongste zuster, die toevallig in Den Haag was en haar
opgevangen had toen ze plotseling tegen de grond sloeg, en kordaat de eerste maatregelen genomen had, zat nu rillend van nervositeit in elkaar gedoken: Wil je haar zien?' vroeg ze me, terwijl ze
me voorging naar de achterkamer. `Ze heeft nog een steun onder
haar kin, de zuster heeft gezegd, dat die nu wel weggenomen kan
worden. Wil jij dat doen? 1k durf niet.' Ik ging alleen de kamer
binnen en schrok even terug voor de wasgele tint van dat hoofd
daar op het kussen. Toen nam ik het opgerolde servet weg, vouwde het netjes op en legde het opzij. Ik keek haar lang en doordringend aan en had dezelfde gewaarwording als zes jaar geleden
tegenover de gestorven vader Romein in Hilversum: in de verstarring van de dood was ze jonger geworden en net als hij - ik
kan het niet anders zeggen - was ze geworden wat ze had willen
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zijn: hij trots en zelfbewust, zij vrolijk, uitdagend bijna, met haar
smalle neusje in de lucht en gretig, gretig vooral. Maar bij vader
Romein was het veel duidelijker geweest wat het leven hem misgund had. Wat had zij zo vurig begeerd? 'Anne* Brakke,' zei
ik fluisterend, en het was alsof ik tegen een kind sprak, `ik moet
erover nadenken, ik zou willen begrijpen hoe je zo geworden
bent.'
ik ben wel eens aan een poging daartoe begonnen, maar toen
ik me er daarover iets liet ontvallen tegen Ti, zei ze zo oprecht
verschrikt: `Daar ga je toch geen boek over schrijven?!' dat de lust
me verder verging. De gedachte aan publiceren was nog helemaal
niet bij me opgekomen; het was eerder een streven naar klaarheid
voor mezelf geweest. Een streven, misschien van tevoren tot mislukking gedoemd, dacht ik, toen ik onlangs dat toch wel heel zuiver
geobserveerde boekje van Simone de Beauvoir las en hoe ze daar
probeert de psychologische achtergronden van haar moeders
religieuze en huwelijksleven open te leggen.
Ik ben de volgende dag naar Amsterdam teruggegaan en met
Jan en Jan Erik overgekomen voor de begrafenis, maar die had me
toen niets meer te zeggen. Ti zou nog twintig jaar met vader
blijven samenwonen en hem verzorgen, haar vader en haar kind.
Van het ogenblik van ma's dood af, was iedere klacht over wat
ze hem had aangedaan op zijn lippen verstomd, hij sprak nooit
anders dan bijna idyllisch over haar en noemde Kees voortaan,
zoals zij tot het laatst toe gedaan had, Gerrit.
Sinds we in '27 de partij verlieten, was onze politieke instelling
weinig veranderd en onze politieke belangstelling eer groter dan
kleiner geworden - niet zo'n wonder in de periode van de grote
crisis, de toenemende dreiging van het fascisme en de groeiende
internationale spanningen, die zich nu niet meer zo luchtig als voor
'14 lieten wegredeneren, die `iedereen' nu wel zag, behalvedeviervoeters, en dat zijn in elke periode de velen. Wat in ' 20 de komende
generatie geweest was en zich beklaagd had over de verblinding van
de `vorigen', en als 'lost generation' in de literatuur al zijn gal en
rechtmatige ergernis over hen had uitgestort, dat was nu zelf tot de
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`vorigen' gaan behoren, en de naoorlogse generaties mogen zich
erover verwonderen dat ze als gebiologeerde konijnen de grote
kladderadatsch afwachtten of op zijn best vochten op dat heel
smalle front van het hopeloos verzet.
Inderdaad een smal front, want voor zover het lets breder leek
liep het via de verbreding van het herleefde nationaal bewustzijn
al to gauw over in nationalisme en chauvinisme. Het gebroken geweertje verdween spoorloos. En na '45? Heeft de verontwaardigde
verbazing van de jonge generaties van toen over die gebiologeerde
konijnen zich niet alweer omgezet in een verschrikt in de schouders
duiken als er een straaljager door de geluidsbarriere schiet, en een
ogensluiten, wanneer we letterlijk onder de boven ons hoofd
zwevende atoombommen doorlopen? Nog altijd spreekt ons
realisme het meest in de `nuchtere' gemakzucht van het er-is-tochniets-aan-te-doen, en over het anti-bom-embleem, het symbool
van het meest realistische inzicht dat in de huidige wereld denkbaar is, halen de nieuwe viervoeters nog altijd de schouders op,
gelijk de oude voor het gebroken geweertje, dat toch ook het afwijzen van de zelfvernietigende waanzin vertolkte. Waarom geldt
pessimisme toch altijd als het toppunt van realistisch inzicht in het
maatschappelijke?
Voor ons was het einde van de doodgebloede oorlog in 'i8
minder belangrijk dan de revolutie van '1 7 en vooral de uitbreiding van die revolutie, die we van de instorting van het Duitse
front verwachtten. Dat gebeurde niet. Duitsland zakte of in de
inflatiemisere en ... begon zodra het weer een veertje van de
mond kon blazen aan de opbouw van zijn militaire macht en aan
de beeldvorming van zijn beide zondebokken: de Weimarrepubliek en Versailles. Ook nu nog kan men verstandige mensen
tegenkomen die je voorrekenen dat alle narigheid uit de weinig
vooruitziende strengheid van Versailles voortkwam en Hitlers
succes uit het verzet van de Duitse zin-voor-orde tegen de `straatterreur' van het communisme. Had men dan al in ' 20 met Amerikaans geld een Wirtschaftswunder in Duitsland moeten scheppen,
en werkt dat Wunder nu zoveel zegenrijker op het blijkbaar onuitroeibare Duitse chauvinisme?
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Het is in het perspectief van de terugblik moeilijk de indruk op
het ogenblik zelf van Mussolini's mars naar Rome en Hitlers
Putsch niet te overdrijven, maar als ik die op een rij zet met de
mislukte revoluties in Midden-Europa en de interventie in Rusland,
krijg ik toch de voorstelling, dat de opluchting na de Eerste
Wereldoorlog nauwelijks langer is geweest dan die na de Tweede.
En van '29 of lag de grote depressie als een vuil neerslag over het
hele openbare en voor zeer velen over hun persoonlijk leven en
kon, wie ogen had om te kijken, zien hoe het fascisme en de oorlogsdreiging daarmee samenhingen. De zure, wrevelige sfeer van
een armoede in een wereld, waarin die armoede zo kennelijk vermijdelijk was, drong door alles heen: de kale armoede van de leeglopende kantoorbediende en de kwekeling-met-akte, de vale
armoede in de arbeiderswijken, waar de mannen halve dagen in
de rij stonden en waar de vrouwen van de werkelozen het werk,
waarmee ze het sweating system van de textielindustrie dienden,
voor hun minder `gelukkige' buren moesten camoufleren om niet
te worden aangebracht en een deel van hun bloedgeld te moeten
afstaan. Het afzichtelijke automatisme van het dolgedraaide maatschappelijk raderwerk, de rechteloosheid en uitplundering tot op
het bot van de minst weerbaren: in Twente moesten de wevers hun
piepkleine eigen huisjes, waarvoor ze naar landelijke trant jaren
gespaard hadden, eerst verkopen – aan huisjesmelkers uiteraard –
en de opbrengst interen voor ze in aanmerking kwamen voor
steun.
In Amsterdam huisden de werkelozen zo lang mogelijk, en als ze
het clandestien leveren konden het hele jaar, in de schamele
kotjes op hun volkstuintje, dat een van de eerste stukjes echte
weelde van de proletarier had moeten zijn. De zuinig – op wat
eigenlijk? – uitgespaarde fiets mocht in het weekeind niet gebruikt
worden met het (gratis) fietsplaatje-met-een-gat-erin. De bedeling-kleren van de schoolkinderen waren aan stof en model en opzettelijk ingewerkte randjes kenbaar. En de armzalige straathandel,
waarvan het resultaat: veters, onbruikbaar schrijfpapier en slechte
toiletzeep zich ophoopten, bij wie niet de moed had ze of te wijzen.
Een triest voorval uit het begin van de jaren '3o: de begaafde mis[276]
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lukkeling Rensburg die op de Kring als genie vereerd en als pias
misbruikt werd, liep in die jaren selecte adressen of om in ruil voor
een uiteenzetting van zijn astraal communisme waarvan men naar
wens onder de indruk kon komen of een lachertje maken, zijn,
overigens uitstekende, Dante-vertalingen te slijten voor een prijs
met toeslag. Hij meldde zich eens bij ons in de vooravond aan, toen
ik juist de drie halfnaakte kinderen het ritueel liet ondergaan van
wassen, op het potje en in bed. Rens stapte aarzeloos de slaapkamer
binnen met zijn koffertje en zijn lorgnet met zwart montuur aan
een zwart lintje, ging op de rand van het bed zitten en begon zijn
verhandeling die de kinderen ademloos aanhoorden. Hij was niet
van het doorgewinterde soort bedelaars, die doorlopen, zodra je
naar je portemonnaie hebt gegrepen. Toen de kinderen die hij helemaal niet scheen te zien, onder de dekens volkomen onzichtbaar
waren geworden, bleef hij als een heer op bezoek een kopje koffie
drinken en verder doceren. Maar de kinderen hadden hem wel
gezien. Toen we hem een paar dagen later op weg naar hun schooltje tegenkwamen met in zijn hand het gangbare versleten citybagje van de huis-aan-huis-handelaar, zei Bart medelijdend: `Och,
loopt die mijnheer met dat touwtje aan zijn lorgnet nu ook al met
veters ?'
Hoewel we na '25 onze vaste avonden bij de Wijnkoops voortzetten, sloten we ons niet bij zijn splinterpartijtje aan, en hij heeft
daar ook nooit op aangedrongen, ook niet in '2 7, toen wij uit de
CPH gezet werden. Wij bleven kritisch-sympathiserend tegenover
de CPH staan, en ook nadat Wijnkoop er in ' 3 o in teruggekeerd was,
waren de gesprekken van die avonden voor hem een uitlaat voor
de grieven die hij terecht bleef koesteren tegen de nieuwe machthebbers, die hem herhaaldelijk schimpscheuten ontlokten om hun
gebrek aan politiek inzicht en de kleinzielige wijze waarop ze hem
in het gareel van een ondergeschikt aankomelingetje lieten meelopen. Ik weet niet of hij zich ook wel tegenover anderen in die
geest uitliet, maar zeker gedroeg hij zich binnen de partij als een
lam, hoeveel zelfbeheersing hem dat ook gekost moet hebben. Hij
doorzag natuurlijk dat hun dogma van de collectieve leiding een
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doekje voor het bloeden was, want na hem toonde zich niemand
meer in staat een eigen gezicht aan de partij te geven, zoals Troelstra dat aan de s DAP, Domela aan het anarchisme en Kuyper aan de
antirevolutionaire groepering had gedaan. Is de hele gedachte uit de
tijd of worden na de gevaarlijke schertsfiguren van Mussolini en
Hitler en de diabolische Stalin alleen nog leiders met een fascistischdictatoriale inslag erkend: Adenauer, De Gaulle, Salazar?
Maar waar hij hoonde en Joosje zijn bezwaren met haar scherpgeestige commentaren ondersteunde, aan Rusland werd niet geraakt. Het moet ook omtrent het midden van de jaren '3o geweest
zijn dat hun enig overgebleven zoon van de MTS kwam, en om de
weinige kansen die hij hier door de malaise en zijn milieu had, in de
Sowjetunie een bestaan ging zoeken, wat hen natuurlijk nog meer
aan het communistische vaderland bond. Hoewel wij aanvankelijk
onder de bedreiging van het aankomend fascisme en de kans op
een Tweede Wereldoorlog geneigd waren de Internationale als
kern van het verzet daartegen hoog te houden, en daarom in de
kern van die Internationale, de Sowjetunie, de 'trial' tot verwezenlijking van een socialistische maatschappij-ordening zwaarder te
laten wegen dan de in iedere revolutie onvermijdelijke 'errors',
bleven we sinds de verbanning van Trotsky onze bezwaren houden (`literaten !' zei Dave, `omdat hij zo goed schrijft'), en die
werden er met de verstrakking van Stalins dictatuur, en de wijze
waarop de CPH die onfeilbaar verklaarde, niet minder op, maar het
bewijst de hechtheid van onze vriendschap, dat het tot in '39 wel
tot lange discussies, maar nooit tot een conflict kwam.
Ik ervaar dat het heel moeilijk is, onze verhouding tot de partij
in die jaren te objectiveren. Wij noemden ons nog altijd communisten (na de oorlog om misverstand te voorkomen liever marxisten) en we zijn dat altijd gebleven, in zoverre we de ideeen van.
Marx, onvermijdelijk in historisch perspectief, zijn blijven erkennen en bewonderen, en daaraan bepaalde consequenties verbonden
voor een politiek standpunt en toekomstverwachtingen. Ik geloof
dat die toekomstverwachtingen bij Jan iets zwaarder wogen, misschien ook iets concreter waren dan bij mij, omdat ik agnostischer
en in wezen pessimistischer was, hoezeer dat in tegenspraak lijkt
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met Jans melancholie en mijn gelijkmatig humeur. Misschien doelde Du Perron op dat verschil, toen hij in zijn briefwisseling met
Ter Braak mij - zeker ten onrechte! - intelligenter noemde dan
Jan, misschien was het eenvoudig, dat hij mij als literaat hoger
taxeerde. Ik moet er wel bij zeggen dat ik niet, zoals vooral in onze
tijd veel gebeurt, de ik-geloof-niet-in-het-goede-in-de-mens-houding (Hermans) een bewijs van groter diepzinnigheid zou vinden,
van groter intelligentie of zelfs maar van een het wel doorhebben.
Zonder iets te willen afdoen aan Hermans' klaarblijkelijke intelligentie: pessimisme en optimisme hebben weinig met intelligentie
en begrip te maken. Het ik-heb-het-altijd-wel-gezegd is eigenlijk
een laf smoesje van wie zich aan alle kanten door verzekering gedekt heeft tegen de emotionele bedrijfsschade van het leven. In de
loop der jaren heb ik, ook uit wat ik van anderen meemaakte, ervaren dat de binding aan een overtuiging, een levensbeschouwing,
een kerk ook, niet louter een zaak van inzicht is. Je hebt er een
zeker emotioneel kapitaal in belegd, dat je niet zo gemakkelijk
prijsgeeft. Je voert een soort dubbele boekhouding van debet- en
creditpunten die elkaar lang in evenwicht houden. En het is niet
alleen je emotionele gebondenheid die stiekem een vinger houdt op
de creditschaal. Er is de afkeer van de ontrouw, de vrees voor het
renegatendom, vooral wanneer de `bekering' maatschappelijke
voordelen kan opleveren; het is de weerzin om hartelijk te worden
opgevangen door de tegenstanders bij wie je je helemaal niet thuisvoelt, tenzij in die natuurlijk niet zo zeldzame gevallen waarin een
grievende persoonlijke ervaring het evenwicht plotseling verstoort
en lang opgespaarde en onderdrukte rancunes losmaakt. Er is de
weerzin tegen het gedeeld gelijk met gezapige burgers en doodvoorzichtige en ingedommelde ex-nieuwlichters.
Er is in onze verhouding van mens tot partij of kerk natuurlijk veel
wat we ook terugvinden in onze verhouding van mens tot mens,
ja, ook in onze verhouding tot de dingen, waarmee we ons in de
loop van ons leven omringen, omdat we ze mooi of bruikbaar
vinden en die we ten slotte alleen nog maar houden omdat ze
van ons zijn of, nog erger misschien, omdat we ze niet meer zien.
Ook in het huwelijk en in de vriendschap - ik sprak daar al eerder
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over - leggen we credit- en debetdossiers aan, en ook daar versterken beide, zeker op de lange duur, de binding, als er geen verkalking optreedt, die ook bindt. En ook daar kan een schok of
slijtage het evenwicht verstoren en ook dan, helaas, bijna altijd
naar de debetzijde.
Het was moeilijk de weg te vinden tot een, voor je eigen besef,
uitgewogen tussenpositie en die te handhaven zonder - je handen
te gaan schoon wassen. Het is moeilijk, begrip op te brengen voor
die partijgangers die zo lang hun grieven onderdrukt en hun illusies gekoesterd hebben, dat zij daardoor al voor altijd gebonden zijn,
en toch voel je je geprikkeld door die anderen, die zich gisteren
met pijn hebben losgerukt en nu verontwaardigd uitroepen: 'Begrijp jij hoe ze het langer verdragen,' alsofniet-begrijpen een deugd
zou zijn.
Het is moeilijk de dingen in historisch perspectief te zien,
vooral als je ziet hoe dat perspectief pour le besoin de la cause
vertrokken wordt. Nog altijd doen de Russische concentratiekampen het even goed als de gruwelen van de terreur, maar er is
ook een witte terreur geweest in Frankrijk en in Rusland, waar we
weinig meer van horen. Hoeveel schuld heeft de interventie en de
blijvende bedreiging der mogendheden aan de fouten van Moskou,
die daarmee nooit goed te praten zijn. Hoe eentonig wordt het
verhaal al, dat de gruwelen van het fascisme nu lang genoeg verleden zijn om ook eens te vergeten? Een eerzaam geschiedenisprofessor sprak me eens over de Mur des federes als 'die plaats op
Pere-Lachaise, waar de communards zoveel priesters neergeschoten hebben.' Het heeft dus blijkbaar zin hieraan toe te voegen dat
het de plaats was waar vele malen zoveel communards zijn vermoord als er slachtoffers bij de terreur te betreuren waren. Maar
waarschijnlijk staan ze alleen in Russische geschiedenisboekjes,
die dan de eigen kampslachtoffers weer niet vermelden. En in
w elke geschiedenisboekjes zullen de slachtoffers van de 'anti-cornmunistische' terreur van '65 op Java en Bali geteld worden?
We wilden graag in ons politiek oordeel kritisch naar beide
kanten blijven, waarbij we bereid waren - en dat ben ik nog - de
struikelende vernieuwers meer speling te laten dan de riicksichts[280]
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lose behouders. Al was het alleen maar omdat in de overtuiging
van die behouders – hoe oprecht ook – altijd een stuk eigenbehoud
is ingebouwd, in die van de vernieuwers – afgezien natuurlijk van
de profiteurs aan beide zijden – mogelijk roem- en eerzucht, maar
vaak ook een nuchter : `ik zal het niet meer beleven.'
Er werd natuurlijk van beide zijden aan ons getrokken: door
partijmensen, die ons `verloren' zagen gaan, met name door de
Rutgersen in hun ios-procentige geloofs- en bekeringsijver en
door vrienden en discussiepartners uit het andere kamp.
Lange discussies hadden we met een nieuwe vriend: Tjalling
K., een begaafd oudstudent van Hans in Utrecht die hij bij ons
introduceerde. Tjalling was de zoon van een christelijke hoofdonderwijzer, afgestudeerd in de natuurkunde, maar achteraf,
ook door zijn politieke belangstelling gedreven, meer economisch
gelnteresseerd, wat hem deed afbuigen naar een nieuw yak: de
econometrie. Hij werd in korte tijd een huisvriend en het deed ons
veel plezier de wat verlegen jongeman een duwtje te geven, dat
hij nodig had om tot een verloving te komen met een medestudente. We hadden lange politieke discussies, waarbij Tjalling die zichzelf in alle oprechtheid, geloof ik, nog te jong vond om tot een
politieke partij toe te treden, ons voortdurend het right-or-wrongmy-party voorhield en ons halfheid verweet, omdat we uit ‘bijkomstige' motieven eruit waren gegaan. Hij had enkele typische
kenmerken van wat ik eerder de `zuiveren' heb genoemd, zoals
dat je hem zelfs voor geen glaasje bier of ranja meekreeg in een
kroeg. Na de beeindiging van zijn tweede studie was hij enige
jaren assistent en plaatsvervanger van Tinbergen in Rotterdam,
en daarna kreeg hij een functie bij een Volkenbondsinstituut in
Geneve, waar hij met zijn Truusje heenging.
Kort daarvoor had ik een lang en vrij heftig dispuut met hem
op een wandeling over de Larense hei, naar aanleiding van zijn
vraag of het voor hen niet aangewezen was kinderloos te blijven,
omdat hij iets wezenlijks wou bereiken in zijn werk en zijn vrouw
hem daarbij zo goed zou kunnen helpen. lk had juist een treurig
echtscheidingsdrama meegemaakt van vrienden die met een dergelijk `verstandig' besluit hun huwelijk verprutst hadden, en meende
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hem cluidelijk te moeten maken wat hij nu zijn vrouw aandeed en
wat hijzelf zou missen als hij vijftig was. In december '38 ontfermden ze zich over onze Jan Erik, voor wie na een langdurige periode
van onverklaarbare, althans onverklaarde, slapte verandering van
klimaat wenselijk werd geacht. Toen we hem met Pasen in Geneve
ophaalden en gezamenlijk een tocht naar de Saleve maakten, troonde Tjalling ons mee naar een befaamd boerenwijnrestaurant. 'Maar
Tjalling!' riepen wij uit, maar hij rekende ons voor dat de warme
wijn die we er dronken door verhitting zijn alcohol had uitgedampt.
Bij het uitbreken van de oorlog zag hij kans met Truus en zijn
twee weken oude dochtertje in Bordeaux op een laatste boot te
komen naar Amerika, waar hij op den duur in Chicago professor
werd. Onze correspondentie, door de oorlog onderbroken, werd
daarna hervat.
Een ding werd in de jaren '3o steeds duidelijker: al kwamen velen
geleidelijk terug van hun verering voor het machtsidool Mussolini
— vooral katholieke intellectuelen (de kring van De Gemeenschap !), maar ook anderen leden daar nogal eens onder — van
bewondering voor de op tijd lopende Italiaanse treinen en de
drooggelegde Pontijnse moerassen, voor de grote opruiming in
Duitsland van de `democratische rotzooi in Weimar', en van de
gedachte dat het allemaal de schuld van Versailles was — bij de
communisten lag voorlopig het enige principiele verzet tegen het
fascisme. Maar zo de Internationale al een machtsfactor in dit
verzet mocht zijn, nationaal was er voor een antifascistisch front
bitter weinig te verwachten van een partij die zo'n geringe aanhang
had en daarbuiten een negatief krediet verworven had door haar
reputatie van `cellenbouw' en `mantelorganisaties', en — dat moet
er wel bij gezegd — de wijze waarop die reputatie door haar tegenstanders tactisch werd opgeblazen.
Over een volksfront als sinds 1934 in Frankrijk bestond, viel
hier niet te denken, en toch moest er iets tegen het fascisme gebeuren. In '36, toen althans een groep kunstenaars en intellectuelen
zich zorgen begon te maken over de onderdrukking van het vrije
woord in Duitsland en de germanofiele verkitsching van de kunst,
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werd met een paar honderd leden de kunstenaarsbond tot verdediging van de cultuur opgericht. De communistische architect Jaap
Bot werd voorzitter; ik nam het secretariaat op me. Ten mantelorganisatie' werd er geroepen. Ten zoodje,' schreef Ter Braak, die
zich ook zorgen maakte over het lauwe verzet tegen het fascisme,
aan zijn vriend Du Perron. Op grond waarvan eigenlijk? Het
heeft weinig zin hier uit mijn feilbaar geheugen een opsomming te
gaan geven van als mens en kunstenaar respectabele lieden, die lid
waren van de bond. 'Maar overwegend communisten!' We
hebben ze nooit als zodanig geregistreerd, maar het waren er
zeker veel; het waren nu eenmaal de meest actieven en van het
gevaar bewusten. Tot het begin van de oorlog toe - en daarna ! heeft alle antifascistische actie in datzelfde machteloze kringetje
rondgedraaid. In de oorlog werd dit - voor een groot deel in
schijn - anders, omdat toen antifascisme en nationalisme hand in
hand gingen en de communisten daardoor opeens als `goede vaderlanders' aanvaard konden worden. Tot iets daadwerkelijks vond je
altijd in de eerste plaats communisten bereid en daardoor waren
dan de ook wel verontruste niet-actieven, die wel graag iets gedaan zouden hebben, als . . . weer verantwoord om niets te doen.
Maar deden wij wel jets? Waren we geen potsierlijke idealisten
die zichlverbeeldden een bandjir te kunnen keren met vergaderingetje spelen? We hebben ons nooit verbeeld, Hitler en Mussolini te
kunnen verslaan. Het was al te duidelijk, dat ook in de grote omringende landen het antifascisme zwak bleef, omdat het anticommunisme sterk was en de regeringen liever in het fascisme een
- nou ja, niet helemaal aantrekkelijke bondgenoot tegen het
communisme zagen dan andersom, een dolle hond die men op het
grotere gevaar wilde loslaten, zoals na '36 al in Spanje maar al te
duidelijk aan de dag zou komen, maar waarmee men niettemin
tot na Miinchen zou doorgaan.
Neen, wij gingen niet met hoge verwachtingen aan de slag,
maar als ooit het 'n'est besoin d'esperer pour entreprendre' van de
grote realist Oranje gegolden heeft, dan was het hier. We wilden
iets doen, we wilden het gevaar tenminste aanwijzen. We beschikten over uiterst beperkte middelen, want kunstenaars zijn
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slechte contributiebetalers. We organiseerden bijeenkomsten en
gingen moeizaam op zoek naar sprekers die de moed opbrachten,
op te treden voor een machteloos verenigingetje, dat gevaarlijker
geacht werd dan de Ns B. We deden een beroep op de medewerking
van de leden en dat pakte heel ongelijk uit. We maakten een plan
voor een politiek cabaret en – nou ja, het was nog altijd malaise –
kregen toeloop van niet de meest bekwame jonge toneelmensen,
die pier een kansje meenden te zien. Louis van Gasteren, die ze zou
keuren, maakte ze stuk voor stuk ongenadig af, zo van : `U bent
zeker een groot bewonderaarster van Chaja Goldstein, juffrouw?'
– misschien hadden ze er nu voor de televisie als tieneridool nog wel
iets van gemaakt. Een jonge componist met dirigentenaspiraties
kwam met een enthousiast plan: de bond kon de cultuur niet beter
dienen dan door de opvoering van een Grieks drama te organiseren
en te financieren, waarvoor hij de muziek geschreven had. Een
andere componist leek een concert van zijn muziek aangewezen om
het fascisme te bestrijden. Zulke leden hield je nooit Lang, maar er is
door een kleine groep, met name door Jaap Bot en Jo Voskuil,
altijd dan binnen onze beperkte grenzen, hard gewerkt aan het
meest wezenlijke wat de bond in zijn korte bestaan tot stand heeft
gebracht: de tentoonstelling in het gebouw De Geelvinck, die zich
richtte tegen de politieke slapte en het `sportieve' eigenbelang van
alle naties die er zich toe leenden de Olympische Spelen van '36 tot
een grote show voor het Hitlerregime te maker. Het moeilijkste
van de tentoonstelling waren de onderhandelingen met de politie,
steeds begeleid door een handlanger van de Duitse legatie in Den
Haag, over wat als beledigend voor een bevriend staatshoofd verwijderd zou moeten worden. Ze hadden het natuurlijk vooral
voorzien op het werk van Duitse emigranten. 1k herinner me dat
er onder andere spotprenten van Gerd Arntz sneuvelden.
De bond nam veel tijd; kunstenaars zijn door de bank geen
harde werkers, of hoogstens spasmodisch, hoe graag sommige bezetenen ook als norm worden gesteld.
Onder de bondsleden zaten trouwens ook nogal wat werkeloze
toneelspelers of andere slachtoffers van de steun die voor alle
hand- en spandiensten klaarstonden, maar daarover dan ook graag
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bij een kopje koffie breeduit confereerden, zodat mijn kamer soms
een societeit leek. Werd het me al te bar, dan sprong ik op, riep:
Iongens, de melk kookt over!' en holde naar de keuken als vast
sein dat de zitting beeindigd was. Ik vond het een prettig slag
mensen, door de bank nalever, maar minder streberisch en met
meer waardering voor elkanders werk dan de meeste geleerden.
Dat de bond geen mantelorganisatie was, lag niet aan de c PH
die al zijn best deed om Bot en ook mij als `sympathiserende' onder
druk te zetten. Eerlijk gezegd heb ik nooit begrepen waarom, tenzij
het aan pure redderigheid en komplotteerzucht moet wor den
toegeschreven. Want wat hadden ze erbij gewonnen, als Jaap Bot
en ik `directieven' bij hen waren komen halen? We deden immers
wat ook zij vonden dat gebeuren moest: het fascisme bestrijden en
signaleren en wat zij daar nog aan toe hadden willen voegen had
ons alleen maar nog verdachter – en dan met recht – kunnen maken. Wij stonden van begin tot eind op het standpunt, dat we onze
leden niet naar hun politieke overtuiging sorteerden en dat wij de
communisten die immers overtuigde antifascisten waren, als
loyale leden beschouwden. Niettemin kwam een communistisch
beeldhouwer herhaaldelijk bij me binnenvallen om me met veel
listige glimlachjes en knipoogjes uit te leggen wat we moesten
doen om 'de zaak in de hand te houden' en hij liep ten slotte boos
weg, toen ik hem voorhield dat er mijns inziens niets in de hand te
houden viel.
Ik had ook een lang en onvermijdelijk doodlopend gesprek met
Anton Struik, die ik evenals zijn broer al uit de revolutionaire
studentenbeweging kende. Hij was kort nadat hij zijn studie in
Delft voltooid had met Rutgers naar Kemerowo getrokken en
daar een van diens bekwaamste en meest toegewijde medewerkers
geworden. Met diezelfde toewijding vervulde hij, in het land teruggekeerd, uiterst sober levend, calvinistisch-dogmatisch ingesteld,
een leidende functie op de achtergrond in de partij. Ik zie hem nog
langs mij peen in de kamer op en neer ijsberend, steeds opnieuw
hamerend op dezelfde voor mij onaanvaardbare right-or-wrongargumenten, nooit boos of opgewonden, maar met een ironische
trek om zijn mond vanwege zoveel politieke onnozelheid.
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In de kerstvakantie van '36 maakten Jan en ik een uitstapje naar
Brussel. Jan had met enkele van zijn vrienden, met name met Henk
Pos overleg gepleegd over een actie van antifascistische intellectuelen in Nederland, naar het voorbeeld van en in aansluiting bij
de Franse en Belgische comites de vigilance. We overlegden in
Brussel met een paar bestuursleden van het Belgische comite
(waarvan me de namen ontschoten zijn), met Nico Rost die daar
in een klein benedenhuis in een of andere impasse in Elsene zijn
(Duitse) vrouw, zijn Hollandse zoontje, een ontelbaar aantal
vogeltjes en zijn eigen goedmoedig embonpoint borg, en . . . met
Jan Greshoff, die toen enthousiast was voor onze plannen en ons
naar Menno ter Braak verwees die hem ook al eens over wenselijkheden en mogelijkheden in die richting gesproken had. In Holland
terug zochten we contact met Ter Braak, die we voor die tijd nog
maar een enkele keer vluchtig ontmoet hadden, vermoedelijk,
voor zover het geen toeval was, een gevoig van communistenmijding aan de ene, literatenmijding aan de andere kant. In ieder
geval voelden we nu aan weerskanten voor samenwerking. We
vonden Ter Braak diep onder de indruk van de situatie in Duitsland. Voor hem als doorgewinterd literaat en nietpolitiek denker,
met of zonder partij – want dat was hij – betekende die situatie
in de eerste plaats de beperking van het vrije woord en de voortgaande emigratie van het beste deel van het Duitse intellect.
In januari '36 kwam Du Perron uit Parijs naar Nederland over en
liet Jan weten, dat hij ons graag in Utrecht zou ontmoeten, waar
hij bij Marsman logeerde. Waarom komt hij niet hier, als hij je
spreken wil?' vroeg ik, maar Jan haalde zijn schouders op: als
daarmee to bereiken was, dat de literaten meededen aan een antifascistische actie, waarom zou hij dan over zulke bijkomstigheden
vallen? We kwamen met wat gemengde gevoelens thuis: verheugd
omdat er ook van die kant beweging kwam, maar ook een beetje
teleurgesteld om wat ik het beste het puur culturele en apolitieke
van hun verzet kan noemen. We spraken uiteraard hoofdzakelijk
over fascisme, antifascisme, dictatuur, etc. We ergerden ons een
beetje aan het obligatoire hakken op Holland, maar schoten allebei
in de lach toen Du Perron volkomen ernstig zei: "Ja, ik zou nets
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tegen de dictatuur hebben als u dictator werd.' Jan zei dat hij er
veel tegen zou hebben, principieel en persoonlijk, maar een beetje
ontstellend vonden we dit soort naleveteit van een zo zelfverzekerd
man toch wel. Naief, of misschien meer onwetend omtrent de
politieke en intellectuele situatie hier leek hij ons in zijn voorstellen
omtrent de mensen die zouden moeten worden aangezocht en die
hij door Ter Braak wilde laten inschakelen: Huizinga, ongetwijfeld
wat we in de oorlog een goed vaderlander gingen noemen, maar
wel de laatste om zich voor welke organisatie ook te laten spannen,
evenmin als twee anderen van Du Perrons lijstje: Marsman en
Van Schendel; Jacques Gans, nu de leukerd van De Telegraaf,
maar die in die tijd grote indruk maakte op de Forummensen —
ik heb nooit begrepen waardoor, tenzij dan door een zekere wildheid die voor nonconformisme doorging ; Bart de Ligt, die in en
na de Eerste Wereldoorlog een actief en radicaal voorman van het
antimilitarisme was geweest, maar al sinds jaren in Geneve woonde.
Mogelijk was dat laatste op zichzelf een aanbeveling voor Du
Perron. We maakten met hem en Marsman een lijstje op van
mensen die naar onze mening voor een Hollands comite in aanmerking kwamen: Pos, Dirk Loenen, Dirk Coster (de fysicus),
Proost, Hoetink, Noordenbos, mevrouw De Vries-Bruins . . . We
stonden van de aanvang of op een volksfrontstandpunt, dat wil
zeggen geen discriminatie tegen de communisten, waartoe er overigem in deze reeks niet een behoorde. Du Perron, levende in de
Frame verhoudingen van het ogenblik en in de kring van Malraux, stond daar veel positiever tegenover dan Ter Braak, die
overal de vrijheid bedreigd zag door het spook van de mantelorganisatie.
Ik heb de beide vrienden niet meer dan oppervlakkig gekend,
Ter Braak in hoofdzaak door ontmoetingen op vergaderingen van
het Comite van Waakzaamheid, Du Perron lets beter na zijn terugkeer uit Indie in ' 39, toen hij kennelijk meer contact met ons
zocht, ik neem aan en om zijn nieuwe beeld van zijn geboorteland
aan onze antikoloniale opvattingen te toetsen, en omdat zijn belangstelling zich meer en meer van het literaire naar het historische
ging ombuigen. Ik heb — met alle respect voor hun werkelijke ver[2871
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diensten - nooit kunnen delen in de opgeschroefde bewondering
voor hun werk, toen en nu nog altijd bij een groep mensen, die
hen tot hun leiders hebben gemaakt, maar niet veel anders doen
dan op de plaats rust maken, slagzinnen en sleutelwoorden van hen
herhalen zonder een stap verder te gaan. Misschien doordat zij
allerminst leiders waren, misschien omdat hun volgers alleen voor
volgelingen deugden. Nog altijd staan deze voorgangers der Nederlandse literaire nonconformisten opgebaard in een heilig huisje,
tot schade van hun werkelijke waardebepaling, en bewaakt door
priesters voor wie hun nonconformisme alweer een leer, en daarmee
een nieuw conformisme geworden is. Toen Herman zich in een interview kritisch over Ter Braak uitliet, vroeg de interviewer prompt
of hij zijn `kruistocht tegen Ter Braak' nog altijd voortzette.
1k las de romans van Ter Braak bij verschijnen, vond ze bloedarm en er is me weinig van bijgebleven. Zijn kritieken, voor zover
ik ze gelezen heb, vond ik briljant en intelligent, maar dit en ook
zijn verdere beschouwelijke werk hielden bij alle wakkerschokkende oorspronkelijkheid iets onvolwassens, iets van de eeuwige
student, de studiosus, maar ook de corpsstudent en de ex-v Cs B-er.
Een hard, maar treffend oordeel over hem dat ik eens opving :
`Heeft die man kinderen? Hij had er een paar moeten hebben om
er een te kunnen verliezen.' Hij verloor op die r4de mei alles en
bezweek eraan.
Van Du Perron las ik bij verschijnen zijn Land van Herkomst
met in letterlijke zin gemengde, neen, letterlijker nog: ongemengdtegenstrijdige gevoelens. Zo woord voor woord raak als hij mijns
inziens de sfeer van zijn land van herkomst gegrepen had, geproefd,
geroken, afgetast, zo net ernaast vond ik de Franse perioden, ik
bedoel letterlijk dat hij naast de Franse linkse politieke wereld
meeliep en daar niet onwaarachtig over rapporteerde - want ik
heb hem altijd voor een zeer eerlijk man gehouden - maar dat hij
er meer de attributen van beleefde dan de dingen waar het om ging.
Zijn al te persoonlijke dagboekblaadjes in Forum irriteerden me
vaak en datzelfde overpersoonlijke, dat overmatig vervuld zijn van
eigen image en dat overschatten van wat tot de eigen club hoorde
met de weinig doordachte afwijzing van wat daarbuiten stond,
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vond ik in zo vaak ontstellende wijze in de briefwisseling van beide
vrienden terug, dat ik me heb afgevraagd of met deze publikatie
hun nagedachtenis een dienst is bewezen. Voor de nog altijd bestaande club blijkbaar wel, maar wanner een Goethiaan, een Nietzschiaan of een Schweitzeriaan al lets griezeligs heeft, getuigt dan
het bestaan van deze club niet van een zekere geestelijke armoede?
Ik heb nog altijd de indruk dat de geestelijke schraalheid van hun
gemeente de werkelijke waardering van hun verdiensten als literaten en gangmakers het meest in de weg staat.
Over Multatuli en de tegenstelling van zijn opvatting over
hem met die van Wiedijk heb ik een paar keer lange discussies
met Du Perron gehad. De kern van hun meningsverschil zie ik in
het feit dat zij van tegengestelde kanten tot Multatuli waren
gekomen. Du Perron had vanuit een Indisch koloniaal milieu, dat
hem nog altijd zag als de larmoyante verrader, de man van Lebak
ontdekt als de grote nonconformist, de bestrijder van 'Holland',
en blaakte van bewondering voor de martelaar. Wiedijk had zijn
jeugd doorgebracht to midden van Nederlandse Multatuli-adepten
en was er zelf een geweest, dat wil zeggen: de zich van de druk
van het regentengezag bevrijdende kleinburgers, met name onderwijzers en bewuste arbeiders, voor wie Woutertje Pieterse en de
nonconformistische ldeeen met als hoogtepunt het Gebed van de
Onwetende eigenlijk belangrijker waren dan de Max Havelaar, al
was dat het boek dat hun afgod zijn stralenkrans verleende. Anders
gezegd: de een kwam in verzet tegen de reactionaire Multatuliverguizing, de nuchter bezonnen Noordhollandse aard van de
ander was de Multatuli-aanbidding beu geworden. Du Perron
las en herlas Multatuli en zwelgde in de briljante stijl waarin hij zijn
scherpgeslepen uitdagendheden uitsprak. Wiedijk legde de schrijver
en de mens D.D. onder zijn psychologisch en sociologisch microscoop en kwam tot een veel genuanceerder en waarachtiger beeld,
maar ook tot een vernietiging van de Multatulimythe. Du
Perron, die de aantasting van zijn zelfontdekte god niet verdroeg, keerde zich tegen Wiedijk in een volmaakt onredelijk,
en voor wie de erudiete en mild-ironische schrijver van de
Socialistische Opstellen ook uit persoonlijke omgang kende,
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volmaakt inadequaat vocabulaire. Wiedijk – het zal ook wel
een leeftijdskwestie geweest zijn – reageerde veel rustiger.
Later heeft R. Nieuwenhuys van nog weer een andere kant
de Havelaarperiode benaderd, vanuit een gedegen kennis nl. van
de Nederlands-Indische bestuursverhoudingen en van de Indonesische wereld, waarin D. D. ingreep, en ik zag met voldoening dat
zijn werk, onbedoeld en daardoor juist te treffender een soort
eerherstel werd van het inzicht van Wiedijk. Deze noch Nieuwenhuys tastte de grootheid van de schrijver aan en ik heb ook tevergeefs getracht Du Perron te overtuigen, dat van uitspraken als:
Villon was een groot dichter, maar een tuchthuisboef' of: 'Rimbaud was een groot dichter, maar een asociale figuur', de laatste
heeft alleen zin heeft voor zover we daardoor iets meer begrijpen
van hun dichterschap, maar dat zodra hij de hele D.D., de mens
en de bestuursambtenaar tot een held wilde maken, zijn persoonlijk
gedrag wel in het geding kwam. Du Perrons verwoede discussie
met Dekkers familie zakte of tot een welles-en-nietes niveau, omdat
het veren plukken van een kikker was, van deze `normale' mensen
te verlangen, dat Multatuli's roem hun zwaarder zou wegen dan
het leed dat hij hun en hun moeder had aangedaan. Het was alleen
nog maar komisch, wanneer Du Perron er zich nu nog in ernst
over kon opwinden, dat Dekkers dochter, dat verachtelijke schepsel, liever met haar verloofde ging wandelen dan met haar, zeker,
beroemde en begaafde, maar lastige en paranoide pa. %Tat verwacht je, dat jouw dochter zou doen, terwijl jij nog niet eens lastig
en paranoide bent?' vroeg ik hem.
Onze contacten met Du Perron dateren voornamelijk van na zijn
terugkeer van zijn tweede, korte verblijf in Indonesia, waar zowel
zijn gebondenheid aan het land als zijn rechtvaardigheidsgevoel
hem binnen de kring van het nationale verzet brachten. Maar hij
besefte wel dat hij als Europeaan er een marginale figuur zou blijyen. `Ik kon mijn vrouw niet aandoen dat we in de kampong terecht zouden komen,' zei hij eens op bijna verontschuldigende toon
tegen mij. Die `verontschuldiging' lag overigens al ruimschoots
in zijn ondermijnde gezondheid.
Jan was getroffen door zijn ontwakende historische belan.g[290]
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stelling, zoals die uit Schandaal in Holland bleek, al vroeg hij zich
glimlachend af of het schandaal elders minder schandaal gegeven
zou hebben. Hij verwachtte veel van Du Perrons plan om in
Amsterdam geschiedenis te gaan studeren en zette bereidwillig de procedure in om hem via de `regeling der dertigjarigen'
toegang tot de universiteit te verschaffen. Op 14 mei was er nog
geen antwoord op de al ingezonden papieren.
De grote moeilijkheid voor de handhaving en de uitbouw van het
Comite van Waakzaamheid was niet de bemoeizucht van de CPH daar had men blijkbaar zelfs de illusie opgegeven er een voet
aan de grond te krijgen - maar de vrees daarvoor. Van de aanvang
af had de overgrote meerderheid van het comite op het standpunt
gestaan dat alle antifascistische krachten gebundeld moesten worden. Van de aanvang af hadden enkele leden, met name mevrouw
De Vries-Bruins en Ter Braak dat maar schoorvoetend aanvaard,
en zij kregen - schijnbaar - gelijk, dat het meedoen van de communisten niet alleen een gangbaar bestrijdingsmiddel tegen het
comite werd (`mantelorganisatie') als een excuus om er niet aan
mee te doen voor vele weldenkenden. En dan was er natuurlijk het
eeuwig dilemma, dat je toch weer gedwongen werd tactisch met
die bezwaren rekening te houden en dus voor het front mensen
naar voren te schuiven, die van `onbesproken gedrag' waren,
maar, alweer, dat waren al te vaak niet de meest actieven. Ter
Braak deinsde onmiddellijk terug toen hem gevraagd werd het
secretariaat op zich te nemen: `hij was al overladen met werk.'
Dirk Loenen, die het vermoedelijk niet minder druk had, maar
meer begrip had voor de gedachte dat, met Hannibal ante portas,
het druk hebben geen argument meer was, nam het wel op zich.
Later ging het over op de jonge historicus Jan F. Niermeyer, waarin Jan bovendien een begaafd medixvist ontdekt had, waaromhij en
Suys hem, evenals al iets eerder Jac. Presser, als leraar in het instituut voor historische leergangen opnamen. De laatste secretaresse van het comite was de tuinarchitecte Mien Ruys, die helaas, maar op dat ogenblik terecht - in mei '40 het archief verbrandde.
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In de jaren '6o heeft drs. G. J. v. d. Ham uit wat hij nog aan
materiaal en uit interviews met de overlevenden kon opdiepen, de
geschiedenis van Waakzaamheid gereconstrueerd. Daaruit en uit
de gepubliceerde Briefwisseling van Ter Braak en Du Perron
komt duidelijk naar voren, dat Du Perron de activiteiten van
het comite slechts uit de verte - Parijs en Indonesia - gevolgd
heeft en dat Ter Braak in zijn vrees in de listen van de communisten verstrikt te raken, nooit van ganser harte heeft meegedaan, al schreef hij een van de door het comite uitgegeven brochures. Toen na het nonagressie-pact Stalin-von Ribbentrop in
augustus ' 39 op een ledenvergadering in Bentveld de meerderheid van de leden niet te vinden was voor een voorstel Ter
Braak - De Vries-Bruins om de communisten (wie waren dat ?)
nit te barmen, verlieten deze beide bestuursleden demonstratief de bijeenkomst en het comite, dat tot het debacle van mei
'40 bleef bestaan onder voorzitterschap van Van Heuven Goedhart.
Jan schreef een drietal van de brochures die het comite uitgaf,
naast zijn maandelijkse bijdragen aan Groot Nederland, die zich
uiteraard ook voor een belangrijk deal bezighielden met de fascistische dreiging. Verder waren we, ik meen sinds de winter van
' 36-' 37, in beslag genomen door onze Erflaters. Het boek dankte
zijn oorsprong ten dale aan het initiatief van Emanuel Querido
die ons in een van onze Blaricumse vakanties een avond bij hem
thuis in Laren uitnodigde. Het was een merkwaardig milieu tussen
wanden vol boeken. In mijn herinnering, maar ik moet er toch ook
wel eens zomers geweest zijn, was het huis doorlopend centraal
broeiend warm gestookt en schikte het gezelschap er zich nog om
een vlammend houtvuur, zodat we er altijd geroosterd en geblakerd vandaan kwamen. Maan Querido, kort, gedrongen, uiterst
beweeglijk en in een vloeiende woordenstroom links en rechts
klappen en sneren uitdelend, zat zelden lang achter elkaar op zijn
stoel. Zijn niet minder gezette vrouw daarentegen zat strak als een
monument rechtop in haar korset, dat telkens even meekreunde
bij haar zuchtende ademhaling - overigens het enige geluid dat ze
voortbracht. Daartussenin Maans compagnon en vriendin, Alice
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van Nahuys die zowel de rol van gastvrouw als van zijn vleugeladjudant very ulde.
Die eerste avond al kwam Maan met zijn plan: Tunnen jullie
voor ons niet een Nederlandse cultuurgeschiedenis schrijven?'
Als meer ondernemers in het culturele vlak – de filmfabrikanten! –
neigde hij ertoe, een succes te herhalen met kleine afwijkingen om
het nieuw te houden. Wij verwezen hem wat verbaasd naar de
Lage Landen, dat toch wel zoveel cultuurgeschiedenis gaf dat we,
niet alleen om ons contract met De Haan, daar geen concurrerend
boek naast konden plaatsen, en we wezen zijn voorstel dus af.
Maar later, toen we er samen over napraatten, kwamen we terug op
eerdere overwegingen: binnen de beknoptheid van de Lage Landen
was naast alles wat er volgens ons beslist in moest, het persoonlijke
element wat tekort gekomen. De kritiek had daar wel eens op gewezen, als iets dat inherent zou zijn aan onze marxistische geschiedbeschouwing, die in de populaire voorstelling gezien werd en
wordt als een maatschappelijk determinisme waarbij de persoonlijkheid geen rol zou spelen. Er lag voor ons veel aantrekkelijks in
de gedachte, eens te laten zien hoe wij als marxisten de functie van
de persoonlijkheid, van de held, zo men wil, in de geschiedenis
zagen. Neen, niet om voor het Nederlandse yolk de helden te
bakken waar Sebald Rutgers ons om gevraagd had, maar wel om
tegenover die Nederlandse intellectuelen en would-be-intellectuelen die, altijd nog maar op het voetspoor van Huet, smaalden op
Nederlands achterstand in Europa, nu eens nuchter en kritisch en
zonder nationalistische overdrijving open te leggen wat Europa
aan Nederland verschuldigd was. Zo kwamen we met ons tegenvoorstel bij Querido, het boek dat pas na maanden wikken en
wegen de Erfiaters zou gaan heten, en hij ging er gretig op in. In
dit korte biografieenplan versmolt nog een ander, dat Jan kort
tevoren had opgegeven. Met Tjeenk Willink had hij overlegd over
een serie: De grote geschiedschrijvers. Tjeenk Willink vroeg over
het ontwerp dat Jan hem voorlegde advies van Huizinga, die
prompt Franz Mehring uit de lijst schrapte. Toen was voor Jan
de aardigheid eraf: 'Die inleiding van Kernkamp bij de Lage Landen
heb ik geslikt, maar dit... nee!'
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Naarmate de jaren '30 voortschreden, raakten we hoe langer hoe
meer geabsorbeerd in het voorspel van wat de Tweede Wereldoorlog zou worden. Niet dat we er rechtstreeks bij betrokken waren,
maar door Jans journalistieke werk, het comite, de kunstenaarsbond en sinds ' 36 ook de hulpacties en agitaties voor Spanje, lagen
we er met ons neus op, en begonnen met die duizelende tussenvorm van zekerheid en niet willen geloven naar het onvermijdelijke of te glijden.
Door de Spanje-actie leerden we Jose Bergamin kennen, die
voor de kunstenaarsbond een indrukwekkende rede hield waarin
hij het begrip revolutie analyseerde en daarbij uitging van de
revolutionaire betekenis van Copernicus' De revolutionibus orbium
celestium. En verder die merkwaardige, gecompliceerde en tegelijkertijd candide mens: Johan Brouwer. Wij kenden zijn geschiedenis, maar hadden hem nooit eerder ontmoet toen hij – het zal in
'37 geweest zijn – kwam spreken voor Hulp aan Spanje. In de
gevangenis katholiek geworden, daarna in korte tijd in Groningen
afgestudeerd in Frans en Spaans, was hij kort na het uitbreken van
de burgeroorlog naar Spanje gegaan om . . . de goede zaak van
Franco te dienen, die immers aan de kant van de geschoffeerde kerk
streed. Hij schrok daar zo van de werkelijke situatie, dat hij zo
gauw de gelegenheid zich voordeed overliep naar de andere kant,
en daar prompt als spion gearresteerd werd. Alleen door de activiteit van zijn vrouw, die de Spaanse legatie in Den Haag bestormde,
en misschien ook door dat naakt-eerlijke gezicht van hem, ontsnapte hij toen aan de kogel, kwam naar Holland terug en reisde
het land of om van zijn ervaringen te vertellen en hulp voor de
republikeinen te werven. Ik heb nooit een spreker gehoord of gezien als hij. Hij sprak vrijwel zonder enige stemverheffing of mimiek en het was alsof hij iedereen in de zaal strak aankeek met die
wijdopen ogen van hem, waarvan je kon denken dat ze zich nooit
sloten, maar dag en nacht de wereld zo zachtzinnig en vlijmscherp
aankeken. Zijn gezicht vertoonde een opvallende gelijkenis met
dat van Giovanni Adolfini op het dubbelportret met zijn vrouw
van Van Eyck in de National Gallery. Hij kwam een enkele keer
als hij in de stad moest zijn bij ons overnachten, en maakte door
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eenvoudig honderd procent te zijn wat hij was ook diepe indruk op
onze kinderen, in wie door de in zijn rechtvaardigheid zo eenvoudig liggende zaak van Spanje de eerste politieke belangstelling
ontwaakte. We hadden ze onze opvattingen nooit opgedrongen,
en wanneer de Franse leraar Jan Erik en zijn vriendje Karel van het
Reve placht aan te spreken als `ah, messieurs les bolcheviks la-bas',
dan gold dat bij de zeer conservatieve, maar brave man in de eerste
plaats de `Russische' bloeses die ze droegen.
In '4o kwam Brouwers Philips Willem uit, een van de eerste en
zeker de meest geslaagde en met kennis van zaken geschreven
Nederlandse vies romancees. 1k heb nooit begrepen wat er tegen
het genre was, mits op dit niveau geschreven. Iedere roman is een
spelen met de werkelijkheid, waarom dan niet met de historische?
Het gaat uitsluitend om het niveau – over alles kan een Libelleverhaal gemaakt worden – en om de vraag of het spel met het
thema : zo had het kunnen zijn, psychologisch en daardoor uiteindelijk ook historisch verhelderend werkt. Doen Shakespeares koningsdrama's iets anders? Het gaat erom of het werk menselijk aanvaardbaar is en het historisch element niet gebruikt wordt als een
rekwisietenkist. Maar zo dacht Huizinga er blijkbaar niet over. Hij
stuurde Jan een brief ter inzage, die hij ontvangen had van ik weet
niet meer welke adellijke dame die ontdaan en geergerd was over
het feit, dat iemand zo'n beeld kon ontwerpen van een lid van het
Huis van Oranje, ja, die zelfs het overwegen van een gifmoord op
zijn vader, de Vader des Vaderlands, toe te dichten, etc. etc. Huizinga zelf voegde daar nog zijn bezwaren aan toe tegen de mystificatie, deze hele geschiedenis voor te stellen als berustend op een
onlangs gevonden historisch document, en besloot met de vraag of
het niet iets voor Jan was dit gedrag in het openbaar aan de kaak te
stellen en `dit varkentje te wassen'.
Jan schreef hem terug dat deze `mystificatie' naar zijn mening
een vanouds toegepaste literaire vorm was, volkomen gerechtvaardigd, omdat immers niemand bij dit `bedrog' erin vloog en
iedereen kon verwachten, dat een werkelijk gevonden document
van zo merkwaardige inhoud in een wetenschappelijk verantwoorde en geannoteerde uitgave zou verschijnen en niet in een
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roman verwerkt. Wat het wassen van het varkentje betrof: hij wist
nog niet zeker of hij over het werk van zijn vriend Brouwer zou
schrijven, maar dan toch zeker niet in de door Huizinga gewenste
geest. Hij deed het in Critisch Bulletin van februari '41.

XII

In '36 werd Nico Donkersloot hoogleraar in de Nederlandse literatuurgeschiedenis aan de Amsterdamse universiteit. Professoraten
zijn vanouds het voorwerp van veel strijd en intriges geweest.
Waarom eigenlijk? 'Status', ook met vele middelmatigheden gedeeld, is nu eenmaal altijd in trek. Ook rond het geval Donkersloot
was er strijd en intrige. Donkersloot, die toen 34 was, gold algemeen als een veelbelovende en hartveroverende persoonlijkheid,
sinds hij in '28 en '29 vanuit Zwitserland, waarheen hij om gezondheidsredenen verbannen was, twee literaire prijzen en een 'cum'
voor een veelbesproken dissertatie veroverd had. In de wetenschap
was hij weliswaar niet veel meer dan een belofte, maar hij had inmiddels in ' 3 o nog weer de aandacht op zich gevestigd door de oprichting van het Critisch Bulletin, wat bovenmaats aangekondigd
als een `poging tot sanering van de Nederlandse kritiek', een eerlijk
bedoeld streven, al kon het voorlopig niet veel meer betekenen dan
dat. Want dergelijke vernieuwingspogingen moeten het, als ze iets
willen uitwerken, hebben van een desnoods ietwat daverend, maar
in ieder geval uitdagend program, dat de roerige jonge geesten tot
zich trekt in de hoop dat er wat koren onder het kaf zal zitten,
maar niet van een beroep op de `bien pensants'. Een bien pensant
was het Critisch Bulletin in de goedwillende ethische lijn van De
Stem, waarin de esthetische ethiek van Coster en Havelaar duidelijk
onder de toenemende invloed van Donkersloot daarin verschoof
naar een reelere, op de verbijsterende werkelijkheid reagerende
ethiek. Het Critisch Bulletin kon daarom alleen al niet voldoen aan
zijn hoge zelfopdracht, omdat de bevoegde medewerkers daarvoor
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ontbraken ; met het rijzen van de stroom in Nederland verschijnende
en geimporteerde boeken hield de bekwaamheid van de kritiek geen
gelijke tred, en zo werd het Bulletin een vergaarbak van soms houtsnijdende analyses en veel praatjes over boeken door mensen wier
roeping daartoe al te veel werd afgeleid van het feit dat ze ook iets
geschreven hadden en hun behoefte aan een schamele bijverdienste.
In die andere literaire kring, waar de geesten roerig en op scherp
gesteld, meer eigengereid kritisch dan humaan overwegend waren,
in de kring van Ter Braak, Marsman en Du Perron, sprak men
schamper over Nico's goede bedoelingen, over zijn ethiek, een
woord dat op de literaten sinds '8o als een rode lap werkte en gelijk
stond met halfzachtheid. En hoe kon Donkersloot zijn halfzachtheid beter bewijzen dan door zijn samengaan in De Stem met
Coster, die immers het zwarte schaap van de Forum-mensen was,
tegen wie met name Du Perron zich tot vervelens toe afzette? De
latere literair-historicus moet wel enige moeite hebben, als zo vaak,
om zich in de felheid van de tegenstellingen in te denken. Want
wanneer kort na de Tweede Wereldoorlog al het besmette begrip
`tendens' door het nieuwe 'engagement' is vervangen, en zijn bewonderaars Du Perron als moralist prijzen, wordt de afstand
Donkersloot-Forum veel kleiner, al blijft men Coster wel terecht
als halfzacht zien. Aan de ene kant staat de zachtzinnige traditionalist, die het niettemin niet aan karakter ontbrak om zich op zijn
wijze schrap te zetten en te blijven zetten tegen de grote dreiging,
ook onder de Duitse bezetting, aan de andere kant de Forummensen, die feller en dwarser van karakter, door de nood der tijden
en het eigen fatsoen – hier nog een oud begrip, dat zelfs onder dezelfde benaming herleefde – tot het engagement gedreven werden.
Het stond in ' 3 6 nog allerminste als een paal boven water dat
Donkersloot, meer bekend als dichter en criticus, ook de aangewezen man was voor een wetenschappelijke functie. De wetenschappelijkheid van bezetters van literaire leerstoelen was al wel
eerder een moeilijk weegbaar begrip gebleken, en tot in onze tijd
toe zijn `bevoegde' lieden van oordeel dat de terreinen van literatuurwetenschap en literaire kritiek en journalistiek niet alleen in
elkaar overlopen, maar zelfs samenvallen. De overschatting van de
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universitaire benoeming leidt ertoe dat die in — al te vele — geheime
vergaderingen wordt voorbereid en vervolgens, vaak met alle in
die geheime zittingen te berde gebrachte argumenten, in brede
kring besproken en gepropageerd. Wij waren even verbaasd, toen
in die openbare schermutselingen de Forummensen zich min of
meer achter Donkersloot schaarden, maar dat werd duidelijk toen
de Nijmeegse hoogleraar Brom als tegenkandidaat naar voren
kwam. Brom was een bekwaam literair-historicus en toch kon ik,
zeker onder de toenmalige omstandigheden hun geen ongelijk
geven die redeneerden dat, nadat de katholieken door de stichting
van Nijmegen en de gereformeerden al veel eerder door de stichting van de Vrije Universiteit erkend hadden dat er volgens hen een
katholiek of gereformeerd hoger onderwijs mogelijk en gewenst
was, ze zichzelf ongeschikt hadden verklaard of althans voor nietgelovigen verdacht gemaakt als kandidaten voor een functie aan
een openbare universiteit.
Het is niet ongewoon dat in dit soort competities geen middel geschuwd wordt, ook de laster niet. Plotseling deed een gerucht de
ronde, dat zeker op de toen nog benoemende Amsterdamse raad
indruk zou kunnen maken, dat Donkersloot in Zwitserland in
nazikringen verkeerde en daardoor sterk beinvloed werd. Donkersloot die tijdelijk in Holland was, belde Jan op en kwam hem op
zijn zolderkamer op de Zuider Amstellaan opzoeken om te vragen
in hoeverre hij bereid en in staat was dit fabeltje te weerleggen bij
de communistische gemeenteraadsleden, die mogelijk de doorslag
zouden kunnen geven in de raad. Jan verwachtte terecht niets van
een stap van hem bij het partijbestuur, waarvoor de tussenkomst
van de onnozele renegaat-intellectueel het geval alleen maar verdacht zou kunnen maken, maar hij beloofde erover te spreken met
Dave en Alexander de Leeuw, die in universitaire zaken enig gezag hadden in de partij en — hoe dan ook — de fractie stemde voor
Donkersloot. Na de benoeming kwam hij nog eens langs om te bedanken voor de medewerking en bij het afscheid bovenaan de trap
zei hij : 'En wanneer ben jij nu aan de beurt ?' Het leek ons een goedbedoelde, maar dwaze opmerking. Jan had sinds de tijd dat hij zich
afvroeg of Van Wijk niet het een of ander baantje voor hem zou
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hebben, al lang afstand gedaan van universitaire ambities en in '36
leek het duidelijker dan ooit, dat iemand van zijn standpunt en reputatie zich op dat punt geen illusies moest maken, nu het nog altijd vrij aarzelend verzet in leidende politieke kringen tegen het
fascisme zich a.h.w. in het veilig midden handhaafde door vooral
Oink tegen het immers ook totalitaire communisme aan te trappen.
Zolang wij weigerden daaraan mee te doen en omdat we aan de
grondgedachten van Marx vasthielden, hoe onvolkomen die tot
nu toe verwezenlijkt mochten zijn, en omdat we in de Sowjetunie
een onmisbare tegenkracht tegen het fascisme zagen, waren we als
`fellow travellers' niet minder verwerpelijk.
Maar anderen maakten zich die illusies wel, en Donkersloot
kwam zich daar nu bij voegen. Daar was in de eerste plaats Pos,
in '32 van de Vrije naar de Amsterdamse universiteit overgegaan.
Het moet in ' 34 of ' 35 geweest zijn dat de leden van het aloude en
achtenswaardige Amsterdamse Historische Gezelschap besloten
twee nieuwe leden aan te trekken. Na lang aarzelen – en die aarzeling gold voor beiden: Becker, die al sinds zijn benoeming tot
bijzonder hoogleraar in de Oosteuropese cultuurgeschiedenis in
193o op een schamel salarisje begonnen was de fundamenten te
leggen van zijn Russische school aan de Amsterdamse universiteit
en intussen een van onze belangrijkste kenners van de geestesgeschiedenis van de i6de eeuw was geworden, was weliswaar een
Russische emigrant, maar in zijn zachtmoedige overtuigdheid te
veel alleen ketter en geen renegaat om hem niet een tikje verdacht
te maken. De voorzitter, prof. Brugmans klampte Pos aan: 'Hoe is
het eigenlijk,' vroeg hij, in een gewoontegebaar aan zijn halsboord
trekkend alsof hij het benauwd had, 'die Romein, kan je daar mee
omgaan?' Ik zie Pos zijn wenkbrauwen ophalen, zo hoog als alleen
hij dat kon, toen hij antwoordde: `Ik doe het al tien jaar tot wederzijds genoegen mag ik wel zeggen.'
Jan kwam lichtelijk verbaasd van de eerste bijeenkomst terug.
Het was begonnen met thee met conversatie, niet over een of
andere topic uit het vak of over het wereldgebeuren, maar over
recente gebeurtenissen in de Amsterdamse `wereld', over de familie X, die toch immers nog met de familie Y geparenteerd was,
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c.d. Toen kwam er een degelijke vaklezing en na de stilte, terwij 1
het meisje de wijn binnenbracht, kwamen Becker en Jan allebei
met een vraag over het gehoorde. De voorzitter trok aan zijn
boordje en zei, dat dat weliswaar niet gebruikelijk was - men was
blijkbaar toe aan de relaties van de families Y en Z - maar als niemand van de aanwezigen er iets tegen had . . . en zo introduceerden
de nieuwe leden meteen de discussie in het illustere gezelschap.
Kort daarop waren wij aan de beurt om het gezelschap te ontvangen. Jans zolderkamer was daar niet geschikt voor en zo had ik
juist op slag van achten de woonkamer ervoor ingericht, toen
ik rumoer op straat hoorde en, naar buiten kijkend, een paar brandweerauto's zag staan. Het volgende ogenblik werd er eerst heel
bescheiden en vlak daarop hard gebeld. Ik liep naar de trap, deed
open, hoorde twee trappen lager een luide stem: 'brand!' en tegelijk kwamen een half dozijn brandweerlieden naar boven stormen,
die een paar verstoven historici meesleepten. Ik rende de trap op
naar de zolder, juist op tijd om mijn twee lange jongens de deur
naar het dak te zien binnenstappen, mopperend: 'We staken voor
de lol alleen maar een paar kranten aan en nu heeft die idioot beneden de brandmelder ingeslagen.' In mijn nervositeit dreef ik ze
met een paar oorvijgen hun kamer in, 'daar blijven!', klapte de
deur dicht op het ogenblik dat de eerste brandwacht zijn hoofd
boven het trapgat stak en kon `rustig' zeggen: ' Het is niets, een
paar kleine jongens hebben op het dak wat kranten aangestoken.'
Als ze ontdekten dat die kleine jongens twee gymnasiasten waren!?
Er spookte me iets door het hoofd van een kinderrechter, een
tuchtschool, en ik bleef met mijn rug tegen de gesloten deur staan
tot de brandweerlieden stampend en mopperend, maar gerustgesteld van het dak terugkeerden.
De avond verliep verder zonder incidenten, maar ongelukkigerwijs had een van de brandweerauto's in het haastig uitrukken op de
Ceintuurbaan een andere auto geramd, waardoor de `poging tot
brandstichting door baldadige jongens' met een dikke kop in het
ochtendblad van De Telegraaf kwam en, vrees ik, nog wel enige
aanleiding tot nabespreking onder de leden van het Gezelschap zal
hebben gegeven.
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Pos, Donkersloot en Becker mochten het dan wenselijk vinden dat
Jan in '38 in de vacature Brugmans benoemd zou worden, wij
hielden nog altijd ons hart vast in de gedachte: `alsjeblieft geen gemankeerde professor,' en wilden er zelf geen stap voor verzetten.
Maar anderen deden dat wel en begonnen hem naar voren te schuiyen. In ' 37 zou de 3ooste sterfdag van Vondel luisterrijk herdacht
worden, maar Nederland zou Nederland niet zijn, wanneer dat
besluit niet op twee plaatsen werd genomen: in Nijmegen werd
een overwegend katholiek comite gevormd, in Amsterdam een op
initiatief van wethouder Boekman. Amsterdam ging voortvarend
te werk: de gemeente trok er een bedrag voor uit en Boekman
stelde met anderen het plan op, waarbij o.a. prof. Gerretson (de
dichter Geerten Gossaert) voor een rede in de Nieuwe Kerk werd
uitgenodigd en Jan als spreker in de aula over Vondels plaats in de
Europese cultuur. Het Nijmeegse comite had een verzoek om steun
ingediend bij de minister van O.K. en w., Slotemaker de Brulne,
maar toen ze, al vrij ver in hun voorbereiding om financiele realisering van die steun vroegen, zei Slotemaker zuinig, dat hij alleen
morele steun had bedoeld. Het Nijmeegse comite zag geen andere
uitweg dan op de valreep een voorstel tot fusie met het Amsterdamse en Boekman was genoeg politicus om in pais en vree bij de
nieuwe opzet zijn plan niet te laten verroomsen en het in hoofdzaak
te handhaven. Jans persoon wekte bij de katholieken meer weerstand dan de woorden die hij uitsprak – het lag zo voor de hand
hem toch helemaal geen literatuurhistoricus of Vondelkenner te
noemen – maar dat kan niet gezegd worden van Gerretson, die
zich in de Nieuwe Kerk zijn kans niet liet ontgaan. Voor alle
zekerheid kijk ik de gepubliceerde tekst van zijn rede (De Vondelherdenking 1937) nog eens in. Daar staat (blz. 124):
`Stel een Roomsche dichter, begaafd met Milton's genie, woont
omstreeks het midden van de I7de eeuw in Antwerpen. Medio
vitae wordt hij calvinist, schept een Verloren Paradijs en vermaakt
zich voorts met het schrijven van poetische paskwillen tegen de
Jesuiten. Gelooft gij, dat zijn asch even vredig zou rusten in Antwerpen's kathedraal, als de asch van onzen Roomschen puikpoeet
in dit protestantsche bedehuis ?' Het klinkt me als een verstarde
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echo van wat ik die novemberochtend in de Nieuwe Kerk meen
gehoord te hebben. lk zie Gerretson nog met een wat melodramatisch gebaar zijn hand over veel toga's en omgekeerde boordjes
uitstrekken en zijn stem klinkt zo : `Daar bij die pilaar rust het gebeente van Vondel in de kerk van Trigland en Smout. Stel een
Roomsche dichter . . . dat zijn asch even vredig zou rusten in Antwerpens kathedraal? Neen, zijn lichaam zou verbrand en zijn as
in de Schelde gestrooid zijn.' Een bedrog van mijn geheugen?
Zouden er nog getuigen van die ochtend zijn met een even bedriegelijk geheugen?
Jan had bij de Nijmeegse Vondelvierders tot zijn verbazing Brom
gemist, de enige uit die kring voor wie hij oprechte waardering
had, maar had zich niet verdiept in de oorzaken van dat ontbreken.
Maar toen hij bij het slotdiner van de feesten op de gebruikelijke manier door Boekman tot ook-een-tafelrede werd aangezet, op een
ogenblik dat het onderwerp van het feest echt wel uitgeput leek,
stond hij op en stelde voor een telegram naar de helaas ontbrekende
grote Vondelkenner Brom te sturen. Het telegram ging in zee,
maar de wat verwarde reactie erop bij de Nijmegenaren onthulde
duidelijk dat er een controverse bestond tussen Brom en de 'Vondelboer' Molkenboer en dat men achter Jan's hartelijk bedoelde voor-

stel veel meer zocht dan erachter stak.
Bij het polsen van collega's over Jans kandidatuur stuitten Pos en
Donkersloot op heftig verzet bij de socioloog-criminoloog Bonger.
Bonger was een door en door eerlijk, rechtlijnig denkend man en
overtuigd revisionistisch sociaal-democraat en het woord communist
werkte op zijn cholerisch temperament als een rode lap. 1k weet
niet wie hem overreedde Jan uit te nodigen voor een spreekbeurt
voor de in '36 opgerichte Sociologische Vereniging. Voor Jan was
die uitnodiging aanleiding om een niet voltooide - ik weet niet
meer waarom - kritiek op Ter Braaks Van nude en nieuwe christenen
voor de dag te halen en uit te werken tot een rede over de menselijke waardigheid. Huizinga had dat begrip in een veel beperkter
zin ook al gehanteerd in `zijn overbekende Schaduwen en in een
helaas wat roestige wapenrusting tegen de `goden dezer eeuw' en
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Ter Braak had het tot de tegenpool van zijn betes noires, het specialisme en het conformisme gemaakt. Jan streefde er in zijn rede naar
het een historische en daarmee bredere basis te geven. Het was na
deze rede dat Bonger, ik kan zonder overdrijving zeggen, ontroerd en met uitgestoken handen naar hem toe kwam om hem met
zijn gewone oprechtheid te verzekeren, dat hij hem miskend had.
Van dat ogenblik of had Jan een warme voorstander meer in de
faculteit, waar intussen de opvolging van Brugmans een geval begon te worden.
Na ampel overleg in de faculteit kwam er ten slotte een voordracht waarop Jan en Tenhaeff stonden, maar niet met medewerking van de, immers deskundige, historische sectie. Vermoedelijk
niet zonder overleg met die sectie (Brugmans en Posthumus)
schrapten de curatoren, waaronder de antirevolutionaire burgemeester De Vlugt en de reactionaire katholiek Van Sonsbeeck,
Jan van de voordracht en vervingen hem door Bartstra, vermoedelijk niet zonder immenging van diens vriend P. Geyl. Toen de benoeming de raad bereikte, die het recht had buiten de voordracht
om te benoemen, was het al zo zeer tot een cause célèbre geworden
dat iedereen wist dat het tussen Tenhaeff en Jan ging.
Wij handen natuurlijk herhaaldelijk met Dave over het geval
gesproken en het lag voor de hand dat hij, die zich in de raad graag
deed gelden als specialist in universitaire zaken – en dat ook was –,
de avond voor de raadsvergadering opbelde voor een heel lang
telefoongesprek, waarin hij zich liet inlichten over de wetenschappelijke verdiensten van Tenhaeff. Zoals hij terecht verwachtte
deed Jan dat serieus, objectief en met grote waardering voor zijn
werk, waarvan hij later, na Tenhaeffs vroege dood, het verspreide
gedeelte in twee bundels (1949) zou uitgeven. Daarbij kwam ook
ter sprake dat Tenhaeff, toen rector van het Vrijzinnig-christelijk
Lyceum in Den Haag, blijkbaar als medixvist weinig zicht had op
de geschiedenis die zich voor zijn ogen afspeelde: niet alleen had
hij gehoord tot de betrekkelijk velen die na Munchen, verblind
door de zegeningen van Chamberlains appeasement-politiek, de
vlag uitstaken, maar ook had hij een delegatie van zijn school met
een fruitmand naar Londen gestuurd om de vredestichter te hul[3041
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digen. Dave liet zich daar honend over uit, zoals te verwachten
was. Het leek, nu de beslissing eenmaal bij de raad was, een eenvoudige zaak: de sociaal-democraten en de communisten, die samen
een krappe meerderheid vormden, hadden de beslissing in de hand.
Maar in de loop van de avond belde Oppenheimer die naar de
raadszitting was gegaan ons op. 'Het is mis,' zei hij, `Tenhaeff is
benoemd met vrijwel alle stemmen rechts van de sociaaldemocraten en van de communisten na een daverende rede van Wijnkoop waarin hij argumenteerde, dat de fractie onmogelijk iemand
tot professor in de algemene geschiedenis kon helpen benoemen
die zich blijkens zijn artikel in Groot Nederland van maart ' 37 (een
gematigde beschouwing over de Moskouse processen) een renegaat en een vijand van de Sowjetunie had betoond.'
We hebben Dave daarna nooit meer gezien. Jan had het, geloof
ik, graag met hem uitgepraat, omdat hij zich, gezien de dwangpositie waarin Dave binnen de partij geraakt was, zoal niet verplaatsen dan Loch indenken kon in zijn vreemde rol. Wat hem het
meest griefde was Daves tekort aan persoonlijke vertrouwen:
`als hij me van tevoren maar even te verstaan had gegeven, dat
hij niet anders kon.'
Hij nam het in het algemeen sereen op met een in die tijd maar
al te begrijpelijke onderstemming van: er zijn veel erger dingen en,
waar ik even voor gevreesd had, geen zweem van een nieuwe
depressie. Het triomfgehuil van de rechtse pers, De Telegraaf voorop met o.a. een onsmakelijk stuk van . . . zijn oude vriend Jan S.
B., raakte hem niet; de verontwaardiging van vele anderen aan
wier oordeel hij hechtte, deed hem goed, ook een zeer loyaal
artikel van Tenhaeff in Het Handelsblad. Een gerucht, meer dan een
gerucht, want Hans had het uit 's mans eigen mond gehoord,
smaakte bitter: Huizinga - zoals gebruikelijk waren de vakgenoten
aan de andere universiteiten geraadpleegd - had bezwaar gemaakt:
men wist niets van Romeins didactische bekwaamheid, want hij
had nooit voor de klas gestaan.
Onze vrienden boden ons als pleister op de wond een vakantiereis aan. Hans en Storm stelden voor die gezamenlijk in de Kratax
te maken en het werd in de lente van ' 39 een onvergetelijke tocht.
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In Geneve haalden we Jan Erik bij de K.'s op, waar hij althans in
zoverre hersteld was, dat hij zijn schoolwerk kon hervatten, en
trokken verder over Grenoble, de Grande Chartreuse en de route
Napoleon naar het Zuiden. In het reusachtige, tussen de bergwanden geklemde klooster vonden we de eerste tekenen van de
afbraak van het volksfront. We hadden enthousiaste verhalen gehad van de Costers die er een paar jaar eerder gelogeerd hadden,
toen het geseculariseerd en tot universitair vakantieoord was ingericht. Nu was het weer door de benedictine stokende inonniken in
beslag genomen. Was het daarom dat hun schraal en zoet drankje
ons niet smaakte, toen we 's avonds gezellig bijeen gezeten met de
waardin en haar dochters in een landelijk hotelletje in Laroche,
een glaasje van de meegebrachte fles aanboden en het leeuwedeel
maar aan onze vriendelijke gastvrouwen overlieten? We baadden
en luierden een week op een `eigen strandje' ergens in de buurt van
Frejus. Hans die overal vrienden had, ontdekte in een machtig hotel in Hyeres de Becquerels, de jongste uit het geslacht van befaamde Franse natuurkundigen en zijn vrouw. We werden allemaal
spontaan voor de lunch uitgenodigd, waarbij we door de vele
witte wijn die er geschonken werd maar nauwelijks verholen plezier hadden om madame Becquerel, even damesachtig dom en
bigot, als haar man begaafd en geestig, en die maar niet zwijgen kon
over de roem en de eerbewijzen van haar echtgenoot en over de
heiligheid van Pius xi die de enorme ring met kolossale steen aan
haar hand persoonlijk gezegend had.
We reden verder over Toulon, en daar viel na die paar zorgeloze
weken de oorlogsdreiging weer als een zwarte wolk over ons heen.
We wilden naar de haven, maar op een eindeloze tocht door de
stad stuitten we telkens weer op versperringen, tot ten slotte duidelijk werd dat het hele havengebied was afgezet. Ik heb een nachtmerrie-achtige herinnering aan die tocht door Toulon: in de welgestelde buitenwijken reden we voortdurend tussen de hoge tuinmuren, waarmee de Franse bezitters hun eigendom plegen of to
sluiten, in de arbeiderswijken in de nauwe canyons tussen uitgewoonde etagehuizen, waar rammelende trams zich doorheen
persten en op de straathoeken de vrouwen met hun rinkelende
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emmers opjoegen, die daar samenklontten rond de kraan van het
blok.
In Amsterdam was intussen de storm opnieuw opgestoken. Vlak na
de vacature Brugmans kwam de vacature Theissen voor vaderlandse geschiedenis. Weer hetzelfde spel: kandidaat van de faculteit - met de deskundigen tegen -, door curatoren geschrapt, enzovoort. Benoemd werd dr. Enno van Gelder, maar het ging om
een buitengewoon professoraat, en het was toen gebruikelijk dat
de aangewezene voor een buitengewoon professoraat - oorspronkelijk als bijbaantje bedoeld, maar ontaard in een goedkope fulltime job - in een bespreking met de burgemeester-voorzitter van
curatoren vernam wat zijn salaris zou zijn. Hoe burgemeester
De Vlugt, die zijn voorkeur voor de Groningse hoogleraar jhr. dr.
Van Winter niet onder stoelen of banken stak, dat gespeeld heeft,
is uiteraard niet vastgelegd, maar hij zou Enno van Gelder door
een - natuurlijk volkomen onwettig - `verbod' om het lage salaris
met een bijbaan aan te vullen, zover gekregen hebben, dat hij voor
de eer bedankte. Nieuwe voordracht, zelfde spelletje: nu stond
Van Winter een, Jan, samen met dr. H. J. Smit op de tweede plaats.
Bartstra was al in ' 3 8 Jan komen opzoeken om hem te verzekeren,
dat hij geen kandidatuur zou aannemen, ten eerste omdat hij zich
daarvoor te oud vond, en omdat hij vond dat Jan die plaats toekwam. Maar nu begon de zaak regelrecht onsmakelijk te worden.
In het voorjaar van ' 39 werd ik opgebeld door de sociograaf prof.
Ter Veen, een braaf, weinig gecompliceerd man, die met tranen
in zijn stem vertelde, dat Jan die middag weer eens het onderwerp
van een discussie in de faculteit was geweest - uiteraard een geheime discussie! - waarbij hij als altijd aan zijn kant had gestaan,
toen de tegenpartij, d.w.z. de heren Posthumus en Brugmans, voor
de dag waren gekomen met een verklaring, dat Romein plagiaat
gepleegd zou hebben en in zijn portret van Filips van Leiden in de
Erfiaters Fruin zonder bronvermelding had afgeschreven. Ik vroeg
hem of hij zoiets geloofde. Er waren bewijzen, er was een zin geciteerd. Ik zei, dat ik er nets van geloofde, dat ik Jans werkwijze
kende en dat dit me een weinig verheven strijdmethode leek, maar
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dat ik het met Jan zou bespreken. Jan bleef er heel rustig bij. We
sloegen de bewuste passage op. In Fruins opstel over Van Leiden,
opgenomen in zijn Verspreide Geschriften, schreef hij : 'De studie van
het Romeinsche en Canonieke recht, de routine der kanselarijzaken, de kennis der hofgebruiken en regeringstradities erfden in
dit geslacht van de een op de ander over.' In Jans tekst staat: 'de zin
voor de studie van de beide rechten, het Romeinse en het kanonieke ; de routine der kanselarijzaken; de kennis van de hofceremonien en regeringstradities – zij lagen hem als even zo veel zilveren lepels naast de wieg.'
Ik vind het eigenlijk jammer, dat Jan om alle schijn te vermijden
in een volgende druk heeft ingevoegd: `– aldus Fruins opsomming
reeds –', want ieder kind kan zien, dat hier een opsomming van
drie feitelijkheden was overgenomen en geen gedachte. leder yakman kon natuurlijk begrijpen, dat een boek als dit niet op archiefstudie kon berusten, maar op publikaties, en wist, dat er over
Filips nauwelijks iets geschreven was buiten Fruin's artikel. En wat
de bronvermelding betreft: we hadden op verzoek van de uitgever
ervan afgezien noten op te nemen terwille van de leesbaarheid van
het boek, maar toen als compromis bedongen, dat achterin het
laatste – toen nog niet verschenen – deel van het boek een lijst van
geraadpleegde literatuur zou komen.
Ik hecht eraan deze zaak hier uitvoerig te behandelen, omdat tot
in deze tijd toe gebleken is, dat de laster doorwerkt en herhaaldelijk uit politieke rancune opduikt bij mensen die zich om het peil
van onze geschiedschrijving en om werkelijke gevallen van plagiaat nooit kopzorg hebben gemaakt. Jan had gelijk, toen hij, nu
wel tot een verweer in de pers gedwongen, schreef: 'Met waar,
men noemt geen koe bout of er is een vlekje aan.'
We spraken erover met anderen en stuitten dan telkens weer op
de schampere opmerking : 'Hoe durft Brugmans het woord plagiaat in de mond te nemen!"Hoezo ?' vroeg ik, maar dan kwamen
er weinig exacte antwoorden. 'Je km de ene beschuldiging niet
met de andere weerleggen,' zei Jan terecht. Maar ik wilde weten
met wie ik te doen had, ging naar de bibliotheek en greep bij de
eerste poging raak: in '23 redigeerde Brugmans een jubileumbundel
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voor Wilhelmina's zilveren koningschap met artikelen van een
aantal deskundigen op verschillend terrein van het nationale leven,
in '38, bij het 40-jarig jubileum, schreef hij er zelf een, die voor een
deel uit nauwelijks geparafraseerde stukken van zijn voorgangers
bestond, en waarin dan ook de stukken over kunst en literatuur
de periode '23-'38 praktisch verwaarloosden. Ik nam de boeken
mee naar huis en maakte van die twee hoofdstukken een vergelijkende lijst. Vat wil je daarmee ?' vroeg Jan ongeduldig. Ik ging
ermee naar Ter Veen, die zichtbaar schrok. `U gaat dat toch niet
publiceren?' zei hij. Neen,' zei ik, `voorlopig niet, ik wil alleen
dat u en wie u dit verder wilt voorleggen, weten hoe vertrouwd
men met het begrip plagiaat is in de hoek, waar men mijn man ten
onrechte daarvan beschuldigt.' Ik weet niet wat Ter Veen met het
stuk gedaan heeft; gezien zijn weinig strijdlustige aard neem ik
niet aan dat hij het aan de betrokkenen heeft voorgelegd. Maar
Posthumus, die naar men zei als woordvoerder in deze zaak voor de
faculteit was opgetreden, nam onder de druk van de verontwaardiging der niet-reactionaire pers zijn beschuldiging terug, waarop
het katholieke raadslid Van der Wijck, nadat hij eerst dit bommetje
in de raad had laten springen, hetzelfde deed.
De CPH had intussen, met verkiezingen in het vooruitzicht, begrepen dat ze een slechte beurt gemaakt had en zocht een motief
voor een ommezwaai. En zo kreeg Jan via Alex de Leeuw een verzoek tot `overleg', wat Jan afwees, alleen al op grond van zijn al
eerder genomen en gehandhaafd besluit, zelf geen voet te verzetten
voor deze benoeming. Toen vroeg De Leeuw, die zelf binnen de
partij langzamerhand een meer kritische houding begon in te
nemen - hij zou in '41 geroyeerd worden -, of hij ieder gesprek
erover met een oude vriend weigerde. Dat Wilde Jan niet doen en
ze maakten een afspraak op neutraal terrein: in een cafe, waar De
Leeuw nog weer eens, kennelijk op instigatie van het partijbestuur
erop aandrong, dat Jan een stuk zou schrijven waaraan ze houvast
hadden voor hun ommezwaai. Jan weigerde, maar Alex kon zich
blijkbaar zo goed in zijn houding indenken, dat ze als goede vrienden scheidden. Toen koos men een andere weg. In het meinummer
van Groot Nederland had Jan geschreven in een artikel over de
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Italiaanse aanval op Albanie, dat Rusland een onmisbaar element
was in een vredesfront tegen een fascistische aanval, een standpunt
dat hij al jaren verdedigd had en nooit verlaten en waarop ook zijn
houding in het conflict binnen het Comite van Waakzaamheid berustte. Hieruit nu moest de arme Dave in een draaierige rede in de
gemeenteraad een 'ommezwaai' van Jan afleiden die voor de fractie
aanleiding was nu wel op hem te stemmen, maar die in de raad
en op de publieke tribune alleen maar een lachsucces kon halen.
Maar Jan was, met de hakken over de sloot, benoemd.
Er kwamen natuurlijk die avond heel wat vrienden binnenlopen
om Jan geluk te wensen, voorop Becker en het was treffend deze
ontheemde Rus die zo'n goed Hollander was geworden, te horen
zeggen: '1k ben zo blij voor Nederland, dat het zo gelopen is.'
We gingen laat naar bed en de volgende ochtend greep ik om een
uur of zeven met een slaperig hoofd naar de telefoon die alweer
begon te ratelen. Het was Kitty Verwey: `Gefeliciteerd, kind, en
je hebt toch nog geen toga gekocht voor je man?' lk verzekerde
haar dat mijn gedachten daar nog niet naar waren uitgegaan. `Gelukkig!' riep ze, `ik heb die van Albert immers nog hangen.' En
zo kwam het dat Jan een toga kreeg, waar Kitty met witte kruissteekjes binnenin geborduurd had: Albert Verwey, en ik eronder :
Jan Romein.
De tegenpartij gaf het intussen nog niet op. Toen in 1877 het
Amsterdamse atheneum in een universiteit werd omgezet, was
blijkbaar de macht van de Amsterdamse 'heren' nog zo reeel, dat
men het in Den Haag nodig vond een koninklijk fiat op Amsterdamse benoemingen vast te leggen uit vrees voor nepotisme. Hoewel er bij de stichting van de Vrije Universiteit in 1880 en de Katholieke in 1924 aanvankelijk minstens zoveel kans was op niet
zuiver wetenschappelijke waardebepaling bij benoemingen, werd
de bepaling daarvoor niet toegepast. Aan de Gemeente Universiteit werd de koninldijke goedkeuring nooit geweigerd, en was zo
geleidelijk tot een wassen neus geworden. Een groep hoogleraren,
waaronder Brugmans, wendde zich met een adres tot de minister
om geen `vaterlandsloser Geselle' te benoemen - naar het eerste
woord van het adres noemden we ze `de onthutsten' - en slikten dat
[3101

OMZIEN IN VERWONDERING

weer half in onder druk van de pers, die vroeg wat die deskundigen
in de medicijnen en de natuurkunde ervan zouden zeggen als leken
zich met benoemingen gingen bemoeien. Burgemeester De Vlugt,
anders erop gespitst de onafhankelijkheid van Amsterdam tegenover Den Haag te handhaven, vergat zijn politieke grondregel om
samen met Van Sonsbeeck de minister te gaan vragen, een verjaarde en voor een heel ander doel ingestelde wet toe te passen om een wettig besluit van zijn eigen gemeenteraad op politieke
gronden ongedaan te maken. De Utrechtse historicus Geyl, hoewel
hij niet verheimelijkte dat zijn voorkeur uitging naar Van Winter,
en hij zich bij de voorcampagne niet onbetuigd had gelaten, kon
niet laten in Het Handelsblad op deze politieke blunder te wijzen
en te schrijven dat niemand, hoe zijn voorkeur ook was, gerechtigd
was, Romein uit te sluiten.
Pos vroeg Huizinga om ter verdediging van de universitaire
vrijheid een beroep te doen op de minister. Hij antwoordde dat
hij de voorkeur gaf aan Van Winter, omdat die `archiefwerk had
gedaan'. Toen Pos op zijn bekende manier zijn wenkbrauwen hoog
optrok, want archiefwerk was nu ook niet precies Huizinga's domein, mompelde hij iets dat Pos interpreteerde als: `Quod licet . . .'
Er gingen nog meer adressen naar Den Haag : van een groep
intellectuelen die voor de goedkeuring pleitten, en van een groot
aantal van Jans m.o.-leerlingen, met vermelding van de katholieke
en christelijke scholen waar ze werkten, om van de strikte verdraagzaamheid en onpartijdigheid van zijn onderwijs te getuigen.
Toen viel er een stilte, terwiji Slotemaker nadacht en, zoals later
bleek, zich intensief in Jans werk verdiepte. In juli kwam zijn uitspraak, die gemotiveerd ongeveer zo luidde: Ik ben ook professor
(daar was hij heel trots op) en naar ik meen bevoegd tot oordelen
op het enige punt waarover het hier mag gaan: het wetenschappelijke niveau van het werk. Ik heb daar niets op:aan:te merken.
Na de bekrachtiging liet hij Jan weten, dat hij hem graag eens zou
ontmoeten. Jan trok naar Den Haag en had een lang gesprek met
hem, waarin hij zich verbaasde over Jans kennis van en nog lang
niet uitgebluste belangstelling in de kerkgeschiedenis. Ze konden
het ten slotte niet eens worden over de creatio ex nihilo, en Slote-
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maker vroeg Jan, zijn opvatting daarover liever niet aan zijn studenten voor te leggen, waarop Jan lachend antwoordde dat hij in
de geschiedenis en niet in de theologie benoemd was, en dit punt
bij hem wel niet ter sprake zou komen.
Onmiddellijk na het binnenkomen van het bericht uit Den Haag
vertrokken we voor een paar dagen naar Engeland, afgevaardigd
door het Comite van Waakzaamheid, om contact te zoeken met de
Engelse organisatie Liberty, die hetzelfde doel nastreefde. Wij logeerden er bij Miss Fry, een kinderrechter (een zuster van de befaamde kunstcriticus Roger Fry), die ook in de bestuursraad
van de BBC zat en ons daardoor iets van de eerste Tv-uitzendingen kon laten zien - het leek als twee druppels water op de
bibberige voetbalmatches die ik me van de eerste films herinnerde.
Wat ons zeer trof was de betrekkelijk grote aanhang van Liberty
bij vooraanstaande Engelse intellectuelen, van wie we er een aantal bij Miss Fry aan huis ontmoetten, o.a. de originele romanschrijfster Rose Macaulay, al was het daar ook allesbehalve een massabeweging. Verder viel ons het hoge welstandsniveau op van een
aantal professoren, die ons in hun stately mansions uitnodigden misschien is dat daar nu ook wel een beetje anders geworden en vooral op onze ritten door de stad in het kleine eigen autootje toen ook nog iets zeldzaams, zeker voor een studente - van de wat
wilde en eigengereide, maar zeer innemende dochter van de klassieke historicus Gardiner : dat de hele stad al leefde, blijkens spandoeken e.d., in een steer van althans geestelijke oorlogsvoorbereiding tegen de 'Huns'.
In Holland terug trokken we naar Blaricum, waar Jan zich voorbereidde op zijn inaugurale rede over Het vergruisde beeld die hij
op 16 oktober uitsprak in een stampvolle aula, alien gespannen in
negatieve of positieve zin op wat hij ervan zou maken, al waren er
ook een paar principiele wegblijvers onder de hoogleraren en verder het bestuur van 'Thomas'. Hans, die te laat kwam en nergens
meer een plaats kon vinden, ging met een olijk verontschuldigend
gebaar op het trapje van de katheder zitten juist toen Jan zijn eerste
woorden uitsprak. Het was een rede die zonder ergens agressief
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te worden en rustig uitgesproken, vele controversiele punten raakte en in een ovatie eindigde.
Intussen waren we op zoek gegaan naar een nieuw huis : Jans
zolderkamer was onbruikbaar voor zijn nieuwe functie en de kinderen groeiden uit de voor hen beschikbare ruimte. We zochten
lang en bekeken tientallen mogelijkheden voor we onze wens verwezenlijkt vonden op het Victorieplein: een ruime werkkamer voor
Jan, een wat kleinere, maar even zonnige voor mij, genoeg eigen
ruimte voor de kinderen op de bovenverdieping en een droom
van mij : veel bergruimte en een centrale verwarming die het mogelijk maakte, dat ieder op zijn eigen terrein kon zitten werken.
Een complicatie bij het huizen zoeken was de hulpvaardigheid van
Bonger die vol goede wil het nodig vond de toch wat verwilderde
nonconformisten op dit terrein in hun eigen belang enige leiding
te geven, omdat hij als de meeste, ook 'rode', professoren toentertijd, van oordeel was, dat je als professor op bepaalde Amsterdamse
buurten was aangewezen: de grachten of de `goede kant' van Zuid
en wij steeds weer terugdeinsden voor de hemelhoge bovenhuizen
zonder verwarming in de P.C. of andere mistroostige straten, die
hij voor ons had opgespoord. Hij was dan ook wel teleurgesteld
over het Victorieplein, waarheen we in januari '4o verhuisden.
We groeiden zo vast in dit huis, waarin we het langst (bijna 20
jaar) gewoond hebben, dat we bij ons vertrek naar Groet het klaar
speelden het aan Annelies over te doen en er een vast punt in Amsterdam van over te houden.
Na Jans rede in oktober kwam een vrij plotselinge terugslag :
slapeloosheid en een zo radeloze angst voor ieder college, dat ik
hem met de grootste moeite ervan weerhield meteen weer zijn ontslag te nemen. `Ga alsjeblieft mee,' smeekte hij, als hij naar een
college moest en enige keren heb ik met mijn hart in mijn keel op
de voorste bank gezeten, terwijl hij schijnbaar volkomen rustig
een college gaf, dat niets van zijn gespannen toestand verraadde.
Ik zat klem: al heeft Jan me dat nooit verweten, het lag al te zeer
voor de hand, dat ik de zo pas veroverde economische zekerheid
voor ons gezin - niet de status, die deed me niets - niet weer ver[313]
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loren wilde laten gaan, terwiji Jan zich daardoor als een element
van uiterlijke dwang niet wilde laten beinvloeden. Maar er was
zoveel meer : ik wist dat hij in feite hechtte aan een gehoor, en uit
de ervaring met de m.o.-lessen, hoe graag hij met jonge, belangstellende mensen werkte. Belangrijker nog was, dat het overigens
nog zeer bescheiden salaris van de buitengewoon hoogleraar zorgde voor brood-op-de-plank zonder dat hij voortdurend achter
verdienmogelijkheden moest aanjagen en daarmee een solide basis
kreeg voor het wetenschappelijke werk waar hij naar haakte. Ik
wist toen nog niet dat na de oorlog deze rustige baan een energieslurpende poliep zou worden.
We deden, waar we de hele inzinkingsperiode van '32 niet toe
gekomen waren: we gingen naar een psychiater, de emigrant Landauer, die als een van Freuds meest begaafde leerlingen gold. Het
eerste wat hij deed was mij op een korzelige toon wegsturen: ' Wat
heeft u bier to maken, uw man kan hens wel alleen naar huis
komen!' Was het door de behandeling van Landauer, die overigens
alleen maar (!) naar het mij voorkwam uit een reeks gesprekken
tot in januari ' 4o bestond, gesprekken met een zeer levenswijs man
die jets bezat wat zich niet beter laat beschrijven dan als een nuchter
charisma, dat ik in het werk van zijn leermeester terugvind; was
het door het groeiend contact met de studenten, of werd deze
angst opgenomen in de algemene, die `normaar leek ? De grote
angst die sinds '33 smeulde, telkens opvlamde bij een nieuwe vlaag :
de Anschluss, Munchen, Praag, telkens weer even wegzakte onder
het het-zal-wel-zo'n-vaart-niet-lopen, dat afschuwelijke, levensnoodzakelijke optimisme. De angst, die als een steekvlam omhoogschoot met de oorlogsverklaringen van september '39. We hoorden
het bericht uit de radio van een cafeetje in Laren, en ik moet zeggen
dat we ons op dat moment meer verslagen dan strijdvaardig voelden. Een week eerder was er het `verraad' van het verdrag van de
Sowjetunie met Hitler. Was het veel anders dan Munchen? Aan
beide zijden was het een terugwijken voor een overrompelingstactiek in het besef van eigen militaire zwakte, een diep - en, we
zouden het nog ondervinden, blijvend - wantrouwen tegen wat
bondgenoten tegenover het fascisme hadden moeten zijn en het
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opoiferen van een ander, in het ene geval de Tsjechen, in het andere
de Polen. De verontwaardiging in het kamp der geallieerden —
we stellen onze vijanden nu eenmaal altijd hogere morele eisen
dan onszelf, zelfs in oorlogssituaties waar het altijd om een schijnmoraal gaat — was even weinig verheffend als de coilte que coilte
verdediging van de kant van de CPH van Stalins — natuurlijk —
`hogere politiek'. Nu wreekte zich de eeuwige Jasagerei. Duitse
emigranten, altijd bereid om hier als de wijze voorlichters op te
treden, bogen zich over hun 'analyse' van het geval. Hadden ze
maar gezegd: `ze kunnen niet anders,' maar via een kronkelige
dialectiek ontdekten ze het 'imperialisme' als het grootste kwaad.
In de winter van ' 39-'4o bleef de drOle-de-guerre stagneren. Ons
leger lag al maandenlang aan de grens, maar wie verwachtte dat
dat iets zou tegenhouden? Mijn zwager Jaap Postma, die het jaar
tevoren directeur van de hogere textielschool in Enschede was
geworden, lag als reserve-kapitein bij Heumen en had praktisch
nog niets in zijn nieuwe functie kunnen doen.
Het is achteraf moeilijk in te denken, hoe de zekerheid van het
`that can't happen here' vaak in dezelfde individuen dooreen liep
met het als gebiologeerde konijnen afwachten, het in de schaduw
van aanstormende geruchten steeds nader zien komen van wat
even onvoorstelbaar als onontkoombaar was. En ook, dat je
toch niet anders kon dan `gewoon' doorleven. In mei ' 4o begrepen
we zelf niet met welke schimmige toekomst voor ogen we in
januari nog eens waren gaan verhuizen.
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PRIM-DOMEIN
Herinneringen aan mijn roomse jeugd
Onvoltooid verleden tijd. In Memoriam.

I. MARY MCCARTHY
2. PAUL LEAUTAUD

Jeugdliefde
Adder onder adders. Mijn jeugd tiidens de Russische revolutie
4. MAJBRITT MORRISON Jungle West 1 I. Mijn leven als licht
meisje in Londen
5. KONSTANTIN PAUSTOVSKIJ Begin van een onbekend tijdperk. Herinneringen aan de Russische revolutie
6. z OE PROGL Koningin van de onderwereld
7. MAURICE SACHS Heksensabbat
8. PAUL LE AUTAUD Particulier dagboek 1917-1924
9. AUGUST STRINDBERG Inferno
To. Brieven van H. N. Werkman 1940-1945,
verzorgd door J. Martinet
II. SALVADOR DALI Mijn leven als genie
12. PAUL Li AUTAUD Lichtzinnige herinneringen
13. FRIEDRICH NIETZSCHE Ecce HOMO
14. BRENDAN BEHAN Bekentenissen van een Ierse rebel
15. AUGUST STRINDBERG De noon van een dienstbode
i6. KONSTANTIN PAUSTOVSKIJ Verre jaren
Herinneringen aan het tsaristische Rusland
17. Omzien in verwondering. Herinneringen van Annie RomeinVerschoor. Deel I en deel II
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De herinneringen van Annie Romein-Verschoer, waarvan dit bock het
eerste deel vormt, is een unieke spicgel van ruin] een halve ecuw sociale
en culturelc geschiedenis van Nederland, en tegelijk cen intcllectueel en
emotionecl zcliportret.
Centraal in dit eerste dccl, dat loopt tot aan het uitbreken van de Tweede
Wercldoorlog, staat het vcrhaal van cen bewogen en doorlecfde, nicer
tegendraadsc dan roniantischc jeugd. Prachtig beschreven zijn dc laatste
gouden, roerlozc dagen v66r Wercldoorlog I.
Van 1914 tot 1920 valt de studietijd in Leiden, die de schrijfstcr fraaie
portretten in de pen geeft van Huizinga en Jan Romein, die bezig was
zich faam tc verwerven als ongenaakbare intellectuelc knot. Met hem
zal ze het unieke auteurs- en gcleerdenhuwelijk sluiten dat in ongebroken
harmonic en creaticvc werkzaamheid vergeleken kan worden met dat
van dc Webbs in Engcland of de Webers in Duitsland.
De Romcins gaan een steeds geprononceerder rol spelen in het linkse
intellectucle leven dat ons op verhelderende wijze wordt geschetst in
uitermate bociend, steeds zeer persoonlijk proza.
De crisis- en oorlogsjaren en de zorgen voor de kinderen en de niet gemakkelijk levende cchtgenoot maken de schrijfster tot wat ze zclf 70
treffend noenit meisje voor halve dagen': `voor de helft huisvrouw,
mocdcr, echtgenote, voor de helft schrijfster, histcrica, altijd hongerige
lezeres'.
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I

Het waren van de mooiste meidagen die we ooit gekend hebben.
Het was nog niet helemaal licht die ochtend van de tiende, toen de
kinderen de trap of kwamen rennen : 'Het is begonnen ! Schiphol
staat in brand!' Ik probeerde Jan, die heel vast sliep, wakker te
maken; hij zei afwezig iets van `onzin' en sliep door. In de vier gespannen dagen die volgden heb ik dat wegduiken in de slaap meet
gezien, ook bij mezelf: ik ging 's avonds doodmoe, radeloos en
overwakker naar bed, tuimelde het volgende ogenblik weg in een
loodzware slaap, maar toch niet zo vast als Jan en de kinderen, tot
wie bij open ramen de gillende sirene op de Wolkenkrabber aan de
overkant niet doordrong. Ik werd dan heel vroeg in de ochtend
wakker en dan was er geen slapen meer bij.
Wij gingen naar boven en staarden over de huizen heen naar
de rook en de vlammen van het brandende Schiphol tegen de vetblekende horizon. We konden niet anders dan kijken en luisteren
naar het ronken der vliegtuigen en dat gafje een vreemd, ontheven
gevoel een schouwspel bij te wonen, en maar half het besef dat je er
persoonlijk bij betrokken was. Er zat ook een element van spanning
in dat vooral de kinderen sterk aangreep en iets van de doffe ellende,
die je overviel, terugdreef.
Vier stralende voorjaarsdagen; zelfs in de Alkmaarse Hout na
een regenbui hadden de lijsters nooit zo parelend gezongen als nu
in de jonge lindebomen op het Victorieplein, als ik nu vanaf vier
uur wakker lag, wachtend op het luchtalarm. Vier stralende voorjaarsdagen, waarin je van het: `wat moeten we doen, doen' snel
afzakte naar de paniek van het: `wat moeten we beginnen.' Hoe
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nalef luisterden we aanvankelijk naar de dappere stemmen in de
radio over onze bondgenoten - ja, we hadden nu bondgenoten! die ons te hulp zouden komen met hun vliegtuigen, over vliegvelden die het wel hidden, over de onneembare Afsluitdijk. We
doken bij het gegil van de sirenes knus en verbroederend bij elkaar
in de badkamer van de benedenburen, die onder de trap lag, en dat
was `veilig', of in de stookkelder. Aileen de Duitse nazi van tweehoog ontbrak, die had huisarrest. We kochten zwart verduisteringspapier voor gordijnen en breed plakband om over de ruiten te
plakken en zaklantarens. Jan had het druk met een brandwacht op
de universiteit, de jongens, opeens kind-af en in blauwe overalls
gestoken, doken van vroeg tot laat in de vage activiteiten van de
een of andere hulpdienst.
Toen ‘dat ene vliegtuig om de Moerdijk kapot te gooien' niet
kwam, en op de 14de het vertrek van de regering en het bombardement van Rotterdam bekend werden, begrepen we dat het einde
veel gauwer gekomen was dan we verwachtten. Annelies wees me
boven de huizen aan de overkant de zwarte rookwolken van de
brandende petroleumhaven. 'Is dat Been onweersbui?' vroeg ik
flauw. Nu vroegen we ons of of we niet verstandiger hadden gedaan althans te proberen op de Johan de Witt te komen, die vrijdags nog was uitgevaren, en we besloten toch nog in IJmuiden een
poging te doen om weg te komen. We staken het geld bij ons dat
we in huis hadden. Wil je nog iets anders meenemen ?' vroeg Jan.
We keken schouderophalend rond en ik stopte twee albums met
kinderfoto's in mijn tas. We namen een taxi en haalden met Annelies de jongens aan hun post op, die in twijfelend protest hun overalls uittrokken en meegingen. 'Naar Haarlem,' zeiden we, omdat
we vreesden dat de chauffeur IJmuiden zou weigeren. Toen naar
Santpoort, omdat we een vage hoop hadden op hulp van mijn
broer Jan, die directeur van de Maatschappij Nederland was. Hij
was niet thuis. Truus ontving ons hartelijk en meewarig, en in
overleg met haar stelde Jan een korte verklaring op waarin hij mijn
broer het beheer van ons bezit overdroeg. Ze beloofde hem zodra
hij thins kwam te vragen of hij iets voor ons kon doen, ze leende
ons fietsen, en vergezeld van de jonge Jan Verschoor, die er op
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stond mee te gaan, fietsten we naar IJmuiden. Er stond een straffe
wind, het was zwaar trappen op de onwennige fietsen en de jongens duwden Annelies en mij op. `Kijk eens om, Morentje,' zei Jan
Erik, `daar ligt Amsterdam,' en hij wees naar de zwarte rookwolken, waar of en toe een rode vlam doorheen scheurde, 'we hebben
het wel goed gehad in Amsterdam.'
Mijn herinnering aan deze tocht bestaat uit een stippellijn van
scherpe indrukken en blinde vlekken. Het verkeer op de weg werd
dichter naarmate we IJmuiden naderden en liep te hoop voor een
politiekordon dwars over de weg. De weg was afgesloten, niemand wist waarom. In de groeiende drom troffen we bekenden:
professor Frijda en zijn familie, een paar leden van het Comite
van Waakzaamheid: Jan Baert en Mien Ruys, die met sportschoenen en rugzakken eruit zagen als kampeerders. Een vriendelijke
onderwijzersfamilie haalde ons binnen en bood wat te drinken aan.
Er werden eindeloze onderhandelingen gevoerd met de afsluiters
van de weg, die hem even later, zonder nadere verklaring, weer
vrijgaven. Boven het landschap uit zagen we met een schok de masten en de schoorstenen van een oceaanstomer door het kanaal voorbijschuiven: `dat is de P.C. Hooft,' werd er gezegd, 'die gaan ze
laten zinken tussen de pieren.'
We fietsten door naar de vissershaven en drongen er met vele
anderen op een trawler, waarvan gezegd werd dat hij zou uitvaren.
Een paar niet helemaal plezierig uitziende figuren vertelden dat het
wachten was op een bemanning die het schip zou varen en begonnen onderhandelingen te voeren over overvaartkosten. Wij zaten
op het dek en wachtten. Jan Verschoor stond bij de fietsen op de
wal. De uren verstreken en we wachtten. De onplezierige typen
hielden de spanning erin met berichten over de bemanning die gemonsterd werd. Het werd donker en plotseling ging de straatverlichting aan, een bevestiging van het gerucht van de capitulatie.
Over de haveningang scheerde een paar keer een Messerschmitt.
De kinderen stonden op en vroegen of het in ieder geval niet beter
was als zij maar weer de wal op gingen. Ze bleven bij Jan V. naast
de fietsen staan. Bart sloeg zijn arm om Annelies. 1k had drie volwassen kinderen die hun eigen weg gingen. Ze haalden sinaas[71
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appelen uit hun zakken, die Truus hen had meegegeven. `Morentje !' riepen ze telkens en dan gooiden ze er een over.
Toen het een uur of elf werd, de Messerschmitts bleven gonzen
en de onplezierige typen met enkele passagiers gingen onderhandelen over de verkoop van hun auto's die op de wal stonden, zijn we
ook weer aan wal gegaan. We fietsten terug naar Santpoort. Mijn
broer ontving ons zeer nerveus, zei dat hij dat overdrachtspapier
dadelijk vernietigd had en bleef in de deur staan. Ik duwde de kinderen naar binnen: "je zal ze vannacht bier moeten houden,' en we
namen vluchtig afscheid. Er lag toen nog opzij van het station
Santpoort een stuk duin, de Schapenduinen, waar we vroeger als
we in Santpoort logeerden wel een speelplaats voor de kinderen
zochten. Daar liepen we doelloos rond, zaten dicht tegen elkaar aan
in het kille zand en keken in een donker gat. Wij verwachtten – ten
onrechte zou blijken, we wisten toen nog niet hoe de Duitsers de
zaak in handen hadden – dat na de overwinning de N S B zou losbarsten tegen de `roden'. Onze weerzin daartegen was niet minder
groot dan onze angst ervoor, en in ieder geval leek het ons verstandig, voor zover er in die situatie nog iets verstandig leek, gescheiden te blijven van de kinderen. Vrijwel zonder woorden werden
we het erover eens dat we niet in een zelfmoord wilden uitwijken.
Onze diepe huiver tegen geweld alleen al hield ons daarvan terug.
Ik weet niet wie van ons op de gedachte kwam om naar de oude
Verwey's te gaan. Zij waren de overburen van mijn broer; hij was
een broer van Albert, en via Mea hadden we ze enige keren ontmoet. Ze ontvingen ons, midden in de nacht, als verdwaalde kinderen die thuis komen. Het waren lieve, schuldeloze en apolitieke
mensen, die zich niet in onze vrees en nog minder in die van mijn
broer konden indenken. De oorlog was nu voor ons immers afgelopen, het was wel allemaal heel treurig, maar we hadden toch geen
vlieg kwaad gedaan, waren niet eens soldaten. We brachten de rest
van de nacht door op een paar divans en wandelden de volgende
ochtend, zonder naar het huis aan de overkant om te zien, naar
Haarlem met de zoon van de Verwey's, die daar een schildersatelier had, waar hij ons best een paar dagen kon herbergen tot we
ervaren zouden hebben dat we niets te vrezen hadden. We zaten er
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nog op de punt van een stoel als reizigers in een stationswachtkamer, toen hij even was overgelopen naar een vriend. Het leek
ons duidelijk dat die vriend hem gewaarschuwd had en van argumenten voorzien, waarom het juist gevaarlijk was je te verbergen
als je immers niets op je geweten had. Hij meende het stellig eerlijk.
Een week of zes later kwam ik hem in Haarlem op straat tegen toen
ik daar voor de eindexamens was en hij vroeg lachend: 'Ziet u wel
dat er niets te vrezen was?' Hij wist niet hoe voorlopig het gelijk
was dat ik hem moest geven en . . . helemaal wist ik het toen ook
nog niet.
We dwaalden door de stad. Een van de weinige mensen die we er
kenden was Reinalda, die, meen ik, kort tevoren het uitgeversbedrijf van Tjeenk Willink had overgenomen. We liepen zonder
een bepaald doel bij hem binnen, hij ontving ons hartelijk en we
praatten en praatten, zoals je alleen doet als je niets meer doen kan.
Wij vertelden van IJmuiden en hij zei: hadden wel weg kunnen komen, maar mijn jongens en ik wilden niet.' 'Maar wat kan je
dan nog doen ?' `Dat moeten we afwachten, maar ik vond dat ik op
een vooraanstaande plaats in mijn partij niet mocht weglopen. Ik
heb vanochtend mensen ontmoet die verrast zeiden: ah, bent u er
nog ? Ik kon ze alleen maar een hand geven, maar misschien is het
soms iets waard als je iemand een hand geeft.'
Hij raadde ons aan naar huis te gaan, er was de Duitsers immers
alles aan gelegen voorlopig 'rust en orde te handhaven', nadat ze de
rust verstoord en de orde verbroken hadden. Hij drukte ons ook de
hand en het was een wezenlijk geschenk. Wij waren na de oorlog
teleurgesteld in de wel zeer rechtse koers die Reinalda in de PVDA
ging varen, maar aan de waarde van dat geschenk kan dat voor mij
niets afdoen.
We namen de eerste trein naar Amsterdam. In het huis op het
Victorieplein was het leeg en stil en broeierig achter de gesloten
ramen en gordijnen. Ik viel doodmoe op mijn bed neer. Even later
hoorde ik de roffel van soldatenlaarzen op straat en dan een luid
gejuich. Daar begon het al! Ik schoof het gordijn opzij : het waren
Hollandse soldaten die naar huis teruggingen.
De bijltjesdag mocht dan uitblijven, daarmee waren we onze
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paniek nog niet te boven. Is het goedpraterij achteraf als ik het een
redelijke paniek noem? Het was immers niet zo dat we niet wisten
wat we vreesden, maar dat we letterlijk in duizend vrezen waren
voor onszelf en voor anderen. En dat niet eens het meest om wat je
kon overkomen, maar om de fouten die je kon maken bij je verweer, dat, hoe desperaat ook, toch niet helemaal onmogelijk moest
zijn. Een half uur na onze terugkomst waren we boven op de kamer
van de jongens bezig. Hun eerste politieke belangstelling had de
strijd in Spanje gegolden, een vrijheidsstrijd die sterk appelleerde
aan het nog ongeschonden rechtvaardigheidsgevoel van jonge
mensen, zoals de nationale bevrijdingsoorlogen in de I9de eeuw:
de Griekse, de Italiaanse e.a. dat altijd hadden gedaan. We konden,
meenden we, in ieder geval zorgen dat zij niet `gecompromitteerd'
werden en dus scheurden we de affiches van de muren en verbrandden brochures. We hadden geen radio en dus liepen we de straat op
om contact en nieuws. Je schrok als kennissen schichtig probeerden
je ongemerkt voorbij te lopen. Je schrok van de geruchten bij de
vrienden waar je binnenliep: de opmars in Belgie en Frankrijk, de
farce van de Maginot-linie, de treurige oogst van de zelfmoorden:
Boekman, Bonger, Ter Braak. Je schrok als je bij je joodse vrienden
geen gehoor kreeg. We belden een paar keer bij Jacques en Deetje
Presser en hoorden toen van de buren dat ze nog net op tijd in een
ziekenhuis waren opgenomen. We trokken in het Wilde weg een
paar `gevaarlijke' boeken uit de kast en vernietigden ze, aangestoken door de brandstapels bij ons achter in het bouwzand en door
het gezicht van de Amstel die wit zag van het weggegooid papier,
maar we doorzagen meteen het zinloze van het weggooien van
`gevaarlijke' boeken, als je ze zelf geschreven had. Er was een andere, redelijker angst: wie kon je allemaal compromitteren? Dat
betekende dat er stapels brieven in het fornuis beneden in de stookkelder verdwenen, telkens als de stoker de deur even open liet
staan, en ook, helaas, de vele blauwe schriften van Jans dagboek,
waar we achterafveel spijt van hadden. je had ze toch gemakkelijk
ergens in een archief kunnen wegstoppen,' zeiden verstandige
mensen achteraf. Maar wie garandeerde ons toen dat de archivaris
niet zijn hoofd zou afwenden of in de deur blijven staan? Wel heb
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ik me achteraf soms afgevraagd of er bij ons en anderen niet iets
doorheen liep van een onbewust verlangen naar een brandoffer.
We hadden de kinderen aangeraden na die nacht in Santpoort
naar Den Haag te gaan, waar ik zeker wist dat mijn vader en zuster
ze hartelijk zouden ontvangen: 's morgens om vier uur werden
de fietsen al voor hen klaargezet. leder had zijn eigen vorm van
paniek: mijn vader, toen tachtig jaar oud en wanhopig klagend
dat dit de derde oorlog was die hij moest meemaken, deed met Ti
alles wat hij voor 'die arme schapen' kon doen; ik vermoed wel met
enig al of niet verzwegen verwijt aan hun ouders, die hen door hun
opstandigheid in zo'n extra gevaarlijke positie hadden gebracht.
Zijn angst richtte zich op de `Aj c-kleding' van de jongens, die hem
natuurlijk al Lang een doom in het oog was geweest. Toen ze na een
paar dagen weer thuiskwamen waren ze in keurige colberts met
overhemden en strikdasjes vermomd. Ik was hem heel dankbaar.
Ik had ze terug en ik zei: 'Jacques en Deetje leven nog,' want ik wist
hoe gehecht ze waren aan hun geschiedenisleraar.
Ze vertelden dat er in Den Haag nog niets bekend was over
Jaap Postma. Een paar dagen later kwam het bericht van zijn
zinloze dood: hij en zijn mannen waren op hun post gebleven bij de
brug van Heumen en stuk voor stuk door Duitse scherpschutters in
Nederlandse uniformen doodgeschoten.
We vielen die eerste weken in een gespannen leegte, waarin je als
het ware met je handen voor je gezicht de slagen afwachtte, die de
radio met griezelig automatisme bracht, tot er met de val van
Frankrijk een schijnbare stabilisatie intrad. Je liep over en weer bij
elkaar, praatte, luisterde naar de BBC en praatte. Je classificeerde je
medemensen naar hun optimisme: de joden wonnen het in het
algemeen, het was immers hun enige vluchtgat. Ik herinner me de
uitspraak van een scherpzinnig joods journalist na de val van
Frankrijk: `Stel je voor, een front van Narvik tot de Pyreneeen,
meer dan een paar maanden is dat toch niet te houden!'
Op een zondag — het zal achter in mei of misschien een eind in
juni geweest zijn — besloten we eens even onder de druk van de van
geruchten zoemende stad uit te vluchten naar Blaricum. De Rut-
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gersen, die bij het uitbreken van de oorlog in Holland waren,
hadden zich daar teruggetrokken. Het was mooi weer, ze zaten
vreedzaam met de thee in de voortuin, we schoven bij en praatten.
Toen we klaar stonden om terug te gaan zei Jan dat hij uit een kast
boven een paar boeken wilde meenemen en liep naar het huis.
Maar Sebald ging in de deuropening staan en zei strak: 'Nee, je
mag niet naar binnen.' Het was heel gauw duidelijk dat het geen
grapje was, maar daarmee werd het geval dan ook meteen al te
doorzichtig : zij hielden natuurlijk iemand in huis verborgen. Jan
betoogde dat hij in principe natuurlijk geen bezwaar had, iemand
te verbergen, al was, gezien onze reputatie van `bolsjewieken'
in het gereformeerde Huizen, dit niet bepaald een veilig adres,
maar omdat het huis op zijn naam stond, dan op zijn verantwoording en niet buiten hem om. Sebald bleef star weigeren, zijn
verzwegen motivering was duidelijk: hij mocht het dan opgebracht
hebben met afvalligen vriendschappelijk om te gaan, de leer schreef
hem voor dat als het erop aankwam, renegaten niet te vertrouwen
waren. De zaak werd nog doorzichtiger toen we kort daarna een
loslippige kennis uit het dorp spraken, die met dat soort onnozele
trots die onder de bezetting zoveel onbedoelde ellende veroorzaakt
heeft, zei: Wijnkoop zat in jullie huis, he, ik wist ervan.' Heeft
Sebald werkelijk gevreesd dat wij uit laffe wraak Dave zouden
hebben aangegeven? We maakten op staande voet een regeling
waarbij Sebald zijn aandeel in het huis terugkreeg, dat ze kort
daarna met hun gast verlaten hebben. Daarna heb ik ze enkel nog
bij een korte toevallige ontmoeting gezien, wat we wel betreurden,
want we vonden ze ondanks alles sympathieke en dappere mensen.
Een keer is Barta nog bij ons geweest, toen Rusland mee ging doen
aan de oorlog, met een paar krantjes in de hand om ons te overtuigen dat het nu toch voor ons tijd werd, aan de goede kant te gaan
staan. Ik kon haar niet minder vriendelijk afwijzen dan ik het ook
heilsoldaten en bijbelvorsers pleeg te doen, die me de Strijdkreet of
de Wachttoren willen verkopen.
In het najaar van '4o organiseerden de studenten een contactcommissie van Amsterdamse studentenverenigingen, geen verzets[121
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organisatie, maar wel inderdaad een poging tot meer onderling
contact, verheldering over de situatie en om elkaar een hart onder
de riem te steken. Op een eerste contactavond enthousiasmeerde
Nico Donkersloot zijn gehoor met een rede over Nederlandse
poezie. Jan zou 13 november de tweede houden over het Nederlandse volkskarakter. Maar die ochtend kwam er een agent aan de
deur : de procureur-generaal van het gerechtshof wilde de tekst
eerst lezen en 's middags belde de man zelf op: dat kon hij niet toelaten. 1k heb Jan nooit zo dopers-volhardend gezien als die middag,
toen hij die procureur zo ver wist te krijgen dat hij stuk voor stuk
de `gevaarlijke' passages met hem doornam, en bij elke zich liet
vangen met een iets genuanceerder formulering, die van de geest
niets opgaf. Het was een eindeloos telefoongesprek, maar ten slotte
viel Jan voldaan op een stoel neer : lij zal het terug laten brengen,
en het is verder voor mijn rekening.'
Het gerucht van het ingetrokken verbod had zich 's avonds natuurlijk al verspreid, de aula was zo mogelijk nog voller dan bij de
inaugurale rede. Er werd in gespannen aandacht geluisterd door de
studenten en door nog enige andere lieden, tot wie Jan zich uitdrukkelijk richtte: `. . . ons woord, schoon afgewogen, wil tegelijk
zó krachtig zijn, dat ter plaatse, waar deze voordracht wellicht met
belangstelling gevolgd wordt, niet de geringste twijfel blijve bestaan over onze Nederlandse gezindheid.' Aan het slot las de voorzitter, de student Max Kohnstamm, een paar coupletten van het
Wilhelmus voor en het gehoor verliet zwijgend de zaal. Onze
kinderen, anders weinig geneigd tot vaderverering, waren er ook
bij en Jan Erik sloeg Jan na afloop op de schouder : `Dat was mieters, vader r De rede werd onmiddellijk uitgegeven door Ploegsma
en ook naar Engeland gesmokkeld, zoals de BBC liet weten, in '41
herdrukt en kort daarna verboden. Een week of wat erna toevallig
in Leiden, kwamen we op de Breestraat Ginsberg tegen. Hij stak de
straat over, greep Jan met beide handen vast en stamelde: 'Professor . . . uw rede . . . dank u wel, professor . . ? en hij liep verder
terwijl de tranen hem langs het gezicht stroomden, met de stap der
verdrevenen. Met een regelmaat, waarin we pas op den duur het
duivelse plan gingen herkennen, volgden de schokken elkander op.
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In juni '40 – want de slagen kwamen niet alleen van de Duitsers ! –
publiceerde de man die nog altijd een `groot Nederlander' wordt
genoemd, Hendrik Colijn, zijn aanpasserige brochure. Waarom
zou men eigenlijk iets anders verwacht hebben van een man die
altijd zoveel eigenbelang in zijn politiek gedaan had? In maart '41
vielen de Achttien Doden, de eerste van de 3000 verzetsstrijders.
Maar ik schrijf geen geschiedenis van oorlog en bezetting, maar
alleen van mijn eigen ervaringen en reacties – en dat is al moeilijk
genoeg.
In juli '4o werd de eerste groep gijzelaars weggevoerd, onder wie
Henk Pos, in december volgde het ontslag van de joodse ambtenaren. Jan ging overleggen met zijn collega Paul Scholten, die een
scherpzinnig jurist was en zeer principieel, wat we toen een `goed'
vaderlander noemden, omdat het hem tegenstond het jodenbriefje' – de Arierverklaring – te tekenen. Scholten, misschien toch
wat al te veel formeel-juridisch denkend, besliste dat het een gratuite verklaring van een simpel feit was, alle collega's tekenden – en
Jan heeft er zijn leven lang spijt van gehad. Toen kort daarop een
zelfde verklaring voor de telefoon werd geeist, weigerde hij en
deden we het verder zonder.
Het ontslag van de joodse ambtenaren trof ook een aantal van
Jans collega's, maar tot enig verzet daartegen was toen de grote
meerderheid der academici niet te bewegen. De rector, de neuroloog Brouwer, en de secretaris van de Senaat, De Groot, behoorden
tot die `naleve' geleerden die hun taak zagen in het onder alle omstandigheden hoeden van de wetenschap en zorgen voor een ononderbroken produktie van academisch gevormden, zonder zich aansprakelijk te voelen voor wat daarbij misvormd werd. De leerlingen van het Vossiusgymnasium, waar vijf van de meest geliefde
leraren werden weggestuurd, reageerden anders. Onze zoon Bart
en zijn vriend Wouter van Zeytveld wisten te bewerken dat de
leerlingen op de dag na het ontslag op het voorplein van de school
bleven staan en ondanks vriendelijke aanmaning en poging tot
overreding weigerden naar binnen te gaan. De rector meende dat
hij om erger te voorkomen zelf iets moest doen en zond de leidende hoogste klassen naar huis voor een week. Wij konden zij het
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dan met kloppend hart - de actie alleen maar goedkeuren en afwijzend staan tegenover de voorstellen van vader Van Zeytveld, die
in paniek bij ons kwam oplopen om `er iets tegen te doen'. Wat had
hij trouwens willen doen? De linderen' hadden een volwassen
besluit genomen. Ik had nog een gesprek met Bruyn, de rector,
waarbij zijn verheugde instemming door zijn streng afkeurende
woorden heenstraalde, en over de trapleuning riep hij me na: `Zal u
vooral de groeten doen aan de jongens ?'
Op de vroege ochtend van 21 februari '41 kwam Wouter bij ons
de trap ophollen: `Alles staakt! Laat je bad vollopen!' We waren in
een uiterst gespannen feestelijke stemming, de stad gonsde van geruchten. Op de tramhaltes hielden oude dames de mensen die wilden instappen bij hun kleren vast, en wanneer het nog rijdend personeel dan ten slotte de wagen maar aan !6.jn lot overliet, ging er
een ovatie op onder de omstanders. Jan belde de universiteit op:
`Wilt u aankondigen dat ik geen college geef?' - `Zal ik erbij zetten:
wegens ziekte?' - Neen, ik staak.'
De februaristaking en de aanslag op het bevolkingsregister blijven voor mij de hoogtepunten van het verzet, omdat ze niet gewelddadig waren. Het geweld is voor mij gedurende de oorlog en
ook daarna een zwaar probleem geweest. Dat klinkt gewichtiger
dan het is, in zoverre ik nooit in de verleiding ben geweest,
geweld te gebruiken, en als ik ooit een revolver in mijn handen
had gehad, waarschijnlijk niet zou hebben geschoten, al kan ik
me indenken dat ik dat als onmiddellijke reactie op het zien van
wreedheid zou hebben gedaan, en misgeschoten. In het begin en
bij vlagen ook later, als er weer iets gebeurde, en ook al voor
de oorlog bij berichten uit Duitsland, kon je die machteloze stemming hebben, te feller naarmate je je machtelozer voelde van
sla-d'r-op of de roerige van alle-oela-oela's in de Zuiderzee. Je kon
je vuisten ballen en met je tanden knarsen als ze met hun `und wir
faaaahren . . .' voorbijdreunden, maar toch .. .
Heel in het begin kwam er eens iemand bij ons binnenlopen met
een van die vele geruchten, ditmaal over wat ergens in een groot
postkantoor gebeurd zou zijn. Een officier was daar, kennelijk
dronken, komen binnenvallen, had wat verwilderde bevelen uit[Is]
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gedeeld en gedreigd bij niet opvolgen van zijn orders de volgende
dag een paar mensen tegen de muur te zetten. De postdirecteur
was zijn beklag gaan doen bij 's mans chef, die de zaak hoog opnam
en zou onderzoeken. Een paar dagen later had hij de directeur te
verstaan gegeven dat de man `standgerichtlich erschossen' was.
Zonder zich in de waarschijnlijkheid van het geval te verdiepen
riep Jan iets van 'served him right'. Maar Jan Erik sprong op, riep
dat het schandelijk was zo iets te zeggen en het volgende ogenblik
stonden ze woedend tegen elkaar in te schreeuwen tot Jan zijn zoon
de kamer uit stuurde. Even later vond ik hem boven in tranen.
Waarom moest je zo tegen je vader uitvallen?' vroeg ik. De blik
waarmee hij me aankeek ging me door alles heen: je weet nu
immers nooit meer wat goed of slecht is,' zei hij.
1k loop bier vijfentwintig jaar mee rond, ik wil nu tot een afsluiting (?) van mijn gewetensonderzoek en van mijn oordeel komen.
Ik ben geen heldin – maar is dat een excuus ? – ik mis er de spontaneiteit voor, het zelfvertrouwen, de onpersoonlijke – en domme! –
offerzucht van de mier en van de 'light brigade'; ik heb een afkeer
van alle kansspel, zeker met mensenlevens als inzet, want `Blut ist
ein wunderbarer Saft,' ook het mijne. Voor honderd procent aanvaarden kon ik het verzet alleen waar het hulp aan vervolgden was.
Maar is dat niet ook een schone-handentheorie ? Je loopt altijd in je
eigen redenering vast wanner je een oordeel wilt uitspreken tegenover een zo verward en verwarrend gebeuren. Want waar lag de
grens ? Hulp aan onderduikers, natuurlijk, maar zaten de overvallen
op de distributiebureaus daar niet onvermijdelijk aan vast? En
waren die zonder wapens – zelfs al werd er niet geschoten – en zonder wapensmokkel en -diefstal mogelijk? En was de illegale pers,
die motor van de verzetsgeest, mogelijk geweest bij een indeling in
gewelddadig en ongewelddadig verzet? Jan stond er niet veel
anders tegenover dan ik. Wij waren al voor de oorlog gewaarmerkte antifascisten, dat maakte onze positie bedreigder en dat kon
als redelijk argument gelden om je niet verder bloot te stellen, en
dat temeer omdat je niet alleen jezelf, maar ook anderen in gevaar
bracht. Maar is dat eigenlijk niet een even laffe drogreden als die
[0]

OMZIEN IN VERWONDERING

van de man die zich koest hield `omdat er na de oorlog nog zoveel
van hem verwacht werd' ? Hetzelfde gold immers ook voor anderen en bij sommigen leidde dat tot de consequentie dat ze zich vanaf
het allereerste begin als 'Tote auf Urlaub' beschouwden. Het was
objectief waar dat ons huis geen veilige schuilplaats was – herhaalde
invallen hebben het bewezen – maar dat kon je er toch niet van
afhouden to doen wat het lot je toeschoof: wie zich bij ons aanmeldde namen we op met gedeeld risico. Het klinkt gratuit berouwvol als ik nu zeg dat het niet genoeg was, maar was het dat
soms wel?
We schreven, Jan vrij geregeld en ik of en toe, voor de illegale
pers. We raakten verzeild in een paar `groepen', zoals die zich toen
in de krampachtige behoefte aan eenheid en plannenmaken als
surrogaat voor daden vormden. Jan zat in een politieke plangroep
met aanvankelijk onder anderen Johan Brouwer, maar diens geest
ging meer naar daden uit: `Ik ben zo laf dat ik mezelf voortdurend
moet bewijzen dat ik durf.' Ik zat in een groep met een plan voor
ogen, waaruit op den duur, nadat onze groep zich verenigd had
met een tweede die hetzelfde doel nastreefde, de Federatie van
Kunstenaarsverenigingen zou ontstaan. Jaap Bot, Gerrit van der
Veen, die zich al gauw om dezelfde reden als Johan Brouwer terugtrok, Jo Voskuil, Henk Reinink, Mari Andriessen, Willy Sandberg
en Nico Donkersloot maakten er o.a. deel van uit. Jaap Bot,
organisator als hij was, ontwierp het schema met de Raad van de
Kunst aan de top; op den duur is het er in de praktijk wel een beetje
anders gaan uitzien dan hij bedoelde. Ik schreef in het najaar van '44
al de oproep aan alle Nederlandse kunstenaars die we dadelijk na de
bevrijding de wereld inzonden. Ik gaf boodschappen door, gaf in
het huis in Blaricum, waar ik sinds januari '42 woonde, gelegenheid
voor ontmoetingen of zocht onderdak voor wie dat nodig had, en
natuurlijk hielp ik geld en bonkaarten rondbrengen en bezittingen
wegwerken. In de bestaande situatie was het, als je geen `viervoeter'
was, onvermijdehjk dat je dingen deed waar potentieel de doodstraf
op stond, maar waren wij 'illegalen' ? Als iemand mij na de oorlog
vroeg : "Jij was natuurlijk ook bij de illegaliteit ?' met in de toon iets
van je-was-toch-ook-in-de-club, dan zei ik een beetje korzelig:
[17]
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`Nee!' En het klinkt misschien wel roerend als oude mensen van nu
(mannen en vrouwen) met een trotse glimlach van `mijn commandant' spreken, toch zou ik liever bij hen het besef ontmoeten dat ze
het niet over hun avontuurlijke glorie, maar over hun schande
hadden, want een vrij mens voelt zich niet gelukkig met een commandant, en commandanten zijn maar al to nauw verwant aan
kolonels.
Is dit allemaal in de grond alleen maar een uiting van spijt om het
verzuimde? Ik kan de oorlog nu, na vijfentwintig jaar, alleen zien
als onvoltooid verleden, dat wil zeggen: in samenhang met wat
daarna gebeurd is en vanuit het punt waarop ik nu sta.
Daarbij komen twee dingen naar voren. Het eerste is het grote
bedrog en zelfbedrog van de eenheid van ons yolk uit de bezettingsperiode. Wanneer wij een groep, een yolk, eigenschappen toekennen, dan zijn dat onvermijdelijk generaliseringen, of beter : elitiseringen. Wij nemen een bepaalde, weliswaar soms drijvende, groep
voor het geheel. Natuurlijk was iedereen er in de oorlog van vervuld hoe hij met zijn naastbestaanden er veilig doorheen zou komen, en voor de meesten hield het daarbij op, en was het alleen
nog de vraag of ze dat deden door een lidmaatschap van de NSB
— 'ik heb nooit eens een mazzeltje, misschien wed ik wel weer op
het verkeerde paard,' zei er eens een tegen me —, door de zwarte
handel, door inleveren van koper en tin, geven aan de Winterhulp,
doodliggen en, na september '44, bijdraaien. Voor de overigen was
de scheiding een simpele zaak: je was `goed' of je was `verkeerd'.
De grote illusie was de eenheid onder de `goeden'. In een artikel in
Vrij Nederland van december '69 is die illusie en al het bedrog dat er
na de oorlog uit gevolgd is nog eens uit de doeken gedaan, toen het
`Veteranenlegioen' de herdenking van de befaamde overval op de
strafgevangenis van Leeuwarden exclusief aan zich trok.
Toen Jan in '42 in het kamp Amersfoort zat, werden daar 8o
mannen van de OD vermoord. Ze marcheerden militair dapper
naar de executieplaats langs het front van de daartoe opgestelde gevangenen. De Duitsers hielden van zulke vertoningen. Jan had
tevoren lange gesprekken met hen gehad en hij vertelde o.a. met
bewondering over de katholieke Delftse professor Mekel, die de
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avond voor zijn dood zich belangstellend verdiepte in Barts geologiestudieplannen, zijn mogelijkheden in het yak overwoog en een
literatuurlijstje voor hem opstelde. Maar Jan huiverde bij de ervaring hoe dicht veel van deze mensen ideologisch bij hun vijanden
stonden, al verwierpen ze met overtuiging hun methoden.
De eenheid was een illusie , dat was tot daaraan toe wanneer men
binnen die eenheid in verdeeldheid voor een gemeenschappelijk
doel had gestreden. Maar het doel was even weinig gemeenschappelijk als dat van onze zij-aan-zij strijdende bondgenoten. Het deed
zich op kort zicht voor als : de moffen eruit. `Sla de mof op zijn
kop,' zei de damesstem van Wilhelmina voor de radio en iedereen
gnuifde, maar schematisch gezien was het voor de ene groep : God,
Nederland en Oranje, voor de andere: antifascisme en strijden voor
een socialistische maatschappijvorm. Dat betekende dat bij niet zo
weinig tot dan toe gematigde socialisten het ideaal, neen, van toen
uit gezien: het plan, veel scherper en radicaler gesteld werd, al
genazen ze daar na ' 45 weer snel van. Ik herinner me een bezoek bij
Mansholt, die tijdens de bezetting op zijn boerderij in de Wieringermeer woonde, waar bij veel onderduikers borg en nooit een
fourageerder met lege handen wegstuurde. Jan en hij hadden een
lange discussie over de nationalisatie van de grond, die Mansholt na
de oorlog onvermijdelijk achtte en die Jan, hoewel hij er niets
tegen had, nog niet zo binnen bereik zag.
Het grote zelfbedrog was, dat onder de druk van het onmiddellijke doel: de nationale bevrijding, het Nederland en Oranje altijd
de boventoon kreeg. Men hoeft er de illegale pers maar op door te
lezen. God, Nederland en Oranje, dat betekende niets anders dan:
de mof eruit en dan `herstel van rust en orde' en vooral ertegen waken dat in de verwarring, in het vacuum, geen oproer of revolutie
uitbrak. Een van de ergste dingen van de oorlog was deze onzindelijke verwarring en het daarop voortwoekerend fervent worden
van het redeloos nationalisme, en je behoefde niet verbaasd te zijn
die giftige plant even welig te zien opbloeien in het `boeddhistische' Japan, het `socialistische' Rusland, en het `vrije', het `zakelijke' Amerika. Was het ook bier al niet tijdens de oorlogsdreiging
van de jaren '3o omhooggeschoten, ook in de communistische
['91
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pers, en had een illegaal blad zonder dat enige vat op zijn lezers
kunnen hebben? Was niet ieder die van `totalitarisme' verdacht
kon worden er voor alles op bedacht te tonen hoe dierbaar het
vaderland ook hem was?
Zeker, er was aan de andere kant ook toenadering : tot dan toe
min of meer conservatief gelovigen waren niet alleen door de
oorlog, maar niet minder door de voorafgaande cirisisperiode,
de ogen opengegaan, en zij raakten ervan overtuigd dat op grond
van het evangelie de maatschappelijke verhoudingen ingrijpender
dienden te verschuiven dan Rerum Novarum zo doodvoorzichtig
had aangekondigd. De meest consequenten van hen zijn na de oorlog enkele van de `doorbraak'-mensen geworden die merkwaardigerwijs meestal op de linkervleugel van de PvdA te vinden waren.
En in het laatste decennium voltrekt zich nationaal en internationaal een sociale doorbraak in tot dan toe confessioneel samengehouden tegenstrijdige belangengroepen, ja, in de kerken zelf,
maar dan ook wel uitgedaagd door een onbeschaamd rassemblement van economisch imperialisme en militaire macht. Aan de
andere kant stonden ook Nederlanders, voor wie de 'oplossing van
het werklozenvraagstuk' van voor de oorlog leerschool en aanloop
was voor de door hen georganiseerde 'arbeidsinzet' ten bate van
de vijand tijdens de oorlog (zie het boek van Sijes), zoals Spanje
militair de leerschool voor de oorlog was geweest. Dat waren
`verraders', goed, maar zei niet de directeur van een groot concern
die 'ook wel iets met het verzet te maken had gehad' een paar jaar
na de oorlog in grinnikende onbevangenheid tegen mij : Vat zo
fijn was van het verzet, dat was dat sommige van onze mensen
samen met de vakbondsleiders in het schuurtje hebben gezeten,
en daardoor valt er nu met ze te praten.'
Hoe dan ook, het socialisme was voor 'later', God, Nederland en
Oranje voor nu, en dus was je al min of meer verdacht als je niet
enthousiast naar alle radiopraatjes van de dappere oude dame in
Londen luisterde, zoals je speciaal onder intellectuelen verdacht
was als je niet ontroerd werd door de Olympier-redes van Thomas
Mann vanuit California.
En toch: ik heb in ik weet niet meer welk vroeg voorjaar in de
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oorlog eens met de trein van Amsterdam naar Den Haag gereisd.
Het was een heldere ochtend met scherp zicht, met die atmosfeer
die Vermeers Gezicht op Delft zo ontroerend maakt: de golflijn van
de duinen, bier en daar een naakt bosje, vlekken gele en paarse
krokussen en de rechte sloten draaiend vanuit de horizon. Ik keek
en keek door mijn tranen heen, met de gewaarwording die Ida
Gerhardt in Het Carillon zo zuiver gevat heeft: `Nooit heb ik wat
ons werd ontnomen f zo bitter, bitter liefgehad.'
Maar nauwelijks minder bitter was de weifeling: heb ik het nu
zelf ook al te pakken? En ik was maar matig verheugd met uitspraken van mensen die in kamp of gevangenis `naast de Bijbel
zoveel steun hadden gevonden in de Erflaters of de Lage Landen' ,
want ik dacht onzeker: wat hebben ze er eigenlijk uitgehaald?
Anderen hebben op grond van betere gegevens dan waarover ik
beschik zonneklaar aangetoond hoe G, N, & 0 getriomfeerd
hebben in de bundeling van het verzet op het op zichzelf al verdacht initiatief van Londen ter wine van rust en orde, dat wil zeggen: de status quo. En hoe dat streven zich heeft voortgezet in het
optreden van de `vertrouwensmannen', de B s en het alles absorberend Militair Gezag.
Niet minder duidelijk was de triomf van G, N, & 0 tegenover
de Dood. `Onze doden' worden altijd weer begraven, herbegraven,
gevierd en herdacht onder de emblemen van deze drie-eenheid,
en het zou, geloof ik, ook door veel ongelovigen als kleinzielige
doordraverij worden opgevat, wanneer een vader er bezwaar tegen
zou maken dat zijn zoon begraven ligt onder een van die talloze
kruisen met die animistische, naar een geest van hoger leven omgehutselde toverspreuk: RIP. Want wat denkt men zich daarbij, of
wordt er, als zo vaak in geloofszaken, helemaal en principieel niet
bij gedacht? Hier en daar in Limburg of Staphorst ziet men er
misschien nog een bezwering tegen spokende gestorvenen in. Dat is
tenminste eerlijk zelfverweer. Waarom zijn alle niet meer uiterst
primitieve voorstellingen van het eeuwige leven zo vaag en als
opzettelijk ondoordacht? Een wilde jonge kerel die achter sportrecords aanjakkert rijdt met zijn auto te pletter: RIP. Een zorgzame
moeder van acht kinderen verdrinkt: RIP. Een sluipende kanker
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smoort de man die met rusteloze energie achter het geheim van een
kankervaccin aanliep : RIP. Waarom, als men werkelijk aan een
eeuwig leven gelooft, niet : mogen zij in het hiernamaals hun activiteit, hun zorg, hun talenten verder ontwikkelen en toepassen?
RIP, of op zijn best die eeuwige witte hemden en het koor der
engelen, zoals na de dood van mgr. Beckers nog iemand voor de
TV vertelde, dat hij zich daar nu stellig weerde en `niet ergens
achteraan met een bromstemmetje, maar met een heldere tenor op
de eerste rij'.
En om het grote bedrog af te ronden herdenken we nu onze
doden te zamen met die arme jongens die naar Indonesia zijn gedreven in dienst van het zinloos verzet tegen de bevrijding van een
ander yolk en om de driekleur overeind te houden boven de
`gekerstende' steentijdbeschaving van Irian, en met de Koreas s-ers, die hun nationaliteit verloren hadden in dienst van een
vreemde mogendheid en de kans kregen die terug te winnen in de
dienst van een andere. De Duitsers hebben in zekere zin de oorlog
gewonnen door hem te verliezen: de nederlaag hielp hen van de
gecompromitteerde Hitlerbende af en ze werden in de watten van
de welvaartstaat gepakt om hun niet gecompromitteerde militaire
vermogen zo gauw mogelijk in te schakelen in het anticommunistische front. Wij hebben in zekere zin de oorlog verloren door hem
te winnen, want de triomf viel allereerst toe aan G, N, & 0, wie
zich in het verzet begeven had om de cultuur te redden, werd in het
uniform van het MG gestoken voor hij daaraan kon beginnen, en
wie eens gezongen had:

Wie zich in leuzen en chevrons vermeit
Is altijd iemand van verdachte zeden,
maakte zich nu op om naar de gunst van Malan en Verwoerd te
gaan dingen en droomde van een Nederlandse Leeuw.
Het tweede thema van mijn onzekerheid hangt met nog een andersoortige indeling van het verzet samen. wanner we van `goed'
en 'font' spraken en alles binnen iedere groep over een kam schoren, verdonkeremaanden we niet alleen politieke tegenstellingen,
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maar ook die van menselijk karakter, bedoeling en lot. Op de
befaamde anjerdag – alweer die onzindelijke verwarring : de kakkineuze buttonhole van een recent s Aer als embleem van het verzet –
op die dag kwam Bart met een besmeurd en gescheurd overhemd
thuis, en een blauw geslagen rug : dat tuig werkte met boksbeugels!
Er kwamen wat bravoure-achtige verhalen los over een groep
schooljongens, die onder de neus van de Duitsers bedreigd joods
bezit geborgen hadden en die voor als het zo ver was, over goed in
de kelder verstopte trotyl beschikten. Een jaar later stonden ze voor
een executiepeloton. Heiden, maar misschien zinloos heldendom,
kon ik niet laten me af to vragen. En als Bart nu eens niet ziek geworden was en daar ook had gestaan? Had ik dan wel m6eten
geloven in de zin van hun offer ?
In de zomer van '41 zat ik weer in de eindexamens, o.a. in Hoorn,
en ik dronk er op een terrasje in de zon een kopje koffie met aan een
tafeltje naast me een groep jonge jongens en een meisje. Van die
aardige, stoere Noordhollandse jongens, zoals ik ze ook bij de
examens zag : blonde kuiven, wat slordig in hun houding en taal,
wat links, vaak pienter en met een slechte uitspraak van het Frans.
Achter mijn krant volgde ik hun gesprek en na een kwartier draaide
ik mijn stoel om en kwam bij hen zitten.
Weten jullie wie ik ben?'
Neen, mevrouw, hoe zouden we?'
Weten jullie ook niet dat ik woord voor woord jullie gesprek
gevolgd heb? Dat ik jullie zó zou kunnen aanbrengen ?'
Ze reageerden wat lacherig : 'Maar dat zal u toch immers niet
doen!' Maar het meisje viel me nerveus bij : `Mevrouw, ik zeg ze
aldoor al . . Ik heb een ernstige preek tegen ze gehouden, maar
. . . hoeveel van die aardige stoere jongens zijn de oorlog doorgekomen ? En: hadden zij toch gelijk, en mijn voorzichtigheid niet?
Wanneer op de bijeenkomsten in het Stedelijk Museum Gerrit
van der Veen in het overschuimend enthousiasme van zijn dadendrang halfluide gesprekken hield over zijn meer daadwerkelijke
activiteiten, luisterde ik met bewondering en weerzin. Ik kwam
nooit los van die tegenstrijdigheid; ik had een diepe bewondering
voor mensen die chidden, voor boeren die hele groepen joodse
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kinderen of voor de `Arbeitseinsatz' bewaarde jongens wisten te
bergen, voor Johan Brouwer, die zichzelf bewijzen moest dat hij
moed had, maar ik huiverde voor die zinloze verspilling van mensenlevens door branie en kletszucht. Rationalisering van mijn angst,
voor mijn kinderen, mijn man, mezelf? 1k kon alleen maar met
ergernis reageren op de gewichtigdoeners, de illegaaltje-spelers,
de hysterici met te weinig fantasie, die alleen maar zichzelf in hun
heldenrol zagen, op mensen die je op straat aanspraken om je knipogend te zeggen dat ze wel wisten dat die-en-die bij je ondergedoken was, het meisje dat stralend vertelde dat ze, als ze gearmd met
`hem' door het dorp liep, zijn revolver aldoor tegen haar heup
voelde, de onderduiker, die na een dreigende inval, waarbij haastig
alle bezwarende papieren de kachel in gewerkt waren, triomfantelijk een joist geschreven artikeltje of pam.fletje uit zijn kleren viste,
dat hij toch lekker bewaard' had.
De hoofden van de geredden laten zich tellen; daar heb je houvast aan, maar is er een norm die aangeeft of de oorlog een dag
korter geduurd zou hebben zonder gewelddadige sabotage, zonder
die handvol over de grens gesmokkelde neergekomen piloten?
Een weegschaal die de winst afweegt tegen het leed van executies
en concentratiekampen? Is het krenterig daarnaar te vragen? Verval ik ook in een schone-handen-illusie? Er bestaan geen schone
handen in een oorlog; zijn de vuilste niet die van hen, die ze niet
veil wilden maken, die `omdat ze hen daardoor misschien in gevaar
zouden brengen' hun joodse vrienden meden en hun joodse medewerkers in veiligheid brachten door ze maar vast te ontslaan? 1k
ben niet herolek, laat ik dan tenminste de moed opbrengen deze
vragen te stellen. In de oorlog kreeg alles een groter formaat: het
heldendom en de lafheid, offervaardigheid en hebzucht en ga maar
door. Alles kreeg een andere kleur: `onze bondgenoten' zei de stem
van Wilhelmina in de radio, en dat woord suggereerde jets van
hartelijke steun en samenwerking en maakte eensklaps de waarde
van de tot nu toe hooggehouden neutraliteit flauw en hol, 'de
vaderlandse bodem bevrijden' en we vergaten dat dat een woord
was uit de domme schoolboekjes.
Er zat een groot stuk romantiek in het verzet en in de hele oor[24]
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logssituatie, een bevrijding van sleur en opgelegde moraal. Het gaf
een grote voldoening, met een gerust geweten dingen te doen die
tot nu toe op de lijst der streng verboden zonden hadden gestaan:
liegen, stelen en schrift vervalsen, waarvan de verlokking in de
`normale' maatschappij alleen bij het invullen van het belastingbiljet en het smokkelen op reis als begrijpelijk-onweerstaanbaar
wordt gezien. De kachel, die brandt op uit parken en plantsoenen
gekaapt hout en de blokjes die tussen de tramrails zijn uitgebroken,
geeft een zeer bijzondere straling. En heeft het vrije bestaan in een
democratische wereld ooit een intenser gevoel van vrijheid opgeleverd dan het besef over de macht te beschikken, zonder gewetenswroeging te doden wat je haatte? Er zat ook voor de grimmigste
verzetsman die onder de zwaarste dreiging leefde Ha, misschien
juist voor hem - jets aantrekkelijks in, uit de routine van zijn baantje te stappen, uit de beslotenheid van zijn gezin en de sleur van de
echtelijke trouw, en als een vrije vogel door het land te zwerven
van schuiladres naar schuiladres en onder een gefingeerde naam.
Iloevelen konden in de eerste maanden na de bevrijding nog geen
afstand doen van de vrijheid-der-onderdrukking en het symbool
daarvan: de schuilnaam? En het zou wel interessant zijn, een statistiekje te zien van allen die het na de oorlog niet opbrachten terug
te keren onder het oude juk van het baantje, de studie, het huwelijk
en het gezin, maar met nieuw werk en nieuwe verbintenissen een
nieuw leven begonnen. Met dan graag een sterretje bij de gevallen
die na verloop van tijd weer naar de oude verhoudingen terugkeerden. Het is trouwens een opmerkelijk verschijnsel, hoe snel
`rust en orde' zich vanzelf in het uiterlijk leefpatroon herstelden.
Alle deugden en ondeugden stonden opeens weer op hun, nu ja,
wat kartelig afgegrensde plaats en de straatjeugd, die de honderden
ruiten van het Amstelstation in de oorlog had doen sneuvelen,
taalde niet naar de nieuwe die ze kwamen vervangen.
Nu na vijfentwintig jaar : ou sont les neiges d'antan? En waar
zijn onze helden gebleven? De doden zijn rustig begraven en ze
krijgen niet eens pondspondsgewijs, maar alien gelijkelijk hun
j aarlijkse herdenking, zij het dan in een wat vreemd gezelschap.
Maar wat doe je met de levende helden voor wier heldendom geen
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emplooi meer is? Er zijn er die waardig beloond in het gestoelte
der ere zijn gekomen, vooral als ze in de hoek van G, N, & 0
thuishoorden, naast een aantal andere lieden, van wie we in '45,
neen, toen al niet meer, maar in '44 nog geloofden dat ze zich
voorgoed onmogelijk hadden gemaakt, maar plotseling van een
voor de wederopbouw onmisbare bekwaamheid bleken te zijn.
Er zijn er ook zoals de februaristakingsleider Piet Nak, van wie men
onlangs moest constateren dat hij eigenlijk vergeten was.
Er zijn er ook te veel – die zichzelf als helden niet vergeten kunnen, die zijn blijven hangen in de clubgeest van was-je-ook-bij-deillegaliteit, en in de verstarde reiiniesfeer der oud-kampgenoten.
Relines zijn altijd uit den boze: van familie, van studenten, van
s sers en van kampgenoten. Ze trachten iets in leven te houden dat
dood is, want als ze zich een nieuw levend doel voor ogen willen
stellen, als ze beseffen dat er nog altijd een fascisme te bestrijden
valt, dan moet dat niet gebeuren in de afzondering en zelfs niet
onder leiding van wat zich als een gebrevetteerde elite is gaan beschouwen, maar vanuit het bier en nu. Wie in de studentenwereld,
in het verzet, in een concentratiekamp vrienden heeft opgedaan met
wie hij verder kan leven, heeft daar geen reunie voor nodig ; mensen
die erheen gaan en die zelf hun verdere leven niet gesleten hebben
als oud-student of oud-verzetsstrijder, komen gewoonlijk terug
vol ergernissen over figuren, die hun status en hun bindingen louter aan het verleden ontlenen. De verzets-reiinist doet bovendien de
ervaring op dat de eenheid der `goede vaderlanders' al lang is opgesplitst in `reactionairen' en `communisten' of wat daar verder tussenin ligt, en dat zelfs binnen die groepen zuiveren en minder
zuiveren wat argwanend langs elkaar heen lopen. De eenheid had
immers vrijwel uitsluitend berust op de smalle basis van een voorlopige gelijkgezindheid en op het wat bredere toeval van het gemeenschappelijk pech hebben en betrapt worden bij koeriersdienst,
bonnensmokkel of alleen maar het al of niet toevallig verkeren in
verdacht gezelschap. Jan is eenmaal naar een rewire van oudAmersfoorters geweest. `Dat nooit weer,' zei hij daarna. lk heb
dezelfde bezwaren tegen bedevaartplaatsen, hoe vurig ik ook het
niet-vergeten belijd en het met het oog op de toekomst levendig
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houden van wat al geschiedenis geworden is voor nieuwe generaties. Misschien speelt mijn antipapisme er doorheen, maar ik heb
een weerzin tegen het aanstaren van de lege huls en dan vaak nog in
gezelschap van elkaar schuwende gelovigen en alleen maar
nieuwsgierigen. Het graf van Marx zal ik evenmin bezoeken als dat
van mijn ouders, het Anne Frankhuis, hotel De Wereld, Overloon,
Auschwitz of de `eenvoudige herberg', pieteitvol gerestaurcerd,
waar die of die held of grote der aarde gelogeerd heeft of toevallig
gestorven is.

[27]
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In de zomer van '41 bleek Bart tb te hebben, begin september
brachten we hem naar Moog-Laren, `voor drie maanden voorlopig'
heette het. Zonder enige ervaring geloofden we dat; het zou vijf
jaar worden. Ik had, afgezien van de angst om de toen nog zo
fatale ziekte, het gevoel of ik een wilde vogel in een kooi stopte.
We werden ontvangen door de directrice, een klein autoritair
vrouwtje met een stijfgehouden nekje. Ze nam volkomen zakelijk
de personalia op en maakte een handgebaar naar een verpleegster
in de deur, die ons verder de weg zou wijzen, terwijl ze de jongen
een sputumpot toeschoof, die als een felle plek kobaltblauw op haar
bureau in de zon stond te glanzen: `een lazarusklep,' dacht ik. Ik
neem aan dat de verpleging goed was op Hoog-Laren, de verzorging zo goed als mogelijk en dat betekende op den duur slecht;
gelukkig werd er voor de meeste patienten wel iets georganiseerd:
wij kregen melk van Oud Bussem en Jan Erik sleepte met grote
toewijding alles aan wat hij in Ruinen en Doornspijk op de kop
kon tikken. Het regime was, daar de directrice alles aan recreatie
dwarsboomde wat zij niet had bedacht — en dat was niet veel — nog
geestdodender dan de oorlogsomstandigheden al onvermijdelijk
maakten. Tot mijn treurigste persoonlijke oorlogsherinneringen
behoort die verveloze bezoekerszaal van Hoog-Laren, als een versleten derdeklas wachtkamer, — tot de beste Barts incasseringsvermogen: hij schold op de directrice, hoonde over de politieke slapheid van sommige doktoren, maar bleef zo goed en zo kwaad als
het ging doorwerken en vol gespannen aandacht voor wat er
buiten het hek gebeurde, en hij klaagde nooit.
[28]
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Incasseringsvermogen was overigens een eigenschap die je in die
jaren in jezelf en anderen ontdekte, en meer als een nood dan als een
deugd. Sinds het verbod voor de joden om bij anderen aan huis te
komen gingen we veel naar onze joodse vrienden en met name naar
de Pressers. Hij was leraar aan het – voorlopig! – voor de joodse
kinderen in stand gehouden lyceum en had dus een voorlopig
– wat was niet voorlopig ? – `Ausweis'. Er werd veel gepraat op die
avonden, over ales: radioberichten natuurlijk, over de grote kansen van de oorlog en de kleine van de inkrimpende voedselvoorziening, we genoten intens samen van kleine meevallers: een paar
repen chocola, een flesje room, dat een van ons georganiseerd had,
en we spraken veel over later, later, als het voorbij was. En er werd
muziek gemaakt; Deetje had een lieve stem. Maar we luisterden
ook naar buiten toe, want de razzia's waren begonnen, soms hoorde
je de zware wagens aandreunen, en een Ausweis is maar een vodje
papier, een administratieve vergissing is altijd mogelijk. En intussen
deed het er toch alles toe, wat Max Weber daar en daar bedoeld had
en of Huizinga's eerste Amerika-boek niet beter was dan zijn tweede, en bleef Schubert even hartveroverend als altijd.
In een relaas als dit over de oorlogsjaren zouden eigenlijk van dag
tot dag drie punten gereleveerd moeten worden:
In de eerste plaats de vraag die we vaak als kopje aantreffen in de
veelsoortige huishoudelijke rubrieken van de pers in de welvaartsstaat : wat eten we vandaag ? Maar dan niet in de zin van: hoe zullen
we nu weer eens iets nieuws verzinnen, maar in de zin waarin
tweederde van de mensheid hem nu nog altijd stelt: hoe vinden
we vandaag weer iets om op te kauwen? Toen we in de zomer van
'4o ons ervan bewust werden dat de Duitsers het gebied tussen
Narvik en de Pyreneeen bezet hadden, was een van onze moedgevende gedachten: nu zullen we met hen samen moeten hongeren
tot de bevrijding, moedgevend, omdat het inhield dat je, zo je al
niets kon doen, toch een dagelijks offer zou brengen dat je door
heroIsch hongeren het einde dichterbij bracht. De werkelijke
ervaring was oneindig gecompliceerder: een vermenging van de
kleine voldoening om wat je voor eigen kleine kring veroverde,
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schaamte om wat je anderen onthield, de gemakkelijke drogreden
met een grond van waarheid, dat je toch niet gelijk op kon delen,
de hypocriete voldoening dat je alles wat je van de zwarte markt
sleurde aan de bezetter onthield, en bovenmatige zelfvoldoening
om wat je wel eens afstond. En ten slotte de onberedeneerde dierlijke gulzigheid. Nu na meer dan 20 jaar besef je hoe in je anekdotische herinneringen alles wat met voedsel te maken had pijnlijk
scherp is ingegrift: mijn oprechte woede tegen de kinderen die
stiekem mijn moeizaam gehamsterd voorraadje chocoladerepen
geplunderd hadden, mijn verbijstering over het verwende ondergedoken joodse mevrouwtje, dat, god weet om erger grieven en
angst te onderdrukken, zich beklaagde dat er geen zure appelen
meer te krijgen waren voor bij de rode kool. Een avontuur in de
trein: ik loop op het Amsterdamse perron langs de overvolle derdeklas-coupes en overwin ter wile van het plaatsje tussen hen in mijn
weerzin tegen de benauwde geur die uit een paar Spakenburger
vrouwen opstijgt. Ze zijn belast en beladen met wat ze volgens hun
enthousiaste verhalen in de stad ingeruild hebben voor een voorraad gerookte paling. Er komt nog een bejaarde Spakenburgse binnen : een jong meisje staat op om haar plaats aan te bieden en ze
wordt beloond met een palinkje, dat van het ruilmiddel is overgebleven. `Ik had ook wel willen opstaan,' zegt een vrouw tegenover
me spijtig. ` Nou, dan u ook een palinkje!' en de vrouw springt
onmiddellijk op om uit het portier geleund het kostbaar geschenk
door te geven aan haar dochter, die in kennelijke staat van zwangerschap op het perron staat en `zo belust' is, en het loopt erop uit dat
de Spakenburgers in een stralend besef van weldoen de goudglanzende waterdieren gaan uitdelen en ik triomfantelijk met twee
palinkjes bij Bart op Hoog-Laren kom.
Het tweede element dat alle oorlogsdagen doortrok was de
Stem. De stem die ergens van achter een houten beschot, uit een
tochtig luik op zolder of in een kelder kwam, de stem van de
radio, doorschoten met het geknetter van de stoorzenders. Ik luisterde liever naar de BB c dan naar radio Oranje, omdat ze neutraler
klonk: 'Here is the news and it is Frank Phillips reading it'. je pro-.
beerde niet je Phillips of MacLeod voor te stellen; ze waren alleen
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maar een stem en je herkende de stemmen. Lou de Jong en Den
Doolaard waren persoonlijker, om van de lieve onderwijzeressenstem van Wilhelmina niet te spreken : ze deden een beroep op gevoelens die je niet wenste te hebben, en je nam ze de slechte berichten persoonlijk kwalijk, om de manier waarop ze ze verpakten.
Ik kon me op kritieke momenten lekker overgeven aan de vertrouwde ontroering van het Wilhelmus, maar ik verdroeg slecht
dat `Oranje-Lou' daar consequenties uit trok ten aanzien van mijn
vaderlandse solidariteit.
Hoe dan ook, we leefden op het nieuws. Deze oorlog bracht
niets van de lauwe 'im Westen nichts Neues'-sfeer, die vooral de
neutralen in '14–'18 beving. Na de dynamiek van de bezetting van
West-Europa was er tijdelijk een afwachtende verstarring gekomen
die pas weer doorbroken werd door het nieuws uit Afrika: de
overrompelende opmars van Rommel en eindelijk de tegendruk
van Auchinleck en Montgomery, en dan Stalingrad. Oorlogsberichtgeving werkt weinig op de fantasie juist van hen die onmiddellijk bij de afloop betrokken zijn; 50.000 doden in Afrika, 50.00o gewonden in Afrika, weer 50.000 doden in Afrika, dat is zoveel stappen voor- of achteruit naar ons Joel, niet :150.000 mensen in gloeiend zand en prikkeldraad, verdorstend, leegbloedend, verrottend
in de zon.
In het najaar van '42 had ik een verbijsterende en zelfonthullende
droom. Wij – Jan en ik – waren in het huis van de Kramersen in
Oegstgeest, het huis waar, in die droom althans, altijd muziek en
nooit zorg was. Samen met Hans liepen we het keldertrapje af, dat
overging in een eindeloos lange, onregelmatig-ruwe zandstenen
trap van een catacombe. Met zijn drieen droegen we een klein
doodkistje zonder deksel, waarin een gestorven meisje lag. We
hadden geen van drieen iets met dat meisje te maken, we voerden
een neutrale opdracht van een onbekende uit door haar weg te
brengen en in de wandnissen, waar we langs liepen een geschikte
plaats voor het kistje te vinden. In een passende nis schoven we het
naar binnen, maar op dat moment ging het wasbleke kind overeind
zitten in het kistje, zodat haar hoofd de zolder van de nis raakte. Ze
sprak niet, ze maakte geen gebaar, alleen haar houding toonde
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verzet en angst om alleen achtergelaten te worden. We spraken
haar fluisterend toe. Ik weet niet wat we zeiden, maar wel dat het
de meest lege en valse troostwoorden waren die zich denken laten,
tot het kind weer gelaten achterover zonk. Toen liepen we sluipend
terug door de lange catacombengangen en kwamen ten slotte
met een gevoel van intense opluchting langs het keldertrapje in de
smakelijke keukengeuren van het Kramershuis.
De derde desem van ons oorlogsbestaan was het gerucht, die
tegelijk enerverende en troostende luchtstroom van herwaarts over,
bij iedere ontmoeting, in iedere winkel, op iedere straathoek kon je
iets opvangen: heb je gehoord dat? Ze zeggen dat... Was het
waar ? Niet geloven en verder vertellen, zeiden we als het een sterk
verhaal was.
Sinds de eerste groep gijzelaars was weggevoerd leefden we onder
de latente dreiging van een herhaling, en er kwam geen zelfoverschatting te pas aan de veronderstelling dat Jan op de lijst stond.
Enige malen ging hij – de overvallen hadden gewoonlijk 's nachts
plaats – op een of ander gerucht elders overnachten, ook wel bij de
Pressers merkwaardigerwijs. Maar wij waren niet bedacht op persoonlijk gevaar bij het bericht, eind januari '42, dat er een 'bomaanslag' – er sneuvelden een paar stoelen bij en het leek erg op een
provocatie – was gepleegd op het gebouw van de NS B-studentenorganisatie. De Duitsers bleken echter te vinden dat er iets gebeuren
moest in Amsterdam, en besloten 8o `notabelen' als gijzelaars, maar
in werkelijkheid als gewone gevangenen, naar het kamp Amersfoort te sturen. En omdat professor De Groot, de secretaris van de
Senaat, het niet nodig had gevonden de vijf collega's die hij zelf
samen met een of andere onderhorige van Seyss Inquart voor deze
onderscheiding had uitgezocht, van tevoren te waarschuwen, waren we volkomen verrast toen er midden op de dag een stel heren
naar boven kwam draven om Jan mee te nemen, o, alleen maar
voor even een kort verhoor in de Euterpestraat, neen, heus, dat
vluchtkoffertje hoefde niet mee. Ik haalde mijn schouders op en zei
dat ik dat lied meer gehoord had. Jan nam afscheid of het inderdaad
om een korte wandeling ging, Jan Erik en ik zwaaiden hem na uit
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het raam, toen hij in zijn lange zwarte jas, die we de koetsiersjas
noemden, tussen die twee kerels in door de hoge sneeuw naar de
tram liep, en ik vroeg me in een heldere verdoving of of ik hem
ooit zou weerzien. We telefoneerden links en rechts, geruchten
viogen als een wervelwind door de stad. Ik belde de rector op, die
me raadde vooral rustig te blijven en ophing, kreeg contact met
vrouwen van andere slachtoffers, hoorde dat ze naar de Weteringschans waren overgebracht en ging de volgende ochtend samen
met Hetty Tielrooy daarheen met toch maar weer het vluchtkoffertje en een pakje omkoopsigaretten. We troffen een vriendelijk oud cipiertje, en we waren niet radeloos genoeg om het komische niet in te zien van hoe die brave man jammerend zijn korte
armpjes omhoog stak: 'Och lieve kindertjes, waarom zouden jullie
me sigaretten geven, ik kan immers toch niets voor jullie doen!'
Maar hij liet wel doorschemeren dat ze al doorgestuurd waren, en
inderdaad kregen we daar - altijd correct! - na een paar dagen
bericht van. Er stond niet bij dat ze bij 16° vorst op open vrachtauto's vervoerd waren. 'Ik heb er niets van gemerkt,' zei Jan later,
`ik had alleen even een moeilijk ogenblik toen we langs HoogLaren kwamen.'
Er viel veel te regelen, met name over Jans werk, en ik telefoneerde voortdurend met Tenhaeff, die er nu alleen voor stond.
Maar een paar dagen na Jans vertrek kreeg ik zijn hospita - hij had
een kamer in Amsterdam en woonde in Den Haag - aan de telefoon, die zei: 'Er zijn een paar Duitse heren geweest en daar is
meneer mee meegegaan.' Ik vroeg of ze hem meegencimen hadden.
Ja. Weer belde ik de rector: moest er niets gebeuren? Moest mevrouw Tenhaeff niet gewaarschuwd? En aan de andere kant:
`Mevrouw, ik moet u dringend verzoeken geen paniek te zaaien in
de universitaire kringen.' Ik belde Ter Veen, die wel gealarmeerd
was en op onderzoek uitging: ze hadden Tenhaeff een paar uur
vastgehouden, maar na een verhoor weer vrijgelaten. Toen ik het
aan Bruno Becker vertelde zei hij op zijn eigen zachtzinnige toon:
`In Rusland spraken wij altijd van vadertje rector.'
De reacties van onze omgeving waren verrassend en boeiend.
Zeer velen, tot en met onze winkeliers en de postbode, kwamen
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van hun meeleven getuigen. Ook vele van de collega's, die bij Jans.
benoeming van het toen nog gebruikelijke zondagmiddagbezoek
hadden afgezien. Onder hen was ook de faculteitsvoorzitter professor Kuiper. 1k probeerde zijn belangstelling aan de telefoon op te
vangen, maar hij stond erop zelf te komen, en toen hij een beetje
buiten adem van de hoge trap tegenover me zat, begon hij wat
hakkelend in de trant van: ja, ziet u, sinds uw man in de faculteit is . ..
er is veelverand.erd . . . we hebben hem leren kennen ... hoe zal ik het
zeggen?"Hij is meegevallen,' zei ik resoluut. Hij knikte opgelucht.
Ter Veen en zijn vrouw kwamen samen. Hij had gehoord dat de
gijzelaars ontslagen waren en hun inkomen teruggebracht op een
pensioen van f 2000,- (na verloop van tijd werd er een regeling
getroffen om de salarissen clandestien uit te betalen, maar dat was
toen nog niet bekend). Of ik hun een plezier Wilde doen — zij hadden zelf geen kinderen —, mochten zij de kosten van Barts verzorging in Hoog-Laren op zich nemen? 1k vond het bijna jammer zoveel hartelijkheid of te wijzen en beloofde een beroep op hen te
zullen doen als ik door mijn reserves heen zou raken.
Nu opeens was het me haast aan den lijve duidelijk, hoeveel
mensen na bijna twee jaar oorlog en bezetting zich aangepast hadden en ingekapseld in een bestaan met de minste risico's, met veilig
ingeleverd koper en tin en radio en een voorzichtig gebruik van de
zwarte handel. Dat waren de mensen die, als ik zei: 'Jan is naar
Amersfoort', belangstellend vroegen wat hij daar deed of wanneer
hij terugkwam. Er was trouwens ook een beweging in de andere
richting : brave burgers die, gewend automatisch de overheid te
gehoorzamen, hun koper en tin hadden ingeleverd, vonden het al
`gewoon' hun radio ergens tussen vloer en zolder in te bouwen en
gaven er zich nog nauwelijks rekenschap van, wanneer ze dingen
deden waar potentieel de doodstraf op stond. Jan Erik en ik begroeven een collectie koper en tin van onszelf en anderen goed ingevet
en in een grote vuilnisbak verpakt in het bosje achter onze tuin in
Blaricum. Toen we het gingen opgraven was het bosje allang als
brandhout omgekapt, en daarmee de bakens waarop we het graf
moesten terugvinden, zodat we een reeks proefboringen moesten
doen om de juiste plek terug te vinden.
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Het voorjaar van '42 was uitzonderlijk koud, de sneeuw lag bier
en daar meters hoog en werd slecht geruimd. Op mijn verjaardag
ging ik met Annelies naar Hoog-Laren om Bart, die we al een kort
berichtje hadden gestuurd over Jans arrestatie, verslag te doen.
Voor dag en dauw in een bijna stapvoets rijdende lijn 8 met zijn
doodse blauwe lichtpitjes door de verduisterde stad naar het station,
van Bussum of lopen. Maar lopen was gewoon in de oorlog. Op de
rijksweg ter hoogte van de Gooise Boer werd ik eens aangesproken
door een keurige mevrouw – ze had zelfs nog een hoedje op en niet
het uniform geworden hoofddoekje – die met een gebaar in oostelijke richting vroeg : 'Is dat de weg naar Zwolle ?' en ik even gewoon terug : ja zeker, loopt u maar rechtuit.' We hielden eraan
vast geen bezoekuur van Bart over te slaan, maar in die winter
stationeerde ik wel een plaid op zijn ijskoude kamer, en een warm.waterstoof, door de zustertjes, die zelf blauw van de kou rondliepen, altijd braaf voor me gevuld. De bewoners van het kamp
Amersfoort mochten eenmaal per maand een brief schrijven en
ontvangen: Jan op een ouderwets gevouwen en roodgelijnd velletje postpapier, ik mocht niet meer dan een kwarto vel vullen. Het
waren puzzels, waar je aan weerskanten uren mee bezig was, om op
dat ene vel en die tergend wijd getrokken lijntjes alles te zeggen en
te suggereren wat je wilde overbrengen. Hetty Tielrooy kwam
huilend met Johannes' eerste brief bij me: hij had alleen maar op de
eerste bladzijde geschreven dat bij zo'n kiespijn had. Je werd hard
in die dagen. Ik zei: "Troost je, hij kan het niet zo slecht hebben als
bij over niets anders heeft te klagen.'
In de periode van Jans verblijf in Amersfoort viel de instelling
van de Kulturkammer en de actie daartegen onder de kunstenaars,
geleid o.a. door Nico Donkersloot. Het lag voor de hand dat ik
met ik meen een tweeduizend anderen het protest tekende, maar ik
had een moeilijk gesprek met een bevriend acteursechtpaar, die
– zeker niet uit overtuiging maar uit angst – zich lieten inlijven en,
zoals dat dan gaat, medeplichtigen zochten. Ze bezwoeren me mijn
verstand te gebruiken: was het al niet genoeg dat mijn man in
Amersfoort zat en mijn jongen in Hoog-Laren! Ik antwoordde dat
ik natuurlijk ook bang was, maar niet zo bang als voor de schrik
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van Jan wanneer hij, ooit nog terugkerend uit Amersfoort, zou
horen dat ik voor de Kulturkammer had getekend. Ik ging een
paar weken bier en daar uit logeren, bij de Pressers en bij Heleen
Melk in Blaricum, omdat het niet onmogelijk leek dat men het
oude bestuur van de kunstenaarsbond achter de actie zou zoeken,
maar ze waren beter ingelicht, want men zocht en vond, helaas,
Nico, die naar Scheveningen ging.
Voor in de middag op 20 april belde de vrouw van mr. Blaisse,
Jam 'slapie' in het kamp, me op: `Ze zijn losgelaten !' 'Jan ook?'
vroeg ik. "ja natuurlijk, ze komen in kleine groepen, alfabetisch
geordend.' `Ik moet hem eerst zien,' zei ik, want ik kon niet geloven dat ze hem ook hadden laten gaan. Maar ja, Lages was het hun
zelf komen zeggen, liever : had het hun toegesnauwd, nadat ze
urenlang in het gelid op hem hadden staan wachten: `Anlisslich
des Geburtstages des Fiihrers, der in seiner bekannten Grossmtitigkeit . . .' Arie den Hollander, die zich in het kamp in een knappe
Uilenspiegelhouding overeind had weten te houden, viel flauw van
opi;vinding – en uitputting waarschijnlijk –, Jan riep in zijn verbouwereerdheid – ook hij had tot het laatst toe verwacht dat hij uit
de rij gehaald zou worden – bij het nummeren: `vierhonderd
negenenveertig', waarop Lages: 'Wieder so ein Professor der kein
Deutsch versteht!' Maar hij kwam weer op toeren toen een befaamd christelijk pedagoog zijn ogen ten hemel sloeg en over Gods
voorzienigheid begon, en hij kon, naar de grauwe barakken wijzend, niet laten hem te vragen of die voorzienigheid ook voor die
daar werkte.
De kinderen kwamen thuis en wilden me meenemen naar het
station, maar het idee telkens weer zoekend een trein te zien leeglopen schrikte me af, en ik bleef thuis tot ik ze gedrieen uit de tram
zag stappen, Jan met een o zo smal geworden kaal hoofd boven nog
altijd de koetsiersjas uit, in het nu zoele voorjaarsweer. Toen belde
ik voor het raam staande Hoog-Laren op.
Jan was na drie maanden Duitse gastvrijheid al aan oedeem toe.
Ik belde Montferland op, waar we goede herinneringen aan hadden, en vroeg aan de familie Bruins of zij nog over de middelen
beschikten om hem wat bij te spijkercn. Dat zou wel gaan, zeiden
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ze en ze hielden woord. Jan had gezwollen voeten en liep moeilijk.
Ik kocht een wandelstok voor hem - dezelfde waarvan ik nu onafscheidelijk ben - en sprak met Bruins of dat hij ons met zijn
hittewagen aan de stoomtram in Zeddam zou afhalen. In die tram
zat een meisje van een jaar of acht met de goudblonde krullen van
een prinses uit een sprookje van Grimm. Op haar zomermanteltje
droeg ze een davidster, de eerste die ik zag.
In Montferland kwamen Jans verhalen over het kamp, waarover
hij de eerste dagen volstrekt gezwegen had, geleidelijk los.
Vrienden waren van alle kanten komen aandraven met bloemen
en al wat nog aan lekkers en voedzaams te krijgen was. Jan was
er kinderlijk gelukkig mee, ook met de bloemen tot mijn verbazing, want tot dan toe had hij bloemen in huis eigenlijk altijd wat
rommelig gevonden. Drie maanden in het grauw-op-grauw van
het kamp hadden hem op dat punt grondig en blijvend genezen.
Al moest ik hem altijd weer van ieder plantje vertellen hoe het
heette, hij zou ook in zijn laatste jaren in Groet genieten van `zijn'
tuin. `Ik genoot op die wandeling door Amersfoort naar het station,' vertelde hij, 'van iedere bloeiende plant achter een ruit en van
de aanblik van ieder meisje in een kleurig bloesje. Toen ik uit de
donkere tunnel van het station kwam was het eerste wat ik zag
weer zo'n meisje, en was even verbluft toen ze me om de hals viel:
het was mijn dochter.'
Twee jaar bezetting en geleidelijke inkrimping van de rantsoenen
waren voor ons genoeg geweest om het menselijk voedsel tot een
overtrokken punt van belangstelling te maken, maar het was ontstellend te zien hoe drie maanden werkelijk hongerlijden een matig
man als Jan onbeheerst en gretig konden maken. Ik merkte een
paar keer dat hij 's nachts stiekem uit bed sloop om in het buffet
te duiken, al was het maar om een droge boterham. Op de dag na
zijn terugkomst zette ik als hoogtepunt van de maaltijd een door
vrienden zuinig op eigen boter en suiker bespaard vruchtentaartje,
een van de welkomstgeschenken, op tafel. Vier paar begerige ogen,
maar vooral die van Jan, die normaal niets om zoetigheid gaf, bleyen erop gericht. Op dat ogenblik werd er gebeld: een weinig
welkome `vriendin' met haar verwende kleinzoontje achter zich
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aan kwam gelukwensen. lk probeerde het nog met 'we zitten joist
aan tafel,' maar dat werd terzijde geschoven en ze streken op de
achtergrond neer. We waren aan het taartje toe, ik kon niet anders
dan met gehuichelde gastvrijheid: 'Ook een stukje?"Graag !' 1k
voelde drie paar ogen prikken, terwijl ik twee dunne puntjes uitsneed. Het verwende kind nam een hap en schoof zijn schoteltje
weg: '1k lust dat niet!' En oma dadelijk: '0, geef maar bier hoot.?
1k voelde me een slangenbezweerder toen ik die drie paar ogen in
bedwang hield en met name Jan in zijn waardigheid terugdrukte,
maar na het vertrek van het bezoek barstte hij uit in een verontwaardiging waarbij tot mijn verbazing alle begrip voor de humor
van het geval ontbrak. Wat een vreemd gebrek aan begrijpende
fantasie heeft de mens, ook wanner hij zich een leven lang met
historische en sociale verschijnselen bezighoudt: je hebt de schok
van zo'n eigen ervaring nodig om de demoraliserende werking van
armoede en gebrek werkelijk te onderkennen.
Van wat ik na de ervaringen van de laatste jaren gevreesd had,
dat het kamp Jan een ernstige psychische schok zou geven, kwam
niets aan de dag. Hij vertelde sober en bijna gedetacheerd. Het sterke verhaal lag hem niet. Als terloops vertelde hij ervaringen, anekdotes, ontmoetingen. Over het weerzinwekkende lijden van de
groep door honger en tb verkommerde `Russen' – meest Aziaten,
kleine donkere typen, die de Duitsers eerst als demonstratie van de
Russische Untermenschen door de straten van Amersfoort hadden
gesleept, om de trieste parade haastig af te breken toen het op een
uitdeling van brood en snoepjes door het medelijdend publiek nitliep. Jan was een keer in het begin, toen een van de Russen op het
appel in elkaar zakte, toegeschoten om hem op te vangen, maar
daarvan onmiddellijk teruggehouden door de man achter hem die
hem in zijn gordel had gegrepen en duidelijk gemaakt had dat zo
iets levensgevaarlijk was. `Je leert dat gauw af, de volgende keer liet
ik ze vallen,' zei hij met een droevig slim glimlachje. '1k heb er
ook bijgestaan toen ze De Miranda neerknuppelden. Het laatste
restje van de Russen werd ten slotte bijeengeveegd voor een 'transport': 's avonds kwamen hun klompen in het kamp terug.'
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Alex de Leeuw, toen zelf ook al ernstig ziek - hij zou kort daarna
in Dachau sterven - was de enige die als tolk contact had met de
Russen, een uiterst summier contact omdat de stakkers zelf nauwelijks Russisch spraken. Jan had grote bewondering voor Alexanders
wijsgerige berusting en helder inzicht in de situatie zonder enig
zelfbedrog. Hij zocht hem een paar keer clandestien op in zijn Barak, waar hij al bijna niet meer van zijn brits kwam en zich bezighield met het bestuderen van een van de weinige het kamp binnengesmokkelde bijbels.
Met bewondering sprak hij ook over enkele terdoodveroordeelden, met wie hij laatste gesprekken had gevoerd, o.a. Mekel die ik
al noemde, en Henk Sneevliet, die we kenden uit de tijd dat hij in
Leiden voor de revolutionaire studenten kwam spreken.
Jans kampverhalen en die van vele anderen en mijn eigen oorlogservaringen van veel wat voordien zo heel ver weg misschien
bestaanbaar, en nu zo opdringerig reed was geworden, begonnen
zich op den duur in een min of meer, en eer min dan meer, overzichtelijk patroon te rangschikken. In de discussie over `wat moeten
we volgende generaties over oorlog en bezetting bijbrengen?'
maakt men zich nog al eens zorgen over de vraag of hierbij niet in
de eerste plaats de sensatiezucht gevoederd wordt, die om sterke en
griezelverhalen vraagt. Ten dele zal die angst misschien bona fide
zijn, ten dele hangt ze ongetwijfeld samen met het verlangen, uit
welke motieven dan ook, alles te vergeten nu immers de laatste
tranen gedroogd zijn. Maar voor mezelf kan ik zeggen - en ik
neem het risico van misverstand daarbij op de koop toe - dat niet
de gruwelen, niet bedrog en verdwazing, marteling en moord mij
het meest getroffen hebben, maar de wijze waarop die verwerkt
werden. Het was namelijk niets nieuws dat er een duivel in de mens
woonde: we wisten van de Egyptische en de Babylonische ballingschap, van de ondergang der Meliers en van Carthago, van Karel de
Grote's Saksenmoord - en van zijn heiligverklaring! - en van het
bloedig spoor van Djenghis Khan en Timoer Lenk, van christen-,
hugenoten- en eerdere jodenvervolgingen. De moordenaars en de
onderdrukkers kenden we, de vermoorden en de onderdrukten
alleen in getallen of hoogstens uit beschrijvingen van hun marte[39]
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lingen en de moed waarmee ze die ondergingen. Totdat onze
vrienden en wij zelf het waren, tot het om onze eigen reacties ging.
Die waren, natuurlijk, ook schokkend, maar ook veel gecompliceerder, niet zo eenzijdig tragisch, maar tegenstrijdiger, dialectischer, ja, soms humoristischer. Dat onthutste je eerst even, maar dan
gaf het je weer een diep vertrouwen in de veerkracht van de menselijke geest, om mensen, die als wandelende geraamten uit een
kamp in Dachau, in Amersfoort, in Japan waren gekomen, te
horen zeggen, of in hun geschriften te leven: 'En toen hebben we
zo gelachen.' Aileen in Auschwitz werd, geloof ik, niet meer gelachen, maar zelfs daar ben ik niet zeker van. Jans verhalen en die
van vele anderen alweer, gingen minder over het leed dan over het
verweer ertegen: het spontane verweer van de internist Borst, als
`assistent' toegewezen aan een verknipte Ns Ber die als kamparts optrad, en door Borsts rustige autoriteit gedwongen werd althans iets
meer voor de zieken te doen dan ze keukenzout uit te reiken; het
uitdagend verweer, waarvan je achteraf vaak zelf schrok, omdat
niets garandeerde of het de kwelgeest zou intimideren of juist prikkelen tot mishandeling ; het kruipend verzet dat de grote voldoening kon opleveren van een beetje voedsel, een beetje warmte te
veroveren, en het Uilenspiegelverzet dat, ook als het niets opleverde, toch hartverwarmend was. Het kamp bleek niet louter een put
van lijden, ondergain en Ondergaan, maar een maatschappij in
reincultuur, waarin alle elementen van wat in het gewone leven
`deugd' en `ondeugd' heetten, in verhevigde mate aanwezig waren.
Het is zelden beter beschreven dan in Abel Herzbergs Amor Fati,
waarom zou ik het dan proberen, die het alleen uit de tweede hand
ken? Opmerkelijk was ook, en dat gold niet alleen binnen het
kamp, maar in de hele bezettingssituatie, hoe de rollen konden omwisselen : er was de kleine man, ditmaal in een wel zeer versleten
confectiepakkie of in een verslonsd legeruniform, die opeens een
held bleek te zijn en een wonder van zelfopoffering, en de professor, die zonder zijn toga niet overeind kon blijven staan en het niet
kon opbrengen actief mee te doen aan ja-nee-en-betrekkelijk,
waarmee in het aardappelhok de geest erin werd gehouden. `Ongelofelijk; zeiden de `gewone jongens', `dat zo'n geleerd man zo'n
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spelletje niet begrijpt !' Meer van anderen dan van hemzelf hoorde
ik over Jans rol in het kamp. Zo kwam mijn oudste zuster kort na
de oorlog in Limburg in gesprek met een dorpspastoor die, verheugd over de terugkeer van zijn beide kapelaans uit een Duits
kamp, over hun ervaringen vertelde: de eerste moeilijke tijd in
Amersfoort hadden ze zoveel steun gehad van een Amsterdamse
professor die spelletjes organiseerde en zulke boeiende historische
lezingen hield.
Het werd me ook duidelijk waardoor Jan met zijn naar ik meende toch altijd wat kwetsbare psyche zo evenwichtig bleef onder
deze zware proef. Hij kon later met bijna jets van heimwee in zijn
stem spreken van de afwezigheid van alle verantwoordelijkheid in
het kamp, een situatie die anderen verheerlijken in de herinnering
aan kinderjaren, diensttijd of de 'alte Burschenherrlichkeit', maar
die hij nooit echt gekend had in zijn kinderjaren vol kleine opgelegde en ge-time-de plichtjes, en zeker niet nadat hij, langdurig ziek en
veertien jaar oud, besloten had predikant te worden. Het was datzelfde ontbreken van dat leven buiten de verantwoordelijkheid, dat
Bart en zijn kornuiten op Hoog-Laren tot kostschoolstreken bracht
waarover ze zelf in de schaduw van de dood een beetje cynisch
glimlachten. Dat ontbreken van verantwoordelijkheid speelde ook
een rol in onze plannenmakerij tijdens de bezetting. Ook die ontwikkelden zich in reincultuur, ze zetten zich wel of tegen een werkelijkheid van dat-nooit-weer, maar ze kwamen nergens in botsing
met een realiteit die ze tot compromissen dwong. Dat kwam pas na
de oorlog.
Maar de diepst grijpende ervaring van de bezettingsjaren was
voor mij die van het plafond van het leed. Je kon er een zekere
hoeveelheid van verwerken; dan verzette een soort lijfsbehoud,
notisschien wel een letterlijk lijfsbehoud zich tegen meer, zoals een
overladen maag zich tegen voedsel verzet, en je bleef in evenwicht
door van alle andere ervaringen veel intenser te genieten. 'De Heer
geeft kracht naar kruis en nog een schepje toe,' zei ik wel eens tegen
mijn ongelovige vrienden, die dan verschrikt vroegen of ik vroom
ging worden. Het tot de laatste druppel genieten van de kleine
dingen: een brief van Jan, een jets gunstiger uitslag van een perio[411
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diek onderzoek van Bart, een stuk muziek en vooral de natuur. 1k
ben eens onder een felle winterzon over de besneeuwde hei van
Hoog-Laren naar Blaricum gelopen na een hoopgevend gesprek
met dr. De Bloeme en met de laatste brief van Jan in mijn zak.
De witte stilte, de doorgebogen dennetakken, de blauwe schaduwen van de karresporen waren een bron van onbeschrijfelijke
vreugde. Toen ik Rosy Wiessing tegenkwam moet ik haar zo iets
gezegd hebben als: `ik ben een gelukkig mens.' Ze heeft me er
later nog wel eens aan herinnerd: het had op haar de indruk gemaakt van een respectabele geestkracht. Maar was het dat eigenlijk?
Of alleen maar zelfverweer?

[42]

III

Na Jans vertrek naar Amersfoort en zijn ontslag leek het me raadzaam, me in het huisje in Blaricum terug te trekken en het huis in
Amsterdam gemeubeld te verhuren. Dat kostte geen moeite,
integendeel: juist in die tijd werden de joden in Amsterdam samengedreven, en wel uitsluitend in de joden- en in de Rivierenbuurt,
zodat het alleen maar een hartbrekend probleem werd wie uit te
kiezen uit de vele gegadigden: toen er al lang een beslissing genomen was, zaten in redeloos geduld mensen bij me op de trap te
wachten of ik hun misschien nog een kamer zou willen inruimen .. .
in de fuik waar ze in gejaagd werden. Ik maakte eerst een afspraak
met twee leraren uit Haarlem, maar die bleken nog voor ze verhuisd waren vrijuit te gaan omdat ze – een van de paradoxen van
het Duitse recht – `rassenschande' hadden gepleegd: hun vrouwen
waren niet joods. Toen kwam de familie van de uitgeweken Duitse
industrieel Herz aan de beurt, maar Walter Herz was een intelligent
man, die zich geen illusies maakte omtrent zijn Germaanse yolksgenoten, dus hield hij het huis even als uitwijk vast, en bleef in een
huisje in het Gooi weggedoken tot hij kans zag over de Belgische
grens te komen. Zo zat ik nog op het Victorieplein toen Jan terugkwam. We hadden geluk: terwijl we die zomer in Santpoort een
paar weken op het huis van de Verwey's pasten, zoals die lieve
mensen het zelf formuleerden, kwam de SD aan de deur, toen er
weer een groep gijzelaars weggehaald werd. Buren die we nauwelijks van aanzien kenden, stelden een wacht in en kwamen Jan Erik
waarschuwen, toen ze hem van de tram of het plein zagen oversteken, om door te lopen. We weken uit naar Blaricum, gingen
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daar zonder veel methode op andere adressen slapen, maar toen we
hoorden dat `ze' in augustus weer op het Victorieplein waren geweest, leek het raadzaam dat Jan onderdook: in de volgende jaren
was hij 's zomers in het Noordhollandse dorp Hem, waar zijn
vriend Proost, die de grond in Rotterdam wat warm onder de
voeten was geworden, zich in de hem helemaal niet passende rol
van plattelandsdominee had teruggetrokken. 's Winters week hij
uit naar Oud Bussem, waar we Floris en Netty Vos via Hans hadden
leren kennen en waar een verwarmde werkkamer voor hem beschikbaar was. Hij werkte er aan de voorbereiding van de P.C.
Hooft-uitgave, die later door anderen werd overgenomen, aan een
essay over de Vereenzaming van de Wiens en aan zijn studie over de
Biografie die in oktober ' 43 voltooid was. Voornamelijk via zijn
assistent Meilof Yben, die zich daarnaast verdienstelijk maakte met
fourageren voor de illegaliteit, hield hij contact met zijn studenten
die bleven doorwerken. Ik verhuisde nu echt naar Blaricum met
alleen Jan Erik, want Annelies, die geslaagd was voor de Kunstnijverheidsschool in Amsterdam, was werkelijk liefdevol opgenomen in het gezin van Gerrit en Madge Kalff. In de betrekkelijke
rust en eenzaamheid in Blaricum – Jan Erik was veel in Amsterdam,
waar hij in de zomer van ' 43 zijn kandidaats dacht te doen – kwam
ik tot een vrij geordend vrijgezellenbestaan. Twee maal per week
de tocht naar Moog-Laren, de dag daarvoor, zolang het seizoen iets
bood, de omtrek afzoeken naar paddestoelen of bramen, of de leveranciers afbedelen om iets voor Bart te kennen meenemen. Met het
oog op mogelijke aanbrenging vond ik het beter geen hulp te nemen, en dat betekende dat het gehate huishoudelijk werk op een
groot deel van mijn tijd beslag legde, want alles ging omslachtiger,
met slechte hulpmiddelen; hoe minder er te eten viel, hoe meer tijd
het kostte iets te organiseren en het redelijk op te doen. We kweekteri mais en boerenkool in de tuin: bedelden om mest, maakten
jacht op wat altijd zulke lieve witte vlindertjes waren geweest om
de rupsen uit de boerenkool te houden, bedelden bij de molenaar
om de zorgvuldig gedroogde en gereinigde korrels gemalen te
krijgen, om thuis te komen met een zak oneetbaar meel waar in de
molen zand doorheen geraakt was. Aardappelmeel maken van
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veenaardappelen: schillen-raspen-zeven, schillen-raspen-zeven, in
de rij staan bij de groenteboer om misschien een kropje sla, bij de
slager om misschien een fles bouillon van botjes, waarvan voor
anderen het vlees was afgesneden. Jan Erik was knap in het fourageren. Toen ik eens na een paar dagen uit Den Haag terugkwam
vond ik op de stoep twee grote zakken Zeeuwse then, waar in
een stortregen de klei uit droop. Met rood gezwollen ogen uien
schoonmaken en snijden, naar de bakker om ze te laten drogen,
maar na de eerste proef weigerde hij, terecht: zijn hele bakkerij was
doortrokken van de uienlucht, en ik kon mijn uien bij de buren
gaan uitventen. Er was altijd verstelwerk: eindeloos oude sokken
en kousen stoppen met materiaal dat zo slecht was dat je het na zes
weken weer over kon doen, eindeloos oplappen en van oud nieuw
maken, oud breiwerk uithalen om er sokken van te breien, fietsbanden lappen en overlappen. En dat alles met de voortdurende
ergernis om de zinloosheid van het hele bedrijf, van die strijd tegen
honger en armoe in een wereld die in overvloed zou kunnen leyen.
Ik had twee uitloopjes die het voordeel hadden dat ze door geen
`spertijd' belemmerd werden. Rechtsom door het bosje achter de
tuin kwam ik bij de twee samenwonende verpleegsters: Heleen
Melk en Kora Cosmann, linksom bij de HOwelers, allemaal mensen
waar zinnig mee te praten viel, terwijl Cap HOweler bovendien
over een machtige platencollectie en een boeiende uitleg daarvan
beschikte.
In de betrekkelijke eenzaamheid van Blaricum nam ik nog weer
eens een aanloop tot een dagboek, het leek me bijna een plicht in
een tijd als deze, maar het liep vast als de vorige keren. Ik heb daar
blijkbaar niet de introverte natuur voor.
Maar ik kreeg langzamerhand een gevoel of de tijd als dor zand
door mijn handen liep en of ik nets anders meer deed dan wachten: wachten op het volgende reisje naar Hem, wachten op Barts
treuzelende genezing, wachten op het thuiskomen van de twee
andere kinderen, eindeloos wachten in rijen bij leveranciers, wachten tot het wijkend eind van de oorlog. Om niet helemaal weg te
zinken in het keuken dweilen en aardappels schillen dwong ik me[45]
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zelf ten slotte aan het boek te beginnen dat Vaderland in de Verte zou
worden, aanvankelijk vooral geboeid door de paradoxale tegenstelling van succes en mislukking in het nooit volwassen geworden
wonderkind. Ik werkte er bij vlagen aan; in de wintermaanden, als
Jan op Oud Bussem zat, trok ik een paar middagen per week daarheen en ploegden we samen door het kunstig Latijn van Hugo's
brieven.
We wisten nu wel dat de `drOle de guerre' niet kort zou duren.
In de zomer van '4o, en nog overtuigender nadat in '41 Rusland en
Amerika erin betrokken waren, hadden we gezegd: 'Nu ja, we
zitten in de boot, we zullen met de Duitsers samen tot hun uiteindelijke nederlaag mee moeten hongeren' - want dat zij blijvend de
macht in handen zouden houden was niet te aanvaarden en &is
absurd -, geleidelijk werd het duidelijk, als we de goed doorvoede
soldaten langs zagen stampen, dat het honger lijden in de eerste
plaats voor ons was weggelegd. Maar veel drukkender werd de
duistere dreiging die over het lot van de joden voortkroop, voor
wie de vraag `zouden we het halen ?' als groep en als individu al
bijna van het begin of aan er niet een was van uitgekiend bedelen en
handig smokkelen.
Kora Cosman had aanvankelijk bij de concentratie van de joden
in het `getto' Amsterdam een kamer in ons huis betrokken, maar
evenals de Herzen de fuik onderkennend, was ze ondergedoken in
een Utrechts dorp. Het was, meen ik, in het najaar van '42 dat haar
veiligheid als onderduikster daar bedreigd werd door de een of
andere dorpsruzie; Heleen en ik overlegden over een nieuw adres
en we kwamen vrijwel tegelijk op de inval: waarom zou ze niet, nu
iedereen op het dorp wist dat ze `naar Amsterdam verhuisd was',
het veiligst in hun eigen achteraf gelegen huis kunnen onderduiken? Kora was een model onderduikster, voorzichtig zonder in
paniek te vervallen, rustig en opgewekt, gericht op haar huishoudelijke taak en vol belangstelling naar buiten. We namen geen
risico's : haar clandestiene bonnen gingen we afwisselend in de omringende dorpen inlossen, alleen de dokter en ik waren op de
hoogte, en wanneer ik met anderen kwam, tikte ik een ander
belletje dan wanneer ik alleen was. Ze waren wel even verbaasd
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toen ik, een keer met Jan komende, het bezoekersbelletje tikte, en
hij was verbaasd toen het volgende ogenblik Kora opdook.
Begin april '43 ging ik een dag naar Amsterdam, en Jan Erik, die in
Blaricum voor zijn kandidaats zat te werken, vroeg me een boek
voor hem of te halen van het sociografisch instituut in de universiteit. Een vriendelijke mevrouw van de administratie, die me het
boek overreikte, vroeg met een juist iets te nadrukkelijke toon:
`Gaat uw zoon ook nog examen doen?"Ja, tegen de grote vakantie,' zei ik onbevangen. Ik zag haar wenkbrauwen omhoog gaan,
maar er stonden te veel mensen om ons heen en ze zweeg verder.
Maar even later kwam ze me achterop hollen in de Poort: `Ik
moet het u toch even vragen, ik kan me niet voorstellen dat uw
zoon zou tekenen!' Op mijn verbaasd antwoord kwam haar verhaal los. De vorige avond had de secretaris van Onderwijs, professor Van Dam, een slappe meeloper die aan de universiteit in de
wandeling Jan Pudding heette, per radio – maar wij luisterden
nooit naar de Nederlandse' uitzendingen – laten weten dat de
studenten die niet voor io april een loyaliteitsverklaring tekenden,
uitgesloten werden van de universiteit. Ik was er zeker van dat
Jan Erik niet zou tekenen en vroeg mevrouw X op mijn verantwoording hem op 9 april voor het kandidaats in te schrijven. Hij
keek wel wat vreemd op toen ik thuiskomende tegen hem zei:
`Je kan op 9 april examen doen of na de oorlog.' Een week lang
zaten we tegenover elkaar bij onze enige kachel: hij tegen heug en
meug examenstof verstouwend, ik typend aan een scriptie, waarvan ik me alleen nog herinner dat het over het verknoopte probleem van de Gooise gemeentegrenzen ging. Hij deed een goed
examen; onder de bestaande omstandigheden was hij er ook nog
wel met een mindere prestatie gekomen. Professor Ter Veen, die
een handig organisator was, behoedde een deel van zijn studenten
voor de `Arbeitseinsatz' door ze onder te brengen bij het plattelandsonderzoek van de Isonevo, dat onder het onaantastbare departement van Landbouw ressorteerde. Zo verdween Jan Erik kort
daarna naar Ruinen, waar hij meer tijd doorbracht met in natura
betaaldc oogsthulp dan met het sociografische onderzoek. Ik ben er
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nog eens een keer bij hem geweest op doorreis naar de Costers in
Groningen. Hij wachtte me op aan het station Meppel met een
tandem en de mededeling dat ik me na acht uur alleen zou moeten
bezighouden in het dorpscafe waar hij een kamer voor me had
besproken, want er was om een of andere vage verdenking van
sabotage weer eens `spertijd'. We gingen eerst naar `zijn' boer,
waar hij in het hooi sliep, en vonden er een groepje Rotterdamse
meisjes die in hun vakantie hun pap, boterhammen met spek en een
pakje mee naar huis verdienden met hulp bij de inmaak. Ik schoof
aan rond de teil waaruit appeltjes om te drogen werden geschild.
Na een uurtje zei de boerin: 'Maar Jan, deze mevrouw kan best in
de bedstee slapen' en Jan Erik ging haastig mijn kamer in het dorp
afzeggen, en we schilden en praatten tot laat in de avond.
Op 23 maart '43 voltrok zich een van de meest spectaculaire aanslagen van het verzet: op het bevolkingsregister in Amsterdam,
en het gerucht ervan gonsde door het land. Het remde het opsporen van joden tijdelijk af, en iedere dag was er een gewonnen, maar
door verraad, helaas, moest het met een aantal kostbare mensenlevens betaald. Een paar dagen erna werd er 's avonds bij mij gebeld. Ik deed open en zei tegen de schim op de stoep : Vie daar ?'
En de triomfante stem van Willy Sandberg antwoordde: `Zie je
wel, jij herkent me ook niet met die donkere bril op.' Toen hij
binnen was, bleek hij inderdaad een voor de tijd van het jaar en de
dag bijzonder donkere bril op te hebben, evenals het buitenmodel
platte vilten hoedje waardoor hij altijd al opviel. je kan zo niet
verder met die hoed,' zei ik, en hij : 'Hoe kom ik aan een andere die
me niet over de oren zakt ?' Maar Jan had ook een opmerkelijk
klein hoofd, ik diepte uit een kast een onopvallend deukhoedje op
en daarmee ging hij verder de nacht in. Naar Zwitserland, hoorde
ik later, toen er in de illegale pers af en toe van hem brieven vandaar verschenen. Pas na de oorlog bleek dat hij ergens in de Betuwe
nauwkeurig de uitzendingen van radio Bern had beluisterd. Een
paar dagen later kwam Lydia Sandberg met haar laatste bezit in een
papieren zak onder haar arm. lieb je niet een oud tasje voor me?'
1k gafhaar iets, en nadat ze even uitgerust had en verkwikt was met
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het een of ander surrogaat verdween ook zij in de leegte: je vroeg
in die tijd niet waar de mensen naar toe gingen.
In diezelfde dagen kwam iemand mij vragen een boodschap over
te brengen aan een van de bij de aanslag betrokkenen, die ik op
een bank voor het hotel Bos van Bredius zou kunnen aantreffen.
Ik nam het aan, maar kort daarop kwam men het afzeggen, omdat
er iemand gevonden was die hem beter kende. Hij is bij die bank
gearresteerd en kort daarop gefusilleerd. Was ik aan de dood ontsnapt ? Wat was het in die tijd gemakkelijk om een held te worden!
In het najaar van '43 meldde zich tegen de avondklok van 8 uur
een klasgenoot van de jongens uit Amsterdam met een joodse
vriend: Ab Herzberg, die bij zijn familie was ondergedoken. De
vader van het gezin, een wat nerveus man, was in een plotselinge
paniek geraakt en durfde de jongen niet langer huisvesten. Ik liet
de jongens binnen om te overleggen: natuurlijk wilde ik Ab opnemen als er geen veiliger adres voor hem te vinden was. Maar er
ging een koude rilling door mij been, en al mijn aarzeling vervluchtigde toen ik zag hoe de jongen weifelend op de punt van een stoel
ging zitten. `Hesterman' bleef tot ons alley vreugde, want hij was
een plezierige huisgenoot.
Op 17 januari '44 werd Annelies 19 jaar, en ze kwam uit Amsterdam over om de dag te vieren met een groepje vrienden en vriendinnen, die ten dele, vanwege de avondklok, bleven slapen. We
gingen laat naar bed; de jongelui sliepen boven, gedeeltelijk op
kermisbedden, ik op een bank beneden. We hadden voor het feest
een paar laatste Hessen wijn aangebroken, en de jongelui, die weinig
gewend waren, sliepen vast toen er om twee uur hard gebeld werd.
Ik sloop naar boven en stompte Jan Erik wakker : `Ze zijn er, waar
laten we Ab ?' Jan Erik sloeg een blik op de nog half slapende Ab in
een opklapbed, sloeg het geval met de jongen ertussen tegen de
muur en schoof de gordijntjes ervoor. Ik naar beneden, waar het
bellen intussen niet ophield. Vier `heren', twee Duitse en twee
Hollandse s pers. Huiszoeking. Ze zochten de benedenkamers door,
fouilleerden de zakken van alle jassen aan de kapstok. Ik stond er
totaal verkild naast: de vorige dag had Jan Erik een stel valse per[49]
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soonsbewijzen die hij moest doorgeven zolang achter de kapstok
verborgen. Als ze trokken zouden die eruit vallen, maar ze trokken
niet, ze deden hun werk heel voorzichtig. Wat ik verwachtte was
dat ze de `Ausweise' van de jongens voor vals of ongeldig zouden
verklaren en ze als dwangarbeiders naar Duitsland sturen, maar ze
gaven de papieren terug met een ironisch gemompeld: 'So etwas
kann man kaufen.' Ze keken in de kleerkasten links en rechts van
het opklapbed, maar achter het gordijn vermoedden ze blijkbaar
alleen een voortzetting van de rijen boeken erboven. Ze rammelden
aan de deur van het kamertje waar Annelies en een vriendinnetje
sliepen en wij verstarden van verbazing toen bleek dat het om de
twee meisjes ging : aankleden en meegaan! De kinderen bleven
rustig en begrepen onmiddellijk wat het grootste gevaar was;
hoewel ze Ab niet hadden zien verdwijnen was het hun duidelijk
dat iedere minuut oponthoud levensgevaar voor hem betekende:
ze kleedden zich snel aan. Ik vergeet nooit het stopverfgezicht van
een Untermensch in een veel te grote soldatenjas die op de overloop
bleef staan, tien minuten lang slaperig starend precies in de richting
van het opklapbed, maar kennelijk ging er in dat hoofd niets om.
1k liep een beetje zinloos en tegen het protest van de `heren' in mee
de weg op, waar ze een paar huizen verder hun auto hadden staan,
drukte de kinderen even tegen me aan met een haastige zoen, en ze
reden weg met drie revolvers op hen gericht.
Binnen vond ik de rest van de feestgangers bibberend van kou en
zenuwen bij de uitgedoofde kachel in een roerig opgewonden stemming. Ze sloegen Ab, die uit zijn benarde schuilplaats verlost was,
brullend van het lachen op de schouders: 'Jou hebben ze lekker niet
te pakken gekregen, die meiden krijgen we er wel weer uit.' We
konden niet anders doen voorlopig dan de ochtend afwachten.
Toen ging ik overleggen met Jan, die voor het feest was overgewipt, maar gelukkig bij de HOwelers was gaan slapen, en met
Heleen. Die was dadelijk bereid Ab tijdelijk over te nemen, want
het leek ons te riskant dat hij 'anger bij ons bleef. Toen het weer
donker werd verhuisde hij naar de overkant. Heleen had twee
goede schuilhokken laten maken in de overhangende rieten kap
van haar huis, en daarin verdwenen 's avonds Kora en Ab. Ik
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bleef er ook slapen, omdat bij een mogelijke inval Heleen geen
kans zag allebei de hokken vlug te sluiten. Er was ook in deze
ervaring de vermenging van spel en ellende. Er bleef iets van verstoppertje spelen in, wanneer onze beide onderduikers 's avonds
wegdoken, en de lange fluistergesprekken die Ab en ik voerden,
hij voor de schuif van zijn slaapplaats en ik vanuit mijn bed, gingen
nooit over de tragiek en de vernedering van de noodzaak dat een
mens als een dier in zijn hol moest wegschuilen. Jan vond na een
paar weken een veilig adres voor Ab bij een collega van Proost in
Hoogkarspel, en daarheen bracht Jan Erik hem op een donkere
avond over.
In Amsterdam waren we er gauw achter dat Annelies en Mance
naar de Amstelveenseweg waren gebracht, en dat we daar wasgoed
mochten bezorgen. Met de hartelijk meelevende Kalifs maakte ik
een pakje, waar we bier en daar een appel in verstopten, die zijn
bestemming natuurlijk niet bereikte, en in de zoom van een pyjama
een zorgvuldig slap gewreven sigarettenpapiertje met een paar bemoedigende woorden erop, terecht erop speculerend dat ze wel
naar enige poging tot communicatie zou uitzien. Ik ging het brengen samen met de - huilende - moeder van Mance, die mij, geloof
ik, een harde en vreemde figuur vond, toen ik in plaats van ook te
huilen, zoals dat hoorde met een dochter in de gevangenis, ging
staan fluiten, het fluitje van Jan en Hans dat ons familiefluitje was
geworden, de opmaat van de Unvollendete, in de hoop dat
Annelies het sein zou Koren. Tevergeefs, begreep ik later toen ik
hoorde dat ze aan de achterkant van het gebouw was ondergebracht. Aan het eind van de week plozen Madge en ik zorgvuldig
de zomen van de vuile was na. Niets! Had ze het niet gevonden of
waren we betrapt? Maar toen ik de zak thuis leegschudde fladderde
mijn sigarettenpapiertje eruit met achterop gekrabbeld: `Als ik
maar weer eens even jullie gezichten kan zien, dan houd ik het wel
vol.' Later hoorden we dat het volhouden haar niet gemakkelijk
was gemaakt. Afgezien van een paar zinloze, altijd nachtelijke verhoren, waarbij ze haar een bekentenis trachtten of te dwingen omtrent het verspreiden van illegale lectuur, had ze bijzonder weinig
steun aan een stuk of zes celgenoten, vrouwen van burgemeesters
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uit kustplaatsen, die als repressaille waren opgepakt omdat hun
mannen geweigerd hadden werkkrachten te leveren voor het leggen van kabels in de Atlantikwall en veiligheidshalve zelf waren
ondergedoken. Die zaten, of liever stonden, nergens voor, ze
jammerden alleen maar dat ze toch altijd trouw aan de Winterhulp
hadden gegeven en kwamen niet buiten eindeloze zeurverhalen
over hun kinderen en kleinldnderen.
We moesten iets bedenken om in de Amstelveenseweg door te
dringen. Dat kon alleen, zei men, voor `zakengesprekken'. In de
zomer van '42 had Annelies een paar weken bij mij in de tuin in
Blaricum gelegen met een slecht genezende voetwond, en zich
bezig gehouden met plaksels maken. Ik rijmde er versjes bij en de
uitgeverij Servire was bereid, zodra dat mogelijk zou zijn, ze uit te
geven, wat inderdaad in '46 gebeurde. Ik schreef aan Servire,
kreeg de gewenste opdracht om met mijn `medewerkster' een dringend noodzakelijk overleg te plegen en had in de Euterpestraat al
de toezegging van een datum veroverd, toen ze plotseling op Oud
Bussem voor ons stond. Een paar dagen tevoren hadden we op
raad van Pos een beroep gedaan op professor Revesz, die verondersteld werd uit de jaren toen hij in Duitsland doceerde nog goede
relaties te hebben. Hij ontving ons vriendelijk, zei geen neen en
geen ja, maar kort daarop werden beide meisjes naar de Euterpestraat overgebracht, juist toen er in de gevangenis een gerucht ging
dat ze naar Vught op transport gingen. In de Euterpestraat werden
ze door een `vaderlijke' s Der toegesproken, die vroeg of ze een zekere Hongaarse professor kenden, en hen vermaande toch geen
domme dingen meer te doen – ze vroegen uiteraard niet welke –,
hij greep een kleerborstel, schuierde hoogst eigenhandig hun mantels af en liet ze gaan.
Had deze ervaring Annelies ernstig geschaad? Ik geloof eigenlijk
van niet. Ik herinnerde me hoe ontdaan ze was thuisgekomen na
wat wel haar eerste ervaring moet zijn geweest met de menselijke
kwaadaardigheid, in het begin van de bezetting, toen een groep
joodse kinderen van haar school was opgepakt, een paar dagen vastgehouden om hen de ongehoorde brutaliteit af te leren, te menen
dat ze van een algemene sportclub lid konden zijn, en toen ze zich
[52]

OMZIEN IN VERWONDERING

daarna apart hidden van de anderen, en als een kleine schuwe kudde alleen naar huis liepen. De meesten zijn later op de dodenlijst van
de school terecht gekomen. Als ik haar wat spottende verhalen
hoorde over haar medegevangenen en over de meppende en
scheldende wijven die in de gevangenis het gezag vertegenwoordigden, dacht ik: Wat verharden we gauw, maar toen we een paar
weken na haar vrijlating over het Leidseplein liepen, greep ze op-eens krampachtig mijn arm vast. Vat is er ?' `Daar ging mijn
Siisserle !' Ik zag een grijze muis voorbijschieten. Het was de
kwaadaardigste van het stel, die deze Kosename met een sentimenteel uithaaltje placht toe te kwelen aan haar schoothondje als ze
ermee op de gang liep te vrijen.
In het vroege voorjaar van ' 44 bereikte Jan een – ik meen aan de
universiteit geadresseerde – oproep om zich in Den Haag te melden. Dat was al een keer eerder gebeurd in '42. Die eerste keer was
de nasleep van het geval interessanter geweest dan de met nauw
verholen dreigementen doorschoten preek van de heer Wimmer
over zijn tekort aan loyaliteit en 'Europese' geest – het is griezelig
hoe sommige nazi-termen na de oorlog, men zegt in geheel andere
zin, herleven. De nasleep kwam voort uit het toeval dat ook Posthumus in die wachtkamer op het Lange Voorhout bleek te zitten,
rustig lezend in de Pickwick Papers. Na het benoemingsdrama had
Jan hem laten weten dat hij het contact met hem tot het strikt
noodzakelijke in het belang van de studenten zou beperken, en daar
had hij zich ook precies aan gehouden. In die wachtkamer nu kwam
Posthumus met uitgestoken hand op Jan toelopen: 'Nu ik je pier
zie, begrijp ik dat je ook een goed vaderlander bent. Laten we . . .
ja, wat zal ik zeggen . . . alles is vergeten en vergeven, of eigenlijk
heb ik weinig te vergeven.' Jan merkte droog op dat dat laatste ook
precies zijn mening was. Maar hij was niet bijzonder haatdragend
van natuur ; hij hechtte erg aan het contact met intelligente mensen
– en daar hoorde Posthumus bij – en hij kon als vele anderen niet op
tegen zijn charme. Dat bleef een punt van meningsverschil tussen
ons: Ik kan niet tegen charmante mannen(en vrouwen), evenmin
als tegen briljante of joviale. Het zijn allemaal surrogaat-eigen[53]
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schappen, die tot niets verplichten. We hadden later vaak soortgelijke discussies over die andere onuitstaanbare charmeur, van wie
Jan overigens toegaf dat zijn `charme' een veel grotere schamelheid
bedekte: Van Vriesland.
Sinds die ontmoeting in Den Haag hadden Posthumus en Jan
geregeld contact. Het zou vreemd geweest zijn als de geboren
organisator, die Posthumus was, niet was aangestoken door de
algemene plannenkoorts, die een gevolg was van de oorlogslediggang, en zo werkte hij in die jaren samen met Jan de opzet uit van
wat later de zevende faculteit van de Amsterdamse universiteit zou
worden. Een opzet die overigens, gezien de naoorlogse ontwikkeling en hun verwachtingen daaromtrent, sterk afweek van wat er
later uit zou groeien.
Er waren nog een aantal plannen waar Jan bij betrokken was.
Posthumus, omgeslagen als een blad aan een boom nadat hij in Jan
de `goede vaderlander' ontdekt had, overlegde ook met hem over
de opzet - onmiddellijk na de oorlog - van een instituut voor

oorlogsdocumentatie, waarin hij hem een leidende functie toedacht. Henk Hoetink raadpleegde hem regelmatig over een nieuwe
naoorlogse druk van de Winkler Prins, die hij voorbereidde, ofschoon er een hardnekkig gerucht liep dat de uitgeverij een parallel
plan op stapel had met de professoren Jan de Vries en Jan van Dam
e.a. aan de top, voor een uitgave die meer zou passen in een wereld
waarin de oorlogskansen naar de andere kant zouden uitvallen.
Verder zette Fred von Eugen tegen het eind van de oorlog zijn
ENSIE op, waarvan Jan met Henk Pos en Hans Kramers de hoofdredactie vormde, en werden er voorbereidende vergaderingen gehouden op initiatief van Nico Donkersloot voor de Nieuwe Stem,
waaraan verder Henk Pos, Oene Noordenbos, Henk van Randwijk
en als uitgever Van Tricht deelnamen. In de perioden dat Jan te ver
weg zat verving ik hem bij de vergaderingen.
Jan aarzelde lang om aan de tweede uitnodiging naar Den Haag
te komen gehoor te geven. Ik was er beslist tegen: de mogelijkheid
dat ze hem er zouden houden, lag al te zeer voor de hand. Wat hem
precies naar Den Haag dreef zou ik moeilijk kunnen zeggen. Misschien zijn doperse neiging tot een zo groot mogelijke loyaliteit,
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misschien een irrationele voorkeur voor het gekende gevaar boven
de dreiging van het onbekende. Ik wachtte hem op voor het ministerie van Justitie, waar hij was ontboden, om te zien of hij er werkelijk weer uitkwam. Het liep uit op de mededeling van een verbanning naar Valkenburg.
Floe kwam je in het voorjaar van ' 44 uitgerekend in het door
vluchtelingen uit het gebombardeerde industriegebied rond Aken
overstroomde vakantiestadje onder dak? We schreven aan de
Maastrichtse archivaris Kessen, die we een paar keer op vergaderingen van het Leidse Letterkunde ontmoet hadden, en hij stelde
per omgaande voor om te beginnen maar naar Maastricht te komen, waar hij en zijn vrouw ons een paar dagen hartelijk huisvestten, en hij hielp ons een `goed' adres te vonden in Valkenburg bij
Stevens in de Schaepkens van St. Veith. We woonden er in het
bijgebouw: in het hoofdgebouw liepen de heren van de 'Organisation Todt' in en uit, en we leefden als in alle hotels die niet in zwart
deden in die dagen, op het langzamerhand zeer schamel geworden
oorlogsrantsoen met of en toe de uitschieter van een pakje boter of
een potje jam, wanneer onze brave kinderen ons een bonnetje stuurden. Maar we bleven er gezond bij, wandelden veel in dat mooie
voorjaar in het ons altijd dierbare Limburgse landschap, hoorden
een paar keer, bij thuiskomst, van Stevens dat hij een controlerende
s Der had afgescheept, en kregen van hem de radioberichten door.
Eens in de week reisde ik een keer heen en weer naar Hoog-Laren.
Jan had natuurlijk werk meegenomen, maar hij kwam niet tot veel.
Het leek wel of de verbanning, internering eigenlijk, hem psychisch
meer aanpakte dan het kamp. Hij sprak er met Stevens half spottend
over, hoe hij altijd door de boomgaard zou kunnen ontsnappen als
de heren voorin kwamen, en voelde zich het plezierigst op grote
wandelingen. Ik stelde voor, naar Holland terug te gaan en daar
onder te duiken, maar ook daartoe kon hij niet besluiten, en hij
koos een eigenlijk vrij irrationele tussenweg: we probeerden elders
in Limburg onder dak te komen. Na een paar mislukte pogingen in
Heerlen vonden we via Jef Suys onderdak bij een buurvrouw van
Jefs moeder en zuster in Roermond, de weduwe van een KNILofficier die een rol gespeeld had in het verzet in Limburg, gepakt en
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gefusilleerd was. Het was een op het eerste gezicht wat stugge en
strijdbare vrouw, fel anti-Duits en antikatholiek en wat verbitterd
door een hardnekkige strijd met het episcopaat, waar men getracht had het fabeltje te verspreiden dat haar katholiek gedoopte
man toen hij voor de lopen stond naar de moederkerk was teruggekeerd. Ze ontving ons hartelijk en met een nalef respect voor
Jan, de grote geleerde. Ik was blij dat ze me na een paar maanden
hotelleven wat huishoudelijke corveetjes wilde overlaten. Maar onze gemeenschappelijke anti's konden slechts tijdelijk onze dieper
liggende tegenstrijdige pro's overstemmen. Wij scheidden van
haar, dankbaar voor wat ze voor ons had gedaan en als oude vrienden, die elkaar gauw hoopten weer te zien, maar daarvan is nooit
iets gekomen. Na de bevrijding kregen we van haar een paar diep
verontwaardigde brieven, reacties van haar diehard KNiLgeest op
ons zonder voorbehoud in de pers partij kiezen in de bevrijdingsstrijd van de Indonesiers. The rest was silence.
Ook in Roermond wandelden we veel. Op de ochtend van de
6de juni liepen we tegen de storm in op de Maasbrug aan om over
te steken naar Thorn, toen ik in een klein winkeltje iets zag liggen
dat blijkbaar nog te koop was, en we gingen er binnen. Een groepje
mensen stond opgewonden te praten voor de toonbank: de invasie
in Normandie. We liepen toch naar Thorn en overlegden onderweg
wat ons te doen stond. Jan zag de ontwikkeling duidelijk voor zich:
een zo zorgvuldig voorbereide inval kon niet weer mis gaan, gezien
wat de Duitsers al in Rusland te incasseren hadden gekregen. De
invallers zouden vrij snel tot de grote rivieren oprukken. Maar dan?
Het is me nooit helemaal duidelijk geworden waarom hij zo'n
sterke slagboom in die rivieren zag. Sprak in zijn verwachting mee
dat hij genoeg had van het lanterfanten in Limburg, terug wilde,
zijn contacten herstellen, iets doen? Als we bleven zouden we, zodra
de storm van het front over ons heen geschoven was, bevrijd zijn.
Dat was aantrekkelijk, maar als ze voor de rivieren bleven staan,
waren we gescheiden – voor hoe lang ? – van de kinderen, van
Bart in de eerste plaats. De gedachte dat ik alleen terug zou gaan
verwierp hij onmiddellijk. Stevens had zich bij ons vertrek uit
Valkenburg verbonden, bij eventuele controle – die we nu overi[56]
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gens niet meer verwachtten - aan het fabeltje van de grote wandeling vast te houden. Hadden we van tevoren overlegd met de kinderen? Dat moet wel, want toen we een paar dagen later tegen de
avond bij Hoog-Laren aankwamen stonden Jan Erik en Annelies
daar bij het hek. We gingen even naar Bart en daarna trok Jan naar
zijn nieuwe adres : notaris Jongejan Winkel in Naarden, die we via
Pos kenden en die al eerder huisvesting had aangeboden. Het huis in.
Blaricum hadden we intussen afgestaan aan onze vrienden Noordenbos, die vele redenen hadden om niet langer in Rotterdam te
blijven, en dus klopte ik die avond op het altijd gastvrije Oud
Bussem aan.
Daar was in de zomer van '43 Floris Vos gestorven en Netty
beredderde sindsdien zo goed en zo kwaad als het ging de modelmelkerij. Zo goed en zo kwaad, want al werd het bedrijf ontzien,
alleen al omdat de Amsterdamse Stadtkommandant en andere
hoge Duitse heren beslag legden op de produktie voor hun dier-bare kinderen, een bezetting waarbij langzamerhand aan alles gebrek is - aan zeep bijvoorbeeld - is niet bepaald een gezond klimaat voor een modelmelkerij, en Netty, hoe innemend, intelligent
en actief ook, te slordig en te moeilijk in de omgang om er de directie van te voeren.
Floris en Netty zijn een paar van de meest boeiende mensen die
ik in mijn leven heb leren kennen, dankbare objecten voor wat je
nu een 19de-eeuwse roman zou noemen, dat wil zeggen een roman
die niet in de eerste plaats als zelfprojectie geschreven wordt, maar
uit nieuwsgierigheid naar de medemens. De `oude boerderij' op het
grote terrein van Oud Bussem was het fundament van Floris' erfgooierschap, dat hem weiderechten verleende op de gemene wei,
de meent bij Blaricum. Toen wij hem leerden kennen had hij al een
zeer wisselvallig leven achter de rug, waarvan hij bij stukken en
brokken amusant kon vertellen. Hij had in Joegoslavie gewerkt bij
bosexploitatie en houthandel, was, naar men zei, twee keer miljonair en twee keer failliet geweest, en had in elk geval uitgestrekt
grondgebied bezeten in het uitbreidingsplan tussen Bussum en
Naarden. In 1902 had hij met een vriend samen Oud Bussem laten
bouwen door de architect De Bazel. Hoewel het hele complex nu
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tot woonhuizen, bedrijfs- en bergruimten van verschillende ondernemingen en zelfs een openluchttheater is verknipt, valt de royale
opzet van de bouw nog te onderkennen: de ruime stallen, het zuivelhuis, de oude en de nieuwe boerderij, directeurs- en personeelswoningen, de smederij enz. In zijn bloeitijd leverde het bedrijf
ziektekiemvrije melk, die in depots in de omringende steden verkocht werd. Toen na de oorlog alle melk ziektekiemvrij - maar
aanmerkelijk minder smakelijk! - werd geleverd was er voor een
vrij kostbaar werkend bedrijf als Oud Bussem geen plaats meer.
Maar Floris is - zo wil het de grilligheid van het publiciteitswezen bekender geworden als forceerder van de Muidertol dan om zijn
verdiensten voor onze melkvoorziening.
Toen wij voor het eerst op Oud Bussem kwamen met Hans
Kramers, die de Vossen tot zijn vele goede vrienden rekende, woonden Floris en Netty al verscheidene jaren in het huis aan de overkant van de Flevolaan tegenover het bedrijf gelegen, dat oorspronkelijk bedoeld was voor het inwonend ongetrouwd personeel, en

daar nog het plan van toonde: de twee ruime woonkamers en de
grote eetkeuken beneden, de vele kleine slaapkamers met dakkapellen boven en het logies van de kok achter de keuken, twee
kamers die Jan tijdens zijn verblijf op Oud Bussem kreeg toegewezen. Floris, toen omstreeks zestig jaar oud, vertoonde een treffende gelijkenis met mr. Pickwick - ik ben er nooit achter gekomen
waar hij die ouderwetse puntboordjes vandaan haalde die die gelijkenis nog onderstreepten. Maar als ik in de winters dat Jan er
onderdak vond wel eens 's morgens vroeg op Oud Bussem was,
stak hij nog niet in een van zijn ondanks de textielschaarste verzorgde pakken, maar in een wijde vlekkerige kamerjas met een wat
vette flambard op het kale hoofd. Samen met Jan was hij dan bezig
de grote salamander in de achterkamer aan te maken, en daarop
sneetjes brood te roosteren, waarvan ze onder levendige conversatie
altijd de helft lieten verbranden, en waarvan ten slotte de beste
stukken op een blaadje met een kopje 'thee' naar Netty boven werden gebracht, want hoewel ze bij gelegenheid en zonder enige
gene tegenover hun gasten elkaar graag de zuivere waarheid toeriepen, verwende en vereerde hij Naar.
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Netty was zijn tweede vrouw, om wie hij een groot gezin had
verlaten. Zij was de dochter van onze eerste kinderrechter De
Jongh en zij was het romantische leven, waar haar hele natuur
naar haakte, begonnen op het Rotterdamse gymnasium in een korte escapade met een vermoedelijk van aanleg niet minder romantische leraar. Maar de arme man kreeg niet veel kansen meer om die
aanleg bot te vieren, in een lange loopbaan aan het Leidse Woordenboek en een functie in het bestuur van de communistische
partij in de schaduw van Van Ravesteyn en Wijnkoop. Netty
trouwde na een paar studentenjaren met een bioloog en woonde
met hem enige tijd op grote voet op een Zweedse Herregaard,
waar hij als suikerbietenexpert werkte. Het huwelijk eindigde met
een alweer zeer romantische ontvoering van Netty en haar beide
zoontjes door Floris. Sindsdien troonde ze op Oud Bussem, waar
ze iets van de Herregaard-atmosfeer meebracht. Ze kon als een
kasteelvrouwe, keurig gekleed en gekapt, haar gasten ontvangen,
terwijl Floris een kunstig houtvuur in de haard stapelde en wijn
schonk. Maar ze kon ook in de wat verslonsde kleren, waarin ze
zich toch nog meer scheen thuis te voelen, in haar tuin zitten wroeten, altijd met Floris en een van de boerenknechts als handlangers,
of met haar meer dan levensgrote, nooit helemaal fris gewassen,
Ierse wolfshonden ravotten. In het buurhuis, oorspronkelijk de
directeurswoning, had zich Netty's half-blinde, zeer dove en zeer
opgewekte vader, de gepensioneerde kinderrechter, teruggetrokken. Aan de overkant bij het bedrijf woonde, sinds hij kort tevoren
getrouwd was, Netty's zoon Martijn, haar hulp in de melkerij. In
deze omgeving viel ik een paar dagen na de invasie binnen, met wat
ik voor een kortstondig beroep op de gastvrijheid hield, maar
waar ik meer dan een halfjaar zou blijven.
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IV

Ik heb aan die laatste acht maanden van de oorlog zeer gemengde
en wat pijnlijke herinneringen. Ik beleefde ze op twee eilanden; het
eerste was Oud Bussem, het tweede een villa op Trompenburg in
Hilversum. Als ik terugkijk naar dat laatste treurige oorlogsjaar
verrijst Oud Bussem als een groen eiland uit een grauwe zee. Een
eiland van veiligheid? Och, veiligheid was toen niet het eerste wat
je zocht, veilig waren alleen de voorzichtige jaknikkers. Een eiland
van verzadiging? Netty hield zich buiten de zwarte handel, maar
ja, er was toch de pap 's morgens, het wekelijkse extra pakje boter,
de melk, de aardappelen en zelfs de tabak van eigen teelt. Wie,
buiten wat we nu zo optimistisch de ontwikkelingslanden noemen,
kan nog beseffen wat dat waard was? Bovendien beschikten we,
nadat in september het elektrisch licht was afgesneden, over een
lamp, ingeschakeld op een accu die overdag van de bedrijfsstroom
werd opgeladen. In de latere, donkere maanden in Hilversum hebben we ervaren hoeveel dat voor het moreel betekende. En toch,
nee, niet `om de pap', zoals de kabouter in het sprookje van Andersen in het huis van de kruidenier zei. Het belangrijkste was toch de
feodale gastvrije allure van Netty en 'de overkant', het keurige
De-Bazelse arbeiderswoninkje, waar Bellie en Martijn in hun
splinternieuw geluk en hun bijeengeraapt oorlogshuishouden hun
eerste kind verwachtten. Kijk, dat hoorde bij de weinige dingen die
nog gewoon waren, net als dat 's morgens de zon opging en in
april de beuken groene vlaggen uitstaken. In de oorlog beleefde je
het als een heel bijzonder stukje geluk om in een kinderwagen to
kijken.
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In de eerste maanden, louter mooie zomermaanden in mijn
herinnering, werd de druk van de bezetting enigszins gecompenseerd door de opluchting, omdat 'het' nu eindelijk begonnen
was en het toch zeker vOOr de winter afgelopen moest zijn. Vele
malen per dag hangen we gespannen over het luik waar the voice
uit kwam met opwindende berichten over de snelle opmars. Opluchting, al bleef de El Alameindroom en de angst om joodse
vrienden er doorheen spoken. Opluchting ook omdat ik na die
hone vakantie in Limburg eindelijk weer iets te doen had, al
accentueerde die werkzaamheid – de huishouding die Netty, in
beslag genomen door het bedrijf, me graag overliet – het eilandgevoel: geisoleerd, maar betrekkelijk veilig in een onnatuurlijke
windstilte tussen de daverende stormen van de opmarsen van
weerskanten en onder de dreiging van het absurd gezag en de
tegendreiging van het verzet. Omdat de terugkeer tot het routinewerk van koken en dweilen me een zekere verademing gaf,
hinderde het mij aanvankelijk allerminst dat een vriendin van
Netty, die begin augustus een paar weken kwam logeren en daarna
bleef hangen omdat het leven op het eiland Oud Bussem aantrekkelijker was dan dat in Amsterdam, haar aandeel in het gemeenschappelijke bestaan beperkte tot haar – onmiskenbaar geestige –
conversatie. Zij was beeldhouwster van beroep en de jongelui aan
de overkant noemden haar Tante Standbeeld.
Af en toe liep ik, soms met de Grotius-brieven, over naar Jan,
die op vijf minuten afstand op de heerlijk wijduitziende bovenachterkamer bij de Winkels schaamtevol bekende dat hij nog nooit
zo ongestoord had gewerkt als in de afgeslotenheid van deze onderduik.
En toen kwam de 17de september. We stonden in de warme herfstzon op de Bussumergrintweg in de lucht te kijken, waar de
blinkende zilveren vogels met hun sleep van `aanhangwagens' bij
tientallen tegelijk overvlogen. De radio daverde van de berichten.
`We' waren in groten getale bij Arnhem geland, de laatste fase was
begonnen. Jan kwam prompt van de Bollelaan overlopen om te
beraadslagen wanneer we naar Amsterdam zouden terugkeren, we
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verdrongen ons om de uit zijn hok gehaalde radio en luisterden,
luisterden. Een dag later schoof Jan Erik bij, die in Doornspijk
haastig op de fiets was gestapt om de intocht in Amsterdam niet te
missen. Langs de grote weg begonnen gedemoraliseerde Duitse
soldaten – sommigen trokken een koe aan een touw mee, waarmee
ze Mutti op de boerderij hoopten te verrassen! – en vluchtende
Nssers naar het oosten te trekken. Een paar man kwamen op Oud
Bussem een paard vorderen: aan de schichtige wijze waarop ze het
wegvoerden kon een kind zien dat ze er nooit een bij de halster
hadden gehad. Het was kennelijk bestemd om een drooggelopen
auto te trekken. De nacht daarop hoorden we een rustige hoefslag
in de Flevolaan en de volgende ochtend vonden we het paard weer
in de stal.
Na een paar dagen begon de berichtgeving in te zakken. We
waren door ervaring, vooral uit de eerste oorlogsdagen, wantrouwig geworden en begonnen honend te commentarieren, toen de
Stem ons met de autoriteit van die het allemaal nog beter weet dan
hij het vertelt, verzekerde dat de geallieerden in snel tempo oprukten door Brabant om zich met het luchtlandingsleger bij Arnhem
te verenigen en al in zware gevechten bezig waren 'the suburbs of
Overloon' te bezetten. Onze teleurstelling om de mislukking, onze
spijtige woede om de duizenden slachtoffers en de stakkers uit de
door vriend en vijand gebombardeerde huizen langs de Veluwezoom, die met hun armzalig bundeltje naar het `veilige' westen
kwamen strompelen, bliezen we of in spot op de tactvolle praatjes van Oranje-Lou en de snotterende heldenpoezie van Den
Doolaard.
Toen 'done dinsdag' en de terugslag daarop van de volgende
dagen voorbij waren, kon Jan niet meer naar de Bollelaan terug,
waar intussen zijn plaats was ingenomen door vluchtelingen uit
Oosterbeek. Het sprak voor Netty vanzelf dat hij zich voor de
resterende weken(?) weer in het koksappartement nestelde en dat
Jan Erik boven een kamertje vond. We probeerden tot het oude
leven terug te keren. Netty dook 's morgens onder in het kantoor
aan de overkant, Jan in de delen van Toynbee en het werk dat hij op
stapel had, De Biografie o.a. Af en toe klopte er een onopvallend
[62]

OMZIEN IN VERWONDERING

meisje in een regenjas en een hoofddoekje: een koerierster om een
artikel voor Vrij Nederland of het Parool bij hem te bestellen of af te
halen. Ter afwisseling hakte en zaagde hij op het achtererf kachelhout met Jan Erik, die mij verder hielp bij het in onze ontwrichte
maatschappij plotseling zo profijtelijke monnikenwerk van de
fouragering : aardappels inkuilen, en in balen stro op een achterzolder Bergen toen bleek dat de kuil 's nachts werd opengemaakt door
lieden die ook of misschien meer honger hadden, als een speurhond
rondzwerven in de omgeving achter een goed adres voor winteraardappelen of kaas.
Nu het openbaar vervoer was uitgevallen en Amsterdam voor
onze bouwvallige fietsen onbereikbaar was geworden, werd Oud
Bussem nog meer eiland. Je stond tussen de keus van lopen en je
schoenen sparen : in die winter sleet ik mijn laatste paar, een stel
afleggertjes van Oppenheimer, tot op het tandvlees af. We liepen,
allereerst naar Hoog-Laren, we liepen naar de adressen waar geld of
bonnen moesten worden doorgegeven, naar Muiden om namens
Netty zout te bedelen bij de zoutfabriek en naar overal waar mogelijk iets te halen was, en – met mate – naar de vrienden in Blaricum.
's Avonds na spertijd zaten we sowieso op ons eiland rond die ene
lamp en die ene kachel. Dat isolement, hoe betrekkelijk dan nog
maar, heeft me veel geleerd over de kribbigheden, de afgunst, de
spanningen, ja, de haat die ontstaan, die ontstaan moeten op het
`onbewoonde' eiland. 1k zei al dat ik pijnlijke herinneringen heb aan
die laatste oorlogsmaanden. Wie herinneringen schrijft – ik ervaar
het van bladzijde tot bladzijde – loopt voortdurend tegen de rode
streep aan waar het gevaar van de roddel begint. De waarheid en
niets dan de waarheid zeggen is een schijnheilige frase, want iedere
uitgesproken waarheid is een keuze uit Lien verzwegene en ook die
keuze kan roddel worden. Ik zou graag over die laatste maanden
van de grote tragedie iets machtigers, iets heroiekers vertellen dan
over de kleine spanningen en conflicten op mijn eilanden te rapporteren, en ik zou er, geloofik, liever over gezwegen hebben wanneer
ik er niet iets soortgelijks in zag als het achterhouden van brieven
uit een familie-archief, en als ik niet wist dat zulke spanningen en
conflicten op nog veel kleiner, geisoleerder, op vuile, benauwde,
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stinkende en bedreigde 'eilanden' voor duizenden het beklemmendste deel van de tragedie hebben uitgemaakt.
1k werd me ervan bewust dat ik, die me in mijn verhouding tot
man en kinderen wel eens spottend de lettinghond' had genoemd,
op het punt van privacy lelijk verwend was, sinds ik in Leiden over
een eigen kamer was gaan beschikken, en dat we door ons free
lance bestaan geen ervaring hadden van verplichte omgang met
mensen, chefs of collega's die ons niet lagen, en dat we die met de
familie, buiten onze vrije keuze, tot het uiterste der beleefdheid
beperkt hadden. Nu werden we op onze beide eilanden gedwongen, dicht opeen te leven met, en zelfs ten dele afhankelijk te zijn
van mensen die we daar nooit voor zouden hebben uitgezocht.
Mensen van wie je geergerd van uur tot uur de kleine tekorten
registreerde, die nu eenmaal altijd zoveel irritanter zijn dan de grote
zonden. En dat onder omstandigheden die al die kleine tekorten tot
een zwerm stekende horzels maakten. lk was te reeel om niet te beseffen dat de spanningen en ergernissen wederzijds moesten zijn, ik
was beheerster dan Jan, die of en toe de snauw van een getergde
hond losliet of een deur achter zich in het slot liet knallen, en minder
vrij dan Jan Erik die er althans uit kon lopen en aan de overkant de
opstandigheid van de jonge generatie delen. Maar ook mijn kritische blikken of ironisch schouderophalen waren horzels, horzels die
ook mezelf in het vlees staken, omdat je het als een vernedering
voelde in deze tijd in kleine kifterigheden weg te zinken.
Netty handhaafde ook bij het soberste regime de rol van de royale gastvrouw, en ik was haar daar dankbaar voor, want het gaf een
zekere fleur aan het leven, wanneer je tobberig met een paar ons
twijfelachtig gehakt, een pakje boter, wat snippers clandestien vet
en een paar scheuten melk zeven warme maaltijden per week aantrekkelijk en gevarieerd probeerde te maken, als er dan opeens een
wervelwind de keuken binnenkwam, die roekeloos een rantsoen
boter in de pan gooide en aardappeltjes ging bakken, of een brok
`zwarte' kaas door een armoedige stamppot hakte. Ook Tante
Standbeeld was in staat een beetje kleur en fleur bij te dragen in de
wachtkameratmosfeer van die laatste oorlogswinter. Ze was een
geestige vrouw, die naar haar verhalen te oordelen altijd verkeerd
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had in zeer welgestelde milieus, waar ze zich, zo stelde ik me voor,
door haar onuitputtelijke en amusante vertelselschat als een tweede
Scheherazade nu wel niet de dood van het lijf had gehouden,
maar wel als gewaardeerde gast zich alle genoegens van een luxeleven had laten aandoen. Een luxeleven dat ze als de dame die ze
was, waardeerde, als de bohemienne die ze uit hoofde van haar
beroep wilde zijn, graag ironiseerde. Pas op den duur ging je
merken dat al haar kostelijke verhalen een schadelijk trekje hadden,
en je ging je afvragen wat ze op een volgend logeeradres of – wie
weet – als je de kamer uit was voor komische trekken in jezelf ging
opmerken. Pas op den duur werd ik kriebelig als ze steeds weer aan
tafel mijn schrale schoteltjes versierde met de recepten van wat zij
zou koken als ze over dit en dat en nog wat zou beschikken, of
werkeloos toekijkend hoe ik een katoenen gebreide sprei uitrafelde
voor luierbroekjes voor de baby-op-komst aan de overkant, me
gratis advies gaf over het beste patroon. Pas op den duur ging ik me
geergerd de mier tegenover de krekel voelen, groeide de ergernis
Om de ergernis, die je als een onwillekeurige blos naar het hoofd
steeg, wanneer ze zich onbescheiden bediende van een moeizaam
veroverde kleine traktatie, of naast de kachel geinstalleerd vorstelijk
omsprong met de door Jan en Jan Erik bloedig gezaagde blokken,
terwijl ik in de koude schuur bonen dopte en tabak `stripte', met
natte voeten door de hei zwierf op de paddestoelenj acht, waarvan
ze de opbrengst bij thuiskomst deskundig keurde, en terwiji ik in
een oude zeilbroek me door het braambos achter het huis heen
vocht om met mijn oogst ons menu wat op te sieren en Bart een
potje jam te bezorgen. Tegenstuk van Tante Standbeeld was
Friedje. Mr. de Jongh in zijn halfblinde, halfdove hulpeloosheid
was aangewezen op de zorg van een huishoudster-gezelschapsdame.
In korte tijd had hij er al twee versleten die alleen aan de laatste twee
lettergrepen van die benaming beantwoordden, met de pink omhoog kopjes thee dronken en converseerden over de voornaamheid
van de familie waaruit ze stamden en over de troost die zij uit de
voorname Vrij-Katholieke kerk in Naarden en de lectuur van
Spinoza putten. Toen kwam Friedje. Ik weet niet of ze een dame
was, maar ze was in hoge mate en op zeer originele wijze huishou[65]
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delijk en gezellig. Ze was christelijk, hartelijk, een beetje grof in de
mond en een flapuit. Ze sleepte de Huizer visboer naar binnen en
liet hem bij de piano luidkeels psalmen zingen, en wat geknepen het
Wilhelmus er achteraan, want 'je verraaier slaapt niet, mevrouw !'
Ze kon van een blikje sardientjes, een half flesje wijn en een paar
slablaadjes een feest organiseren met bloemen en kaarsen, ze vocht
zonder vrees of gene in marktvrouwenstijl met vorderende Duitse
soldaten, die het wollen ondergoed van de oude heer voor `onze
jongens in Rusland' wilden inrekenen, en ze was moederlijk verliefd op Jan Erik, die ze of en toe door het keukenraam een dik besmeerde boterham toestak als hij achter het huis hout stond te hakken. Met Friedje beleefde je altijd wat in die lugubere windstilte
waarin we leefden als in de kern van een tornado. Samen gingen we
in Naarden onze schamele maandelijkse kruideniersboodschappen
doen, waarbij Friedje natuurlijk altijd iets extra's wist los te bedelen, en wekten de hilariteit van het hele stadje met onze ponywagen, getrokken door Hermann, een loeder van een dik, koppig en
grillig beest, dat op de boerderij juist geboren was toen Goering bij
onze fascistische buurman Van Leeuwen Boomkamp logeerde, met
zijn overbrede witte vest in de Flevolaan paradeerde en zich daarmee opdrong als peetvader van de pony met het witte front.
Al mijn onderdrukte en vernederende ergernissen concentreerden zich ten slotte op Chief, de laatst overgeblevene van Netty's
Ierse wolfshonden. lk ben toch al Been hondenvriend, en het geduld waarop ieder kind bij me aanspraak kan maken breng ik voor
een hond niet op. Chief was een op een rantsoen van vlees en rijst
verwende hond van het grootste – en gulzigste – ras dat er bestaat.
Hij was oud en sloom en vals – hoe zinloos zulke ethische kwalificaties tegenover dieren ook mogen zijn – en door zijn uiteraard
schrale en ongeschikte oorlogsdieet van een listige en loerende diefachtigheid en lijdende aan ingewandsstoornissen, die hem stinkend,
vies en lastig maakten. Ik heb tegenover die hond geleerd wat een
kleine, vernederende haat betekent. lk haatte hem, als ik iedere dag
de pan vol kostbare aardappelen voor hem kookte, die hij verslond,
ik haatte hem als ik op de meest onverwachte plaatsen in het donkere huis struikelde over zijn als een dweil op de grond uitgestrekt
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lichaam en hij grauwend tegen me opvloog, ik haatte hem als ik
's nachts wakker werd en hoorde hoe Netty, vrijwel nachtblind,
in het donker de trap afstrompelde en haar eeuwige bronchitis nitdaagde om het Beest uit de Openbaring voor de zoveelste maal uit
te laten, en in haar nachtjapon stond te fluiten om hem weer binnen
te lokken. Ik haatte hem toen ik, nadat ik Netty eindelijk overreed
had hem 's nachts in een lege kamer op te sluiten, de volgende
ochtend niet alleen de vuile boel vond, waarop ik was voorbereid,
maar ook de decimeters lange splinters, die zijn klauwen uit de
deur hadden gerukt. En ik haatte hem vooral wanneer Tante
Standbeeld vanuit haar gemakkelijke stoel zijn lof tong en vooroverboog om zijn kop op te tillen en hardop te fluisteren: '0 jij,
met je mooie, gouden ogen!'
Een mug die ons steekt of dreigt te steken, slaan we dood.
Het is een simpele wraakreflex, die zich zeer gemakkelijk hygienisch laat argumenteren. Als je goed mept verdwijnt de mug
meteen in het niet ; daarom is hij gemakkelijker te verwerken dan
een vlieg, die als een dik stukje verstarrend leven onder je hand
blijft liggen. En daarom is het voor je ethisch zelfbesef veel aanvaardbaarder vliegen te doden met een insektenspuit. Voor de terdoodveroordeling van een overtollig (?) poesje heb ik al argumenten nodig als plicht tegenover anderen of zo. Want al heb ik een,
niet altijd gerechtvaardigd, wantrouwen tegenover de menselijke
gevoelens van vegetariers en dierenbeschermers, ik heb een verlammende en misselijk makende huiver tegenover alle geweld, marteling en vernietiging van leven. Maar in de oorlog sloegen we aarzelloos de lieve vlindertjes dood die onze boerenkool bedreigden,
en in de oorlog heb ik Chief ter dood veroordeeld. Ik wil niet
spreken over de verruwing van de oorlog. Daar konden de s sers
zich ook op beroepen. En de vraag in hoeverre er wraakgevoelens
aan te pas kwamen is al van een laffe defensiviteit, omdat de redelijke motieven voor het opscheppen lagen en ik die ook allemaal
aanvoerde om de veearts van het bedrijf te overreden om hem een
spuitje te geven: Netty' s wezenlijk bedreigde gezondheid, de vervuiling van het huis en de gemakkelijke theorie van het genadeschot, waar een dier nooit om vraagt. Ik keek hem met uiterst ver[67]
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warde gevoelens na, toen boer Bifisma – 'pas toch op voor dat
valse kreng, mevrouw', zei hij altijd als ik hem met de hond tegenkwam – en Jan Erik hem bij zijn hoog opgetilde poten wegsleepten. Zijn ontzielde kop schokte er achteraan over het keukenstraatje. Maar Netty heeft het me nooit vergeven, en in het begin
van het nieuwe jaar werden de spanningen zo tastbaar dat het ons
beter leek te verhuizen.
Minder zwaar dan deze moord viel me de diefstal waartoe ik in
die winter verviel. Met Oud en Nieuw ging Tante Standbeeld naar
vrienden in Amsterdam en Netty naar haar oudste zoon, zodat wij
na enige jaren weer eens onder elkaar met althans twee van onze
kinderen en een vriendinnetje van Bart oudejaar konden houden.
Maar 's morgens kwam er een vriendin van Netty binnenlopen: ze
zaten met het probleem dat ze een gast die ze graag logies hadden
willen aanbieden door de toeloop bij de oudejaarsfamiliereiinie niet
konden bergen. Of Netty plaats had. Natuurlijk had Netty,gastvrij
als altijd, plaats, en omdat de vriendin kennelijk doorhad dat wij
wat spijtig onze `vrije' avond nakeken, haastte ze zich ons te
troosten: we zouden er geen spijt van hebben: het was een boeiend
causeur en een fantastisch begaafd en belangwekkend man, die er
zich al op voorbereidde in het naoorlogse vaderland een leidende
rol te spelen. Toen wij wat aarzelend met de op dat punt toen gebruikelijke bescheidenheid naar een naam visten, bleek het onze uit
het oog verloren Leidse vriend Jan S. te zijn. Er was avondklok en
hij kwam dus al voordat ik onze schamele broodmaaltijd – voorlopig op de kast vanwege Chiefs vraatzucht – klaarzette: voor ieder
twee dunne, dun besmeerde sneetjes oorlogsbrood. De gast vroeg
of ik ook voor hem wilde opdoen en verwees me naar een koffertje,
dat een machtig tarwebrood met toebehoren bleek te bevatten.
De jongelui keken belangstellend toe, hoe hij zich daar onbekrornpen van bediende, terwijl hij uitvoerig verhaalde hoe goed hij en
zijn gezin door de oorlog kwamen, ingekwartierd op een boerderij
in de Haarlemmermeer waar het hun aan nets ontbrak. Hij causeerde zo goed dat onze oorlogservaringen er onbelangrijk bij leken en
niet ter sprake kwamen, en ons enthousiasme begon te zakken voor
de proef of onze acculamp middernacht zou halen. Om tien uur
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begon ik de warmwaterkruiken te vullen en om half elf, nadat onze
gast met zijn kaarsje naar boven was gegaan, verzamelden we ons
weer fluisterend om de uitdovende kachel en vijf goed gesmeerde
en belegde tarweboterhammen, waarop we het laatste oorlogsjaar
ingingen. Hield de gast zich goed of heeft hij de volgende ochtend
aan het ontbijt niet gemerkt dat zijn brood gekrompen was?
Kort voor het eind van het jaar – het zal in november ' 44 geweest
zijn – werd ik bij dr. De Bloeme, de directeur van Hoog-Laren,
geroepen: ik ging er bezorgd heen, want op die wijze was me meer
dan eens een terugval in Barts genezingsproces aangekondigd. En
daarom reageerde ik in zijn ogen vermoedelijk ongepast opgewekt
op zijn verhaal: Er waren op Hoog-Laren een paar jongelui betrapt
op het verboden bezit van een radio en op het verspreiden van
daarmee opgevangen berichten via een primitief vermenigvuldigingsapparaat. Al te duidelijk een onschuldige bezigheid van een
groep jongens die, zich verbijtend in hun werkeloos isolement, ook
eens jets hadden willen doen. Maar De Bloeme was bang. Hij had
het geval aan de (N S B)burgemeester van Laren voorgelegd, die er
zijn schouders over ophaalde, hij had het aan de heren van de door
de Duitsers ingestelde Artsenkamer voorgelegd, die zich door het
Medisch Contact zo kaltgestellt voelden dat ze gretig ingingen op
ook eens een mogelijkheid om op te treden, en De Bloeme onder
druk zetten om de jongens weg te sturen: een paar sukkelden per
handkar naar het hongerende Amsterdam, vanwaar ze overigens
na een paar maanden weer terugdruppelden. Toen ik De Bloeme
uitlegde dat ik zelf geen huis meer had om mijn zoon op te nemen
werd er een regeling getroffen met Bos en Heide, een klein, op dat
ogenblik onderbevolkt herstellingsoord op de hei tussen Laren en
Blaricum, om Bart en een jongen die niet naar zijn ouderlijk huis
in Brabant terugkon, onder dak te brengen. Het bleek een vooruitgang : de kleine inrichting was minder gestichtachtig opgezet dan
het toenmalige Hoog-Laren, en de handige directrice wist voor
de kleinere gemeenschap nog wel eens een extraatje te `organseren'.
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Het Duitse kerstoffensief in de Ardennen had onze ongeduldige
verwachtingen nog weer wat afgeremd. Jan slaagde erin aan het
werk te blijven in zijn hol achter de keuken alsof hij thuis aan zijn
schrijftafel zat, maar Jan Erik werd al te begrijpelijk rusteloos en besloot met een vriend samen naar Doornspijk terug te keren. Om
vier uur 's nachts op een koude ochtend in het begin van januari
zagen we ze in de duisternis verdwijnen op hun, voor jongens van
hun leeftijd vooral, toen niet ongevaarlijke tocht, en we vroegen
ons of wanneer we van een of andere toevallige passant zouden
kunnen horen of ze veilig aangekomen waren. Toen we ons omkeerden in de keukendeur stond daar Friedje, onherkenbaar in een
paar sjaals gewikkeld: Waar is die lieve jongen?"Daar gaat hij,'
zeiden wij. Ze had een kaarsje in de ene hand en klemde met de
andere een paar pakjes tegen zich aan, die ze op de keukentafel begon uit te stallen: '1k had nog een paar boterhammen voor hem,
en een paar sigaretjes en een doosje lucifers en,' in snikken uitbarstend, 'een stukje zeep, dan kon hij zijn vuile poten nog eens
wassen !'
Kort daarop vertrokken ook wij. Netty, met haar gewone royaliteit en loyaliteit, liet het aan mij over een boedelscheiding te bewerkstelligen tussen onze voorraadjes en voorzag ons ruim van
rogge en aardappelen. Tante Standbeeld, die als een ware krekel
niets had ingebracht, kwam controlerend toekijken toen ik inpakte.
We liepen naar Hilversum met een bescheiden koffertje en leenden
een paar dagen later een handkarretje voor de verdere verhuizing.
Een Hilversumse vriend, die zijn hulp aanbood bij het vervoer,
beloofde ik: `Je krijgt op Oud Bussem een groot glas melk.' We
liepen er als gewoonlijk de achterdeur in en langs het keukenraam
schuivend zag ik daarachter de bearmbande handen van Tante
Standbeeld haastig de melkflessen van het aanrecht opnemen en in
een kastje eronder schuiven. 1k herkende beschaamd het gebaar:
ik had het ook wel gemaakt, als er vele keren op een dag mensen
kwamen aankloppen om aardappelen of rogge. Maar ik voelde me
niet beschaamd tegenover de tot mier geworden krekel toen ik het
kastje opendeed en drie grote glazen volschonk.
[70]

OMZIEN IN VERWONDERING

Ons tweede eiland leek groter dan het eerste: een Hilversumse
villawijk, waar iedereen in de straat iedereen kende en groette,
want het waren allemaal villabewoners, maar waar, met uitzonderingen, alle solidariteit ontbrak, of liever bezweek, want de bourgeoisie is altijd naar buiten toe solidair geweest, al sprak men niet
langer van `rijken' en `armen', zoals in Voor het jonge Volkje, maar
over `mensen-als-wil, `beschaafde kringen' en 'die mensen'. De
villabewoner ervoer zijn tijdelijke en betrekkelijke eenwording
met de `armen' niet als een prikkel tot een ruimere solidariteit,
maar als een bijna persoonlijke vernedering. Hij was veelal zwijgzaam over zijn voorraden en geheimzinnig met zijn zwarte adressen. Vaak had hij die ook niet en was hij aangewezen op wat zijn
leveranciers hem als goede klant tegen zwarte prijzen kwamen aanbieden, want het begrip zelfverzorger was hem vreemd. Ook dit
was geen algemene regel. De carrierejager zette zich gemakkelijk
in een voedseljager om. Maar er was een type villabewoner dat me
deed denken aan die twee generaals van Saltykow-Tsjedrin, die op
een onbewoond eiland terechtkomen en al op de rand van de
hongerdood zijn als ze een boertje ontdekken, dat in al hun behoeften voorziet - en dat ze dan ook haastig een touw aan het been
binden. Hier waren geen `boertjes', er waren alleen boeren, machtige lieden die le-vens-mid-de-len - we proefden de letterlijke
betekenis van dat woord - hadden, die je verwerven kon door
directe ruil of door te gelde te maken wat je bezat. Te gelde maken
is een geladen woord. Er zijn heel wat mensen voor wie het leven
nog zo gek niet is, zolang ze iets te gelde te maken hebben, maar
voor villabewoners smaakt het naar bankroet en een vernederende
gang naar de Bank van Lening. lk heb een vrouw in snikken zien
uitbarsten, toen ik haar vroeg of ze in haar bijouteriekistje niet een
stukje oud goud had om te verkopen. En ik weet van een paar
mensen die in een huis vol kostbare antiquiteiten aan hongeroedeem bezweken. De villabewoner sprak met nauwelijks verholen afgunst over die brede laag van zijn medeburgers die in de jaren
dertig de harde leerschool van crisis en werkloosheid hadden doorlopen en daar hadden leren `organiseren'. ' Die mensen hebben van
alles, je begrijpt niet waarvan ze het betalen !'
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Het is, ook in normale tijden, moeilijk gast te zijn zonder ternujn,
het is moeilijk zonder termijn gasten te herbergen, onverschillig of
ze een beroep doen op de gastvrijheid of ervoor betalen. Bijna alle
onderduikers en zij die onderduikers borgen kunnen daarvan vertellen. Je kreeg een scherp oog voor elkaars tekorten en onze tekorten lagen, als onze gevoeligheden naakt en bloot aan de oppervlakte. Wij waren gasten van villabewoners. Wij ergerden ons aan de
hardnekkigheid waarmee ze hun villasfeer trachtten te handhaven,
terwiji de wereld in elkaar stortte, aan hun angstige gehoorzaamheid tegenover het Gezag die ons op de Nederlandse' berichtgeving
aanwees, aan de wir-wissen-es-nicht-sfeer, die als op de wir-haben-es-nicht-gewusst-sfeer vooruit liep, aan het vertrouwen op de
overwinning, omdat we toch de centrale verwarming niet nog
een winter ongestookt konden laten. We ergerden ons aan het
samengaan van christelijk hoger-leven en bezitsinstinct, dat tot
persoonlijke voorraadvorming binnen het gezin leidde, en eigen
extrarantsoenen naast sommige borden op de gemeenschappelijke
tafel, en aan onze machteloze reacties daarop: ook dingen achterhouden, en als je niet kon slapen van de honger naar beneden sluipen om met smaak en zelfverachting een dikke plak van
je `eigen' kaas te snoepen. Ik kan nog altijd niet over de Bussumergrintweg rijden zonder eraan te denken hoe we daar samen
uit een gekregen vers half bruintje eerst bij handen vol het kruim
grabbelden en toen de knappende korst eerlijk in tweeen deelden.
Het was, meen ik, in maart dat de stadsreiniging stokte. Wij
behoorden tot de weinigen die een afvalkuil in de tuin groeven.
's Avonds in het donker zag je de schimmen voorbijsluipen van de
dames en heren die hun vuilnisbak voor het hekje van de buren
gingen omkeren. Maar toen het Gezag gebood dat ieder voor zijn
eigen veiligheid ( ?) een mangat in zijn voortuin moest graven,
waar een ons verdedigende Duitse soldaat in zou kunnen schuilen,
toog vrijwel de hele buurt met strand- en kolenschoppen aan het
werk. Een onbeschrijfelijk deftig oud-lid van de Raad van Indie,
die gretig inging op ons voorstel ons een kindertrekkar te lenen om
ten gemeenschappelijke bate wat bieten en kool uit 's Graveland te
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halen, eiste op hoge toon genoegdoening toen wij, nadat er een
wiel was afgelopen, moeizaam tobbend met ons vrachtje terugkwamen. Ik heb de straat maar ben keer solidair gezien: toen we
ten algemene nutte de bomen van het laantje voor brandhout
neerhaalden, omdat niemand dat alleen af kon. Het was een leven
om maagzweren bij te krijgen, en inderdaad begonnen die me
sinds die laatste oorlogswinter te kwellen.
Van Jan Erik hoorden we na enige tijd via de een of andere langs
komende trekker dat hij veilig in Doornspijk was aangekomen en
na een periode van honger en kou lijden in boerenschuren onderdak had gevonden bij een hartelijke domineesfamilie, de Fabers,
die uit Kampen waren uitgeweken. Op mijn vijftigste verjaardag
bracht een andere trekker ons uit zijn naam een grote soep- en
braadhaan en een pakje boter ! In diezelfde tijd kwam Annelies
langs, die op raad van haar broer ook op avontuur naar Doornspijk
trok om te zien of ze daar niet in de letterlijke zin ergens met werken de kost zou kunnen verdienen. In het grote domineesgezin met
onderduikers werd ze graag als hulp in de huishouding aangenomen. Het moet eind maart geweest zijn dat deze zelfde lieve mensen ons een uitnodiging zonden om ook een paar dagen naar
Doornspijk te komen en een voorraadje mee terug te nemen dat
Jan Erik intussen voor ons verzameld had. Op een paar wat opgekalefaterde fietsen vertrokken we 's morgens om half vijf onder een
zwarte lucht met hagelstormen. Jan tobde met een ernstige diarree,
maar dat was toen helemaal geen reden om thuis te blijven. Wij
hadden de storm in onze rug, maar de mensen die we tegenkwamen
niet. Het was een gesloten optocht, want kort tevoren was de
IJsselbrug afgesloten en velen hadden een poging gedaan voor een
laatste hongertocht achter de rivier : mensen in vodden, voorovergebogen tegen de storm, met handkarren, trekkarren, kinderwagens, fietsen zonder banden in een eindeloze rij langs de
half ondergelopen weg over Nijkerk en Harderwijk, af en toe een
triest oploopje om een bezweken voertuig. In Ermelo bleven
we een verkwikkende avond en nacht over in het gastvrije
huis van de Kohnstamms. Het laatste stuk reden we om over
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de fietspaden, om de apocalyps langs de grote weg te vermijden.
We waren maar halve onderduikers. We konden er tenminste uitlopen, het Spanderswoud in, de hei op. We liepen naar Bart in
Laren, we liepen naar Gooilust in 's Graveland, waar onze vrienden
de Hofstra's met de belangrijkste kunstschatten van zijn museum in
Rotterdam een toevlucht hadden gevonden. Eens liep ik door de
lanen van Trompenburg toen een grote herdershond langs me been
schoot, die een meer dan levensgrote kabeljauw in de bek had, zo
groot, dat de staart over de grond sleepte. Vermoedelijk had hij zijn
buit ergens in de door Duitse officieren en grijze muizen bevolkte
gevorderde villa's veroverd, en hij stapte er rustig mee voort als
een besteljongen op weg naar een opgegeven adres. Het water liep
me om de tanden, en ik begon automatisch met het dier mee te
lopen en of en toe trapte ik hard op de slepende staart, maar dan
hield hij even in en rukte het glibberige ding onder mijn zool uit.
Opeens draafde hij opgewekt een tuinhek binnen en ik liep innig
bedroefd verder. Pas op de terugweg bedacht ik wat ik natuurlijk
had moeten doen: achter het beest aan naar binnen stuiven en buiten adem mijn Vis opeisen. Maar het was te laat. 1k had blijkbaar
nog geen echte honger.
Achter in april kort voor het einde werd er een `mauer-muur'
tussen Hilversum en Laren afgesloten. Vanaf Sint Jan kon je toen al
achter Eemnes de Hollandse vlaggen zien wapperen. We maakten
een regeling met kennissen in Laren, die een paar keer per week naar
de muur kwamen en er 'de post' voor Bart in ontvangst namen.
De laatste dagen van de oorlog waren we op Gooilust. Er logeerde
ook een liongerkind' uit Amsterdam, dat even gulzig als wij naar
het radionieuws over de laatste loodjes luisterde en met ons naar
buiten rende, toen de levensmiddelen afwerpende vliegtuigen over
de toppen van de bomen scheerden. 'Er gaan grote dingen gebeuren, jochie,' zei ik tegen hem. 'Eetdingen, tante ?' vroeg het kind
met de holle ogen. Een koerierster bracht Jan een briefje van Van
Norden om zo gauw mogelijk naar Amsterdam te komen, met in[741

OMZIEN IN VERWONDERING

gesloten een paar pasjes voor het geval het verkeer gestremd zou
worden. We hadden ons de 4de al reisvaardig gemaakt, toen we
's avonds de radioberichten opvingen over de capitulatie. Het dorp
begon meteen roerig te worden. Kort na zonsopgang liepen we,
onze bagage in een oude kinderwagen en op onze laatste fiets
geladen, het 's Gravelandse ophaalbruggetje over en de weg naar
Weesp op. Het was een gewichtloze, parelgrijze voorjaarsochtend
en wij waren in een gewichtloze stemming. De weg lag verlaten,
maar achter de bosjes naar het zuiden doken als kleine vreugdekreten de vlaggen op aan de dorpstorens, maar ook af en toe knallen,
die we voor vreugdeschoten hielden, maar die achteraf van laatste
verwarde gevechten bleken te komen. We liepen gewichtloos –
samen haalden we dan ook de ioo kg niet meer – over de Vechtbrug en tot bij de cacaofabriek van Weesp. Daar begon het zachtjes
te regenen: even schuilen in de lunchroom bij de lege benzinepomp? Daarvoor stonden geweren in rotten – onze eerste kennismaking met de B s? Terwijl Jan een afdakje zocht voor onze kinderwagen stapte ik het zaaltje binnen met mijn pasje in de hand en –
stak het meteen weer in mijn zak, want rond de tafel zaten de eerste
Duitse officieren die ik van aangezicht tot aangezicht te zien kreeg,
kennelijk in ernstig overleg. Er sprong er een op en schoot op me
af; voor het eerst zag ik een ijzeren kruis van dichtbij.
Was wiinschen Sic?' snauwde hij.
En ik in een argeloze stemming van je-kan-doodvallen: `Mijn
boterham opeten.'
Hij keek me verdwaasd aan: Vie lange dauert das?'
`Tot ik hem op heb en het niet meer regent.'
1k had geen schijntje bewustzijn van brutaliteit, laat staan van
moed. Zonder ze opzettelijk uit de weg te lopen, had ik de hele
oorlog nooit andere Duitsers van dichtbij gezien dan die Lombrosomannetjes, die Annelies en Mance waren komen halen, of een boerensoldaat die de weg vroeg, waarop ik alleen maar mijn schouders
ophaalde.
De man met het starre gezicht keerde zich naar de tafel en zei
met een commandostem: 'Pause!' Ze stonden allemaal op en drentelden in de regen naar buiten. Pas een paar dagen later begreep ik
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uit een krantebericht welk dwaas risico we gelopen hadden. Een
groep van het soort desperado's, dat we onderweg hadden horen
schieten, en dat in Amsterdam in de dagen na de capitulatie een
aantal mensen heeft neergeknald, had ook nog bij de Vechtbrug
tegenstand geboden. We waren kennelijk in hun krijgsraad binnengevallen.
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We konden voorlopig op de bovenverdieping van ons huis op het
Victorieplein terecht tot onze huurders na een paar weken vertrokken. We deponeerden er onze bagage en liepen meteen door,
de stad in, die er berooid, armoedig, vervuild en feestelijk uitzag.
In de parken lag het vuil meters hoog en stinkend opgestapeld,
alleen de bomen die te zwaar waren geweest om door brandstofhongerige amateurs te worden gekapt hadden het overleefd, voor
hetzelfde doel waren de teakhouten blokken tussen de tramrails
uitgebroken. De Jodenbreestraat en de Weesperstraat gaapten als
reusachtige verslonsde monden met veel uitgevallen tanden. Maar
langs de weg stonden bij Diemen al de mensen, grauw, vervallen
en joelend naar de Canadezen uit te kijken, die nog drie dagen op
zich zouden laten wachten. Van ongeduld en verveling juichten ze
ons maar vast toe, toen we er langs trokken. Iedereen was mager,
armetierig en onbegrensd energiek.
Jan ging dadelijk naar Het Parool, dat zich in het gebouw van De
Telegraaf genesteld had, stapte het bureau hoofdredactie binnen en
stond niet zonder verbazing tegenover twee andere oud-Tribuneredacteuren: zijn oude vriend Gerard van het Reve en Frans Goedhart, in de oorlog bekend geworden als Pieter 't Hoen. Jan had geen
al te beste herinneringen aan de vooroorlogse journalistieke kwaliteiten van Goedhart en kon hem die moeilijk nu plotseling op
grond van zijn moedig optreden tijdens de oorlog toekennen. En
hij was niet bepaald verrukt toen de man dadelijk in een toon van
vrienden onder elkaar verviel en zich als de nieuwe hoofdredacteur
voorstelde, en maar ten dele gerustgesteld door de verzekering van
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Van Norden dat dit slechts tijdelijk was, en dat de plaats bestemd
was voor Van Heuven Goedhart, die nog in Londen was.
Even weinig bemoedigend was een gesprek met Nico Donkersloot, een paar dagen na onze terugkeer, die wist te vertellen over
de onderhandelingen die de `vertrouwensmannen' buiten de illegaliteit om in april met de Duitsers gevoerd hadden over voedselinvoer en stopzetting van fusillades en vernielingen in ruil voor
voorlopige erkenning van de bezettende macht. Natuurlijk hadden
de Duitsers zich daar niet aan gehouden: de Wieringermeer en een
hele reeks moorden. De Duitsers waren niet betrouwbaar — dat was
niets nieuws, maar de `vertrouwensmannen' blijkbaar ook niet,
althans niet voor iedereen.
We leefden die eerste paar weken in een duizelig op en neer van
vreugde en teleurstelling, en honger naar het nieuws uit de nog
magere pers, dat beide telkens weer voedsel gaf, maar vooral vonden we dat in eindeloze gesprekken, want net als in het begin van
de oorlog ging iedereen iedereen opzoeken. Wij waren daar
bovendien wel min of meer toe gedwongen, want op onze bovenkamers hadden we niets om een maaltijd klaar te maken of om die
op te dienen, zodat we bij de Lichtvelds (aan de overkant in Nico's
huis) gingen ontbijten en om beurten bij al onze vrienden een
warme maaltijd schooierden, want restaurants leverden vrijwel
niets.
Ongeschonden vreugde was er eigenlijk alleen om het weerzien
van de vrienden voor wie je lang gevreesd had: Jacques Presser,
die zodra we weer over ons hele huis beschikten, voorlopig bij ons
introk met de schrijnende en op den duur teleurgestelde verwachting omtrent Deetjes terugkeer. Brecht, die zo maar opeens boven
aan de trap stond, Ab Herzberg, die, zelf al eerder uit zijn Noordhollandse pastorie teruggekeerd, juichend kwam vertellen dat zijn
ouders Bergen-Belsen overleefd hadden. Ongeschonden vreugde?
Neen, er ontbraken er te veel!
De naoorlogse politieke teleurstelling had natuurlijk iedereen die
zijn ogen open had al meer dan een jaar eerder kunnen zien aankomen — zoals de meeste politieke teleurstellingen — achteraf. Op
de 'ode mei, die een feestelijke dag had moeten zijn: herdenking in
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de Nieuwe Kerk en de eerste manifestatie van de Federatie van
Kunstenaars, het 'in bezit nemen' van de Stadsschouwburg door de
uitgebannen `goede' tonelisten, zei Van Randwijk in zijn rede in de
kerk met zoveel woorden dat de wijze van de bevrijding veel weg
had van een capitulatie van het verzet. En een paar dagen later
schreef Jan al in zijn dagboek dat hij zich moe en gedrukt voelde,
misschien ten dele door ons voorlopig nog zwervend bestaan, maar
vooral door het besef dat we niet de goede kant uitgingen. Het
kwam er in het kort op neer dat terwijl 'het' verzet zich schrap
zette in de legaal geworden bladen, die afgunstig elkaar verdrongen
om papiertoewijzingen, in Den Haag de kaarten - en de functies verdeeld werden, niet natuurlijk aan het tegenverzet, maar aan
londen', aan dat deel van het verzet dat met Londen allereerst
nationalistisch was geweest, aan de septemberklanten, die tijdig
hadden gezien welke kant het opging en nu zo'n nuttige rol konden
spelen bij het handhaven van de continditeit, en aan al de lieden met
een meer of minder twijfelachtig oorlogsverleden, die daar allemaal de meest redelijke verontschuldigingen voor hadden en die om
allerlei oververstandige en uiterst fatsoenlijke motieven gespaard
werden voor de leidende functies die nog in de toekomst voor hen
waren weggelegd.
Was men in Londen werkelijk bezorgd geweest voor de grote
Kiadderadatsch bij het uitbreken van de vrede, voor een radicale
revolutie van het immers gewapend verzet, waaraan ondanks alle
aanmoediging die het, als dat zo uitkwam, van overzee had
gekregen, toch iets van onwettigheid en anarchie kleefde ? Werd
daarom bij de onderhandelingen met dat verzet de zo niet fascistoide, dan toch weinig democratische ordedienst als de belangrijkste organisatie naar voren gehaald? Kreeg daarom de Bs een bevel-.
hebber aangewezen wiens militaire aanspraken op die functie alleen
op zijn vroegere lidmaatschap van de s A konden teruggaan? Of
heeft men dat in Den Haag pas gehoord toen hij het zelf in zijn
biografie liet vermelden? Maar in ' 3 6 wisten de redacteuren van
Het Volk al to vertellen dat zij een foto van de aanstaande prinsgemaal in uniform niet mochten publiceren. En had niet diezelfde
bekrompen huiver tegen alles wat zich tegen het Gezag keerde, de
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schandelijke beslissing van de regering in Londen medebepaald om
geen levensmiddelen naar de gevangenen in Duitse kampen te
sturen?
Vrees drijft mensen altijd weer de verkeerde kant op – om nu
van voorgewende vrees niet te spreken. En deze vrees was immers
gekoppeld aan die zoveel grotere, reele en voorgewende vrees voor
het onmiddellijk oprukken van de uitgeputte Russen, waarvan
men pas na twintig jaar, en dan nog maar heel aarzelend, begon in
te zien hoe dwaas ze was, maar die intussen de hoeksteen is geweest,
en door een traagheidsbeginsel nog ten dele is, van het hele westerse
politieke en militaire beleid, oorzaak van veel bloed en tranen en
van de verkwisting van een onoverzienbare massa energie en
geld.
0, Londen en de achterban van Londen hadden zich wel reele
zorgen gemaakt, maar die gingen niet over een revolutie. Was voor
de diverse `belangen' die zij vertegenwoordigden de inhoud, die de
illegale bladen of een fatsoenlijk man als onze eerste naoorlogse
minister-president in de woorden `herstel en vernieuwing' legden,
al niet meer dan genoeg om grijze haren van te krijgen? Men wist
in Den Haag van het begin of aan dat men de touwtjes vast in de
hand had, en kon ze daarom best wat slap laten hangen. En dus
kwam er een kabinet van herstel en vernieuwing, dat na een jaar
weer verdween, en handhaafde zich ondertussen een aantal door de
bezetter geschapen en daarom alleen al hatelijke instellingen, die
we evenmin kwijt zouden raken als de Schalkhaarders.
Men liet de touwtjes wat slap hangen. In het even dierbare als
wereldvreemde idealisme van Wilhelmina, die als in Londen voortging verzetsstrijders op de thee te vragen en de hand te drukken,
had men een onschuldige bondgenote, temeer omdat velen van
haar bezoekers er zich niet helemaal aan onttrokken, een element
van wezenlijke vernieuwing te zien in dit `democratische' gebaar
van een in wezen – hoe zou ze anders, gezien haar verleden – door
en door conservatieve en autoritaire oude vrouw. Wie zal het hun
verwijten, nu blijkt dat de historicus van ' 40–'45 na 25 jaar bronnenstudie nog niet verder is? Het nationale verzet had zijn zin verloren, het sociale kon men zich rustig laten uitleven in zijn legaal
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geworden bladen, waarvan de cynicus wel al voorspellen kon dat ze
in meerderheid al fuserende zouden bezwijken als de leeshonger
elders voer vond en het abonnementental ging slinken, of zich op
de een of andere wijze conformeren.
Er waren de hoogtepunten van de wittebroodsweken der Vrijheid, waar je later niet laten kan, even vertederd als beschaamd op
terug te zien: op 7 juni de eerste vrije voorstelling in de Stadsschouwburg, een historisch spectacle-coupe van vijf auteurs, waarbij ieder in zijn oude plunje liep He had niets anders – en de jongens van de BS in hun blauwe overalls. De aanhechting van het
naambordje voor Gerrit van der Veen in de gehate Euterpestraat.
In de speculatiebouw in West zouden later nog hele reeksen verzetshelden goedkoop geeerd worden met zo'n bordje.
Wie schrijft nog eens de waarachtige geschiedenis van het interregnum der vrijheid binnen de dictatuur van het Militair Gezag,
dat op 5 mei losbarstte? We waren blijkbaar in de afgelopen jaren
zó aan uniformen gewend geraakt dat we het hoogstens mat vonden dat het Nederlandse cultuurleven georganiseerd werd, zoals
trouwens alles wat weer op gang gebracht moest worden, door dat
almachtig MG, en dat daartoe allerlei brave professoren en archivarissen rondreden in Amerikaans uitziende uniformen in auto's met
chauffeur, terwijl de loco-burgemeester van Amsterdam en de
meeste artsen het nog op de frets afdeden. We zagen het een beetje
geamuseerd en een beetje verschrikt aan, wat een spontane toon
van gezag deze apparatuur hun verleende. Van Randwijk mocht
dan al op io mei van de capitulatie van het verzet gesproken hebben, en Jan mocht zich binnen een maand al afvragen of zijn in de
oorlog geschreven plannenbrochure Nieuw Nederland ooit nog aan
uitgave zou toekomen, dat belette niet dat dat verzet, al of niet in
uniform, zich enthousiast op de verwezenlijking van dergelijk
soort plannen wierp. Maar het verzet was het verzet niet meer.
Nog daargelaten dat het puur nationaal-conservatief verzet geen
ander program had dan houen-zo, begonnen de deellijnen van de
`zuilen' en de ongebroken tradities der oude partijen, in de oorlog
maar zeer ten dele uitgewist, zich weer duidelijk of te tekenen, ja,
soms leek het erop of ieder uit die eenheid-in-het-verzet de triomf
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van zijn eigen levensbeschouwing afleidde. In Groningen verscheen
een brochure van de mannen die daar de reorganisatie van het hoger onderwijs in handen hadden genomen: Van der Leeuw, Van
de Corput en Van der Pot, met de teneur dat de universiteit niet
langer neutraal kon zijn maar op het evangelie moest stoelen. En
was de 'cloorbraak' niet een dergelijke vergissing, zij het dan een
met misschien meer toekomst? Het werd duidelijk dat er twee
machten tegen elkaar inliepen: de linker, revolutionair constructieve vleugel van de illegaliteit, de illegaliteit die nu een tot op de
wortel gespleten `eenheid' bleek te zijn, aan de ene kant, klaar om
alle onder vijfjaar druk uitgewerkte plannen te verwezenlijken, en
aan de andere kant de chauvinistische vleugel van het verzet en de
terugkerenden uit Londen, wier voornaamste zorg daar was geweest dat de 'zetel der regering' er overeind bleef staan en die hem
nu zo rechtstandig mogelijk weer in de vaderlandse bodem wilden
planten. In Londen had het nationaal bestaan zich voortgezet, het
bezette gebied was vijf jaar generaliteitslanden geweest, waar niets
gebeurde. Van die tegenstelling werd ik me scherp bewust toen Lou
de Jong, uit Londen terug, ons en Jacques Presser kwam opzoeken.
Het kwam er, maar een klein beetje gechargeerd, op neer dat Lou
vertelde en wij luisterden: hij had immers de oorlog van vlakbij
meegemaakt, wij waren vijfjaar uitgeschakeld geweest.
Op 8 augustus viel de bom op Hirosjima. Jacques Presser, die de
enige radio in huis bezat, kwam 's morgens na de berichten van 7
uur naar beneden hollen: er was een voorlopige aankondiging over
gegeven, om 8 uur zouden we er meer over horen. Ik waarschuwde
Jan, die nog in bed lag, en weer reageerde als op de 'ode mei in '40:
hij keerde zich met een vaag protest of en sliep door. Hij had met
Hans, die via Bohr nauw betrokken was geweest bij de wetenschappelijke voorbereiding van de atoomsplitsing en later enige
jaren voorzitter van de Internationale Atoom Commissie zou worden, veel over deze naderende revolutie in de beheersing van de
materie en de gevaren die die inhield gesproken. Schrok hij spontaan terug voor het weinig optimistisch beeld dat Hans hem van de
te verwachten gevolgen geschilderd had? Boog hij door onder de
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nu niet meer te keren dreiging van de koude oorlog, waarvan in
die eerste vredesmaanden en daarvoor ook al, voor wie ogen had
om te zien, de eerste wolken tegen de horizon oprezen? Hij zou er
in de komende jaren nog genoeg en persoonlijk in verwikkeld
raken. Niet in welke politieke rot ook, maar door zijn gebondenheid met de wereld als geheel, zijn niet meer beperkt-Europees
denken, dat hem tot een tweede natuur was geworden. Van de
eerste dag of behoorde hij tot de aanvankelijk nog weinigen, die in
de born evenmin een oplossing zagen als in Munchen, die de noodzakelijkheid ervan (`om 'evens te sparen') tegenover het Japan-opde-knieen ontkenden, erin voor alles de bedreiging tegenover
Rusland en daarmee het begin van de koude oorlog zagen en ook
de bedenkelijke lichtvaardigheid verwierpen, waarmee hier een
`proef' genomen werd op . . . een niet-blanke bevolking. Het was
de eerste schakel in een keten. de splitsing van Duitsland met de
`vrije' stad Berlijn, het Wirtschaftswunder' met het ingepompte
Amerikaanse geld, dat in een moeite de voor altijd ontwapende
weermacht weer op de been hielp, de splitsing van Korea, van
Vietnam, en al die `bevrijdende revoluties' in Afrika en ZuidAmerika en tot in Griekenland toe: een militair bewind als voorlopig eindpunt `om orde en rust te handhaven' en met altijd het
schimmenspel van de CIA op de achtergrond.
Maar dat alles ervoeren we voorlopig alleen nog maar als een
ongedefinieerde vrees op de achtergrond van onze eigen problemen: Welke kant ging het op ? De een dacht: totale vernieuwing,
de ander : afremmen, en de meesten: wanneer words de distributie
afgeschaft? Vertrouwd als we waren met het zuilenbegrip werd er
naar compromissen gestreefd en voor allerlei posten naar `fatsoenlijke', `aanvaardbare' figuren gestreefd, ook linkse figuren, want in
die wittebroodsweken was men nog tactvol bereid geweest het
aandeel van de linkse groepen en zelfs van de communisten in het
verzet te honoreren. Er zijn, geloofik, nooit zoveel mensen om hun
fatsoen, hun intelligentie etc. aan onze ministeries benoemd, Schermerhorn voorop. In Jans persoonlijke ervaringen spiegelde deze
ontwikkeling zich op vaak voor hem zelf pijnlijke wijze. Flij had in
de vooroorlogse en oorlogsjaren en met name in Amersfoort een
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reputatie verworven van een soort doperse gezindheid: principieel radicaal en vasthoudend, maar open en onbevooroordeeld.
Bovendien was hij een man die geen werk schuwde en zelden neen
zei tegenover een taak die zijns inziens gedaan moest worden.
Daardoor waren niet alleen de linkse' mensen uit het verzet maar
ook zeer veel anderen, die consequenties trokken uit de overtuiging
dat er voor de oorlog something rotten in de staat van Nederland
was geweest, geneigd hem bij hun plannen te betrekken.
Al eerder — ik meen in het najaar van '44 — zochten Dijkstra en
de andere redacteuren van de Groene contact met hem en toen ik uit
zijn naam met hen ging praten, boden ze hem voor na de oorlog de
hoofdredactie aan. Ik probeerde hen te overtuigen dat Jan dat
zeker onverenigbaar zou vinden met zijn professoraat en zijn wetenschappelijk werk. Zij spraken van hem zo veel mogelijk uit handen
nemen, zodat hij zou kunnen volstaan met een redactievergadering
per week; ik betoogde dat Jan nooit op die manier een redactie zou
willen voeren, maar zij aanvaardden zijn afwijzing pas toen hij het
hun zwart op wit lies weten.
Aan het eind van de oorlog stond hij klaar om weer achter zijn
bureau te schuiven voor een taak die hem de eerstvolgende jaren
volledig in beslag zou nemen: nieuwe colleges voorbereiden,
persklaar maken van het in de oorlog geschreven werk en uitwerken wat er in die jaren was opgezet : allereerst samen met Pos,
Donkersloot, Noordenbos e.a. het politiek-literaire maandblad
De Nieuwe Stem; samen met een groep Nederlandse en Belgische
historici de Algemene Geschiedenis van de Nederlanden ; samen met
Hans Kramers, Henk Pos en Oene Noordenbos de ENSIE. Hoetink
klampte hem aan voor een plaats in een instituut voor opiniepeiling.
En dan was er zijn aandeel in Posthumus' plannen: de Zevende
Faculteit en het Instituut voor Oorlogsdocumentatie, waarvan de
omvang toen nog niet te overzien was, en dat o.a. het materiaal
moest leveren voor een geschiedenis van Nederland in oorlogstijd,
die volgens Posthumus Jan ook maar moest schrijven of in ieder
geval redigeren, en nog zo het een en ander. Niet zonder enig innerlijk verzet en twijfel aanvaardde hij een plaats in de V oorlopige
Raad van de Kunst en in het bestuur van het Prins Bernhardfonds.
[84]

OMZIEN IN VERWONDERING

De "jongens van de Bezige Bij', een groep studenten die zich in
de oorlog verdienstelijk hadden gemaakt met hun illegale uitgaven
ten bate van het verzet, zetten hun werk als legale onderneming
voort, en omdat ze als alle illegaliteit grote sympathie bij de koningin verworven hadden, kwam zij hun bedrijfpersoonlijk bezoeken.
In '47 ontwierpen de Bijen het op dat ogenblik zowel nationaal als
commercieel voor de hand liggend plan een biografie van haar uit
te geven, maar in hun enthousiasme waren ze niet erg tactisch in de
uitwerking daarvan. Zij stelden haar namelijk een keus voor uit
vier mogelijke auteurs : Jane de Iongh, Anne H. Mulder, Pieter
Geyl en Jan Romein, en ze wees de laatste aan. Dat maakte het voor
Jan wat pijnlijk om hun voorstel of te wijzen, maar, zoals hij zei:
je zou zo'n boek alleen kunnen schrijven wanneer je kon uitgaan
van de vraag : Wat heeft deze vrouw ervan gemaakt, uit deze
ouders geboren, in dit milieu en onder deze omstandigheden opgegroeid en met zo'n man naast zich?' En naar dat boek was op dat
ogenblik geen vraag, nog daargelaten dat zeker geen schrijver,
wie ook, in vrijheid zou kunnen beschikken over het nodige archiefmateriaal, en met name niet over de gegevens over haar persoonlijke rol in wat algemeen als haar grote tijd werd gezien:
de Londense periode. Dat bleek ook wel uit de uitkomst: het
werd een onomstreden platenboek met bijschriften van Jane de
Iongh.
VO6r Jan aan wat hij wel tot zijn taak rekende had kunnen beginnen doken de mensen op, die hem kwamen polsen over dan
deze dan die politieke functie die ze voor hem bestemd hadden:
de linkervleugel van de illegaliteit wilde hem als voorlopig `onderwijsdictator' — kort daarop al bleek die taak te zijn toevertrouwd
aan een driemanschap in Den Haag. Dezelfde groepering had hem
voorgesteld voor de Nationale Adviesraad, nog voor het helemaal
duidelijk was wat de verhouding zou worden tussen dat instituut,
de Grote Adviescommissie en de Grote Raad van de Illegaliteit, en
terwijl Van Norden hem geruststelde dat hij daarmee nog niet
noodzakelijk in het Noodparlement behoefde te komen, sprak
Goedhart daarover als een zaak die al lang vaststond. Een uitnodiging om zitting te nemen in het bestuur van de PvdA wees hij
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zonder aarzelen af: dat was voor hem toch te veel een voortzetting
van de SDAP om er zich in thuis te voelen.
Hij had zich hopeloos kunnen overwerken aan al de plannen
waarin hem een rol was toegedacht, maar die – zuiver naar zijn
persoonlijk heil gerekend – gelukkig niet van de grond kwamen
dan wel tot iets heel anders leidden dan oorspronkelijk had voorgezeten. De oud-illegale bladen, met name Vrij Nederland en Het
Parool, zagen hun taak aanvankelijk veel ruimer dan alleen in de
uitgave van hun snel wassende bladen en er moesten besturen komen om aan de uitbouw te werden. Jan zat in de oorlog al in een
soort raad van Het Parool; hij ging nu de heidenen vertegenwoordigen in het bestuur van Vrij Nederland. De Vrij Nederland-organisatie zou een op het oorlogsverleden stoelende, op de toekomst gerichte samenbundeling van radicalen van alle schakeringen moeten
worden, vertegenwoordigd door mensen als Pompe (katholiek),
Buskesen Van Randwijk (protestant), oud s D A P-ers als Cramer en
Schaper en linksen' als Jan. Op een al te verre toekomst gericht,
zeg ik achteraf, nu bijna een kwart eeuw later een nieuwe, en het
lijkt me wel wat reelere politiek-radicale concentratie in wording
is. Of schijnt te zijn? Langdurig overleg om al deze richtingen te
verzoenen voerde ten slotte tot de vorming van een aantal VNclubs in verscheidene plaatsen van het land, waar lezingen en discussies werden georganiseerd, maar die onder de kille adem van de
koude oorlog bevroren en uiteenvielen. Hetzelfde lot trof de wenselijk geoordeelde voortzetting van Waakzaamheid: de aanvankelijk bloeiende organisatie Actieve Democratie, naar aanleiding van
een artikel van Jan in vN al in de zomer van '45 opgericht.
De raad van Het Parool, die het illegale blad prompt in een dagblad had omgezet, tobde zwaar met de keuze van een hoofdredacteur. De voorlopige bezetter van de functie, F. Goedhart, die als
oprichter en redelijk journalist natuurlijk zekere rechten kon doen
gelden en deed gelden, werd om zijn tekort aan cultuur, stabiliteit
en leiderschap ongeschikt gevonden – en de wijze waarop hij in de
eerste maanden na de bevrijding als romantisch verzetsheld werd
gevierd had dat niet beter gemaakt. Na slepende onderhandelingen,
waarbij Jan een voorstel zowel van Van Norden als van Van Heu[86]
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yen Goedhart, dat hij de hoofdredactie op zich zou nemen, als
fysiek alleen al absoluut onverenigbaar met zijn professoraat had
afgewezen, wist hij de laatste eindelijk over te halen de langzamerhand onafwijsbaar geworden taak te aanvaarden. De eisen van
`het ambt' waren inmiddels verzwaard met het voorlopig secretariaat van de Senaat, en de studenten, dorstig naar kennis als droge
sponsjes, verschenen bij tientallen op het spreekuur, waarvoor
Oppenheimer ze als vanouds in het Ileine kamertje' opving.
Posthumus' plan voor de `zevende' moest gerealiseerd. Er moest
een opvolger voor Tenhaeff benoemd worden, die in de oorlog
gestorven was, en de faculteit liet zich vinden voor een nieuwe taakverdeling die meer in de lijn van de historische specialisering lag
dan die tussen vaderlandse en algemene geschiedenis. Jan kreeg
zelf de nieuwe geschiedenis plus de theoretische, die meer en meer
zijn belangstelling was gaan opeisen, en droeg voor de middeleeuwen Niermeyer voor, toen lector in Groningen, die hij ook uit
Waakzaamheid' kende, maar wat in dit geval meer zei: die hij als
medewerker aan 'het Instituut' (de M o-opleiding) had leren waarderen als een zeer bekwaam medievist. Op wat zich op de achtergrond van deze benoeming afspeelde kom ik nog terug.
Nauwelijks minder tijd en aandacht vooral vroeg in die eerste
maanden de zaak van de linkse concentratie,' die in de oorlog voor
velen althans een vanzelfsprekende gedachte was geworden en nu
nog wel altijd iets waarover gepraat diende te worden. Omtrent
half mei meldde zich bij Jan Lucas van der Land, schoolvrindje
van Bart, student van Jan voor diens ontslag en nu verslaggever bij
Het Vrije Volk, om een interview, o.a. over dit thema. Hij wees dat
toen af, maar toen het maar al te gauw duidelijk werd dat de hele
noodparlement-gedachte achter de horizon verdween en Ter Veen
hem aanklampte omdat hij een gesprek erover had gehad met
een paar Waarheid-mensen, kwam hij daarop terug en hij wijdde
ook zijn wekelijks Paroo/-artikel aan dat onderwerp. Het interview
werd nooit geplaatst, naar Jan, niet van de hoofdredactie die erom
gevraagd had, maar terloops van Lucas hoorde, omdat . . . de zaak
daarvoor te belangrijk was, maar men hoopte er nog wel eens over
te praten. Toen Voskuil zich inderdaad daarvoor een week later
[87]

ANNIE ROMEIN-VERSCHOOR

aankondigde had Jan intussen Paul de Groot met hetzelfde thema
gehad, blijkbaar nog zo onzeker van zijn houding in zijn eigen
partij en daarbuiten, dat hij, naar het Jan toescheen, veel van zijn
partijbonzig zelfbesef had afgelegd. Ze zouden daar allebei spoedig
van terugkomen! Het gesprek met Voskuil was teleurstellend: de
man bleek nog geheel in de oude SD AP-sfeer te leven, als ervaren
vakman vol kritiek en ressentiment tegen de illegale dilettantjournalisten, en zijn overstromende lof voor Drees, `een van de
grootste staatslieden van ons land', bevestigde Jan alleen maar in
zijn sombere voorgevoelens dat deze zelf ook nooit boven het
partijformaat zou kunnen uitgroeien.
Dat gaf om te beginnen al weinig hoop voor de besprekingen
over de Volkspartij, waaraan o.a. Ter Veen, Van Norden, Van
Randwijk, Schaper, Paul de Groot, Wagenaar en Jan deelnamen –
van andere genodigden als Hein Vos en Buskes verscheen alleen
de laatste een keer – en die dan ook na een paar vergaderingen inzakten.
Wij waren met de linkervleugel van het verzet even teleurgesteld
over het al te geslaagde herstel als over de uitblijvende vernieuwing;
Jan 66k om het uitblijven van de rol die hij en anderen hem in die
vernieuwing hadden toegedacht. Met dat laatste verzoende hij zich
overigens gemakkelijker dan met de algemene terugslag, omdat hij
in zijn hart wel wilt dat een politieke functie hem niet lag, omdat
hij zijn handen vol had aan wat overbleef: de universiteit, De Nieuwe Stem, de organisatie van Actieve Democratie, en vooral omdat
hij letterlijk hongerde naar de rusteloze rust achter zijn bureau.
Om die – betrekkelijke – rust te bereiken moest hij om te beginnen beschikken over dat onbescheiden gerief, dat de telefoon in
onze samenleving geworden is en dat ons in de oorlog was afgenomen, toen Jan geweigerd had het daarvoor verplichte jodenbriefje' te tekenen. In september ' 44 was bovendien het hele telefoonnet plat gelegd, op de Duitse en enkele dienstaansluitingen na
natuurlijk. Dat werd nu geleidelijk aan weer op gang gebracht.
Intussen draafde Jan bij gebrek aan openbaar vervoer en een fiets
drie, vier keer per dag naar de Oudemanhuispoort heen en weer, en
nog vaker de vier trappen op en neer naar Nico's huis in de Wol[88]
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kenkrabber, waar de lift ook nog niet dadelijk op gang kwam, om
er de noodzakelijkste telefoontjes of te doen. Als ik boodschappen
deed vertelden de kruidenier, de groenteman en anderen me
triomfantelijk dat ze weer aangesloten waren, maar onze aansluiting bleef uit, ook bij herhaalde navraag. Ten slotte ging ik zelf
eens op het bureau vragen : het lag heel eenvoudig, wij hadden
immers zelf onze telefoon `opgezegd' door het jodenbriefje niet te
tekenen, dus moesten we onze beurt afwachten op de lijst van
nieuwe aansluitingen. Ik werd zo kwaad dat ik van voor een loketje
tot een mijnheer achter een bureau wist door te dringen. Nadat ik
hem 'a piece of my mind' had voorgelegd zei hij best te begrijpen,
dat Jan in de bestaande situatie minder goed zonder telefoon kon
dan de groenteboer, maar . . . de voorraad toestellen was uitgeput.
Na 5 mei hadden tal van oorlogsorganisaties nog doordraaiend in
de traditie der illegaliteit zich meester gemaakt van `Duitse' gebouwen, waar tot voor kort een aantal heren hun onmisbaarheid
ver achter het front trachtte te bevvijzen door van de ene kamer
naar de andere te telefoneren. Ik liep het gebouw van Vrij Nederland op de Keizersgracht binnen, deed er mijn verhaal, we trokken
een toestel uit de muur, via een ander toestel liet ik die mijnheer
achter zijn bureau weten dat ik over een apparaat beschikte, en
zonder na te vragen waar ik dat vandaan had, zond hij een monteur
om het aan te sluiten. Het was een van de staaltjes van de volmaakt
onschuldige anarchie van deze periode, waartoe de `grote Kladderadatsch' zich beperkte.
Ook het verkeer leek daartoe aanvankelijk te behoren. In die
eerste weken zonder openbaar vervoer gaf het een gevoel van
naieve triomf om aan vader te kunnen schrijven: 'we komen sowieso op je 85ste verjaardag' en er onbekommerd heen te rijden met
een auto van Het Parool. Voor de terugreis liet Jan zich bepraten om
in het wilde weg te liften, iets waartoe hij vroeger, veel te gevoelig
voor het risico van een weigering, nooit over te halen zou zijn geweest. De eerste de beste auto die we langs het Bezuidenhout zagen
aankomen bleek er een van Vrij Nederland te zijn, en toen we onze
naam noemden waren de inzittenden dadelijk bereid de regel toe te
passen: een auto is een voertuig, waarin altijd nog een paar mensen
[891

ANNIE ROMEIN—VERSCHOOR

meer kunnen dan er al in zitten. Maar ons plezier in de onschuldige
anarchie zakte snel af, toen we die opmerkelijk gauw zagen overgaan in de vanouds gewettigde liberale vorm ervan, en bunkerbouwers en handelaars in artikelen waarom niemand zat te springen
het eerst hun Ballilla's voor de deur hadden staan.
De verkeersnood voor de minder bevoorrechten werd tijdelijk
en maar zeer ten dele bestreden met dat typisch koloniale vervoermiddel der Aziatische armoede: de betja. 1k heb een keer in zo'n
mensonterend geval gezeten. Eind juli liep Jan Erik een gevaarlijke
infectie aan een hand op. Ik moest een professor in de farmacie
aanklampen om een beetje soda te veroveren, om de wond uit te
trekken, en op een namiddag vergezelde ik hem, duizelig van de
koorts, per tram naar een chirurg in de P.C. De man werd opgehouden door een operatie, we verhingen een paar uur in zijn wachtkamer en toen we eindelijk naar huis terug moesten was er geen
andere mogelijkheid dan samen in een betja, want de tram reed tot
6 uur. 1k was wel een beetje verbluft toen de verkeersslaaf me
is gulden in rekening bracht, en zijn bedrijf leek me wel iets minder mensonterend.
Het is nu onvoorstelbaar – en het was dat na een paar jaar al – dat
het gemeentebestuur op initiatief van wethouder Seegers op 5
januari '46 bereid was de trams 's avonds te laten rijden ter wille
van een massameeting in de markthallen – de so bijbehorende
conducteurs en bestuurders waren vrijwilligers –, waar gedemonstreerd werd voor een vrij en democratisch Spanje. Het is even
onvoorstelbaar dat niet alleen de linkse politieke partijen en vakverenigingen, maar ook Jong-liberalen en CDuers het plan voor
deze demonstratie steunden, en dat Van der Goes van Naters bereid was met o.a. dr. Sajet, Lie Alma, Jan en een paar oud-Spanjestrijders in een actiecomite zitting te nemen. Het werd een daverende vergadering van meer dan 20000 mensen onder voorzitterschap van Brandsma – Jan had doorgezet dat deze linkse vakverenigingsman en niet hij voorzat –, waar o.a. Van der Goes, Suurhoff, Lie Alma, Wagenaar en Jan spraken, een echte Amsterdamse
vergadering, waar de nederlaag van Franco geeist, maar eigenlijk al
gevierd werd, en waar een compagnie Militair-Gezag-troepen voor
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de eregasten-oud-Spanjestrijders defileerden - waarvan er sommigen hun Nederlanderschap nu nog niet terug hebben, terwijl
iedere s ser al lang weer op grond van zijn herkregen burgerrechten
op Koekoek kan stemmen. It was a famous victory.
Voor Jan kon het, voorlopig althans, nog iets anders betekenen:
een compensatie voor de teleurstellingen die het eerste jaar van de
bevrijding hem gebracht had. Maar dat was kennelijk niet genoeg.
Er waren na de oorlog tientallen mensen die `iets anders' zochten,
die, al of niet teleurgesteld in de bevrijding, na een periode van
vrijbuiterij in de oorlogsjaren, hoe moeizaam die ook geweest waren, de spanning en het avontuur niet konden opgeven en zich
vervreemd voelden van hun oude werkkring, van hun vrouw of
man ook vaak. Zij emigreerden, lieten zich met een opdracht naar
Indonesia sturen, zochten een nieuwe baan en een nieuwe liefde,
voor zover ze die in de afgelopen jaren al niet gevonden hadden.
Jan had geen behoefte aan een nieuwe baan. Van de twee functies : schrijven en zijn docentschap, had hij de eerste in de oorlog
voortgezet en was hij de tweede blijven voorbereiden, met het plan
tot de opbouw van een instituut voor theoretische geschiedenis
daarbij inbegrepen. Maar de manier waarop hij in de eerste maanden
na de oorlog overal bij betrokken werd en er overal aan hem getrokken werd, wekte tegelijk de eerzucht tot en de huiver voor een
rol in het openbare leven, de illusie actief te kunnen meewerken
aan de verwezenlijking van het plan, dat hij in zijn in die tijd uitgekomen brochure Nieuw Nederland volkomen redelijk, maar achteraf gezien ver van het bereikbare, had ontworpen. Het boekje werd
bij duizenden verkocht, maar weinig besproken, noch in positieve,
noch in negatieve zin. Als hij in de politiek was gegaan zou hij een
politicos geworden zijn als Schermerhorn: vol redelijke theorieen,
fatsoenlijk, onkreukbaar - en heel gauw kaltgestellt. Hij was een
goed politiek commentator, geen actief politicus. Bij het gehypertrofieerde geweten dat hij nu eenmaal had, werden al die hem toegeschoven - of juist weer onthouden en principieel geweigerde taken tot een last van tegenstrijdige plichten en gemiste kansen tot
activiteit, waardoor hij weer in een crisis dreigde te verzeilen.
Waar was de Vrijheid, waarnaar hij zo vurig verlangd had toen hij
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in zijn comfortabele onderduikkamer bij de Winkels zo ongestoord
en vrij hele dagen zat te werken?
Daar doorheen liepen ook bij hem de conflicten met andere
vrijheden, het opnieuw zich aanpassen in een gezin, dat zich altijd
wel, hoe weinig hij zich daar ook van bewust was, voor alles naar
hem geschikt had, maar waar nu de vrouw ook aan de bindingen
van de lettinghond' begon te rukken en de in de oorlog volwassen
geworden kinderen hun eigen aanpassingsmoeilijkheden hadden.
Hij was te reeel en te veel in zijn gezin geworteld om zoals zovelen
in de nieuwe vrijheid `een nieuw leven', het nieuwe leven van de
man van vijftig jaar te beginnen, maar hij ontweek de onvolkomenheden van de nieuwe vrijheid wel in de gedroomde volmaaktheid
van een reeks nieuwe verliefdheden. En weer verwachtte hij van
mij daartegenover een houding van vrijlaten en `zorgend aanwezig
zijn', van niet vragen en toch weten en van een natuurlijke grootmoedigheid, die ik liever niet als zodanig beschouwde, omdat ze al
te `natuurlijk' was. Of is het eerlijker om te zeggen dat er helemaal
geen grootmoedigheid aan te pas kwam? Wat voor mij het moeilijkst te verduwen viel was deze opgelegde grootmoedigheid, die
ik als een soort ethisch snobisme voelde. Wij waren allebei kritische
geesten en het lag in onze aard, onze naaste omgeving en ook
elkaar onze kritiek niet te sparen. Dat hoorde bij ons onschokbaar
verbond. Maar bij die onschokbaarheid hoorde voor hem ook dat
hij met zijn altijd verantwoording opeisende schuldgevoelens zijn
`zonden' ongeremd bij mij kon opbiechten; voor mij dat ik ook
kritisch stond tegenover zijn vriendinnen, en meende dat zijn anders
niet zo geringe mensenkennis hem in de steek liet tegenover innemende vrouwen - en ook wel eens tegenover charmante mannen,
zoals Posthumus. Maar dat laatste paste nu juist niet in die ongerepte romantische wereld waarin zijn verliefdheden hem een uitwijkplaats boden voor de al te drukkende werkelijkheid. Die tegenstelling tussen ons had mij in de eerste crisis in de jaren dertig doen
zeggen: 'Er is voorgoed iets kapot, laten we de scherven maar zo
gauw mogelijk opruimen.' Jan weigerde eenvoudig die uitspraak
tot zich te laten doordringen en feitelijk had hij daar gelijk in.
Want op den duur bleek er bijzonder weinig veranderd in onze
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verhouding : de `scherven' en mogelijk ook Jans teleurstelling over
mijn reactie waren opgenomen in de 'dubbele boekhouding', daar
bleef het bij. Maar tien jaar later, toen ik er zoveel rijper tegenoverstond, begreep ik dat het niet om het 'of – of ging, dat Jan zag :
of ik was jaloers, en daarmee viel ik hem uit de hand, of ik was
redelijk en vergevensgezind en paste daarmee in de nobele rol
waaraan zijn arme bedrukte geweten zo'n dringende behoefte had.
Maar ik was geen van beiden, of hoogstens van allebei een heel
klein beetje, maar dat was voor mij niet het wezenlijke en het moeilijkste. Ik was monogaam, niet omdat ik zo'n hoogstaande vrouw
wa s, maar zoals de duiven en de ooievaars dat zijn. Ik heb me wel
eens afgevraagd hoe Jan gereageerd zou hebben als ik een vriend
in het spel had ingevoerd. Zou dat zijn geweten verlicht hebben of
zou hij volkomen `primitief'-possessief gereageerd hebben? Dat
blijft een groot vraagteken, want hij was zeer redelijk, maar after
all een man. De verleiding bestond voor mij maar in zoverre, als ze
niet door de minste schijn van verwezenlijking werd aangetast, en
ik wist drommels goed dat ik daarin van 99 van de zoo van mijn
medemensen verschilde en dat daar moeilijk over te praten viel
zonder een zeker ironisch medelijden op te roepen, en de suggestie
dat je je heel wat meer voelde dan een duif of een ooievaar. Niets
isoleert een mens zo als die hooggeschatte, maar door niemand om
zichzelfs wilbegeerde (schijn)deugd, die men kuisheid noemt. Laat
ik hier verwijzen naar een artikeltje dat ik in Critisch Bulletin in 'so
schreef over Marnix Gijsens Joachim van Babylon (opgenomen in
Spelen met de Ted, Querido 1957). Niets vereenzaamt zo als je in een
wereld met afbrokkelende normen 'normaal' te gedragen. Ik werd
me dat vooral bewust door de hartelijkheid en een zeker glimlachend respect van Jans vriendinnen tegenover mij, maar vooral op
het eerste Boekenbal in het vroege voorjaar van '47. Jan had een
van zijn vriendinnen meegevraagd; ik kwam er pas later op de
avond, omdat ik eerst een lezing in Leiden had. Het was dwaas van
me erheen te gaan. Ten eerste wist ik uit ervaring dat ik geen carnavalsgast ben en ten tweede is het toch altijd een hachelijke onderneming in een feest binnen te vallen dat al een paar uur aan de gang
is. 1k dwaalde wat rond in de eivolle foyers en langs de niet minder
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voile gangen van het Concertgebouw, tot ik Jan zag zitten, zo
helemaal opgenomen in een vrolijk gezelschap, dat ik instinctief
met mijn nuchtere gezicht weer wegdook in het gewoel. Ik ging
schuifelend verder trap op, trap af, en voelde me meer en meer als
een tegen eigen wil geboeid toeschouwer, die in een wriemelend
aquarium kijkt. Ten slotte stuitte ik op een tafeltje waar een paar
jonge vrouwen van blijkbaar in de maalstroom uitgezworven
kunstenaars bij elkaar zaten, die een stoel voor me bijschoven. We
praatten wat, ik trakteerde ze van de bonnetjeskaart die aan de ingang werd uitgereikt en van het beetje geld dat ik op zak had op
warme worstjes, en ze vroegen me hoe ik het allemaal vond. 1k
aarzelde: ze waren kennelijk allemaal zo gezellig uit en zo vriendelijk. Ik wou vooral niet hooghartig lijken en mompelde vaag iets
van me niet helemaal thuis voelen in de yoke. Een jonge vrouw met
een rond gezichtje en bolle ogen knikte begrijpend: het was duidelijk dat dit niets voor mij was, ik was meer iets . . . ja, iets zoals
mevrouw Hoist. 1k hoorde een verre echo: `Dat dochtertje van u,
een en al geest' en ik schrok weer van dat even ironische respect in
die bolle ogen en in de instemming van de anderen. Even later
stond ik op en wrong me naar de vestiaire. Buiten stond ik verloren
in de sneeuw: ik had mijn laatste geld aan de worstjes verdaan en
kon Been taxi nemen. Maar tegelijkertijd voelde ik de koele
sneeuwlucht mijn doorgerookte keel instromen en zag hoe de
maan diepblauwe schaduwen in de sneeuw trok. Met een touwtje
dat ik uit de zak van mijn regenjas opdiepte bond ik mijn avondjurk op en liep diep ademend door de sneeuw naar huffs. Daar
schopte ik mijn doorweekte avondschoenen en kousen uit, dook
met een warme kruik in bed, sliep onmiddellijk in en hoorde Jan
niet binnenkomen. Ik heb hem nooit verteld hoe ik van die bevrijdende wandeling in de sneeuw genoten heb. Hij zou het niet begrepen en het voor een beetje zielige show aangezien hebben.
Ook ik vond in die eerste vredesperiode teleurstellend weinig tijd
voor eigen werk, al was die ergernis dan voor het meisje voor halve
dagen minder legaal. In de oorlog was ik vrijwel tot meisje voor
hele dagen afgezakt, maar in de rusteloze jacht op voedsel ervoer je
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tenminste de onmiddellijke voldoening die de prehistorische mens
gekend moet hebben, wanneer hij met zijn buit het woonhol binnenkwam. Het eeuwige aardappelschillen, dweilen en van niets iets
maken, hield iets in van een verbeten tegenzet tegen de vijand en de
compensatie van een vaag schuldgevoel. En dan: hoe irrationeel
ook, er stak een stuk vrijheid in, ontslagen te zijn van de keuze tussen gewild en verplicht werk, bij alle dagelijkse ergernis en verdriet, in de conflictloze overgave aan de naakte drang tot zelfbehoud, zo'n soort vrijheid als Jan bij het wegvallen van alle verantwoordelijkheid in Amersfoort ervaren had. Misschien kwam het
daardoor dat ik in de oorlog zelden last van slapeloosheid heb gekend, evenmin als Jan op zijn harde brits onder een dunne deken in
een barak waar de vrieskou doorheen woei. Maar ook in de Vrijheid bleef het voorlopig bij akkevietjes opknappen. De distributie,
die zich veel langer zou handhaven dan wij verwachtten, kwam
langzaam op gang, er moest weer voor allerlei in de rij gestaan,
om te beginnen voor het dagelijks rantsoen soep, al zaten daar dan
wat meer erwten in.
Toen we een paar dagen in Amsterdam waren doken Jan Erik
en Annelies op. Een ander staal van ongevaarlijke anarchie: ze
waren vanuit Doornspijk met de Fabers meegetrokken naar Kampen en daar belast met het toezicht op een levensmiddelentransport
over de Zuiderzee. Op het moment van vertrek had men hun nog
een groep gearresteerde politieke delinquenten op de hals geschoven, waarmee men in Kampen geen raad wist. Jan Erik had minder
moeite gehad om in Amsterdam zijn aardappelen kwijt te raken
dan zijn onvrijwillige passagiers, die overigens gelaten hun lot afwachtten en niet wegliepen, zoals hij verwacht had. Maar de jongelui werden verondersteld het lege transportschip weer in Kampen
of te leveren, en daar terug vielen ze onder het reisverbod en mochten niet weg. En dus liep ik van instantie naar instantie door de
stad: Raadhuis, Rode Kruis, enzovoorts, tot ik eindelijk ergens een
papiertje los kreeg, dat nu geen `Ausweis' meer heette, om hen te
verlossen.
Er barstte plotseling een stroom van onvermijdelijke vergaderingen los : over de uitbouw van de in de oorlog ontworpen Fede[95]
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ratie van Kunstenaars, van de redactie van de boven de grond gekomen Vrije Katheder, waar ik als oud-medewerkster van de illegale
Vrije Kunstenaar in terecht kwam, van Actieve Dernocratie en, wat al
niet minder dringend leek, een groep tot bestudering van het
antisemitisme met o.a. Arie den Hollander en Coen van Emde
Boas, persconferenties, overleg over papierverdeling tussen de
periodieke bladen en over de voorbereiding van de stichting Onderlinge Studenten Steun, die op Kriterion zou uitlopen. Dat laatste
had ik aanvankelijk geweigerd, toen Barts vriend Wouter van
Zeytveld me kwam vragen mee te doen aan een plan, dat een groep
studenten die in de oorlog in de Jodenhulp hadden samengewerkt
in staat moest stellen het probleem van de verdere financiering van
hun studie op te lossen. Ik weigerde, omdat ik meende dat we nu
toch wel aan een royaal beurzensysteem van staatswege, zeker voor
deze jonge mensen, zoniet aan een studieloon toe waren, maar ik
liet me overhalen door het argument dat dat voorlopig een illusie
zou blijven. Er waren in die eerste maanden zo veel mensen met wie
j e moest praten, praten en nog eens praten, over zo veel wat we als
naoorlogs verwacht hadden en wat ons als naoorlogs verrast
had.
Twee maal per week fietste ik op Jans zwaartrappende `pastoorsfiets' naar Hoog-Laren, waar nu eindelijk in Barts vele op en neertjes een opgaande lijn kwam en over de mogelijkheid van een nakuur in Zwitserland gesproken moest worden, nog niet zozeer omdat we van dat overleefde heilsoord der tb-patienten zoveel verwachtten, maar meer omdat we hem zo gauw mogelijk een andere
omgeving gunden dan de derdeklas-wachtkamersfeer van HoogLaren. Als het even kon liftte ik. Eenmaal op een van mijn eerste
tochten, toen ik wanhopig probeerde tegen een westerstorm in
Amsterdam te halen, stak ik teneinde raad mijn hand op voor een
hoog met hout beladen vrachtauto. De chauffeur stopte. Boven op
het hout lagen een stuk of vier jongens, uit de Duitse dwangarbeid
bevrijd, die in een wildgeworden heimwee naar Mokum uitzagen.
1k verbroederde onmiddellijk met ze, toen ze mij en mijn frets tegen
de houtstapel ophesen, en ze vielen juichend op de sigaretten aan,
die ik in die tijd uit pure berekening altijd in mijn tas had. Met mijn
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fiets tussen hen ingeklemd zagen ze kans tegen de storm in de sigaretten aan te steken, en zingend reden we de Berlagebrug over.
Eind augustus haalden we Bart in Hoog-Laren af, en begin
oktober brachten we hem naar een speciale ziekentransporttrein in
Utrecht. Als zorgzame ouders verzekerden we hem een mooi
hoekplaatsje. Maar voor de trein wegreed zagen we vanaf het
perron, hoe hij dat afstond aan een grijzend heertje, dat op het
laatst instapte, en zelf op zijn koffer ging zitten. Later hoorden we
dat het... de grote communistenvreter ds. Krop uit Rotterdam
was geweest !
Onze tweede zorg om Bart gold zijn eindexamen. Hij was juist
naar de 6de klas van het Vossius overgegaan toen hij ziek werd.
Hij had in Hoog-Laren veel in vier talen gelezen en zo goed en zo
kwaad als dat ging zijn wiskunde en oude talen bijgehouden, maar
moest hij nu nog eens voor een staatsexamen gaan zitten vossen?
Jan Erik sprak het verlossende woord: `Hij heeft toch evenveel
recht op een `Londens diploma' als de jongens die nauwelijks de
helft van het laatste jaar op school gezeten hebben.' We gingen met
de rector, Bruyn, praten, die onmiddellijk bereid was te verklaren,
dat hij hem in afwachting van zijn terugkomst telkens weer in de
6de klas had ingeschreven, we gingen naar inspecteur Renkema in
Den Haag die heel redelijk toegankelijk bleek voor het argument
dat Bart veel rijper voor de studie was dan menig achttienjarige,
die noodgedwongen het laatste halfjaar verdaan had, en hij kreeg
het bevrijdende papiertje, zodat hij na zijn terugkeer uit Davos zich
aan de universiteit kon laten inschrijven.
In mijn heroverde zonnige werkkamer keek ik met weemoed naar
het lang onaangeroerde stapeltje op mijn bureau: de eerste hoofdstukken van het Vaderland. Voor het eerst deed ik de ervaring op
dat er bij de pers vraag was naar mijn medewerking: bij Het Parool,
Vry Nederland en De Vrije Katheder. Ik ging overwegen of er een
dwingende noodzaak was om van meisje voor hele dagen weer
meisje voor halve dagen te worden. De kinderen waren volwassen
en begonnen uit te vliegen. Jan was een gevestigd ambtenaar met
pensioen geworden. Voor het eerst begon ik me zonder gewetens[971
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bezwaren of te vragen of ik niet iets meer van mijn huishoudelijke
taak van me of kon schuiven dan aan een wekelijkse werkster. Nog
dubbend over die vraag liep ik op straat tegen Oene Noordenbos
op : le bent toch op zoek naar hulp ? Ik weet iemand voor je, maar
intern.' Ik aarzelde. je doet er een goed werk aan,' zei Oene,
`ze is nu het slavinnetje van een over het paard getilde artieste, ze
moet daar nodig weg.' Ik aarzelde nog : laat ze eens komen praten.' De volgende dag stapte er een uit een Russisch prentenboek
weggelopen vrouwtje bij me binnen. Eleonore Wirthberg was in
Estland geboren en zoals dat toen gebruikelijk was in de steden van
de Oostzeelanden Russisch-Duits opgevoed. Kort na de Eerste
Wereldoorlog had zij Naar toen juist onafhankelijk geworden land
verlaten, had als huishoudhulp en kinderjuf in Oostenrijk en
Tsjechoslowakije gewerkt en was ten slotte nog in het begin van de
jaren twintig naar Holland gedwaald, waar ze huishoudster en
onmisbare hulp voor alles in het gezin van een joodse advocaat in
Rotterdam was geworden, totdat mr. C. was weggevoerd - zijn
familie had nog naar Israel weg kunnen komen.
We waren het heel gauw eens. Wanneer ze kon komen? Morgenochtend om zes uur. Ik trok mijn wenkbrauwen op. 'Anders
durf ik niet weg te lopen,' zei ze simpel, en inderdaad stond ze de
volgende dag om die tijd op de stoep. Jan maakte althans geen
doorslaand bezwaar, maar het was duidelijk dat hij het als een concessie zag, een vreemde in huis en aan tafel te aanvaarden. Wij waren allebei met de meid-in-de-keuken grootgebracht. In het herenhuis op de Westersingel betekende dat de onderlinge gezelligheid
van drie booien in een ruim verwarmd vertrek. In de dertien in een
dozijn huurhuizen, die mijn ouders in de loop der jaren bewoonden,
een eenzaam bord met dikke `meidenboterhammen' op de hoek van
de keukentafel naast een gaskomfoor, dat bij erg koud weer mocht
doorbranden. Wij zelf hadden het altijd normaal gevonden dat al
wat bij ons in huis werkte, bij de maaltijden aanschoof, ondanks
maar half verzwegen protest van familieleden op bezoek, die zo
iets beledigend of op zijn minst genant vonden, omdat je dan 'nengens over kon praten'. Maar het was voor een overgevoelig individualist als Jan toch nog iets heel anders de hele dag `een vreemde
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over de vloer' te hebben. VOOr Amersfoort zou hij dit, geloof ik,
nooit genomen hebben. Nu liet hij zich overtuigen dat we althans
een proef konden nemen : als Wirthbergje na een maand of wat nog
`een vreemde' was, moesten we de proef als mislukt beschouwen.
Hij aanvaardde loyaal de ruil van een klein stukje van zijn eigen
vrijheid voor een groot stuk bevrijding voor mij. Te loyaler omdat
in feite door mijn eigen schuld hij de waarde van die bevrijding niet
kon schatten: ik had altijd de taak van de huisvrouw gebagatelliseerd, ten dele omdat ik weigerde erin onder te gaan, ten dele omdat ik wist dat Jan van mij actieve belangstelling voor andere dingen verwachtte. Ik was nog altijd — en ik ben nog altijd — geneigd
het huishouden te bagatelliseren. Niet omdat ik een gezellig thuis,
verzorgde maaltijden en dergelijke niet van belang vind, maar in de
eerste plaats omdat ik me daartoe voortdurend voel uitgedaagd
door de gewichtigdoenerij van zoveel huisvrouwen, die 'the feminine mystique' krampachtig in leven houden. Maar nu was ik intussen vijftig geworden en tobde met een opkomende maagkwaal.
De dubbele taak van de vrouw, van de getrouwde vrouw met
een baan uit noodzaak of uit voorkeur — ik vind het niet nodig hier
het zware woord roeping te gebruiken — was niet mijn persoonlijk
probleem. In Vrij Nederland schreef ik kort na de oorlog een artikel
om te pleiten voor goed betaalde halve banen voor getrouwde
vrouwen en kunstenaars, wier positie op dit punt mijns inziens
grote overeenkomst vertoont. Er zijn vrouwen en kunstenaars die
door een zware huishoudelijke taak of een ontembare scheppingsdrang altijd nog tijd te kort komen, maar er zijn er ook velen in
beide groepen die door een paar uur betaald werk per dag zich
onafhankelijker zouden voelen en ten profijte van hun andere
taak vollediger mens worden, wanneer ze konden afzien van hun
standophouderij van dag en nacht onmisbare huisvrouw, van
Kunstenaar die van vroeg tot laat voortgedreven wordt door zijn
Inspiratie, en alleen kankerend de `contraprestatie' aanvaardt. Het is
best mogelijk dat ze in de geheel gemechaniseerde maatschappij
van een nabije toekomst, ware krekels kunnen worden, maar nu
lijkt mij hun geestesgesteldheid, evenals die van vrouwen of gehan[99]
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dicapten, niet gebaat bij een uitzonderingspositie en uitschakeling
uit de maatschappij.
De reacties op dat artikel waren niet aanmoedigend: een enkele
echokreet, maar veel brieven van in haar eer getaste huisvrouwen
en ontstelde mannen, bereid zich de schrijfster of te beelden als een
man en kinderen verwaarlozende slons of een wereldvreemde
blauwkous met een stoet van personeel. Ook vaderlijk-deskundige
terechtwijzingen van bedrijfsleiders, die uitlegden hoe alleen een
volslagen leek in het bedrijfsleven kon menen dat het met de veelsoortige sociale voorzieningen mogelijk zou zijn, halve krachten in
dienst te nemen, die bovendien hun hoofd niet bij het werk zouden
hebben. Ik schreef een van die lieden boos terug dat ik van mijn
leven meer luiers had gewassen dan hij had vuil gemaakt en meer
pannekoeken gebakken dan hij nog zou opeten, maar daarmee was
het pleit natuurlijk niet te winnen. In ieder geval: ik had Wirthbergje en kon me zo nu en dan de weelde veroorloven, niet te weten wat er 's avonds op tafel zou komen, er desgewenst uit te lopen
en me urenlang ongestoord achter mijn bureau terug te trekken
met Hugo en Maria.
In 1962 gaf de RK Stichting voor de geestelijke Volksgezondheid
onder redactie van professor Buytendijk een bundel beschouwingen
uit over de werkende gehuwde vrouw. Men had mij een bijdrage
gevraagd, maar ik voelde er niet voor mee te werken aan een zo
verzuilde instelling. Anderen dachten daar kennelijk anders over en
het boek bevatte een aantal uitspraken van mannen en vrouwen van
diverse richtingen, die met iets meer of minder voorbehoud pleitten voor het inschakelen van de gehuwde vrouw in het arbeidsproces, liefst in halve banen. En in de volgende jaren kwam er een
stroom van men kan het niet anders dan propaganda noemen los,
waarin altijd weer gewezen werd op de grote voordelen: bevrijding van de vrouw uit het isolement van het eigen kringetje,
kansen die een groter gezinsinkomen voor de opvoeding van de
kinderen bood, grotere zelfstandigheid van kinderen die niet de
hele dag bemoederd werden, enzovoort. Ook bij de confessionele
groepen hoorde men aanzienlijk minder over de door Gods raadsbesluit voor eeuwig vastgelegde plaats van de vrouw in het gezin
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en de NCRV vertoonde een Tv-filmpje om te laten zien hoe flinkzelfstandig sleutelkinderen werden. I had bij dat alles in mijn handen kunnen wrijven en `zie je nu well' kunnen roepen, wanneer
deze radicale omwentelaars iets meer aandacht hadden besteed aan
de noodzaak van schoolkantines en creches, in het eigen woonblok
binnendoor te bereiken, zodat geen werkende moeder zich in het
spitsuur met een of twee eventueel verkouden kinderen bij weer en
wind in het verkeer hoeft te storten. Of aan het uitzicht dat zich
opent wanneer toenemende automatisering nu eens niet in de
eerste plaats tot werkloosheid, maar tot werktijdvermindering
(met behoud van loon!) zou leiden, en moeder en vader in overleg
de zorg voor het gezin zouden kunnen delen. En nog houd ik voor
het geval dat de werkloosheidscijfers weer gaan stijgen mijn hart
vast : wanneer gaat een al of niet confessionele TV of organisatie
voor geestelijke volksgezondheid ons weer vertellen dat de vrouw
in het gezin hoort, al zou ze met de automatische voorzieningen en
de pil langzamerhand tegen de muur opvliegen van verveling ?
Kort gezegd: ik heb nog niet de stellige indruk gekregen dat de
nieuwe ethiek voortkomt uit de behoefte, de vastgelopen emancipatie voort te zetten, maar vooral uit een krappe arbeidsmarkt.

kw]

VI

Na de oorlog bloeide er aan de buitenlandse universiteiten een
spontane solidariteit der clercken op tegenover de Hollandse
collega's. Al in de oorlog waren we, hoe weet ik niet, op een lijst
gekomen van uitverkorenen die af en toe een zeer substantieel
voedselpakket van de Kopenhaagse universiteit ontvingen, dat
vooral in de laatste winter onvoorstelbare heerlijkheden bevatte
als boter, spek en kaas. 1k heb eind ' 44 eens met zo'n pak met een
groot rood kruis erop door Blaricum en Laren gefietst. De mensen
keken me na of ik het allerheiligste vervoerde: 'Van het Rode
Kruisr We waren in de oorlog bijna allemaal 'arm' geweest, maar
het was een soort sportieve armoede die niets had van de verbittering waarmee in de voorafgaande jaren de werkloze arbeiders
tegen de honger gevochten hadden. En er was ook niets vernederends in de milddadigheid, waarmee enkele `rijken' je in die jaren
af en toe een verrassing bezorgden, integendeel, je maakte daar
met maar heel weinig reserves en ook al weer met iets dat ik niet
beter dan sportiviteit kan noemen jacht op. Jan Erik en een vriend
kwamen eens in Blaricum van een wandeling over de hei terug met
een blijkbaar op drift geraakte hongerige bond die hen was blijven
nalopen, een prachtige rashond. Zij offerden hem wat van hun
broodrantsoen en zwelgden een hele avond in fantasieen over de
baron in Hilversum die zijn dankbaarheid niet Op zou kunnen, als
ze zijn geliefde huisdier terugbrachten: boter, spek, kaas, ga maar
mee naar de kelder, heren, wat zal het zijn... Toen ze het beest
de volgende dag aan de ontdekte eigenaar gingen afleveren, greep
een achterdochtige mevrouw door een kier het touw waarmee ze
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hem vasthielden, sleurde hem naar binnen en gooide de deur tegen
hun neus. Ze kwamen diep verontwaardigd thuis.
Na Amersfoort vroegen een paar `rijke' medegijzelaars Jan en
mij te eten, zoals de bankier en scheepvaartkundige Ernst Crone,
die ons een rijsttafel voorzette in Chinese porseleinen borden als
wagenwielen, en een directeur van de AKU in Arnhem. We namen
op eigen initiatiefJan Erik mee naar Arnhem, bezichtigden het be-.
drijf en smulden ongegeneerd als de arme familie van grote biefstukken en wittebrood. Als je iets van een oorlog kunt leren, dan
wel hoe onze `beschaafde normen' aan ons materiele bestaan gebonden zijn.
Mijn jongste broer was in het voorjaar van '40 van het kantoor
van de Maatschappij Nederland in Batavia overgeplaatst naar dat
in New York. Om mijn vader te verrassen deed ik in de oorlog een
poging contact met hem te krijgen via onze oude vriend Huber
Noodt in Zurich, aan wie ik zijn adres mondeling had laten overbrengen door iemand van wie ik toevallig hoorde dat hij vergunning had naar Zwitserland te reizen. Ik stuurde een stuk of wat
brieven in de hoop binnenkort triomfantelijk met een antwoord in
Den Haag te kunnen binnenvallen, maar er kwam niets. Na mei
'45 kreeg Kees het stapeltje netjes thuisbezorgd: ze waren aangehouden, omdat tijdens de oorlog geen brieven van de overkant
afgeleverd werden aan mensen die bij het transport over de oceaan
betrokken waren. Hij had intussen in de laatste maanden in New
York van zijn spaardollars letterlijk alles ingekocht waaraan de
familie hier maar gebrek kon hebben. Het werd een groots familiefeest toen we hem in Rotterdam afhaalden met een geleende
vrachtauto, waar zeventien kisten opgeladen werden. Omdat
hij ook zijn Amerikaanse vrienden gemobiliseerd had, kwamen
er nog een aantal nazendingen van 'net gedragen dames- en herenkleding', waarmee we in een wijde kring Sinterklaas konden spelen.
In het najaar van '45 trokken we met een groep Amsterdammers, mannen en vrouwen, per `bellewagen' naar Leuven, en in
april '46 per trein naar Bern, om daar door meewarige collega's
wat te worden bijgespijkerd. Dat ging op zijn Belgisch en op zijn
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Zwitsers. In Leuven werden we door een opgewekte pater franciscaan ingekwartierd bij collega's en rijke beschermers van de universiteit en bij alle gelegenheden - en dat waren er veel - werd de verbroedering van Noord en Zuid zo enthousiast gevierd dat je je
ging afvragen waarom de broeders ooit uit elkaar waren gegaan.
Wij werden ondergebracht in een omvangrijk, met een mengsel
van antiek, kunstschatten en bric-a-brac gevuld herenhuis van een
gynaecoloog die twee hobby's had: ten eerste dweepte hij met de
Latijnse dichtkunst, waaruit hij enige dikke delen in retorisch
dreunende verzen vertaald had, die hij bij de maaltijden even gul
voor ons citeerde als hij onze borden met gebraden haas belaadde,
en mij de bonbons en happen honing - `u moet aansterken, mevrouwtje' - in de mond schoof. Zijn andere hobby - daarvoor
hidden het althans zijn collega's - was een theorie die hem in staat
stelde, aanstaande ouders de keus to laten tussen een noon of een
dochter. Aangezien hij sowieso so% kans op gelijk had, kreeg hij
een grote klantenkring, die hem overvloeiend van dankbaarheid
overstroomde met geschenken in natura. Die werden door een
bekwame kokkin omgezet in naar onze maatstaf sprookjesachtige
maaltijden, waar ook de geestelijke heren bij aanzaten: onze
franciscaan en monseigneur de rector. De Epicureische smulzucht
van het gezelschap, de citatenstroom van de gastheer, de soms gepeperde en met daverend gelach ontvangen grappen, die over de
tafel vlogen, deden ons boeiend pre-Victoriaans aan en maakten de
scheiding der broeders toch weer iets begrijpelijker.
Naar Bern reisden we in een bij gebrek aan glas voor een groot
deel geblindeerde oude derdeklas wagon, die in Bazel vervangen
werd door een zo blinkend nieuw met antimakassars versierd
exemplaar van de Bundesbahnen, dat we schichtig naar asbakjes
zochten bij iedere sigaret die werd aangestoken. We werden ondergebracht in het hotel Gurten-Kulm, een paar honderd meter boven
Bern en door een tandradbaantje daarmee verbonden, met een
verzorging die aan een hotelschool deed denken. We werden hartelijk ontvangen bij collega's, zij het niet met de Belgische uitbundigheid van Leuven, we maakten zorgeloze wandelingen in de bossen
van de door de lente aangeraakte Berner Oberlandheuvels en [104]
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voor ons het hoogtepunt – we reisden tot Luzern Bart tegemoet,
die met ons naar Holland zou terugkeren.
Samen op reis gaan is – de opmerking is weinig oorspronkelijk
– een wissel op de vriendschap. Nu bestonden de reisgezelschappen
voor ons nauwelijks uit vrienden: de mannen waren collegakennissen van Jan, de vrouwen hoorde ik te kennen van de professorendamesthee's. Maar samen op reis met wie dan ook betekent
lessen in mensenkennis in ijltempo. We waren nog maar nauwelijks
op de houten banken van de bellewagen een beetje krap aangeschoven toen een paar van de dames begonnen te pikken naar wat
niet bij de 'club' hoorde : een paar assistenten van professoren, die
met een of andere zakelijke opdracht van hun bass meereisden.
Ze schrokken terug, toen Jan meteen in de felle toon, waarin zijn
zachtmoedigheid plotseling kon overslaan, met de vraag : `hij er uit
of jij misschien?' daar een Bind aan maakte, en zo reden we weg
met een wat wereldvreemde en bescheiden assistent van Pos op de
bodem van de wagen gezeten met zijn benen onder het zeil uitbengelend in de regen. Dit soort potsierlijke conflicten herhaalde
zich bij de toewijzing van weldaden en privileges in BelgiE.
Op de reis naar Bern werd ieder verondersteld over niet meer
dan een bescheiden toewijzing uit de deviezenpot aan zakgeld te
beschikken. Jan, die weinig neiging had geldzaken 'discreet' te behandelen, vertelde onderweg dat wij een spaarpot in Bern hadden:
de opbrengst van Huber Noodts Erflaters-vertaling, die op een
rekening bij Francke stond. Allen luisterden geinteresseerd toe en
zwegen met uitzondering van een collega, die een begrijpelijk beroep op Jan deed om zijn vrouw aan een paar hoognodige schoenen
te kunnen helpen. Maar eenmaal in Bern beperkten een aantal
vrouwen hun uitstapjes vrijwel tot tochtjes op en neer met het
bergbaantje en langs de verlokkende etalages van de Berner winkelstraten. Met bijna ontroerende onbevangenheid konden ze, weer
terug op de Gurten, niet laten hun buit uit te stallen van zo lang
smartelijk gemiste en kennelijk uit geheime bron gefinancierde
heerlijkheden.
Zoals altijd op een buitenlandse reis, sinds de crisis van '33,
kreeg Jan ook in Bern iets terug van de lichte duizeling bij de geko5]
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dachte, alleen in den vreemde te staan. Ik herinner me ook niet dat
we er in die weken ooit een van beiden alleen op uitgingen. Nu
was het plan dat Jan ter wine van het filologencongres, waar hij een
sectie moest voorzitten en waar hij zijn rede over Theoretische
Geschiedenis zou houden, samen met twee andere reisgenoten een
week eerder terug zou gaan, en ik met Bart zou volgen. Maar toen
de reisgenoten, onder de bekoring van het Gurtenparadijs, ervan
spraken toch maar later te gaan, vond Jan het vanzelfsprekend dat
ik met hem mee zou gaan. Ik zette mijn tanden op elkaar en weigerde. Was het een kleine zucht naar wraak, was het de vrees dat ik
me, eenmaal in Amsterdam terug, een beetje overbodig zou voelen? Jan had niet verholen dat hij wel zin had in dat weekje vrijgezellenbestaan. Toen ik zag hoe verbluft Jan op mijn weigering
reageerde, begreep ik ook dat ik naar een onweertje om de atmosfeer te zuiveren verlangd had. Het werd geen zware bui; dat lag
niet in ons beider aard. Maar voor het eerst bracht ik de moed op
tot een poging, hem duidelijk te maken dat ik nu eens niet voor zijn
zachtzinnige tirannie zou wijken. Hij liep een dag wat verslagen
rond, toen besloten de P.'s toevallig toch te vertrekken. Ik hoefde
de zaak niet op haren en snaren te zetten, Jan reisde met hen mee,
had een plezierig congres, en ik volgde een week later met Bart,
een sjouwerige reis over Brussel met zware koffers en zes keer overstappen en een oversteek van de grote rivieren in militaire vrachtwagens.
Nog voor de reis naar Bern – het zal in maart '46 geweest zijn –
nodigde Hoetink ons uit voor een bijeenkomst in kleine kring,
waar een vooroorlogse collega van hem aan de universiteit van
Nederlands-India, Wim Wertheim, jets zou vertellen van zijn
oorlogs- en naoorlogservaringen in Indonesia. Wij waren op een
leeftijd gekomen waarop je nog wel nieuwe kennissen maakt,
maar zelden nieuwe vrienden. Met Wim Wertheim werd het
vriendschap op het eerste gezicht, een wederzijds begrip en vertrouwen met deze uiterst intelligente en onbaatzuchtige mens, die
door de jaren alleen maar zouden kunnen groeien. Zijn levendig
voorgedragen verhalen troffen ons soms door de bevestiging van
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onze verwachtingen, soms door teleurstelling om het tekort aan
begrip voor de zich voltrekkende omslag, ook bij goedwillende
kolonialen.
Ook in de loop van '46, maar ik weet niet meer of het voor of na
Bern was, vierde de firma De Haan haar vijftigjarig bestaan met
een diner van haar auteurs en andere relaties. Het was om een of
andere plausibele reden een herendiner en Jan ging er dus alleen
heen met de tekst van de tafelrede waarom men hem gevraagd had.
Toevallig had hij kort tevoren in een i 8de-eeuwse publikatie cijfers
gevonden van de onwaarschijnlijk hoge honoraria die in die tijd
aan auteurs van boeken werden toegekend. Hij verwerkte die in
een boutade-achtige feestrede, die hij in de vorm van een getypt
pamfletje aanbood met op de omslag een door Annelies ontworpen
fotomontage: guldens en rijksdaalders rolden in overvloed uit een
stapel boeken, die bekroond werd door een kraaiend haantje.
Na de Zwitserse reis weer in Amsterdam terug kon ik met Wirthbergje op de achtergrond me op een aantal dingen werpen die meer
mijn belangstelling hadden dan de stofzuiger. Ergens in het begin
van '46 moet ik al de uitnodiging van o, K en w gehad hebben
voor een boekje over Nederlandse nieuwe literatuur, dat de verspreiding in het buitenland moest dienen en waarvoor ik ditmaal
bijna dadelijk de goede titel te pakken had: Slib en Wolken. 1k had
er weinig moeite mee en schreef het aus einem Guss op. Het werd
in het Frans vertaald als Alluvions et nuages, in het Engels als Silt and
sky. De Franse vertaling werd gemaakt door dr. Timmermans,
die de Franse leraar van onze jongens op het Vossius was geweest,
gevreesd en gewaardeerd door zijn leerlingen, omdat hij een even
conscientieus en eerlijk als conservatief-katholiek en streng man was.
1k was hem dankbaar voor de toewijding en het overleg waarmee
hij mijn werk vertaalde, al kwam ik wel eens op de rand van het
ongeduld bij zijn precisie. De Engelse vertaling werd door Querido,
die het boekje uitgaf, opgedragen aan een broer van de bekende
Nederlandse Engelsman G. J. Renier. Toen ik op het nippertje de
proeven nog te zien kreeg — uitgevers houden de kinderen altijd
graag buiten de kamer — bleek er een vrij groot aantal wonderlijke
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passages in te staan, misschien doordat de vertaler beter Engels
verstond dan Nederlands of helemaal niet op de hoogte was van de
materie waar het over ging. Met hulp van een bereidwillige vertaler bier en veel extra-correctie kwam de zaak nog in orde.
Slib en Wolken werd in '48 door Querio uitgegeven. Het jaar
daarop volgde in eenzelfde formaat De vruchtbare Muze over een
thema dat me al lang bezighield: de opkomst van het verzet tegen
de `tendens'-literatuur in de tweede helft van de icode eeuw, de
terugkeer van het verworpen genre als `geengageerde' literatuur
omstreeks de Tweede Wereldoorlog, en de sociologische achtergronden daarvan. De oorspronkelijke opzet ervan was een (korter)
artikel geweest, waarbij ik uitging van een opmerking over de toen
veelbesproken verzetsliteratuur. Bij een van de ontmoetingen in de
V AR A-studio met Stuiveling bood ik hem het uitgewerkte essay
aan voor de Vrije Bladen, waarvan hij toen redacteur was. Na lang
wachten en navraag kreeg ik het terug : we konden, vond Garmt,
toch niet blijven schrijven over die verzetsliteratuur? Plaatsvervangende schaamte hield me ervan terug om uit te roepen: 'Maar, mijn
waarde, daar gaat het helemaal niet over; je hebt kennelijk alleen
de eerste twee regels gelezen!' Zo werd het op voorstel van Alice
von Eugen een afzonderlijke publikatie.
Intussen kwam er ook schot in het Vaderland, dat onder het
schrijven wel wat van de oorspronkelijke opzet afgroeide. Of verbeeldde ik het me maar, dat het aanvankelijk vooral het raadsel
van het wonderland was geweest, dat me geboeid had, en het
onder mijn handen uitgroeide tot de geschiedenis van een voorbeeldig ( ?) huwelijk? Ik was achteraf niet gelukkig met opmerkingen van sommige lezers, die de onvermijdelijke, al te rechtlijnige
parallellen trokken met eigen ervaringen, ten eerste uit de algemene
ergernis van de auteur tegenover dit schijnbaar betrapt worden
door de slimmigheid van de lezer, ten tweede omdat men mij
daarmee iets van kritiek op Jan in de schoenen schoof, die ik niet
alleen afwees, maar ook als bewijs van een wezenlijk tekort van het
boek ervoer. Ik was eerlijk verbaasd toen het boek de prozaprijs van
Amsterdam kreeg toegewezen, ik was verrast toen kort na het verschijnen een paar jongelui mij in een sfeer van geheimzinnigheid
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een ring, met een bijpassend Latijns vers, kwamen aanbieden, die
aan Maria van Reygersberg zou hebben behoord. Bij enig speurwerk kwamen we erachter, dat de ring afkomstig was van mevrouw Nypels in Warmond, die in de vrouwelijke lijn van de
De Groots afstamt en die we op een genoegelijke lunch de gelegenheid kregen te bedanken.
Begin juni '46 kwam Otto Frank, de vader van Anne, bij me met
het manuscript van haar dagboek. Ik weet vrijwel zeker dat hij mij
ook Anne's eigen cahiers voorlegde, maar ik las het in een door hem
afgetypte tekst, waaruit hij naar zijn zeggen alleen een enkele al te
persoonlijke passage had weggelaten, die zich tegen haar moeder
keerde. We deden een paar pogingen het bij uitgevers onder te
brengen, o.a. bij Querido, maar daar heerste toen al de zekerheid
dat de belangstelling voor alles wat de oorlog betrof morsdood
was. Een stukje van Jan in Het Parool trok de aandacht van de uitgeverij Contact en zo kwam het bock daar terecht. Het verheugde me
dat het uitkwam, en ik schreef er op verzoek van Otto Frank een
inleiding bij, maar het overweldigend succes ervan had ik allerminst verwacht en zou ik ook nu eigenlijk nog niet kunnen verklaren. Niet dat ik er geen grote waardering voor had of het alleen
uit antinazi-propagandistische oogmerken naar voren geschoven
zou hebben. In mijn inleiding, die ik overigens geen enkel aandeel
in het succes toeken, heb ik duidelijk gezegd wat mij het meest erin
boeide: de versnelde ontplooiing tot volwassenheid van deze plant
achter een ruit, die in zekere zin wonderlijker is dan het verschijnsel
wonderkind. Succes kweekt succes en winzucht. Dit is geen aantijging tegen Otto Frank, die mij, toen hij kwam vertellen dat het
dagboek zou worden uitgegeven, met tranen in zijn ogen verzekerde dat hij niet wilde verdienen aan de ellende van zijn kind, en ik
neem aan dat hij dat meende en zich daaraan gehouden heeft.
Maar het succes met zijn onvermijdelijke uitwassen is kleverig,
even kleverig, neen, niet als pek, maar als peck. Otto Frank stond
zeker afwijzend tegenover het succes van het succes en de mythevorming en de speculatieve onzuiverheid die daarbij onvermijdelijk
waren, maar hij heeft die niet kunnen keren. Hier was men tevreden geweest met een inleiding van een weinig prominente pen[109]
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voerster, die de uitgever overigens liever geschrapt had toen het
boek eenmaal beroemd geworden was. De Franse uitgave moest
al versierd met een voorwoord van een befaamdheid en men nam
op de koop toe dat dat een collaborateur en een antisemiet was,
die de Anne Frank-mythe in een christelijk suikerstroopje doopte. Anne Frank was verkoopbaar, de wonderkind-mythe moest
scherper aangezet en dus moest er een mager bundeltje onrijpe
kinderverhaaltjes van haar worden uitgegeven. Ik had het — tevergeefs — afgeraden, evenals voorstellen er toneel en een film van to
maken. Ik heb beide gezien en moet mijn woorden terugnemen
tegenover de Hackett's, maar in de film overheerst de mythe alweer. In ' 59 kreeg ik een ontstelde `goede' Duitse journalist bij me,
die achter Anne' s 'eerherstel' aanliep, na een venijnige uitval van
een nazi-schoolmeester over het 'vervalste' dagboek. In een artikel
in De Nieuwe Stem heb ik naar aanleiding daarvan over hedendaagse
mythevorming geschreven.
Kort na de bevrijding was ik via De Vrije Kunstenaar, waarvoor
ik in de oorlog wel eens een artikeltje geschreven had, overgestapt
naar De Vrije Katheder, studentenverzetsblad uit de oorlogsjaren,
waar De Vrije Kunstenaar in opging. De opzet trok me aan, omdat
het het enige blad was, dat een realisering wilde zijn van de verzetsillusie van radicale vernieuwing door samenwerking over de hele
lithe tot en met de communisten. Een illusie, die na vijfentwintig
jaar, nu het knellen der partijbanden voor velen steeds hinderlijker
wordt, de partijeenheid in sommige grote partijen steeds meer
illusoir en opgelegd, er misschien niet meer zo luchtkastelig uitziet,
maar die toen wel onder de dreiging van de koude oorlog na vijf
jaar moest bezwijken. Ik heb niet aan de eerste, illegale, opzet van
de VK meegewerkt, die bestond al toen ik erin kwam. Mogelijk
kan ik daarom vrijmoedig zeggen dat ik een nieuw doorbraakblad,
wanneer dat in onze tijd of in de nabije toekomst zou kunnen verschijnen, een redactie als die van de VK toewens. Niet omdat het
allemaal zulke voortreffelijke journalisten waren, maar ik heb nl.
nog nooit een redactie aan het werk gezien die zo zeer een team
vormde en waarvan de leden hoofd voor hoofd op een enkele uitzondering na bereid waren de wel eens onaangename persoonlijke
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consequenties van dat teamverband te aanvaarden. We vergaderden minstens eenmaal per week : alle ingezonden artikelen - in
principe kon alleen de actualiteit daarop inbreuk maken - waren
dan in recordtempo door Rosy Wiessing vermenigvuldigd, zodat
ieder wist waarover hij sprak. Zat er eigenlijk iemand voor bij onze
besprekingen? De bezadigde Arie de Froe misschien? Of deden we
het om beurten? Ik kan het me niet meer herinneren, wat voor de
sfeer van ons overleg pleit, waarbij ieder ongeremd zijn commentaar kon geven op de kopij, ook die van redacteuren, en vaak werden er op grond van die commentaren wijzigingen of aanvullingen
aangebracht. De meeste redacteuren kende ik al van elders, zoals
Petra Eldering, die een actieve en stimulerende secretaresse was, uit
Waakzaamheid, maar voor mij een nieuwe en opvallende figuur
op de eerste vergadering die ik bijwoonde, was een uitgesproken
lelijke, grofgebouwde jongeman, die er op het eerste gezicht wat
slaperig uitzag, weinig of geen kopij leverde, maar zodra hij zijn
mond opendeed een indrukwekkende, vooral politiek-actuele
belezenheid en een scherpzinnig en vaak geestig oordeel aan de dag
legde. Zijn onmiskenbaar gezag had niets te maken met het feit dat
Meik de Swaan de geldschieter en zakelijk beheerder van de onderneming was, en dat feit drong dan ook pas op den duur tot me door.
De enige die zich niet in het democratisch bestel van de redactie
kon schikken was Henri Wiessing. Ik kende hem al sinds de glorieuze tijd van zijn `Mosgroene' na de Eerste Wereldoorlog. Nadat
het blad aan de teruglopende conjunctuur was bezweken voerde hij
enige jaren de redactie van Wendingen. In de volgende 20 jaar bleef
het bij de efemere medewerking aan boulevardbladen en een toeristische rubriek in de Haagse Post, maar hij was op de in eigen ogen
steeds meer aanzwellende glorietijd van de Groene blijven teren en
aan de wraak van de reactie gaan toeschrijven wat anderen eerder
uit zijn tekort aan energie en solidere gaven afleidden. Zijn radicalisme had hem nooit weerhouden van een zeker praktisch opportunisme, nooit verleid tot het openlijk lidmaatschap van de CPN.
Hij streefde ernaar zich te handhaven in een fictieve rol van kritisch
solitair en bleef ook buiten de antifascistische acties van de jaren '3o.
Henri Wiessing laat zich het best karakteriseren als een vat vol
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weinig vruchtbare tegenstrijdigheden. En zijn grootste innerlijke
controverse was wel dat hij, als meer charmante mannen, graag in
een zeer `mannelijke', kleinerend-toegeeflijke toon over de `vrouwtjes' sprak en — zelf alle eigenschappen had die in een traditioneel
cultuurpatroon de `vrouwtjes' worden toegewezen: hij was in hoge
mate behaagziek, oppervlakkig, amusant, grillig en ondoordacht.
Hij zou een uitstekende figuur in een 1 8de-eeuwse Franse salon
geweest zijn, waar in een hof- en beneficiumcultuur de profiteur
nog een eigen rol toekwam. Maar hij wilde de centrale figuur in een
modern radicaal blad zijn, en hij stapte er binnen met het zelfvertrouwen van de man die meer met dat bijltje gehakt had, en die in
Londen in alles wat daar gebeurde van dichtbij zijn ontleedmes had
kunnen zetten, ja, met veel van die oude-journalistieke-rot-allures
tegenover de illegale dile. ttanten, die — zij het dan met levensgevaar
— het blad tot dan toe beheerd hadden, diezelfde houding die Jan zo
geergerd had in Voskuil. Maar terwijl die juist zijn kracht zocht in
het hooghouden van de goede, oude traditie, zochtWiessing het in
een behaagziek radicalisme om zichzelfs wil. Het kon niet anders of
hij moest mij, in leeftijd tussen hem en de andere medewerkers in,
en oud genoeg om zijn vooroorlogse loopbaan te kennen en om
ook enige vooroorlogse routine te hebben, en nu eenmaal niet
toegankelijk voor de charme van charmante mannen — het kon
niet anders of hij moest in mij de `burgerlijke' dwarskijker onderkennen. Ik kon niet onder de indruk komen van slagzinnen als:
`een journalist moet voor alles geen geleerde zijn' of 'hoe minder je
van een zaak weet, hoe beter je erover schrijft', uitspraken waarvan
hij het tikkeltje waarheid dat erin stak al te vaak misbruikte om
maar aan te flodderen. Dat was te riskanter omdat hij zich aan alle
controle onttrok door de pretentie, als geroutineerd journalist pas
de geest te krijgen als het jongetje-van-de-zetterij op de trap zat.
In een uiteenzetting in De Nieuwe Stem hebben Petra Eldering en
ik na het verschijnen van Wiessings Bewegend Portret aangetoond tot
welke kwalijke voorstelling van zaken, o.a. omtrent de ondergang
van De Vrije Katheder, dit flodderen en dit pseudo-radicalisme hem
in deze memoires gevoerd hebben. En eigenlijk kan ik me nauwelijks voorstellen dat het alleen maar slordigheid was, wanneer hij de
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ondergang van het blad in '5o o.a. weet aan de onverantwoordelijke kritiek van de 'burgerelementen' in de redactie op de Moskouse
artsenprocessen, die, gelijk bekend, in ' 5 3 plaats hadden. Maar wat
Petra en mij nog het meest tot ons protest dreef waren Wiessings
pogingen tot zelfverheffing door kleine aanvallen op fatsoenlijke en
verdienstelijke mensen, met name op de inmiddels bij een vliegtuigongeluk omgekomen Meik, die hij als een ijdele, de maecenas
spelende dwaas voorstelde. Laat ik bier, met verwijzing naar De
Nieuwe Stem, volstaan met wat politiek-psychologisch commentaar
op het geval.
De Vrije Katheder was een van de naoorlogse pogingen om op een
soort volksfrontbasis tot een wezenlijke doorbraak en bevrijding
uit het oude partijbestel te komen. Al die pogingen werden uiteraard ondernomen met medewerking van de communisten, maar
verziekten op de een of andere manier aan wantrouwen, zucht tot
overheersing en vrees voor compromittatie aan weerskanten. De
`volkspartij' was al gestrand voor ze van stapel liep ; massaal bedoelde, maar in hun opzet te overwegend door de communisten
gedreven organisaties als de Nederlandse Vrouwenbeweging of de
Algemene Nederlandse Jeugd Vereniging gleden weer in de baan
van de nog maar nauwelijks verhulde mantel-, men kan beter
zeggen, sub-organisaties van de CPN. De Vrije Katheder werd gesmoord door enerzijds de kritiek van `rechts', die het blad een communistisch stempel opdrukte en daarmee een aantal gewaardeerde,
maar vreesachtige medewerkers ertoe bracht zich terug te trekken
- wat automatisch het evenwicht naar links deed doorslaan en het
abonnementental deed dalen - en het drijven van de CPN, die de
partijleden in de redactie chanteerde om daarbinnen de `partijlijn'
door te voeren. Wiessing speelde tot het eind toe de rol van de grote
Solitair, die zich in geen partijgareel liet inspannen, maar altijd
de kant van de Toekomst koos. Toen de partijmensen, gedwongen
door hun overheid en dat gevaarlijke begrip `partijdiscipline', zich
uit de redactie terugtrokken, zagen de overblijvenden ervan af,
met kunst en vliegwerk te trachten een soort wat radicalere Groene
op de been te houden en gaven het blad op.
Ondanks de strubbelingen in de laatste jaren heb ik goede her[113]
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inneringen behouden aan de Vrije Katheder. Als ik niet getrouwd
was – misschien ook als ik met een ander getrouwd was – zou ik
zeker wel journalist zijn geworden. Ik was al een actief lid van de
Minerva-redactie toen ik in '18 bij de Haagse Courant solliciteerde
en Jan tussenbeide kwam. Daarna had ik, afgezien van het gemeenschappelijk schrijven met Jan, nooit in enig verband samengewerkt. Want aan mijn jarenlange medewerking aan het zaterdagavondblad van het Handelsblad kwam geen samenspel te pas, onder
een literaire redacteur, met wie ik nooit enig overleg pleegde, en
met wie ik het bij overleg denkelijk zelden eens zou zijn geweest,
maar die mij rustig het koekhakken in de boeken die hem niet interesseerden. Op mijn vijftigste was het voor mij nieuw, werkafspraken te maken en plannen met anderen op te zetten, te reageren
op hun kritiek, op wat er om ons heen gebeurde of in andere bladen
verscheen, en ik genoot ervan.
Er deden zich nog twee andere gevallen van samenwerking voor,
waarvan een mij heel weinig voldoening gaf. We waren, meen ik,
al een eind in '46, toen de zuivering in de literaire wereld op gang
kwam, het voor kortere of langere tijd van publikatie uitsluiten of
berispen van auteurs die zich al te inschikkelijk tegenover de bezetter hadden betoond. Ik had daarvan toen al een en ander van
dichtbij aan de universiteit meegemaakt en misschien had me dat
voorgoed de smaak moeten bederven.
Er steekt om te beginnen eigenlijk een zwaar stuk intellectuele
zelfoverschatting in, wanneer we ervan uitgaan dat van professoren,
schrijvers en andere lieden, die een leidende' functie in de maatschappij hebben, een groter ethisch en maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel verwacht mag worden dan van `gewone'
stervelingen. Zouden we er al gemakshalve van uitgaan dat deze
beide groepen tot de bijzonder begaafden behoren, dan dringt
zich de gedachte op dat begaafden niet zelden eenzijdige, onevenwichtige en zeker lang niet altijd moedige en consequente lieden
zijn. Nog daargelaten dat er van een vakverenigingsbestuurder of
van een kordate dominee meer leiding kan uitgaan dan van een
introvert dichter of een in zijn specialisme opgesloten professor.
Maar onze geestelijke elite was nu eenmaal en bloc voor de keuze
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gesteld tussen tekenen of niet tekenen, en wie eenmaal a zei, had
daarmee zijn verzetsmoed al zo ondergraven, en was bovendien zo
onmiddellijk afgesneden van de steunende solidariteit der weigeraars, dat hij verder vaak bereid bleek het hele alfabet of te dreunen.
Bij de zuivering aan de universiteit was al gebleken dat wie te
weinig rechtlijnig dacht om naar een star voor of tegen te oordelen,
voor het hopeloze probleem kwam te staan, subtiele verschillen te
maken tussen overtuigde germanofiele warhoofden, kleine eerzuchtelingen, die hun kans gemeend hadden te zien, geleerde foetussen, die geloofden dat het heil van de mensheid van de ongestoorde groei van hun bacteriebroedsels afliing, en organisatiemaniakken, die maar een plicht kenden : de universiteit te laten
draaien, plus alle tussen- en schijnvormen daarvan.
Maar zo het al uiterst moeilijk was de schapen van de bokken te
scheiden - ik spreek hier niet van notoire oorlogsmisdadigers -,
er was nog een ander punt dat de hele zuivering tot een aanfluiting
maakte, precies zoals de hele corrigerende politiek tegenover het
naoorlogse Duitsland. Die laatste werd immers al lang voor de
capitulatie beheerst door de tegenstelling oost-west. De deling van
Duitsland, het onzindelijk compromis van de `vrije' stad Berlijn,
de begrijpelijke oorlogsschade-eisen van de Russen en de even
verklaarbare cajoleerpolitiek, met name het inpompen van Amerikaans geld, van de geallieerden tegenover de staat die nog altijd de
beste soldaten van Europa leverde, die men immers nodig had voor
de volgende 'vrijheids'-oorlog, het zoenoffer van Neurenberg en
het handhaven van de zwaar gecompromitteerde nazi's in honderden leidende functies en alles wat daar verder volgde: de Muur, het
neo-nazisme, Auschwitz als bedevaartsoord en toeristenattractie precies zoals Golgotha en Bethlehem - het is alles voer voor alles
begrijpende historici.
Binnenslands gezien werd de zuivering een aanfluiting omdat in
de eerste plaats de politiek van 'herstel' meebracht dat allerlei zittenblijvers en collaborateurs, de Hirschfelds, de De Quays, de
Linthorst Homannen, de Stafs, gespaard moesten worden, en met
hen een grote groep industrielen en bedrijfsleiders, die immers in de
wederopbouw even onmisbaar bleken als ze in de Duitse oorlogs[I Is]

ANNIE ROMEIN-VERSCHOOR

industrie waren geweest, en in het kielzog van deze beide groepen
volgde weer een massa septemberklantjes, die zich uitermate veilig
konden voelen als typische vertegenwoordigers van de ongebroken
traditie. Ook waren er zoveel mensen die alleen maar hadden gedaan wat ze geleerd hadden als hun meest voor de hand liggende
plicht te beschouwen, bijvoorbeeld: voor hun gezin zorgen, zichzelf inbegrepen, en die juist als ze een beetje fatsoenlijk waren achteraf toch wel het gevoel kregen, zoveel boter op hun hoofd te
hebben dat ze de zon der gerechtigheid liever niet zagen opgaan,
en vergevensgezind werden. En er waren er onder hen die wel getracht hadden, principieel te zijn, velen die zich achteraf beschaamd
voelden over het weinige dat ze gedaan hadden en zich niet
onttrokken aan de gedachte dat niet alleen de kaalgeknipte moffenhoertjes en de kleine mannetjes die uit angst – waaruit ze immers
altijd geleefd hadden – en peuterige eigenbaat fout geweest waren,
maar eigenlijk ook een in elkaar gezakte Mussert of Blokzij1 tegenover hun doodvonnis stakkers waren.
II( weet niet waarom ik, met onder anderen Johannes Tielrooy en
F. Bordewijk (als juridisch deskundige) voor een van de literaire
ereraden werd uitgenodigd, en waarom ik het anders dan uit misplaatst plichtsgevoel aannam. Er werden een aantal zittingen gehouden, meestal bij Tielrooy aan huffs. Wat er voor onze vierschaar
verscheen waren louter kleine mannetjes uit de provinciale en confessionele lectuurvoorziening ; daaronder ook V., de man die enige
jaren voor de oorlog aanleiding was geweest tot de ondergang van
een van onze beste literaire bladen door het schrijven van een antikatholiek stuk. Zonder hem was het conflict in de redactie mogelijk
toch wel losgebarsten, maar zijn verdere loopbaan heeft niet bewezen dat hij het tumult waard was. Verder behoorden de delinquenten tot het slag dramaturgen die voor het landelijk liefhebberijtoneel stukken voor drie heren en vier dames aan de lopende band
leveren, of schrijvers van christelijke of roomse romans, waarmee
ze, hoogstens een beetje volkser, in de oorlog waren doorgegaan, en
die trots vertelden dat ze in zeven talen vertaald waren, maar van
wie alleen wij high-brows nooit gehoord hadden. Natuurlijk deden
ze ook een beetje slim-onnozel, maar hun argumentatie: kost[H6]
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winnerschap door het leveren van stichtelijke lectuur voor de lange
(oorlogs-)winteravonden, of `voor de oorlog was het niet strafbaar als je iets van de joden zei', liet zich alleen gemakkelijk ontzenuwen doordat wij de rechters, en zij in elkaar gedeukt waren.
Toen er zich geruchten gingen verspreiden dat er in het archief van
de zuivering in Den Haag stukken lagen en bleven liggen van minder klein formaat zondaars, was ik, wat mijzelf betreft, er niet
rouwig om toen de hele zaak na verloop van tijd verzandde.
Ik werd nog op een andere, meer persoonlijke wijze bij de zuivering betrokken. Mijn oudste zuster, referendaris aan de afdeling
personeelszaken van het PTT—bestuur, was tijdens de oorlog voor de
beslissing gesteld of zij zou meewerken aan de uitzending van postmensen naar Duitsland. Wij hadden er uitvoerig met elkaar over
gesproken. Ik was voor een categorische weigering geweest, maar
Ti, die altijd meer mensen dan beginselen zag, meende dat zij
daarmee `haar' mensen aan een stel alleen voor de Duitse zaak ijverende Ns Bers overleverde, en dat zij door dit werk te doen nog wel
wat zou kunnen afremmen. Het woord sabotage noemde ze niet,
daar was ze veel te bescheiden voor. We werden het niet eens, maar
ik was er zo zeker van dat ze haar besluit noch uit angst noch uit
eigenbaat nam, dat ik verder over de zaak zweeg en alleen een geheugenstreepje zette bij een uitspraak van haar: `Als ik het eind van
de oorlog eens niet zou halen, liggen daar en daar papieren die van
belang zijn.' Na de oorlog schijnt er aan het hoofdbestuur van de
PTT, zoals bij meer regeringsinstanties, een wat verwarde situatie te
zijn ingetreden, waarbij niet altijd de zuiverste figuren kwamen bovendrijven, septemberklanten als schakels in de continuiteit optraden en waarbij een paar chefs van Ti in afwachting van een nader
onderzoek, volgens haar volkomen ten onrechte, geschorst werden.
Ti, met haar levendig rechtvaardigheidsgevoel, vroeg om in deze
zaak gehoord te worden, en toen bleek dat dat alleen mogelijk was
als zij ook geschorst was, vroeg ze zelf schorsing aan. Na verloop
van tijd werden de beide chefs volkomen gerehabiliteerd en in hun
functie hersteld, maar de zaak van Ti's schorsing raakte, ik weet
niet door welke of wiens invloed, ergens in een spleet van de ambtelijke molen. Bijna twee jaar lang zat ze werkeloos thuis, zorgde
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als vanouds toegewijd voor onze oude vader, maar dat was geen
voldoende taak voor iemand van haar werkkracht en voortvarendheid, en bovendien isoleerde ze zich meer en meer in het drukkend
beset van het haar aangedane onrecht. 1k sprak er met mijn broer
over, die, dacht ik, er misschien via zijn Rotary-relaties iets aan
zou kunnen doen, maar hij meende dat je je met dergelijke ambtelijke zaken niet kon bemoeien. Achter in ' 47 hield Actieve Democratie
een weekend in Amsterdam en daar ontmoette ik een van de ten
onrechte geschorste ambtenaren, mr. D.v.G. Hij sprak me aan over
Ti's geval, waar hij nog altijd mee worstelde en ik vroeg hem of hij
het zinnig vond als ik eens ging praten met ir. Hein Vos, de toenmalige minister van Waterstaat, die ik in de oorlog en daarna herhaaldelijk ontmoet had. Het kon in ieder geval geen kwaad, meende hij. 1k vroeg een audientie aan, trok naar het Binnenhof, legde
Vos, die, zoals ik van hem verwacht had, niet de excellentie speelde,
het geval voor, eraan toevoegend dat ik natuurlijk geen aanspraak
kon maken op volstrekte objectiviteit, maar alleen van hem vroeg
dat hij de zaak onbevooroordeeld zou laten onderzoeken. Hij vertelde me dat er meer dergelijke zaken in de ambtenarij waren,
waarbij een eerlijk onderzoek belemmerd werd door lieden die
zichzelf en anderen wilden sparen, overwoog openhartig een paar
mogelijkheden om de zaak aan te pakken en liet me gaan met de
belofte dat hij het er in ieder geval niet bij zou laten. Hij heeft
woord gehouden: Ti werd kort daarop volledig gerehabiliteerd.
Ze had er nog even moeite mee, te aanvaarden dat ze niet op haar
oude plaats terugkwam, maar zag weldra in dat dat een verstandige
en tactische maatregel van Vos geweest was, en ze heeft nog bijna
twintig jaar met grote voldoening in haar nieuwe functie bij de
contacten van de PTT met radio en televisie gewerkt.
Meer plezier dan van de zuivering had ik van een andere vorm
van teamwork: bij de radio. Ik had een paar keer een kwartiertje
`gesproken woord' van de VARA gevuld, soms voor het Humanistisch Verbond, dat na de oorlog was opgericht en waarvan Jan en
ik dadelijk lid waren geworden. Maar op den duur hebben we er
weer voor bedankt; met respect voor alles wat ze organisatorisch
tot stand gebracht hadden werd het ons in dit verkerkziekte land
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te veel een kerk naast de kerken, met alle concessies die daarbij
onvermijdelijk waren. Op de lezingen die ik nog al eens hier en
daar in de provincie voor het Verbond hield, ging me de PvdAsfeer al te veel benauwen. In beide organisaties overheerst te sterk
de eis van het `niemand aanstoot geven'. De tekst van mijn woorden voor de VARA moest ik altijd van tevoren insturen; een praatje
over Carry van Bruggen kreeg ik eens terug met de vraag, een zin
te schrappen, waarin sprake was van onze oude normaalscholen als
lweekplaatsen van minderwaardigheidscomplexen', omdat die beledigend zou zijn voor een volksgroep. Wij bleven als vanouds lid
van de oude Dageraad, die nu Vrije Gedachte ging heten, maar die
ondanks de eerbiedwekkende ijver van een groepje laatste der Mohikanen B een fris bloed trok en niet meer op slag kwam in de naoorlogse maatschappij, en eigenlijk al lang daarvoor niet. Het bleef
een onbevredigende situatie, persoonlijk gezien: je ergens buiten
stellen lijkt zoveel op je erboven stellen, en we waren na de oorlog
en al wat daarmee samenhing meer dan ooit overtuigd van de
noodzaak tot bundeling en een zich schrap zetten van het rationele
denken.
De oprichting van het Humanistisch Verbond in '46 kan men
zien als een defensief tegen de verzuiling van ons geestelijke en
sociale leven, maar tegelijk als een ter wile van die verdediging
aanvaarde deelneming aan dat heilloze systeem. Men was niet
langer katholiek, christelijk of `niks'. Het humanisme - en ik
spreek nu niet van zijn wezenlijke historische en actuele inhoud was voor velen een lendenschortje voor de naaktheid van het
atheisme, dat immers zo negatief was, want alle positieve eigenschappen waren sinds jaar en dag voor de vromen gereserveerd.
jij bent niks, jij gaat naar de hel,' zeiden de roomse buurkindertjes
in het zuiden, vast in de leer, als een nuchtere mededeling tegen
mijn onnozele kleinkinderen.
In mijn jeugd drong zich het zuilensysteem, dat toen nog niet zo
heette, vooral aan ons op in het onderwijs: de schoolstrijd. Maar
daarachter lag een veel breder verschijnsel: de confessionele
politiek, de emancipatie van de katholieken uit de - resten van de achterstelling, die nog uit de tijd van de Republiek dateerde en uit
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de bescherming van de liberalen, de emancipatie van de (christelijke) kleine man, de arbeider inbegrepen, van het nog voortwoekerende regentendom. Maar in beide emancipaties lag een
tegen-emancipatie opgesloten: het afsluiten van het proletariaat
tegen de invloed van het socialisme, het onmondig houden van de
confessionele arbeider door een schijn van een politieke belangengemeenschap, die alleen een geloofsgemeenschap was, en dan vaak
nog van een zeer verschillend gekleurd geloof.
Bij de schoolstrijd ging het er niet om dat de toen 5% onkerkelijken van onze bevolking zich ertegen zouden verzetten dat hun
kinderen op de 'neutrale' rijks- en gemeentescholen tot christelijke
en maatschappelijke deugden (waar loopt de scheidingslijn?) werden opgevoed, maar dat katholieken en protestanten (met name
gereformeerden) ons onderwijs niet christelijk genoeg vonden en
het schrikbeeld van de 'rode schoolmeester' ontwierpen. In hoeverre waren onze schoolmeesters toen rood? Uit de verhalen van
mijn moeder over haar normaalschool- en onderwijzeresjaren
herinner ik me maar een enkele `sociaal', die daar als een romantische wildeman optrad. Van de vier openbare scholen, waar ik
tussen 1901 en 1907 mijn lager onderwijs kreeg, kan ik me niet een
`sociale' herinneren. Zou het nog uit te zoeken zijn in hoeverre de
`rode' schoolmeester van omstreeks 190o meer Multatuliaan dan
socialist was? Hoe dan ook: het spook ging wel terug op een
realiteit – die nog zo gek niet was. Het onderwijzerschap was in de
19de eeuw een eerzaam, zij het nog weinig geeerd en slecht betaald
beroep geworden en met de nodige opofferingsgezindheid van de
ouders vrijwel de enige mogelijkheid voor het begaafde kind uit
een proletarisch of kleinburgerlijk milieu om althans de status van
halfintellectueel te bereiken, met voor de zeer volhardenden de
kans voor nog hogerop. De toenmalige onderwijzers vormden
– natuurlijk niet hoofd voor hoofd – een elite, de room afgeschept
van een grote, intellectueel braakliggende laag van onze bevolking,
het verwaarloosd talent dat men toen niet onderkende en niet wilde
onderkennen: arbeiderskinderen hadden een lager IQ dan 'de onze'.
Nu worden ze ontdekt omdat het moderne bedrijfsleven hun
talent kan gebruiken. Het is geen wonder dat er niet alleen een
[120]

OMZIEN IN VERWONDERING

aantal vooraanstaande geleerden uit deze groep is voortgekomen
(ook in de tweede generatie), maar ook mannen die zo'n niet te
schatten invloed hebben gehad op de kennis, ja, op de levens- en
recreatiewijze van ons yolk als Jan Ligthart en Jac. P. Thijsse.
Voor de pacificatie van '1 7 moet de schoolstrijd wel extra zwaar
gedrukt hebben op die kleine groep der gereformeerden, die bovendien sinds Kuypers gedurfde stichting van zijn Vrije Universiteit ook voor de kosten daarvan moest opkomen. De katholieken
met een lange eigen-scholen-traditie en een rijke kerk in de rug
hadden het minder moeilijk. De ontwikkeling van het confessionele
onderwijs voor en na '17 tekent zich in mijn herinnering of in twee
schoolgebouwen: een, meestal een oud geval, klein en vrij miezerig, maar met een triomfantelijk groot bord aan de gevel: Schoolmet-den-Bijbel, het andere nieuw, in alle opzichten royaal en aantrekkelijk, dat op een bord naast de deur behalve de naam van een
of andere heilige, hervormer of christelijk staatsman vermeldt dat
dit een school voor Dalton of ander speciaal onderwijs is, en dan in
bescheiden lettertjes er onder : op christelijke grondslag. Parallel
verschoof het publiek van deze scholen: aanvankelijk een kleine
Gideonsbende, overwegend kleinburgerlijk, wat stroef en verbeten
afgesloten van andere kinderen uit de buurt – ik herinner me vrouwen van gereformeerde notabelen die spijtig opmerkten dat zij hun
kinderen natuurlijk wel naar deze scholen behoorden te zenden en
niet naar een standenschool met meer kinderen-van-ons-niveau.
NU wordt de keuze van een school op confessionele grondslag lang
niet alleen bepaald door de belijdenis van de ouders, maar ook door
het fraaie uiterlijk, de kleinere klassen of de reputatie van het onderwijs.
De gelovigen die zo gul zijn met het predikaat `negatief' voor de
onkerkelijken, vergeten wel eens dat de confessionele school alle
theorie van Abram Kuyper ten spijt op een vrij negatieve grondslag berustte, een defensieve : tegen de verderfelijk geachte invloed
van de rode schoolmeester, want van de katholieke en christelijke
opvoeding kregen de meeste kinderen die de scholen bezochten
thuis de buik al vol. En daarmee sloten ze hen tot in een vrij recent
verleden of van wel zeer positieve elementen, waarvoor juist de
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rode schoolmeester op de bres stond: sport en spel en contact met
de natuur, ruimdenkendheid en verdraagzaamheid. Tot op heden
dragen veel confessionele leerboeken daar nog de sporen van. Ik
geloof niet dat de onderwijspacificatie samen met en als grondslag
van de verzuiling voor ons yolk een voordeel heeft opgebracht,
zelfs niet op den duur het bijeenhouden van de schaapjes, waar het
voor alles om begonnen was. En wie kan nog uitrekenen hoeveel
beter het niveau van ons onderwijs had kunnen zijn zonder de verkwisting, die de verdeeldheid meebracht?
Maar de verzuiling raakte meer dan het onderwijs alleen. Het
was niet de oorzaak ervan natuurlijk, maar wel een element in wat
j e een teruglopende golf zou kunnen noemen, reactie op en voortzetting van wat Jan als de omslag van 1900 heeft trachten te analyseren. De (jonge) mensen van nu die storm lopen tegen wat ze de
`Victoriaanse' idean noemen, lijden aan een tekort aan perspectief:
ze bestrijden niet, zoals ze blijkens hun uitspraken vaak denken, het
Victorianisme, maar een soort restauratie ervan, een minder brute,
een meer sluipende restauratie dan de 1 9de-eeuwse, die elementen
van het gedachtengoed van de tegenstander in zich opneemt. De
1 9de-eeuwse restauratie had dat trouwens ook wel gedaan in zoverre er feodale en burgerrevolutionaire elementen in versmolten.
Het is niet toevallig dat de zich onbehaaglijk voelenden van nu
teruggrijpen op een aantal figuren die kort voor of omstreeks 1900
het Victorianisme al begraven hadden. Om het zo versimpeld mogelijk te stellen: er is in de woo-periode een geweldige spanning
tussen progressief-rationele en conservatief-irrationele stromingen,
van gezagsverlies en gezagsverdediging, waarbij we ons dat laatste
niet als louter reactie, maar ook als een vorm van groei moeten
voorstellen, en de dialectiek van de vooruitgang wil dat ze voetsteuntjes bij elkaar zochten en door elkaar heen groeiden: een van
de treffendste voorbeelden is de voorzichtige groei van het sociaal
verantwoordelijkheidsbesef bij de confessionelen onder de druk
van de socialistisch-atheistische arbeidersbeweging : geen Rerum
Novarum zonder Communistisch Manifest. Maar er is ook een
`geloof'worden van het socialisme en een 'intertwining' van socialisme en christendom. De confessionele vakorganisatie, al te door[1221
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zichtig opgezet om 'het yolk' of te schermen tegen de rode invloed,
krijgt noodzakelijk sociale trekken, de christelijke politici, die nog
zo lang de schijn zullen kunnen ophouden van een belangengemeenschap van arm en rijk alleen op grond van het geloof, gaan
paraderen als de scheppers van sociale wetten en bij mannen als bij
voorbeeld Talma kan men niet eens zeggen dat daar hypocrisie aan
te pas kwam. Het overnemen van trekken en soms ook alleen maar
van attributen van de tegenstroming is een soort verweer, dat
bruut geweld, dwang en pressie vervangt of camoufleert. In het
politiek-sociale : de eerste stakingen werden met geweld neergeslagen en men sprak in ondernemerskringen ongeremd van tuig, oproerkraaiers en dagdieven. De arbeider van zijn kant had het op een
punt in de strijd gemakkelijker : in de diabolisering van zijn tegenstander, de werkgever, die immers 'an allem schuld' was in een
mensonterende ellende. Zou een werkgever van de jaren '90 de
taal die nu een directeur van Philips gebruikt niet toeschrijven aan
een dominee van de Blijde-Wereld-groep, en wat zou een arbeider
uit die periode gedacht hebben van de huiver om de diepere gevoelens - dat zijn altijd godsdienstige en nationalistische - van
politieke tegenstanders te kwetsen, of het begrip dat een hedendaagse vakverenigingsfunctionaris opbrengt voor de moeilijkheden
van 'het bedrijfsleven' (niet meer de kapitalist, maar neutraalonpersoonlijk geformuleerd). En hoe fel zou hij bedrijfskantines,
-creches, -ontspanningsgebouwen enzovoort als zoethoudertjes
hebben afgewezen! In de schoolstrijd, waarbij het toch de bedoeling
was de school onder kerkelijk gezag van eigen richting te brengen,
en waarbij men moeilijk kan volhouden dat het tegen de een of
andere vorm van dwingelandij ging, werkte men graag met de
attributen van het liberalisme: Kuyper noemde zijn gereformeerde,
dat wit zeggen: toen zeker op gespannen voet met het vrije denken
staande hogeschool: de Vrije, dezelfde naam die in 1834 een groep
liberale Belgen aan hun niet onder kerkelijk gezag vallende hogeschool hadden gegeven.
De brede vernieuwingsstroom van 1900 brak na de Eerste
Wereldoorlog alleen in Rusland door, althans politiek-sociaaleconomisch; cultureel (kunst, onderwijs) zette ook daar na enig
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geexperimenteer een terugslag in. De angst voor uitbreiding der
revolutie versterkte in het westen de restauratie, maar die werd verhuld onder een schijn van, of liever door een zeer eenzijdige vooruitgang : de ongestuite dynamische ontwikkeling van de techniek.
De impulsen van 1900 werkten door, terwijl ze tegelijk verloochend werden. Treffende voorbeelden : de machteloosheid van de
arbeidersbeweging in '14 en het verschrompelend sociaal besef
van werkgevers en overheid tijdens de grote crisis van de jaren
dertig. De reactie op de vrouwenbeweging : terwijl het aantal
vrouwen in beroepen en studerende vrouwen (langzaam) toeneemt, in de crisis de verheimelijkte vrouwenarbeid uitwoekert,
de (nog) niet getrouwde vrouwen een leger van goedkope arbeidskrachten vormen in kantoren en winkels, wordt het ouderwets om
over vrouwenrechten te spreken en vinden de damesbladen een
lucratief bedrijf in het oppeppen van 'the feminine mystique'.
Onvrouwelijk en onmannelijk blijven gevaarlijke kwalificaties.
De explosie van nieuwe gedachten omtrent huwelijk, seksualiteit,
homoseksualiteit werkt alleen door in een vrij beperkte intellectuele kring, waar bij voorbeeld echtscheiding en vrij huwelijk geaccepteerd blijven, de literatuur, -althans een deel ervan, geeft de
heroverde vrijheid niet op, evenmin als de lichte kant van het amusementsleven, maar de confessionele wereld grendelt zich er des te
steviger voor af: zie de ID IL, het Rijke Roomse leven, de Mannenbroeders, de bloei van christelijke en katholieke, bedrijfs-, recreatiesport- en schrijversorganisaties en uitgeverijen, de confessionele
padvindersbeweging en de kuisheidshysterie van de Graal. Pas na
de Tweede Wereldoorlog, of eigenlijk pas na het verflauwen van
de koude oorlog, zou bier een nieuwe doorbraak komen.
In de wereld van het intellect begonnen zich verschuivingen of te
tekenen. De intellectueel van 1900 was onkerkelijk - dit is als generalisatie te handhaven, ook omdat de intellectuele inbreng van het
overwegend kleinburgerlijk en proletarisch platteland nog mager
was. De intellectueel die wel kerkelijk was gaf daar in zijn dagelijks
leven weinig blijk van en niet, geloof ik, zoals wel katholieken in de
iside eeuw, omdat ze daardoor achterstelling moesten vrezen. Aan
de universiteiten en in de literatuur overheerste een liberaal[1241

OMZIEN IN VERWONDERING

agnostische toon, schrijvers als Van Deyssel en Erens bij voorbeeld,
en ook nog latere als Engelman en Gossaert waren auteurs die tot
een christelijke kerk behoorden, maar geen christelijke auteurs.
Gelovige literatuur van omstreeks 1900 gold met een enkele uitzondering, Gezelle bij voorbeeld, als derderangs en gewoonlijk
terecht. Daar kwam pas enige verandering in met De Gemeenschap
en Opwaartsche Wegen. Maar al eerder, in het begin van de eeuw,
had op internationaal niveau de kerk een poging tot herovering van
de (intellectuele) jeugd gedaan door de oprichting van de YMCA
met een Nederlandse aftakking in de N C S V, waar later de vcSB
naast kwam to staan. Ik sprak al over de opgang, die de apostel van
deze beweging, John Mott, kort voor de Eerste Wereldoorlog aan
de Nederlandse universiteiten maakte. In dezelfde periode werd
een keur van heiligen tot patroon verheven van katholieke studentenorganisaties, waar het geloof wat meer op zijn Brabants met een
societeitssfeer samenviel. De Vrije Universiteit, aanvankelijk allereerst een theologenopleiding, groeide uit tot een boiwerk van gereformeerd intellect, zoals Nijmegen tot de burcht van het katholieke.
In het marine-milieu waarin ik ben opgegroeid waren de gelovigen,
zeker de rechtzinnig gelovigen, vrij zeldzaam, wat nu, meen ik,
aanmerkelijk verschoven is, en uit mijn Indonesische jeugdjaren
kan ik me niet anders herinneren dan een wereld sterk op materiele
vooruitgang ingesteld, waar de kerkelijkheid, evenals het nationalisme, buiten de zendings- en missiekringen, op een laag pitje stond.
Men voelde zich in de eerste plaats Europeaan, niet in de wat geforceerde zin waarin dat woord nu gebruikt wordt, maar simpel:
= blanke.
Bestaan er nader ingedeelde statistieken van wat er aan kerkelijkheid en onkerkelijkheid bij de volkstellingen aan de dag komt ? Het
lijkt me in ieder geval onmiskenbaar dat in '17–'18 en al wat daar
aan vast zat onder de intellectuelen (misschien ruimer : onder de
maatschappelijke bovenlaag) met het virulenter worden van het nationalisme (het toenemend vlagvertoon) zich wel geen opzienbarende verschuiving van atheisme naar geloof aftekent (de onkerkelijkheidsstatistiek blijft oplopen), maar toch wel iets van het bewust[125]
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zijn van of de behoefte tot een of andere vorm van geloofsgemeenschap te behoren. En het is ook duidelijk dat een zekere politieke
regressie daar niet vreemd aan is. Ook dit is een van de (schijn)ontwikkelingen van de restauratieperiode. Niet minder duidelijk ten
slotte was die (schijn)ontwikkeling bij het onderwijs: het confessionele onderwijs groeide en bloeide; de .m o-opleiding van Jan en Jef
Suys dreef op de katholieke en christelijke cursisten, maar er waren
heel wat werkloze onderwijzers of lwekelingen-met-akte' in de
crisisjaren. De ontwikkeling van de wetenschappelijke pedagogiek
scheen zich te verbreden en te versnellen, vernieuwingsbewegingen
schoten uit de grond: Montessori, Dalton etc. Ze lopen uit op een
aantal scholen waar met meer of minder resultaat een bepaald leersysteem wordt toegepast. Niet op een werkelijke vernieuwing.
Want de pedagoog die het kind de ruimte wil geven om uit te
groeien tot wat het is, loopt te pletter tegen de muur van eisen
waaraan het moet voldoen om lets te worden' in wat we met zo'n
vriendelijk woord onze maatschappij noemen. Een werkelijke onderwijsvernieuwing stuit altijd weer op het met de ordening van
die hele maatschappij samenhangend probleem, waarop ook de
modelscholen van omstreeks i9oo gestrand zijn: ze hebben alleen
iets te bieden aan kinderen die buiten de maatschappelijke competitie kunnen blijven doordat ze of zeer rijk, Of uitzonderlijk, Of
beneden normaal begaafd zijn.
De verzuiling was in de oorlog even doorbroken. In het verzet,
meer nog in de concentratiekampen, want wat in het verzet nog
naar richting gescheiden was geweest, leefde daar met en door
elkaar, en ondervond dat karakter, fatsoen en redelijk inzicht weinig
te maken hadden met geloof of ongeloof. Natuurlijk ontmoette je
in de oorlog, als in alle ellende, mensen die verklaarden dit alleen
te kunnen dragen door hun geloof of door Gods steun. Ik heb me
nooit geroepen gevoeld daarop te antwoorden met de verklaring
dat de kracht van hun geloof of hun God alleen een projectie van
hun eigen kracht kon zijn. Maar ik ben wel eens kriebelig geworden van die altijd weer herhaalde vraag van mensen die konden
weten dat je een heiden was: Vindt u ook niet, zonder je geloof
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kon je dit niet overleven.' En dan zag je hun ongeloof oplichten
wanneer je de bescheiden weervraag stelde of ze meenden dat de'
ongelovigen niet hun deel meedroegen in de gemeenschappelijke
last, ofwel ze zeiden met de karakteristieke aanmatiging van de
gelovigen: `U kunt mij niet overtuigen dat die in hun hart ook
geen godsvertrouwen zouden hebben.'
De afbraak van de zuilen die sommigen misschien na de oorlog
verwacht hadden ging niet door, de nationale omroep viel weer
haastig volgens de oude deellijnen uiteen. De vernieuwing die
van de s D AP de PvdA maakte was te schraal, de `doorbraak' te
smal, al bracht ze dan een paar figuren in de partij, die in het verzet
tegen hun confessioneel-politieke bindingen paradoxalerwijs radicaler en principieel socialistischer geworden waren dan de gemiddelde SD APer, waar weer tegenoverstond dat ook de mislukte
doorbraak de partij een verplicht geworden ruimdenkend respect
voor alle gelovigheid oplegde. Maar de wederzijdse doordringing
zette zich subtiel voort waar belangeneenheid dat voorschreef.
De vakverenigingen in drie kleuren sloten zich aaneen tot een
centrale. En dan was er de Stichting van de Arbeid, het contact van
water en vuur, zou men vijftig jaar geleden gezegd hebben, nu met
neutraler termen: van werkgevers en werknemers. De Idassenstrijd, dat was niet meer iets wat er was en dat Marx had blootgelegd, dat was iets wat Marx `gepreeke had, en waar alleen de Russen nog aan geloofden. De confessionele partijen van hun kant deden socialer dan ooit. De Katholieke Staatspartij trachtte de fictie te
staven dat in een organisatie waar grote ondernemers de lakens uitdelen het algemeen belang kan worden behartigd door zich tot
Katholieke Volkspartij om te dopen, en de kleine belangengemeenschap die niet helemaal rechtmatig op de erfenis van Thorbecke
teerde, volgde dit voorbeeld van lippendienst en werd Volkspartij
voor Vrijheid en Democratic.
Het moet ongeveer in het voorjaar van '46 geweest zijn toen de
uitnodigde mee te doen aan een onderneming, die mij
aanvankelijk door de barokke titel: Radiolympus alleen maar
afschrikte, maar waarvoor ik me toch liet strikken. Zulk soort
VARA mij
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`forums' hadden toen nog de aantrekkelijkheid van het nieuwe en
het bleek een boeiend spel. 1k had wel eens de indruk : in de eerste
plaats voor onszelf, omdat de discussie pas echt loskwam als de
microfoons waren uitgeschakeld, maar blijkens een vrij omvangrijke fanmail was dat ook bij de luisteraars vaak het geval en dan
had je de voldoening dat je een aantal mensen voor een avond zinniger gesprekstofbezorgde dan de tekorten van familie en buren en
hun de ogen open deed gaan voor het toch zo evidente feit, dat
tegenstrijdige meningen naast elkaar recht van bestaan hebben.
Jaap Buys leidde zijn team met slagvaardigheid en al de tact die
hem in Haarlem terecht een grote reputatie als pedagoog bezorgde,
en de spelers stonden in het algemeen ver genoeg van elkaar of om
niet al te vaak in het machteloze: `daar kan ik me wel bij aansluiten'
te vervallen van latere, wat al te veel naar de partij-eisen gestroomlijnde v AR A-forums. Want al werd de politiek er in het algemeen
buiten gelaten, er was toch wel een linker en een rechter vleugel.
Met Sam de Wolff stond ik uiterst links. Hij had op grond van zijn
leeftijd bedongen dat hij per auto uit Amsterdam werd opgehaald,
en aanvankelijk was ik maar half gelukkig toen men mij, na een
eerste vluchtige kennismaking met wat mij een wat breedsprakige
oude heer leek, ook een lift aanbood, maar op den duur kreeg ik,
met Jaap Buys die ook vaak meereed, respect voor zijn grote kennis
en sympathie voor zijn geestig-berustende, maar nooit lauwe levenswijsheid. Een man die weer op een heel ander terrein een
indrukwekkende kennis bezat was mens-en-nevelvlek-Van Rijsinge. Garmt Stuiveling formuleerde het best, maar wist dat zelf iets
te goed, en zijn tekort aan zelfironie was vaak aanleiding tot maar
half onderdrukte hilariteit. Kleiwegt was een van die plezierige,
evenwichtige en betrouwbare doorbraakfiguren in de PvdA, die
op grond van hun christendom vaak radicaler uitvallen zonder
schichtig te worden voor de consequenties dan in de vorm gebakken partijgenoten.
Ons programma werd nooit 'live' opgenomen, en dat zeker niet
alleen omdat de zondagmiddag voor ons alien een geschikter tijd
was dan de zondagavond van de uitzending. Ons radiobestel kent,
geen censuur, maar dat betekent wel zelfcensuur in de praktijk,
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met morgen-een-brief-uit-Den Haag als stok achter de deur. Dat
is vooral door de Tv-ervaringen van de laatste jaren voldoende in de
openbaarheid gekomen. Ary van Nierop, de opportunistische leider
van het `gesproken woord' bij de VARA, zorgde er om te beginnen
voor, dat aanstootgevende uitroepen als 'o gut', `verdorie' en dergelijke zorgvuldig geknipt werden. Aileen Jaap Buys, die betrokken werd bij het sorteren van de ingekomen vragen, wist van te
voren waarover we zouden spreken. De rest moest in het water
springen en zwemmen. Ik sprak wel eens mensen die dat knap
vonden. Zij vergaten dat, als we al van te voren zinnige antwoorden hadden kunnen uitdenken, er voor vastgelegde rollen een
acteurstalent nodig was geweest dat we, geloof ik, geen van allen
bezaten. Hoe dan ook, wij vonden het een leuk gezelschapsspel,
waarmee je merkwaardigerwijs een onevenredige bekendheid verwierf: op de tram werden we aangesproken door mensen die onze
stemmen herkenden, en toen ik eens aan de grens uit een autoportier mijn pas naar buiten hield, stak de marechaussee zijn hoofd
naar binnen: 'die mevrouw wil ik nu ook wel eens zien!'
In ' 47 vierden we de Hooftherdenking. Jan, die ook al in de oorlog
betrokken was geraakt bij de heruitgave van Hoofts werken – hij
trok zich daar later uit terug om zich op andere dingen te concentreren –, hield de `grote' rede in de Nieuwe Kerk. Jan was geen
geboren redenaar. Wel had hij zich bij zijn colleges na de eerste
gespannen periode losgemaakt van de geheel uitgeschreven tekst,
en in een discussie formuleerde hij meer duidelijk dan met de slagvaardigheid van de debater. Maar zijn tekort aan spontaan redenaarstalent en zijn gevoel voor stijI brachten hem geleidelijk tot een
vorm van doortimmerde, neergeschreven redes die nooit opgelezen
opstellen werden en die hij na een paar keer doornemen in het
hoofd had, zodat hij ze vrij kon uitspreken. In het eerste naoorlogse
lustrum hield hij op diverse uitnodigingen een hele reeks redes die
in 1947 in de bundel Tussen Vrees en Vrijheid werden uitgegeven.
Hij sprak niet meeslepend, maar door-en-door ernstig en overtuigend, en mogelijk daardoor juist in zijn redelijkheid voor sommigen wel eens prikkelend. Hij was geen populair, wel een gewild
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spreker, maar ik kan me nu ook voorstellen dat zijn streven naar
een gave en strakke bouw van zijn redes op latere generaties, die
graag aanschoppen tegen alles wat Ilassiek' is – en wat zouden we
beginnen als ze dat niet deden? – een ouderwetse indruk maken.
Na de Hooft-rede belde een theologische collega op, uitsluitend om
een tikje zuur te constateren dat het `toch niet ieders werk was in
een kerk te spreken.' Het was niet duidelijk of de slechte akoestiek
in de Nieuwe Kerk, zijn eigen slecht gehoor of een aantal formuleringen in de rede aansprakelijk waren voor zijn ergernis.
1k raakte zelf ook in de Hooft-viering betrokken: ik maakte op
uitnodiging van o K en w een kleine bloemlezing met inleiding, die
op de scholen verspreid werd, en had een aandeel in de organisatie
van de tentoonstelling op het Muiderslot, die als blijvend resultaat
had dat het altijd druk bezochte historische monument wat minder
armelijk en in stij1 gestoffeerd werd. Wij stuitten daarbij op het probleem van de rondleidingen, die en omdat het nu niet meer om het
vrijwel naakte kasteel ging, en omdat we een grote toeloop verwachtten, niet aan de custos konden worden overgelaten. Het
succes van Kriterion bracht me op de gedachte, hier werkstudenten
in te schakelen, die dan in het slot moesten worden ingekwartierd,
wat aanvankelijk grote hilariteit in de organisatiecommissie opriep.
Hoe kon ik een cultuurmonument en een daarin ondergebrachte
tentoonstelling van vaak zeldzame stukken overleveren aan een
groep studenten, die zich daar ongetwijfeld studentikoos zouden
gedragen: het brandgevaar alleen al, ze zouden overal sigaretteneindjes weggooien. Het trof me hoe voor het merendeel van deze
commissie de student nog altijd het buiten alle verantwoording
levende herenzoontje was, en ik trachtte ze te overtuigen dat de
moderne werkstudent een heel ander type was. Daarbij kreeg ik
onverwachte steun van D. Men, de directeur van het Rijksmuseum, waar we vergaderden. `Mag ik,' zei hij met zijn zachte stem
tegen de hevigste protestant, `erop wijzen dat u, mijnheer, tegen het
algemeen verbod in rookt in het Rijksmuseum?' Met de autoriteit
van Men kwam het erdoor en via Kriterion werd een aantal studenten aangeworven voor de zomermaanden. Geuzenbroek, de
custos, gaf zijn aanvankelijk afwijzende houding spoedig op en
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hielp ijverig met de inkwartiering in een van de torens, die hij zelf
voor dat doel ontruimd had en waarvoor bedden van het garnizoen
van Muiden konden worden geleend. Toen kwam een paar dagen
voor de opening — een groep jongens en meisjes was al druk bezig
met voorbereidend werk — een onverwachte klap uit Den Haag :
minister Gielen — die de tentoonstelling met een rede zou openen —
achtte het niet verantwoord dat jongens en meisjes samen op het
slot zouden worden ingekwartierd. We besloten hem te overrompelen: toen hij stralend om het succes (vast wel een 7 op de kweekschool, fluisterden de jongelui) zijn rede beeindigd had, lokten we
hem vriendelijk mee om ons kloosterdicht kwartier te bezichtigen:
de meisjes zouden gelijkvloers in de zuidertoren worden ondergebracht, daarboven met een zware balklaag en een eiken vloer
ertussen kwamen de jongens op de eerste verdieping, die alleen
langs een trap achter op het binnenplein en via de barbecane te
bereiken was. Hij bezweek. De drommen bezoekers van de tentoonstelling werden plezierig en deskundig rondgeleid en de gidsen
hadden in die heerlijke zomer van '47 een goede tijd op hun kasteel.

VII

Naarmate de kortstondige wittebroodsweken der bevrijding in het
verleden terugweken raakte de wereld en daarmee natuurlijk ook
de binnenlandse situatie in de sfeer van de koude oorlog. Wij
hebben nooit in een werkelijke Russische dreiging geloofd. Nu,
aan het eind van de jaren '6o, belijden deskundige commentatoren
in gezaghebbende bladen hetzelfde inzicht. Is dit een reden tot
trots om een scherpe blik en zienersgaven? De argumenten voor
ons ongeloof: Rusland was totaal uitgeput en kon zeker voor jaren
niet denken aan een nieuwe oorlog, en de hele ideologische basis
van het sowjetbewind vroeg – nog helemaal afgescheiden van interne spanningen – in de eerste plaats om zorg voor de eigen opbouw en welvaart. Die argumenten waren zo overtuigend dat het
te gek was, aan de intellectuele inferioriteit te geloven van zoveel
scherpzinnige mensen die ons inzicht niet deelden. Maar scherpzinnigheid alleen bepaalt ons inzicht niet: daar is ook het natuurlijk (?) conservatisme, de gebondenheid aan allerlei belangen of vermeende belangen en vooral de onredelijke en door de Belangen met
alle publiciteitsmiddelen gestimuleerde vrees. Niet voor niets
noemde Jan zijn in ' 47 verschenen bundel Tussen Vrees en Vryheid.
Er was bovendien het compromitterende feit dat wat we voor ons
beter inzicht hielden, gedeeld werd, eenvoudig op grond van de
onfeilbaarheid van de Sowjetunie en de profeet Stalin, door de
communistische partijfanatici – en we zouden daar nog last genoeg
van krijgen. Want de koude oorlog mag bier bij ons dan noch de
disciplineterreur van het Stalinistische Rusland noch de heksenjacht van de McCarthy-periode in de vs gebracht hebben, een
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zekere verenging van inzicht en benauwenis van atmosfeer was
onmiskenbaar. Er viel een wags van conformisme over iedere publieke uiting. Ons yolk had in zijn geheel tijdens de oorlog een
zware opgelegde training in aanpasserij doorgemaakt en men zou
allicht verwacht hebben dat op die onderdrukking van de vrije
mening een reactie zou zijn gevolgd. Het tegendeel was het geval:
de restauratie zette opnieuw in en menig tactisch trekje daarin
toonde onloochenbaar dat men iets geleerd had van de bezetter.
Het Teind hOrt mit !' liet zich vlot in andere talen vertalen, tal van
aanpassers uit de oorlogsjaren werden gespaard en op verantwoordelijke posten gezet, omdat . . . er juist aan aanpassers zo'n grote behoefte was. De barmhartigheid waarin men in Londen tegenover de
politieke gevangenen in de kampen zo jammerlijk tekort geschoten
was, vierde nu hoogtij en de zuivering werd een droeve klucht: in
Volg het spoor terug van J.B. Charles is dat allemaal duidelijk aan de
wand genageld. De Morele Herbewapening met zijn organisatorische en illusionele bindingen aan het fascisme bloeide op, en
profeten, meest van Amerikaanse herkomst, reisden de wereld
rond met gratuite aan het evangelie ontleende leuzen, joviale
manieren en kwakzalverspraktijken, opgediend met een tactiek uit
de propagandaschool van Goebbels. De brede falanx van naar vernieuwing hunkerende medewerkers, waarmee een blad als De
Nieuwe Stem had kunnen beginnen, brokkelde of tot men de
resterende nonconformisten ongestraft in het voetspoor van de
nazi's als communisten en fellowtravellers kon afdoen. De nu wat
aangeknaagde ex-burgemeester Van Hall van Amsterdam zei in
die jaren eens quasi-naief tegen Nico Donkersloot: `U bent toch
immers communisant ?' en op Nico's ontkenning (ik meen dat hij
toen nog lid van de PvdA was): 'Maar Romein, die is toch wel
crypto-communist ?' zonder blijkbaar te begrijpen hoe beledigend
dit soort roddel is tegenover een man die nooit zijn mening onder
stoelen of banken had gestoken, niet om dat 'communist', maar
om dat `crypto'. Literaire bladen als Libertinage en Tirade stelden hun
nonconformisme veilig door zich als het ware onder het patronaat
van Du Perron en Ter Braak te stellen, waardoor ze de juist voor
figuren als deze zo wenselijke open reputatie verstarden, en maak[1331
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ten de rancuneuze doordraver De Kadt tot hun politieke profeet.
Er ontwikkelde zich een conformisme van de vrouw, die ging
streven naar en gedreven werd tot een vrouwtjes-image, een
`feminine mystique' samenvallend met het oude idool van de
wachtende moeder bij het theelichtje, dat natuurlijk doorwerkte in
de mode van geaccentueerde en gesepareerde borsten, lief meisjesachtig en gazig en donzig nachtgoed en een koket `mannelijke'
sportkleding, die eerst tot iets draagbaars gereduceerd moest worden om er werkelijk mee 'op safari' te gaan.
Er was het politieke conformisme : wij hadden indertijd als
communistische studenten nog niet veel anders te vrezen gehad
dan de luidruchtige kritiek van de societeitklanten : van Minerva op
de Breestraat, van de Witte op het Plein in Den Haag. Nu diende je
aan de toekomst te denken als je lid wilde worden van Pericles,
verdachte bladen lezen of een reisje naar Moskou maken wilde,
tenzij je je achteraf rehabiliteerde door in stukjes in de krant te
schrijven hoe je als loze vos tussen de onnozele schapen in het hol
van de leeuw was binnengeslopen en daarover nu een boekje kon
opendoen.
Na 'so begon het ons op te vallen hoeveel jonge mensen uit onze
familie- en kennissenkring en onder Jans studenten ons huwelijksaankondigingen stuurden met: lerkelijke inzegening door ds. X,
gelegenheid tot gelukwensen na afloop in de consistorie'. jawel,'
mopperde Jan dan, je dwingen om een preek aan te horen en niet
eens een borrel als compensatie !' Het ging niet om opzienbarende
bekeringen en zelfs meestal niet om dat in mijn ogen toch altijd
wat hypocriete gebruik om over te stappen naar de kerk van de
koppigste huwelijkspartner — of die met de koppigste familie — alsof
het om het aantrekken van een ander jasje ging. Als je er uitdrukkelijk je verbazing over uitsprak, kreeg je antwoorden te horen als:
`alleen op het stadhuis is zo kaal en nuchter', `dit is toch een grote
gebeurtenis in je leven, waarbij je enige wijding wilt hebben,'
`anders heeft het geen zin een bruidsjapon aan te schaffen en ik wil
toch graag in het wit trouwen' ofwel: 'het wordt meer en meer
gebruikelijk'. Ook hier zou het de moeite lonen een statistiekje te
maken van de maatschappelijke status van de huwenden, omdat
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ook in die jaren het percentage onkerkelijken blijft oplopen. 1k
houd de boven aangehaalde uitspraken in het algemeen voor eerlijk, zij het niet diepzinnig, en ik geloof dat maar weinigen van al
deze paartjes zich ervan bewust waren – en zijn – dat ze de veiligheid van het conformisme zochten. Toch was – en is nog altijd – die
veiligheid niet te loochenen. Hoeveel gemakkelijker verloopt in het
algemeen een sollicitatie of aanmelding voor een beroepsopleiding
(met name de militaire !) wanneer men op de daarbij nog altijd te
gebruikelijke vraag naar kerkelijke gezindheid door een positieve
belijdenis op dat punt zich tegelijk zuivert van politieke verdachtheid ? En de vermeende besmetting gaat verder dan het `staatsgevaarlijk' communisme. Wie zich aan het geval Uiens spiegelt,
spiegelt zich zacht. Met bier en daar een tikje hypocriete aanpassing
hebben we het in het maatschappelijk verkeer afgeleerd de (ministeriabele) rooien `schorriemorrie' te noemen, maar als ik een paar
uitspraken lees, die de socialistische majoor Uiens uit de mond
van chefs en collega's optekende (bij de moord op Kennedy: 'net
goed voor die socialist!'), vraag ik me of of mijn bevooroordeelde
intuitie, die de militaire kringen waarin ik in mijn jeugd verkeerde
niet tot de beschaafde wereld wenste te rekenen, niet in de grond
gelijk had. Het militair beroep verruwt de mens niet alleen in de
praktijk van zijn bloedig handwerk, al bij de theoretische voorbereiding vernauwt het zijn inzicht en te meer naarmate zijn rang
hoger wordt: zie de politieke en andere bekrompen nonsens die
generaals en admiraals over de hele wereld plegen uit te slaan. Het
wordt er bovendien niet beter op sinds gelijk op met de mechanisering van de sla-dood-techniek het militarisme zich een nieuwe
image opbouwt: zie de advertenties om klantjes voor Breda en
Willemsoord te werven: geen frischer frOhlicher Krieg meer, zelfs
geen offer-voor-het-vaderland, maar een degelijke `academisch'wetenschappelijke opleiding, een leidinggevende functie' en 'veel
van de wereld zien'.
Als er in de koude-oorlogperiode – en bij de generaals en ministers van Buitenlandse Zaken neigt die nog lang niet ten einde – bij
sollicitaties of promoties op je lijst komt dat je `niks' bent, kan daar
politiek nog alles achter schuilgaan, en men neemt liever het zekere
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voor het onzekere – aan beide kanten. Daarom zijn onze officierskorpsen nu zo overwegend kerkelijk geworden, wemelt het van de
aalmoezeniers en militaire predikanten in uniform en vaart er geen
marineschip zonder kerk of kapel, en werden of worden de kerkdienstweigeraars (met een schriftelijke verklaring van de ouders
alsjeblieft, die ze niet hoeven te hebben om medemensen te vermoorden!) naar het alternatief: latrines schrobben verwezen. Onze
jongens onder dienst moeten opeens `geestelijk begeleid', net als
onze studenten, en zuilsgewijs. Toen in 1947 het studentensanatorium werd opgericht werd aan het kerkelijk drijven tegemoet
gekomen door van de toen beperkte ruimte een kapel of te zonderen. Bij de opening kwam een glimlachende katholieke autoriteit
vertellen dat er nu ook een . . . katholiek studentensanatorium
kwam in Brabant. Het Humanistisch Verbond moest een hardnekkige strijd voeren om zijn aandeel in de geestelijke verzorging
van de militairen te krijgen, en was het meer dan een Pyrrhusoverwinning toen ze daarvoor hun hals door een kraag met balken
moesten steken? Een generaal kan humanist best als rood-en-onbetrouwbaar vertalen.
Het was verstandig en dus `gewoon' geworden om van je geloof
te doen blijken door een kruisje om de hals te dragen of in een
restaurant nadrukkelijk een kruis te slaan boven je biefstuk, en bij
maaltijden op `gemengde' conferenties en dergelijke toonden we
even nadrukkelijk onze verdraagzaamheid door `gelegenheid te
geven tot gebed', of kondigde tot voor kort een geestelijke aan dat
we voor ons broodje ham of ros van de vrijdagse vasten waren
vrijgesteld. Mogelijk had de vooral-niet-kwetsende PvdA-kok de
broodjes met sardines al klaar. Ilc heb nooit gehoord dat in enig
ander, nog zo kerkelijk land het gebruik gold, de gelovige te dwingen zijn gesprek-met-God zo demonstratief te voeren. Wel heb ik
een minister uit Praag, die bier een Comenius-herdenking had bijgewoond, aan de mensen op zijn ministerie twee merkwaardigheden horen vertellen die hij in Holland had opgemerkt: dat ze er
alleen maar vierbaanswegen hadden en dat ze voor een maaltijd
altijd vijf minuten stilte hielden, maar bij had niet begrepen op
welke folkloristische traditie dat terugging.
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Maar nu iets van onze persoonlijke ervaringen in de koude
oorlog. Een schoolvoorbeeld van de onredelijke angst, die zich
vrijwel onmiddellijk na de oorlog aan beide zijden van het Gordijn
manifesteerde, beleefden we aan onze in ' 40 nog juist over de
grote vijver ontsnaptc en sindsdien Amerikaan geworden vriend
Tj. K. In '45 was van weerszijden de correspondentie in de oude
hartelijke toon hervat, maar er vielen als het ware gaten in ons
contact, en toen hij in 'so met zijn gezin met verlof kwam, werd
het voor ons en de Noordenbossen een ontgoochelend weerzien:
de links-radicale student van omstreeks '3o was een schichtig
conformistisch Amerikaan geworden, die midden in zijn vakantie
overhaast onder de druk van de Korea-crisis op Oudejaarsdag
naar zijn nieuwe vaderland terugvluchtte, alsof hij daar veilig
zou zijn geweest als de born gebarsten was ! Hij was het eerste
voorbeeld waarmee we direct in contact kwamen van de conformerende druk op de publieke opinie, in de States minder grof
dan in de Sowjetunie, maar weinig minder effectief. 1k prijs me
gelukkig dat we ook met andere Amerikanen in aanraking kwamen, die de moed opbrachten zich tegenover McCarthy staande
te houden: onze oude vriend Dirk Struik, die een lange en moei1ijke schorsingsperiode doormaakte zonder door de knieen te gaan,
en Owen Lattimore, die in zijn Ordeal by Slander een sober relaas
van zijn strijd gaf.
Maar voor ons persoonlijk de bitterste belevenis uit de koude
oorlogsperiode was het geval, ik mag zonder overdrijving zeggen:
de tragedie Jef Suys. Voor '40 al was Jan gaan twijfelen aan de uitvoerbaarheid van een van zijn liefste wensen: Jef uit zijn gespannen
lethargie van voortdurend denken en nooit doen te stimuleren tot
de activiteit waartoe zijn uitzonderlijke begaafdheden hem hadden
voorbestemd, en tot het veroveren van de plaats die hem op grond
daarvan toekwam. Hij was gaan twijfelen en omdat het nooit gemakkelijk is voor een geniale en dus nonconformistische aanleg
waardering te vinden, en omdat deze geremde man zonder opperhuid iedere kwaliteit ontbrak om daar zelf voor te vechten. Het is
niet moeilijk, met name op het terrein van de kunst, dat altijd wat
meer open ligt naar de publieke belangstelling dan de wetenschap,
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voorbeelden aan te halen van (aanvankelijk) miskende en achteruit
gedrukte grootheid van wat niet in het gangbare formaat paste.
Maar mijn, uiteraard beperkte, ervaring heeft me tot de overtuiging gebracht dat verdringen, dat eerzucht, ijdelheid en naijver
nergens zo welig tieren als op het terrein der serene wetenschap.
Kunstenaars kunnen nog wel eens van elkaar zeggen: `ga eens naar
zijn tentoonstelling kijken, die vent doet verdomd gekke dingen,'
maar hoe zeldzaam is een hartelijk waarderende kritiek van een
wetenschappelijk vakgenoot die niet aan het andere eind van de
wereld zit, en op wat een bedenkelijk niveau van roddel en afgunst
staan veel van de discussies over academische benoemingen!
Wij hadden ons er al bijna bij neergelegd dat Jefs gaven verzandden in een moeizame leraarsbaan in Den Helder en alleen tot hun
recht kwamen in zijn belangwekkende brieven, maar ook hij bleek
na de oorlog iets anders te willen, zoals zo velen. Wat? In 1946
verscheen zijn Nieuwe Politiek, waaraan hij al in de oorlog begonnen
was. Dat veronderstel ik tenminste, want, zoals te verwachten was,
was het ook voor ons vrijwel een verrassing. Op zijn gebruikelijke
manier had hij er Jan van tevoren niets van laten lezen, laat staan
enig advies gevraagd, zelfs niet over een geschikte uitgever. In
datzelfde jaar van deze uiteindelijke volwaardige prestatie - afgezien dan van zijn dissertatie over Sjestov, die van 1931 was - en
mogelijk door het zelfbesef dat hij daaraan ontleende, nam hij het
besluit zijn baan in Den Helder op te zeggen. 1k meen dat hij begin
' 47 naar Amsterdam verhuisde. Min of meer op goed geluk. Of
met het geluk in de rug ? Draaide het niet alles of bijna alles om
Phiet? In de oorlog verdreven uit zijn woning op het Dijkje,
die zoals de hele zeekant van Den Helder voor de schijnnoodzaak
van de Duitse `defensie' was afgebroken, had hij onderdak gevonden bij een jongere collega Phiet Reitsma, was min of meer
clandestien, althans tegen de algemene order tot evacuatie daar
gebleven, had er - hoe weet ik niet en zei hij niet - bij al zijn onhandigheid iets te maken gehad met het gewapend verzet, en was, o,
heel moeizaam en struikelend, tot de voor hem verrassende overtuiging gekomen dat hij het hart had kunnen winnen van die aantrekkelijke jonge vrouw, nadat ze schijnbaar onbewogen maanden[138]
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lang onder een dak hadden geleefd. In juni '46 kwam hij Naar bij
ons vertonen en wij hadden alle vier onmiddellijk het gevoel dat ze
erbij hoorde. Kort daarna verhuisde ook Phiet naar Amsterdam,
waar ze, handiger dan Jef die alleen een paar dure kamers had weten
to krijgen, een kleine vrije verdieping in de binnenstad veroverde.
Intussen : Jef was toch niet helemaal op goed geluk naar Amsterdam gekomen, al leek het nauwelijks denkbaar dat deze introverte,
voor iedere teleurstelling afgeschermde man zich aan zo iets als een
wissel op de toekomst zou wagen. Maar het was overduidelijk dat
zich een grote verandering in hem voltrokken had. Dat sprak
merkwaardig duidelijk uit zijn – ik kan het niet anders formuleren –
vrij geworden oordeel over Jans werk: het was niet meer nodig dat
hij met een zo krampachtig gereserveerde waardering als vanuit
een hoger niveau oordeelde, nu zijn eigen niveau eindelijk erkend
ging worden.
Jan had vanaf het eerste begin van de opzet samen met Posthumus voor de 7de faculteit in het hoofd gehad dat Jef de aangewezen
man zou zijn voor een leerstoel in de wetenschap der politiek, en
Posthumus, die grote waarde aan zijn oordeel was gaan hechten,
liet zich daar gemakkelijk voor winnen, al kon Jan, althans voor
het verschijnen van Jefs boek Nieuwe Politiek weinig bewijsstukken
op tafel leggen. Het hele plan van de 7de, zoals Posthumus en Jan
dat in de laatste jaren van de oorlog hadden ontworpen, was, ongewoon verschijnsel voor een academische instelling, op de groei
berekend. Op de groei van een naoorlogse maatschappij, die niet of
maar bij kleine beetjes kwam, en waarbij onder anderen gerekend
was op een grote toename van de sociale zorg, op de noodzaak van
een wetenschappelijke scholing voor de journalist en op een democratisering van de buitenlandse dienst. Nog in maart '46 hadden
Posthumus en Jan een bespreking op Buitenlandse Zaken over het
inpassen van de opleiding voor de diplomatieke dienst in het program van de 7de. Daar is weinig van terecht gekomen: nog altijd
komen de mannen – nog altijd geen vrouwen – van onze buitenlandse dienst hoofdzakelijk uit de groep conservatieve juristencorpsleden en is een adellijke titel of eventueel het lidmaatschap
van het nog altijd alleen maar bij gewone mensen beruchte Tres
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of soortgelijke instellingen een aanbeveling. De sociologische afdeling van de 7de levert nu, laten we hopen ten bate van de geestelijke
volksgezondheid, een stroom van sociologen, sociografen en psychologen af, maar ook de altijd wat dubbelzinnige figuren van de
bedrijfssocioloog en -psycholoog.
Nog in het voorjaar van '46 was de inmiddels door een commissie voorbereide stichting van de 7de een feit. Die commissie
nodigde Jef uit over de mogelijkheden van een leerstoel in de
politicologie rapport uit te brengen, en maakte daarna eensgezind een voordracht van vier nieuwe hoogleraren: Kleerekoper,
Presser, die na de oorlog lector geschiedenis in de literaire faculteit
was geworden, de Duitse emigrant Baschwitz en Jef Suys. Het was
niet gewoon, maar bij nieuwe leervakken toch ook niet helemaal
ongebruikelijk dat Baschwitz en Jef zonder tweede kandidaat op de
voordracht stonden. Het was puur toeval – en mag dat misschien
in een vrij land? – dat Brie van de vier voorgestelden tot politiek
min of meer links gerekend konden worden. Jef in zijn volstrekte
eigenheid viel voor wie hem en zijn werk kenden, feitelijk helemaal
buiten een links-rechts-indeling. Maar was hij niet `een creatuur
van de "communist" Romein', en dus – je kon immers van zulke
bezetenen geen objectief oordeel verwachten – uitsluitend om zijn
verdiensten als geestverwant naar voren geschoven? Alles bij elkaar
aanleiding genoeg voor de reactionaire krachten om zich te gaan
roeren tegen de hele nieuwigheid en een beperkte geest als minister
Gielen leek het een voorlopige oplossing om het hele plan van de
7de van de baan te schuiven.
Intussen werd er in Nijmegen, zoals later bleek, aan de voorbereiding van een eigen 7de gewerkt, een tactiek die in onze verzuilde
wereld niet ongebruikelijk was. Het antwoord van Amsterdam
was dat nu een uitgebreider commissie de voordracht handhaafde,
die werd overgenomen door curatoren en in november '47 door
een benoeming van de raad bekrachtigd. Jefleefde op, ondanks de
zorgen die Phiet en wij ons over zijn gezondheid maakten: hij leed
aan een toenemende kortademigheid en weigerde ieder medisch
onderzoek. In het voorjaar van '48 trouwden ze en gingen voor een
korte vakantie naar Parijs, waar Jef, ondanks zijn handicap, alle
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boekwinkels afliep om literatuur te verzamelen voor zijn colleges,
waaraan hij intussen al op grond van een leeropdracht begonnen
was.
Maar er was niet alleen katholiek verzet; 1948 was het jaar van de
communistische machtsovername in Praag, een hoogtepunt in de
koude oorlog, en daarmee ook bier als het ware het naar buiten
openbreken van de communisten- en fellowtravellersjacht. Onvermijdelijk haakten daar persoonlijke ambities bij in.
We deden dezelfde ervaring op als bij het rumoer om Jans
benoeming : laster werkt effectiever dan argumenten en hoeft niet
bewezen te worden. In het maartnummer '48 van Socialisme en Democratie verscheen een beschouwing over het benoemingsbeleid
aan de 7de faculteit van de hand van een jonge jurist, J. Barents, die,
aanvankelijk aangesloten bij de CHU, als een veelbelovende aanwinst in de PvdA was opgenomen. Daarin kwam de volgende zin
voor, gericht tegen de hoogleraren Romein, Suys en Presser:
`Ik ben waarschijnlijk duidelijk genoeg als ik zeg dat een faculteit
der politieke en sociale wetenschappen, waarin drie hoogleraren
(een zittende en twee nieuw-benoemde) politieke sympathieen
hebben die hen, om het concreet te formuleren, de recente gebeurtenissen in Tsjechoslowakije niet ronduit zouden doen afkeuren,
alle kans maakt haar "`gericht te verliezen" bij het Nederlandse
yolk.' Het lijkt me niet nodig verder uit dit stuk te citeren, omdat
ik daarbij niets zou kunnen aanhalen wat de veronderstelling : ‘niet
zouden doen afkeuren' op enigerlei wijze adstrueerde. En die werd
ook niet met de nodige excuses teruggenomen toen de betrokkenen
bleken zich te hebben aangesloten bij een in Forum Academiale van
II maart afgedrukt protest tegen de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije, maar er samen met de fysicus prof. J. de Boer aan toegevoegd hadden dat zij dat niet zonder enige aarzeling deden, omdat
zij liever een protest hadden ondertekend waarin niet alleen tegen
de onderdrukking van de democratie en de vrijheid van onderwijs
in Tsjechoslowakije werd opgekomen, maar ook tegen dezelfde
verschijnselen in andere landen, en in het aprilnummer van De
Nieuwe Stem lichtten zij dit standpunt uitvoeriger toe met wat er in
Spanje, China, Argentine, Griekenland en elders gebeurde en
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sloten zich aan bij een verklaring in dezelfde geest van het Verbond
van Wetenschappelijke Onderzoekers.
Zelfs in het onwaarschijnlijke geval dat de ambitieuze jonge
jurist deze beide uitspraken aanvankelijk niet onder ogen had
gekregen, dan had hij zijn insinuatie niet mogen publiceren zonder
eerst het werk van de belasterden zelf en met name Jefs dissertatie
en zijn Nieuwe Politiek te bestuderen. Maar men kon er immers in
de bestaande bedorven atmosfeer veel gemakkelijker mee volstaan, een door wie dan ook verzonnen, maar in ieder geval verzonnen gerucht te verspreiden dat Suys in zijn Nieuwe Politiek zich
een voorstander van het Russische eenpartijenstelsel had betoond.
Een andere groep in de PvdA schoof De Kadt naar voren, de
overeerzuchtige, onevenwichtige en rancuneuze excommunistische scherpslijper, een man wiens intellectuele aanleg zeker niet
onder academisch niveau lag, maar meer een bezeten propagandist
voor zijn idean dan een bezonnen docent.
In juli '48 maakte Gielen gebruik van diezelfde verouderde wetsbepaling waarop in '39 zonder het gezond verstand van Slotemaker
Jans benoeming gestrand zou zijn, en weigerde van de vier benoemden alleen de benoeming van Jefte bekrachtigen. Een tragedy
of errors, maar ook van domheid, zinloze vrees en intriges. Het was
een blamage voor Gielen, maar ook voor die Amsterdammers die
in '39 een beroep op de minister hadden gedaan om Jan te weren, en
daarmee die verouderde en ondemocratische bepaling van 1877
weer nieuw leven ingeblazen hadden.
Gielen heeft later geprobeerd zich van deze blamage te zuiveren
met het argument: in het belang van ons hoger onderwijs meende
ik te moeten voorkomen dat er zo'n eenzijdige linkse benoeming
van vier professoren plaatshad. Zou hij zich even bezorgd gemaakt
hebben als het om vier confessionelen was gegaan? En bovendien,
was die verouderde bepaling bedoeld om de minister de gelegenheid te geven het hoger onderwijs pondspondsgewijs te verzuilen
of om onbekwame proteges van de Amsterdamse regenten te weren? En zo hij al bevoegd kon worden gehouden daarover te oordelen, uit nets bleek dat hij daar naar het voorbeeld van Slotemaker
een poging toe had gedaan. Hij had blijkbaar volstaan met een las[42]
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terlijk krantenartikel te lezen waarin Jef communist genoemd werd
en op grond daarvan de enige van de vier uitgesloten die zelfs geen
socialist was, en er zo toe bijgedragen dat nu de vierde man .. .
een lid van de PvdA werd.
De hele eis van de verzuiling van ons openbaar onderwijs - want
daarop kwam Gielens argumentatie, afgezien van zijn `vergissing'
omtrent Jefs gezindheid, toch in wezen neer - is niet alleen verwerpelijk, omdat alleen bekwaamheid mag wezen, maar ook omdat de katholieken - en zij zijn het altijd die het `eerlijk delen'argument in het geding brengen - toen zeker lang niet het bij hun
getalssterkte passende quorum geschoolde intellectuelen opleverden, waarvan nog weer een belangrijk deel in beslag genomen werd
door het eigen hoger onderwijs, dat blijkbaar wel eenzijdig mag, ja
moet zijn, en door kerkelijke functies.
Gielen beging zijn onvergeeflijke fout op de valreep, maar
ondanks pressie van verschillende kanten wilde zijn alweer katholieke opvolger zijn geloofsgenoot niet afvallen. Waarom had
de PvdA deze voor ons geestelijk leven toch zo centrale ministerszetel zo gemakkelijk blijvend opgegeven? Toen ik die vraag
enige jaren later eens stelde aan een van de voormannen van de
partij antwoordde hij dat het geen zin had daarop terug te komen
nu toch al het hele departement `verroomse was.
En zo kon het drama worden afgerond door het omvallen van
de PvdA-fractie in de Raad, en de benoeming, buiten de door de
curatoren gehandhaafde voordracht om, van een man die qua oorspronkelijkheid niet in Jefs schaduw kon staan, die, gelijk gezegd,
zich we' socialist noemde en die . . . het bewuste artikel in het
maartnummer van Socialisme en Democratie had geschreven, maar
wachtte tot in januari ' 49 de kust veilig was om zijn laster terug te
nemen, en dan niet zonder de toevoeging dat deze manoeuvre
hem niet verweten kon worden, omdat de heren `niet zonder aarzeling' geprotesteerd hadden, maar ook zonder ervan te reppen dat
het bij die aarzeling juist om de objectiviteit van berichtgeving en
wetenschap ging.
Had Jef dit kunnen voorkomen door tijdig, waar hij daartoe
maar de mogelijkheid kon vinden - en die was er zeker wel ge[43]
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weest – mondeling en schriftelijk zijn opvattingen in een wat
populairder en ook voor raadsleden en ministers wat meer toegankelijke vorm dan in zijn boeken uiteen te zetten? Of was het
giftig wantrouwen, eventueel door afgunst aangestookt, te sterk
tegenover de man die dan toch maar, politiek geinteresseerd, bij
geen enkele partij was aangesloten – of heimelijk bij de CPN misschien? Jef zou Jef niet geweest zijn als hij dat gedaan had. Hij
zweeg, schijnbaar stoicijns, in werkelijkheid tot in het diepst van
zijn kwetsbaar hart verbitterd – zoals wij nog zouden ervaren.
Er werden tegenplannen gemaakt. Behalve Jan liep Posthumus
er warm voor, en o.a. d'Ailly. Rutten, Gielens opvolger, werd
erover aangeklampt, maar in zulke gevallen pleegt de belangstelling
en de academische solidariteit snel of to brokkelen. De man die men
aanvankelijk als een indringer had gezien, werd gauw geaccepteerd, hij had niet het formaat om iemand in de weg te staan. Na
moeizame onderhandelingen wist Jan erdoor te krijgen dat Jef
Presser, die nu naar de 7de ging, als lector in de literaire faculteit
opvolgde. Het was een pleister op een wond die niet meer helen
wou, en dan zijn pleisters gevaarlijk.
Eerzucht is een stuwende en een moordende menselijke eigenschap, en misschien wel de meest gecompliceerde. Hoe zou die zich
dan niet of ongecompliceerd voordoen in de meest gecompliceerde
man die ik ooit gekend heb ? Jef was vrij van de eerzucht der
onnozele praalhanzen die achter eerbetoon, lintjes en lovende
recensies aanlopen. Hij was natuurlijk als ieder niet totaal verdord
mens gevoelig voor een waarderend woord, voor een schouderklopje, zelfs van iemand die hij beneden zijn formaat schatte.
Maar nu kwam aan de dag hoe hij jarenlang een schier tomeloze
eerzucht in bedwang had gehouden, de eerzucht van wie touter om
zijn prestaties erkend wil worden zonder er een voet voor te verzetten, en dat laatste zo halsstarrig dat het zijn prestaties in een
schijnbare inactiviteit had afgeremd. Wat hem, geloof ik, nog meer
knakte dan het uitblijven van de erkenning, ja, het onrechtmatig
terugnemen daarvan, was de voor hem vernederende gedachte, dat
hij om die erkenning zijn vermeend onaantastbaar isolement boven
de boomgrens der menselijke emotionaliteit had opgegeven.
[144]

OMZIEN IN VERWONDERING

Hij aanvaardde ook het lectoraat als een nederlaag, een noodzaak
om den brode - in het voorjaar van ' 49 was hun dochtertje geboren - en, dat was misschien zowel voor hem als voor Jan het pijnlijkste, als een onderschikking aan Jan. Het werd ook voor Jan een
drukkende last, want in plaats dat hij een jongere vriend als helper
naast zich had gekregen, op wie hij zijn teveel aan universitaire
besognes kon afschuiven, had hij een man naast zich die door zijn
voortschrijdende martelende kwaal steeds meer tot bijna onbeweeglijkheid gedoemd was en die hij in al zijn uiterste gevoeligheden moest ontzien. En Jef was te intelligent om dat proces niet
door te hebben en er nog meer onder te verbitteren, op den duur
ook door zijn lijden te zeer in zijn oordeel aangetast om die verbittering niet te richten op de enige die, behalve zijn heldhaftige
vrouw, altijd achter hem gestaan en voor hem gevochten had.
Hij kon zich de concessie niet vergeven waarbij hij even, ter wile
van het bereiken van zijn doel (niet het succes, maar de ontplooiing
van zijn talenten), dat vechten voor hem aanvaard had. Hij moest
in de man die hem door dat vechten uit zijn serene afgetrokkenheid
had weggelokt en verleid tot een vernederende mededinging, en
die bovendien met zijn reputatie van `communisane ook zijn reputatie bevlekt had, hij moest in die man zijn ergste vijand gaan zien.
Hij kon het - kort gezegd - Jan niet vergeven dat men hem in de
pers een `creatuur van Romein' had genoemd. Dat woord was hem
in het vlees gebrand.
Niet alleen het geval Suys, maar de hele naoorlogse ontwikkeling
aan de universiteiten bevestigde meer en meer onze overtuiging
dat bier zeker alleen van herstel, niet van vernieuwing sprake was,
en dat bij dat herstel vaak ook nog resten van een zeker 19deeeuws fatsoenlijk-intellectuelen-liberalisme werden opgeruimd.
Het herstel kreeg Restauratietrekken.
Wij waren in '39 opnieuw in de universitaire wereld terechtgekomen, die we bijna twintig jaar eerder verlaten hadden. In onze
Amsterdamse jaren hadden we een aantal goede vrienden opgedaan
onder de academici, zoals Pos, Becker en Donkersloot, maar pas in
de strijd om Jans benoeming kregen we te maken met het universi[45]
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tair mechanisme, en daarna kregen we dat van binnen uit te zien.
In die benoemingsperiode waren twee dingen duidelijk geworden:
ten eerste dat dat mechanisme sterk verouderd was, ondanks of en
toe een zwakke poging tot vernieuwing, zoals het academisch
statuut van ' 21 was geweest, omdat het van instelling buitenmaatschappelijk was, en in de tweede plaats dat er niettemin door
alle reten en kieren impulsen uit de maatschappij in doordrongen,
maar dat dat gewoonlijk impulsen van behoud, zo niet zuiver reactionaire impulsen waren. We hadden beleefd hoe verscheidene
hoogleraren, die op grond van vakkennis even bevoegd waren om
over deze benoeming te oordelen als de directeur van de vuilverbranding, zich er in het openbaar `onthutse over hadden getoond
op grond van politieke motieven, die instinctief reactionair waren,
maar door de academische afzondering waarin ze geleefd hadden
maar schamel verantwoord.
Jan verkeerde nauwelijks een half jaar binnen de universitaire
gemeenschap toen de oorlog uitbrak en de verhoudingen daarbinnen in zekere zin vereenvoudigd werden. Het ging nu om
`fouten', `goeden' of meelopers, en die indeling leverde het weinig
verrassende resultaat op dat de laatste groep de grootste bleek, omdat vakscholing nu eenmaal geen politiek inzicht of een `houding in
de tijd' waarborgt, en dat Tachdiinker en academisch zelfbesef even
gemakkelijk de motieven opleverden om vOcir alles 'het – onmisbare – universitaire leven op gang te houden' als vele grote bedrijven zich gerechtigd voelden, met de vijand te collaboreren `om
werkloosheid te voorkomen'.
Na de oorlog was de zuivering een klucht geworden, of, als
men wil, een tragi-komedie, en het werd al heel gauw duidelijk
dat het universitair mechanisme in de oude routine doordraaide,
voorzover 'de eisen van de maatschappij' niet tot verandering
dwongen. Die maatschappij was niet dezelfde waarover wij in onze
studententijd zoveel lezingen hadden aangehoord en waarmee de
studenten van de jaren '6o zich weer zouden gaan bezighouden.
Het was de maatschappij van de welvaartsstaat, van de efficiente
produktie, in een woord: de Maatschappij van de grote maatschappijen, die van de universiteiten de aflevering van bruikbaar hoger
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personeel eisten. Ook van de studenten ging geen werkelijke vernieuwingsbeweging uit. De oprichters van een organisatie als de
ASVA zal zeker iets voorgezweefd hebben van een alles omvattende,
democratische eenheid van de studenten, die ook naar boven toe
een zekere druk zou kunnen uitoefenen. Het werd een uiterst
nuttige voorziening in tal van praktische noden en behoeften van de
student, maar niet drager en symbool van een ideologische en belangengemeenschap, eenvoudig omdat die gemeenschappelijke
ideologie en belangen ontbraken.
Het corps herleefde, wel numeriek met een steeds lager percentage, maar met al de pretenties, zijn barbaarse groentijdlol en nog
altijd daarbuiten de reputatie van een goed entree in de wereld te
verschaffen. De meisjesclubs begonnen al voor de wereldoorlog,
hoofdzakelijk door de financiele eisen die het lidmaatschap stelde,
een soortgelijk elitekarakter te vertonen, plus een pueriel groentijdspel. Bij het grote aantal nihilisten verloren de unitates hun principiEle zin, en nieuwe gezelligheidsorganisaties kwamen moeilijk
van de grond. De werkstudent werd een gangbaar type, en een
groot percentage van het geheel was `studerend', geen 'student'
meer in de zin van intellectuele jeunesse doree.
De grote rem op iedere vernieuwende, om niet te zeggen revolutionaire activiteit van de studenten werd de koude oorlog en het
daaruit voortvloeiend conformisme. Op de studenten van omstreeks de jaren 'so, ook daar waar ze niet direct onder de dwang
van Stalinisme of McCarthyisme stonden, lag een zachte donzendekendruk, die iedere kritiek smoorde of ondergronds hield. Er was
een algemene, maar niet uitgesproken, vrees voor het politiestempeltje in het maatschappelijke carriere-paspoort. Ik herinnerde me
met verbazing hoeveel vrijer wij, 'bolsjewieken', in de jaren na '17
waren geweest.
Onder de professoren en niet minder onder het 'lager wetenschappelijk personeel' werd er veel gepraat, om niet te zeggen
gekankerd over het universitair bestel, zonder dat er veel gebeurde.
Dat kwam ten dele doordat de bestaande wensen lijnrecht tegen
elkaar inliepen. Er waren er, vooral in de A-faculteiten, nog altijd
van het oude patroon, voor wie de universiteit allereerst waarborg
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voor een rustig bestaan was, al of niet, of maar zeer ten dele, besteed aan de wetenschap. Er waren er, uit het bedrijfsleven afkomstig, die het hopeloos verouderde instituut het liefst op korte termijn zouden stroomlijnen naar het model van dat bedrijfsleven. Er
waren er die, overladen met werk door de groei van het studentental, van werkcolleges, laboratoriumwerk etcetera, snakten naar
meer hulp van lectoren en assistenten en naar het daarbij behorend
budget. Er was een slinkend aantal, al verlangt iedereen wel eens
even naar de `goede, oude tijd', die in het beheer van de instituten,
waarin al die hulp moest worden ondergebracht, in buitenlandse
congressen en internationale contacten alleen maar een aanslag op
hun serene rust der bezinning zagen, en in de eisen van meer inspraak en betere arbeidsvoorwaarden van de staf een aanslag op
hun volstrekte onafhankelijkheid. Een onafhankelijkheid - dat
werd al to vaak vergeten - die tot macht en machtsmisbruik kon
voeren, nu een groeiende staf van hen afhankelijk werd. En er
waren er die in een grote staf en apparatuur en in al of niet zinnige
buitenlandse reizen statussymbolen voor hun kraam op de kermis
der ijdelheid gingen zien, maar er niet eens altijd kwaad mee
stichtten in zoverre ze jonge mensen de gelegenheid gaven tot wetenschappelijk werk. Het bedenkelijke was alleen dat alles bedisseld werd in binnenskamerse onderonsjes en in een touwtrekkende
anarchies
C. P. Snow heeft in zijn intelligente Cambridge-romans een
treffend beeld gegeven van de door een netwerk van tradities
beteugelde anarchistische strijd tussen ruimte zoekend talent en
energie, afgunst, intriges en conservatisme, die het beleid vormt
van een Engelse grote universiteit, een in feite nog middeleeuwse
instelling, waaruit alleen het centrale hierarchische gezag van de
kerk is weggevallen. Bij ons zijn al die traditionele vormen ingeschrompeld tot toga's en `hora est', of Never : ze hebben nooit
bestaan, maar ons overgeerfd academisch bestel is toch eigenlijk
ook gemodelleerd naar een soort middeleeuwse klooster- of domherengemeenschap, waarin de kerk wel soms invloed, maar nooit
gezag gehad had.
Snow verhaalt, en hij verhaalt kritisch, maar hij toont nooit de
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neiging om wenken te geven voor een revolutie of zelfs maar een
reorganisatie van het universitair bestel. Misschien wel omdat hij te
weinig vertrouwen heeft in het menselijk tekort om daar veel van
te verwachten. Ik wil in deze herinneringen ook de universiteit
niet anders benaderen dan als een speeltoneel van intermenselijke
verhoudingen, waar eigenbelang, eerzucht en afgunst de maskers
dragen van objectief oordeel, gematigdheid, ethische overwegingen en liefde voor de `waardenvrije' wetenschap en het vaderland.
Ja, wat hangt dat vaderland er altijd raar achteraan bij het promotieformulier. De meeste promotors weten er kennelijk geen raad mee.
Al ziet men het image van de Wetenschap graag anders, er wordt
bier natuurlijk in wat kleiner formaat en met weer een andere
terminologie een soortgelijk spel gespeeld als in de leiding van
grote bedrijven of in 's Lands vergaderzaal, waar nooit besluiten
genomen worden om ten bate van de aandeelhouders de grote
vleet binnen te halen of de concurrent de keel dicht te knijpen, het
concern x aan opdrachten en garanties te helpen of het concern Y
aan een goede exportpositie, maar altijd tot verruiming van de arbeidsmarkt, ten bate van ons aller deviezenpot of tot verhoging
van de nationale welvaart. Er is in onze van de ouderwetse hypocrisie zo afkerige tijd op politiek-sociaal terrein een sterke aanwas
opgetreden van het verhullend vocabulaire. Zo'n uiterst beleefd en
neutraal jargon kent ook de universitaire wereld (zie Snow). Het
verbaast mij wel eens dat onze romans en films zo - en op zo eenvormige en eentonige wijze, ondanks, ja, misschien juist door het
krampachtig streven naar het tegendeel - overwoekerd worden
door een uiterst beperkt aantal menselijke relaties: de erotische, of
eigenlijk de seksuele, en die van het geweld en de grove, politionele
list, terwijl er en in het politieke en in het bedrijfs- en universitaire
leven een mijn van menselijke spanning en hartstocht voor het
aanboren ligt. Tot nu toe kregen we op dit gebied nog niet veel
anders voorgezet dan pueriele science-fiction en dito bedrijfsspionage in Waldorf-Astoriaverpakking. Er zouden prachtige
sociaal-psychologische romans geschreven kunnen worden over de
half-ondergrondse betrekkingen tussen wetenschap en bedrijf en
oorlogsvoorbereiding, of op de basis van een aantal universitaire
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benoemingen en ontslagen of bij voorbeeld over een geval Colenbrander. Niet om wat daar allemaal aan anecdotische roddel bij
onthuld zou kunnen warden, maar vooral om de analyse van
menselijke macht en onmacht.
Faculteits- en senaatsvergaderingen zijn uiteraard geheim. Jan
vond het niettemin normaal dat hij over alles wat hem daarbij beroerde met mij sprak, en ik vond het normaal dat die `geheimen'
via mij niet verder kwamen. Maar dat was niet veel meer dan een
persoonlijke liefhebberij, want de universitaire roddel zorgde altijd
wel voor een ruime informatie. Ook dat werd als normaal beschouwd en moest dus wel zijn repercussies hebben op het verhullend vocabulaire binnen het conclave. Een voorbeeld: bij de huidige specialisering van de wetenschap komt een promovendus bij de
beoordeling van zijn werk al vaak moeilijk aan zijn trekken, omdat
ieder aanwezig lid van de faculteit zijn duit in het zakje kan doen,
en niet altijd over de bescheidenheid beschikt om zijn onkunde op
een bepaald gebied te laten wegen. Nog ingewikkelder worden de
problemen wanneer, zoals kan voorkomen, het onderwerp over de
grenzen van een faculteit heen reikt, en leden van de medebetrokken faculteit, zij het dan niet-stem-hebbend, gaan meepraten. In
een zo'n geval, waarbij de literaire faculteit als nevengebied betrokken was, ontstond er een hopeloze verwarring bij de beoordeling,
waardoor, alle objectiviteit van de wetenschap ten spijt, de promovendus min of meer het slachtoffer werd. Toen hij mij achteraf bijzonderheden uit die vergadering vroeg — want ik zou natuurlijk
van Jan verslag gehad hebben — scheepte ik hem of met de verzekering dat die informatie ongetwijfeld binnenkort vanzelf naar hem
toe zou komen, en inderdaad hoorde ik even later zijn promotor
zelfvoor een hele kring aanwezigen de zaak uiteenzetten. Is dat erg
en onverantwoordelijk? Misschien wel het tegendeel in zoverre
buitenfacultaire roddel de enige controle is op die erbinnen.
Alweer: ik twijfel er niet aan dat zich in het bedrijfsleven en in de
politiek soortgelijke verwikkelingen voordoen, maar een faculteit
blijft toch wel een heel bijzondere instelling. Het is een oligarchic
met de gemeenschappelijke taak, studenten te scholen in een complex van studievakken met geen andere machtsbeperking dan die
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van een zeer weinig bemoeiziek bestuur, en theoretische controle
van curatoren en de druk van het budget. Verreweg de meesten
voelden zich tegenover die gemeenschappelijke taak alleen verantwoordelijk, om niet te zeggen: geinteresseerd, voor zover het
hun eigen sectie, ja hun eigen yak, betrof; vandaar het onderling
touwtrekken. Het grote verschil met het bedrijfsleven is dat daar
de resultaten: verhoging van produktie en winst, zich zoveel gemakkelijker laten meten dan die van het universitair onderwijs, dat
bovendien juist in zijn beste vormen aanspraak mag maken op een
zekere nutteloosheid. Een universiteit is nu eenmaal geen bedrijf en
hoe nodig het ook mag zijn dat er radicale veranderingen worden
ingevoerd om tot een effectieve opleiding van bekwame vakmensen te komen, het lijkt me niet gelukkig wanneer technici en in-envoor het bedrijfsleven geschoolde psychologen, een soort technici
van de menselijke geest, de kans krijgen er een bedrijf van te maken.
Want zoals we in onze tijd te doen hebben met een wederzijdse
doordringing van staat en maatschappij, bestaat die ook tussen
wetenschap en bedrijfsleven. De menselijke bezinning, die zich
eeuwen geleden in kloosterlijke beslotenheid had teruggetrokken
en verzocht haar cirkeltjes niet te verstoren, is met de haren uit die
rust gesleept, eerst de exacte, maar nu ook de geesteswetenschappen,
om horig te worden aan de praktijk. Christiaan Huygens kon nog
uit zuiver wetenschappelijke eerzucht zijn vondst van de manen van
Jupiter voorlopig verzwijgen en in een anagram vastleggen, en zijn
proeven met Papin samen over de kracht van de stoom verlokten
niemand om hem tot een praktische toepassing daarvan te pressen.
Nu worden wetenschapsmensen 'tot heil van het vaderland' of van
welke belangen ook tot zwijgzaamheid gedwongen omtrent hun
vondsten of als geisoleerde proefdieren na een vernederende selectie
op `betrouwbaarheid' in militair afgeschermde ruimten ingesloten.
En andersom dringt het bedrijfsleven in de universiteit door om die
effectief en bedrijfsklaar te maken. We kunnen niet terug naar de
verlokkende rust van de kloosterlijke afzondering : het menselijk
verantwoordelijkheidsgevoel, dat in onze geseculariseerde wereld
het godsvertrouwen meer en meer vervangt, laat dat niet toe, maar
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we dienen er ons dan wel heel degelijk rekenschap van te geven,
waarvoor we onze rust opofferen.
In Jans hof der historic was het allesbehalve rustig. Hij was er
zich steeds van bewust dat hij 'in opdracht van de tijd' en `tussen
vrees en vrijheid' werkte, maar het heeft hem wel Bens verdroten
dat al diegenen die vol insinuerende politieke achterdocht zijn
werk, vaak zonder begrip voor de theoretische achtergronden ervan, naplozen op zijn marxistische gerichtheid, zichzelf zo weinig
bewust waren van hun eigen vooroordelen en beperktheden.
Bovendien was, wat voor hem een geengageerde strijd om menselijke verhoudingen was, voor sommige van zijn meest eerzuchtige
tegenstanders nog altijd het verouderde academische steekspel,
waarin sinds de middeleeuwen de clercken hun status tegenover de
helden van slagveld en toernooi overeind hielden.
De grote tegenstelling in de wetenschap van nu ligt niet meer
tussen kloosterlijke afgetrokkenheid en betrokken-zijn op de wereld, de wetenschap zal zich moeten getroosten dat ze sowieso
dienstbaar is, maar de grote vraag is: dienstbaar aan de menselijke
samenleving of aan een doldraaiend streven naar een `welvaartsstaat' en aan degenen die daaraan verdienen willen. Het onbehagen
van de jeugd en zijn vaak lege protesthouding heeft mijns inziens
alles te maken met die tegenstelling.
Maar van die tegenstelling bespeurde men in de jaren '5o niet
veel in de binnenhof van faculteits- en docentenkamer, en de gesprekken liepen er even zelden over de problemen van het menselijk
engagement als indertijd in het Amsterdams historisch gezelschap,
tenzij men zeker kon zijn van een algemeen gedeelde instemming
of verontwaardiging als bij voorbeeld ten aanzien van Hongarije
in '56. Jan wond zich er zelden over op, daarvoor was hij te toegankelijk voor het humoristische van de situatie. Hij kon met
smaak vertellen over een collega-classicus die doodernstig betoogd
had dat Frankrijk Algiers toch maar moest houden, omdat die
Noordafrikanen zich in de tijd van Carthago al de minderen van de
Latijnen hadden betoond. Of van een collega-theoloog, die zijn
waardigheid ophield door de vraag te stellen of er werkelijk families die meetelden zouden zijn, die geen echt tafelzilver hadden.
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In de faculteitsvergaderingen waren er altijd twee punten waarvoor
het nooit aan belangstelling ontbrak: financiele en benoemingskwesties, die nu eenmaal aan twee fundamentele instincten, ook
van academics, appelleerden, bezits- en machtsinstinct. Er waren
collega's die vaak `wegens drukke werkzaamheden' ontbraken of
die zelden een mond opendeden, tenzij het om geld ging. Jan was
soms, in alle oprechtheid, maar ik meen toch ten onrechte, verbaasd over de gereserveerde houding van sommige van deze lieden
tegenover hem. Want afgezien van het feit dat hij altijd voor wie
hem oppervlakkig kende allereerst de vreemde politieke eend in de
bijt bleef: ik wist maar al te goed hoe moeilijk hij de verleiding
weerstond een verwante geest naast hem zijn commentaar in te
fluisteren, en dat hij zijn gezichtsuitdrukking helemaal niet ander
controle had.
Bij benoemingskwesties werd het spel nog veel subtieler. Een
faculteit bestaat uit mensen van wetenschap ofwel een elite, waaraan de gangbare mening volkomen ten onrechte hogere morele
eisen stelt dan aan minder uitverkorenen. Dat leidt tot soortgelijke
verschijnselen als bij andere elitegroepen optreden, bij prelaten en
vorstelijke personen, bij rechtlijnige christenen of communisten bij
voorbeeld, zelfoverschatting en hypocrisie binnen de elite, erbuiten
positieve of negatieve overschatting met de onvermijdelijke teleurstelling, telkens weer, als ze normaal menselijk blijken te reageren.
De geschiedenis van pausen en heersersgeslachten, van het Christendom en van het communisme hebben ons geleerd hoe gevaarlijk
het is wanneer elitedom met macht gepaard gaat. Ook een faculteit
is een macht, zij het dan in klein formaat, en een macht die direct
over het lot van mensen beschikt. Zeker, faculteitsbesluiten worden
door een reeks van instanties gecontroleerd: senaat, universiteitsbestuur, curatoren, de kroon ten slotte, maar zo'n controle werkt - en.
terecht - alleen in uitzonderlijke gevallen: de candidaat die de horde van de faculteit genomen heeft is praktisch binnen. Maar een
faculteit is geen eenheid, het is een groep individual die, ieder op
eigen wijze, de wetenschap naar beste weten menen te dienen, ook
in het benoemingsbeleid. Vijftig jaar geleden was een faculteit een
onderonsje, waar men, zo stel ik me voor, zich vooral over de
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buiten-wetenschappelijke kwaliteiten van de kandidaat veel openlijker kon uitlaten of met een knipoogje volstaan. Nu moet men in
een steeds groter en heterogener wordende kring naar eer en geweten zijn mening formuleren over een medemens; theoretisch
alleen over zijn wetenschappelijke kwaliteiten, maar het is onvermijdelijk, en het zou zelfs niet wenselijk zijn, dat ook andere
niet meetelden: leiding geven, samenwerken met anderen, karakter
ook. Maar dan staat de deur al op een wijde kier voor allerlei
subjectieve oordelen. Een mens is maar een mens : er moeten ook
andere factoren meespreken dan de vraag : `wie is de beste ?' alleen.
Daar is ten eerste de vraag : `wat win ik persoonlijk bij de benoeming ?' `Zal de collega mij werk uit handen nemen of zal hij mij
overschaduwen?"Zal hij een aanwinst zijn voor mijn "fractie" in
de faculteit of niet ?' enzovoort. In de tweede plaats ontwikkelt zich
een zwijgende ruilhandel: `Als ik de kandidaat van collega x steun,
kan ik mogelijk bij een volgende gelegenheid op zijn steun voor
mijn kandidaat rekenen', ofwel: 'als ik hem steun bij de benoeming
van A en B, kandidaten op wie nets te zeggen valt, maar die wel
een zeer specialistisch terrein bestrijken, voorkomt dat, voorlopig
althans, op budgetaire gronden dat c benoemd wordt, tegen wie
niet zo gemakkelijk te formuleren bezwaren bestaan, ondanks zijn
ongetwijfeld grote gaven.'
Ik neem aan dat het menselijk tekort tot soortgelijke verwikkelingen voert in de besturen van politieke partijen en concerns,
in kerkeraden en liefdadigheidsverenigingen. Hoogstens wordt in
wetenschappelijke kringen het woordgebruik iets subtieler. Snow
onderstreept het steeds weerkerend argument 'in zijn eigen belang'.
Aanbeveling of afwijzing op grond van een godsdienstige of politieke overtuiging is natuurlijk taboe, maar men kan zich wel afvragen of de voorkeur van een collega niet te zeer door geestverwantschap gekleurd is. En iedere non-conformist kan gemakkelijk
worden geweerd met twijfel aan zijn wetenschappelijke objectiviteit. Dank zij de vergaande specialisatie in de wetenschap is altijd
maar een beperkt aantal leden van de faculteit in staat over de bevoegdheid van de kandidaat te oordelen, maar ten slotte heeft men
als man van wetenschap - en dat is en blijft iedereen die eenmaal
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`binnen' is in het Sanhedrin – gevoel voor peil en niveau, en dus
wordt er met een reeks argumenten gewerkt, die altijd naar twee
kanten kunnen worden omgebogen: men kan van dezelfde
man zeggen dat hij na jaren nog maar een werkstuk, zijn dissertatie,
heeft opgeleverd, waarvan men de verdiensten ter beoordeling van
meer deskundigen wil laten, maar dat dan toch in zijn eigen belang . . . dan wel, dat 's mans wetenschappelijke aard en toewijding
blijken uit zijn jarenlang perfectioneren van hetzelfde werkstuk.
Men kan wijzen op de respectabele omvang van een wetenschappelijk oeuvre, maar ook de auteur ervan een veelschrijver noemen.
Er worden mensen benoemd omdat ze er al zo lang op hebben zitten wachten, en ze worden ook, om dezelfde reden, niet benoemd.
Er zijn er die na een middelmatig doctoraal hun toga wel kunnen
bestellen omdat bepaalde kringen hen voorbestemd hebben voor
een nieuw to creeren leerstoel, waar men de ministerszetel al achter
ziet opdoemen. Het komt ook voor dat een professor in een nieuw
vak naar een andere leerstoel opschuift en dat de faculteit dan het
nieuwe vak voldoende gediend oordeelt door een lector, wanneer . . . voor de opvolging een vrouw in aanmerking komt.
Persoonlijke argumenten mogen vanzelf geen gewicht in de
schaal leggen, maar dat betekent niet dat het slachtoffer niet
persoonlijk wordt doorgelicht en dat een moeilijk karakter, een
niet onbesproken levenswandel of homoseksualiteit niet genoemd
worden. Het zijn allemaal in onze tijd geen doorslaggevende argumenten meer, hoogstens kunnen ze aansporen tot een wat kritischer bekijken van wetenschappelijke kwaliteiten. Omdat er punten zijn die men in de betrekkelijke beslotenheid van de faculteit
niet ter sprake kan brengen werd er, al heette dat onfatsoenlijk,
vanouds gelobbied in Den Haag en bij Amsterdamse gemeenteraadsleden. Er zijn van die vage en subtiele bezwaren die niettemin
blijven kleven als Ilissen in wolle' en waarvan, als er geen zeer
principiele tegenstellingen onder liggen uit een soort inschikkelijke
collegialiteit geen verantwoording wordt gevraagd: 'is hij niet wat
doordrijverig ? of onberekenbaar, wat grillig? Let maar eens op:
hij verhuist zo veel', 'wel een voortreffelijk leraar natuurlijk' of
evengoed: `hij heeft wel nooit voor de klas gestaan'. Ofwel bij een
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vacature voor een moderne taal: 'die man z'n accent is niet erg
zuiver, he ?' Je moet er wel zeker van zijn dat je geen leraar' bent en
dat het met je eigen accent puik in orde is om dat tegen te spreken.
Ach, het is allemaal doodgewoon en door-en-door menselijk.
Het krijgt alleen maar zulke groteske afmetingen door de hypertrofie van het machtsbewustzijn van – sommige van – de betrokkenen. En het werkt af en toe zo tragisch door de overschatting
van titel en functie en de elitewaan van een docentencorps, dat nu
in Nederland alleen al een paar duizend mensen telt. En nu zwijgen
we nog maar, ten dele, helaas, omdat we er te weinig van afweten,
over de groeiende binding van de universiteit met de grote concerns, al of niet via TNO. Wanner Jan, moe en ontmoedigd na
eindeloze onvruchtbare vergaderingen over dit soort zaken thins
kwam, vroegen we ons wel eens af wat de mensen ertoe dreef,
achter een baan aan te lopen, waarvan de vervulling steeds zwaarder werd en die in vergelijking met het bedrijfsleven nog altijd zeer
matig betaald werd, en ik was geneigd mijn grootmoeder te citeren, die over de vele zaken die zij in dit Leven niet de moeite waard
vond op haar schampere toon en met haar Texas accent placht te
zeggen: je denkt dat er goud te halen is en 't kan geen koper an!'
Ook ik had mijn ergernissen in het naoorlogs bestel, maar ze
zaten mij niet zo onder de huid als Jan de ellende om de schandelijke campagne tegen Jef en de vergiftiging van de omgang met een
van zijn beste vrienden, die daaruit voortkwam. Vriendschap woog
heel zwaar bij Jan. Voor mij bleefhet bij ergernissen die me emotioneel weinig deden, maar daarom toch wel ergerlijk en teleurstellend waren. Daar waren om te beginnen de ook al weer nauw met
de koude oorlog samenhangende, toenemende strubbelingen in de
Vrije Katheder- redactie, waar ik al melding van maakte. Dan was ik
in de eerste naoorlogse jaren nauw betrokken bij de uitwerking
van het plan voor de kunstenaarsfederatie, dat we in de oorlog ontworpen hadden, en de inbouw daarbinnen van de al eerder bestaande Vereniging van Letterkundigen. Dat gaf de gebruikelijke
moeilijkheden van alle pogingen om kunstenaars en would-bekunstenaars met hun opgelegd individualisme in een soort vakver[156]
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enigingsverband samen te brengen en tussen geslaagden en (nog)
niet geslaagden enige solidariteit te kweken, en de bijzondere problemen, waar ook bier politieke en religieuze overtuigingen hun
`rechten' opeisten dan wel als gevaarlijk teruggedrongen werden.
Behalve de landelijke Vereniging van Letterkundigen waren de
scribenten georganiseerd in de internationale PEN, wat pretentieuzer in zijn selectief lidmaatschap en zijn houding van gezelligheidsvereniging van uitverkorenen, die bij voorkomende gelegenheden graag als het geweten der 'clercken' optrad. Als organisatie
was de PEN even weinig efficient als de Vereniging, en bovendien
sterk door snobisme aangetast.
In de zomer van '48 had ik juist met een zucht Vaderland in de
Verte voltooid, ik meende dat Jan wel behoefte had eens even aan
zijn kopzorgen te ontsnappen en het leek ons beiden aantrekkelijk
het oude Kopenhagen weer te zien – en zo besloten we ons bij de
groep aan te sluiten die naar het internationaal congres in Denemarken reisde. Jan, wiens reislust gewoonlijk al bezweek aan zijn
weerzin tegen pakken, onderhandelingen op reisbureaus en hotels
bespreken, prees de PEN als een selecte, niet eens zo erg selecte reisvereniging. We hadden een plezierige week in de vrolijkste stad van
Europa – veel echt vrolijker dan Parijs! Maar het congres had weinig om het lijf: de al op vorige congressen begonnen debatten over
de zuivering van de afdelingen in de nazi-landen werden geanimeerd en verward voortgezet. Het probleem van een verantwoorde
keuze voor een herleefde Duitse afdeling werd vrijwel onoplosbaar
omdat een strenge politieke test bijna uitsluitend Oostduitse prominenten opleverde, en de politiek nu juist weer enig evenwicht
tussen oost en west verlangde. De discussie verkruimelde min of
meer, toen een Amerikaan zich en ons afvroeg waarom er zo'n
drukte gemaakt werd over Duitsland, maar niemand naar Japan
vroeg. Hij was daar enige jaren als verbindingsofficier geweest en
had meegemaakt hoe het militair gezag van MacArthur naar eigen
keuze een nieuwe Japanse afdeling gevormd had uit louter Toute'
literates, omdat er daar geen andere waren.
Een gebeurtenis uit de Kopenhaagse dagen vraagt erom te worden vastgelegd. Onder de Hollandse groep dook de gedachte op,
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hulde te brengen aan de Deense schrijver-verzetsman Kaj Munk
door bloemen neer te leggen bij de aan hem gewijde steen in de
koninklijke schouwburg. Nu was er in ons gezelschap een dame
wier lidmaatschap van de PEN minder berustte op haar publikaties
dan op haar betrekkingen met het hof. Het zijn, geloof ik, niet
uitsluitend Nederlandse bestuursleden van dergelijke organisaties
die zich niet onttrekken aan de overtuiging dat het van belang zou
zijn dergelijke decoratieve figuren in hun midden op te nemen.
Op weg naar de schouwburg werd besloten dat Top Naeff, de
oudste van ons, de bloemen zou neerleggen. Maar aan de ingang
stond de hoffahige dichteres met de bloemen in de arm, die ze voor
ons besteld had, en die liet ze met een bilk op de gereedstaande
persfotografen niet los. We liepen er wat sullig achteraan naar de
steen, mevrouw boog sierlijk met haar tuil, de fototoestellen klikten, twee minuten stilte en we stonden weer in de zon op Kongens
Nytorf. `Dat was nu niet precies de bedoeling,' zei een van ons tegen Top Naeff. `Och,' zei ze lachend, 'die mevrouw kan er nog zo
lang plezier van hebben en ik nog maar zo kort.' Maar op de eerste
dag van het congres hadden de high brow-auteurs met enig stekelig
vermaak aangezien hoe Willy Corsari, die een bekwaam zakenvrouw is, in de hal van het hotel een persconferentie gaf aan de
Kopenhaagse journalisten, en de samenloop van deze omstandigheden leidde ertoe dat we een dag later bij het ontbijt in de ochtendbladen een royaal opgemaakte foto van onze hulde vonden met het
onderschrift: 'De bekende Nederlandse romanciere Willy Corsari
legt bloemen . . .' enzovoort.
Toen ik in '49 de prijs van Amsterdam voor Vaderland in de Verte
kreeg, besloten we een deel daarvan aan een Italiaanse vakantie te
besteden. Ter wine van Jans reisgemak en ter wille ook van de nog
altijd vrij restricte deviezenregeling namen wij weer het PENcongres, deze keer in Venetia, in ons plan op.
De avond voor ons vertrek ontmoetten we in Den Haag bij
Reinink aan huis vier Indonesi&s : Sastroamidjojo, Mohammed
Yamin, Sunarjo en een jonge houtvester Susilo. We hadden een
uitvoerig gesprek met hen over de situatie in Indonesia, over
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vrouwenemancipatie (waar zij veel ernstiger over spraken dan ik
dat bier van mannen gewend ben), over de bahasa en de stroom
van Nederlandse en andere Europese woorden die daarin werd
opgenomen, over amerikanisatie, aanknopen bij de bestaande cu1tuur, `beschermende' censuur en over de betekenis van de geesteswetenschappen als tegenwicht voor de mechanisatie, enz., enz.
We waren verbaasd te horen dat zij over Jans brochure Het ontwaken van Azie en over Machten van deze Tijd als een soort klassieken spraken, en ze drongen er sterk op aan dat we eens gauw naar
Indonesia moesten komen.
In Bazel logeerden we een paar dagen bij Jans collega Kaegi in een
indrukwekkend patriciershuis op de Miinsterplatz met een over de
Rijn uitziend terras. Kaegi, de man van de grote Burckhardtbiografie, bewonderaar en vertaler van Huizinga, bleek het moderne type kamergeleerde, dat wil zeggen niet de wat verslonsde,
lichtschuwe boekenwurm, maar toch wel een man die weinig
`geengageerd' zich het best thuis voelt in een goedgesneden fluwelen jasje en op saffiaan pantoffels tussen zijn kamers vol boeken. Hij
haalde ons van de trein en sprak over zijn vrouw als een altijd aanwezige-afwezige figuur, die `zich zeer in acht moest nemen' en die
we de volgende dag 's avonds nog wel zouden ontmoeten. Het huis
was behalve met twee beeldjes van Italiaanse, geruisloos-glimlachende dienstmeisjes-in-het-zwart volledig gestoffeerd met boeken, ook de kamers die ons werden toegewezen, en daar ontdekte
ik een vierdelige bespiegeling over het Johannes-evangelie van de
hand van . . . mevrouw Kaegi. Ik begon erin te lezen, maar slaagde
er niet in, in deze breedvoerige mystiek door te dringen, en begon
tegelijk nieuwsgierig te worden en een beetje op te zien tegen de
ontmoeting. Kaegi had ons verteld dat ze arts was, maar haar
praktijk zeer had moeten beperken ter wile van een zwak hart, en
dat ze bekeerd katholiek was - in het algemeen vind ik bekeerlingen
niet het plezierigste mensensoort. Op de avond van de tweede dag
werden we naar de grote lichte terraskamer met veel bloemen gevoerd en daar zat in een vorstelijke leunstoel een in het wit geklede
vrouw, die zeker wel 125 kg moest wegen, met een vriendelijk en
zeer intelligent gezicht. In het gesprek bleek ze geestig en on-Zwit['59]
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sers rechtuit en onconventioneel, maar het Johannes-evangelie
kwam er niet aan te pas.
De volgende dag liepen we in het Kunstmuseum rond, nieuwbouw, imposant en wit: 'de lichtste Steen voor iets sierlijk-zuidelijks gebruikt in een zware Duitse bouwtrant,' zei Kaegi. We deden
er een aantal van de waarschijnlijk gangbare ontdekkingen van de
niet zo geroutineerde museumbezoeker, Konrad Witz o.a., maar
mijn grootste verrassing was wel dat je die overbekende Cranachs
en Holbeins toch niet helemaal in reprodukties benadert, een opvatting die me tot dan toe altijd een beetje snobistisch had geleken.
Wat een koppige melancholie, Streberei en wat een hart met een
slangenkuil lag er in dat gezicht van Luther van 5 bij 5 cm. Van de
j onge vrouw met baret van Holbein zei ik tegen mevrouw Kaegi,
dat het sprekend op haar leek, en ze antwoordde doodleuk: `Ik kom
inderdaad uit een van de oudste families van Bazel.'
Van Bazel gingen we een paar dagen naar Zurich, waar onze
vriendschap met Huib als het ware opgefrist werd; hij voelde zich
verantwoordelijk voor onze indruk van zijn stad en leidde ons rond
in alle kroegjes waar bij met Annelies had gegeten in de tijd dat zij
aan de Kunstgewerbeschule studeerde en hij als een echte oom over
haar waakte. Zurich vonden we een mooie stad, maar iets te modern gestroomlijnd. Als ze de slums niet ergens verstopt hebben
zou je bier een monument voor de laatste proletarier moeten oprichten, zo iets als de laatste plaggenhut in Drente. Het was voor
ons, altijd nog uit een naoorlogs rommelig land komend, al was het
niet meer zo bar als in '46, alles net allemaal een beetje te of en te
glad, en dat vond zijn symbool bij een bezoek aan het uitstekend
geoutilleerde, goedkope gemeentebad aan de overzij van het meer,
in de schoenlepeltjes die aan nette kettinkjes tussen de kleedhokjes
hingen. De geest van Zwingli bulderde alleen nog in het klokgelui,
dat zaterdagsavonds als altijd naar zijn bevel over de stad losbarstte
om de zondag in te wijden.
We hadden voor een week een hotel besproken in Gardone
aan het Gardameer, niet om een bedevaart te ondernemen naar
de plaats waar Mussolini zijn einde had gevonden. Het was er in
september al vrij rustig en we genoten van zwemmen in het meer
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en wandelen in bossen en door olijftuinen. Op een van die wandelingen kregen we in een bocht van de weg plotseling een uitzicht
dat al het irreele van een fata morgana had: bovenop een steil naar
voren springend rotsplateau stond een . . . torpedoboot. We liepen
er langs kronkelpaden op of en begonnen iets te begrijpen van de
verwijzingen naar Il Vittoriale, waar we al eerder overal in het
stadje achteloos langs gelopen waren. We kwamen op een soort
parkeerplein, waar geestelijken van beiderlei geslacht drommen
schoolkinderen uit autobussen laadden, betaalden aan een monumentaal hek ons entree en stonden op het buiten van de Duitse
kunsthistoricus Henry Thode, dat op het eind van de eerste wereldoorlog genaast was door de Held van Fiume, D'Annunzio, zonder
dat de Italiaanse regering daarbij tussenbeide kwam, en dat hij
inrichtte tot een monument van zijn eigen grootheid met inbegrip
van de omhooggehesen torpedoboot van Fiume. Na zijn dood nam
de Italiaanse staat het onder zijn musea op en blijkens een brallerige
rondleiding door authentieke zwarthemden, die we meemaakten,
diende het nu om met medewerking van de kerk het chauvinisme
van de Italiaanse kindertjes op te voeren door de aanblik van de
pieteitvol opgestelde wat blikkerige auto en het dito vliegtuig
van de Held plus natuurlijk als hoogtepunt de torpedoboot.
Het congres in Venetie was qua inhoud, al was dan plechtig het
thema 'de kritiek' aan de orde gesteld en borrelden er nog wat
debatten over de zuivering na, niet rijker dan dat in Kopenhagen.
Er was nog een vermakelijk incident, dat helaas een paar jaar te
vroeg kwam om op de TV te worden vastgelegd. Midden in een
wat dommelige huishoudelijke vergadering barstte een fel tumult
los door een woordenwisseling van een paar bestuursleden met een
hysterisch opgewonden kleine Italiaan, die naar goed zuidelijk
recept opkwam voor de eer van een beledigde dame. De dame
bleek Margherita Sarfatti te zijn, eens de minnares en biografe van
Mussolini, die de vorige dag door Silone uit een excursiebus was
geweerd met een beleefd: `Mevrouw, hier is geen plaats voor u.' In
minder dan geen tijd zwaaide een kluwen van vechtende Italianen
voor de bestuurstafel heen en weer, waarachter de voorzitter Saurat
tevergeefs probeerde de orde te herstellen met een tafelbelletje.
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Ik moet de PEN de eer geven die hem toekomt als selecte reisonderneming ; select niet zozeer in het gezelschap als wel in de
toeristische specialites ten bate van slome en schichtige reizigers
zoals wij, die zelf niet altijd juist dat uitzonderlijk fijne kroegje op
de boulevard ontdekken of de laatste kaartjes weten te veroveren
voor een zeer uitzonderlijke voorstelling van het meest uitzonderlijke toneelgezelschap. Op dat punt mocht het congres in Venetie
er wezen. Om te beginnen was er kennelijk een wedijver tussen de
Italiaanse regering en het – toen overwegend communistische – gemeentebestuur van de stad om door een vertoon van gastvrijheid,
een chauvinistische gastvrijheid, waarin het formaat van het Imperium Romanum, de dogenheerschappij en Mussolini's imitatie
daarvan voortleefden, indruk te maken op gasten, die immers
tot de elite van het wereldintellect behoorden – of dat in elk geval
pretendeerden – en die in ieder geval een grote publiciteit hadden.
Dat chauvinisme sprak ook uit een regeling die de Italianen zonder
tolk en dus voor de meesten onverstaanbaar Italiaans liet spreken,
en de discussie over de kritiek inleidde met een rede op papier van
de niet aanwezige Croce, die bovendien niet veel om het lijf had.
Ze hadden een verrukkelijk decor voor de show, oud en nieuw,
waartegenover de gasten in een weldadige roes kwamen van bewondering voor het historische schoon, dierbare kermisherinneringen – want lijkt de San Marco eigenlijk niet het meest op een
reusachtig pierement en is onze oude stoomdraaimolen niet de
laatste wettige nazaat van het pompeuze schoon van Byzantium?
– en de bitterzoete bedwelming van de Hollywoodluxe van het
Excelsior-hotel op het Lido.
Het kermiseffect werd verhoogd door de gelijktijdige aanwezigheid van een internationaal congres voor volksmuziek en yolksdans, zodat je geen hoek kon omslaan in de rijverkeerloze stad of
ergens op een plein of pleintje, die daar als het ware voor aangelegd
waren, stuitte je op een groep Hongaarse volksdansers of Balkanvendelzwaaiers en goochelaars met immense trommels. `Puerielen
aller landen, verenigt u,' zei Nico D. 's Avonds in het donker op het
bootje naar het Lido hoorden we achter ons: 'We ben wel boertjes,
maar we latn ons niet bedondern!' – een groep Twentse yolks[162]
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dansers die het niet eens was met de organisatie van hun congres.
De opening van het onze voltrok zich in de zaal van de Grote
Raad – je zou bier alles met hoofdletters moeten schrijven – in het
Dogenpaleis. Het congresbestuur in machtige zetels leek een
prentje in het eindeloos perspectief van de zaal, het congres bij de
tegenoverliggende korte kant een oploopje op een plein. Het
recreatieprogram was geraffineerd opgezet op de basis van de rijkdom aan cultuurschatten waarover Italie beschikt, en van het geld
dat de Italiaanse regering en het stadsbestuur wedijverend er tegenaan gooiden: een concert in het beeldmooie Fenice-theater, dat Been
foyers heeft, maar waar je in de pauze een retourpenning krijgt om
op het plein beneden je espresso te gaan drinken, een tocht langs
een paar I 7de- en I 8de-eeuwse lustverblijven naar Padua, waar
we in de aloude universiteit even in de `gouden' stoelen van het
curatorium mochten zitten en een eindeloze corridor vol wapenschilden van adellijke studenten bewonderen o, armelijke Oudemanhuispoort! Een bezoek aan Palladio's Teatro Olimpico in
Vicenza, waar een volmaakt zedeloos zangspelletje van Monteverdi
in volmaakt prachtige kostuums volmaakt stralend werd uitgevoerd, een 'picnic' per boot naar Torcello. En dan waren er de
pompeuze ontvangsten in paleizen met pompeuze trappen en kronkelende zuilen, die we met onze Lange rokken over ons arm langs
kronkelende steegjes bereikten om ons dan aan het pompeuze
waterfront te vergapen aan het plechtig uit peperdure motorboten
en gondola's stappen van onze vrijgehouden bestuursleden. Het
slotdiner was in het Excelsior-hotel, waar, zoals iedereen iedereen
toefluisterde, Barbara Hutton een hele verdieping had afgehuurd.
We liepen erheen langs de steeds duurder en deftiger wordende
strandboulevard voorbij het Casino in Mussolinistijl, familie van
het grotesk-grootse Milaanse station. Achter een Bevel met Moorse
stijlvariaties opende het Excelsior een hal als een kerk, waardoor we
in een lounge als een stadion kwamen, waarin als kiezelsteentjes op
het strand gestrooid een stuk of twaalf van de alleromvangrijkste
club-ameublementen stonden. De machtige eetzaal boven gaf uitzicht op zee.
We brachten het niet op, tussen de bedrijven van het congres
[163]

ANNIE ROMEIN-VERSCHOOR

door nog veel aan die culturele sightseeing te doen die de barbaar
uit het noorden zich in Italie tot een plicht rekent. Jan werd bovendien altijd spontaan recalcitrant tegenover dat soort plichten en
hield eraan vast dat hij evenmin de Eiffeltoren opging als hij ooit
van zins geweest was de Camera Obscura te lezen. Wel verdwenen
we of en toe op een warme middag naar het goedkope stuk van de
strandboulevard, waar het uitstekend gemeentebad ons lokte, en
doken in de Adria onder het wakend oog van een badmeester die
op een enorme hoorn begon te toeteren zodra het tamme water je
tot boven de knieen kwam. Achteraf bezien, of eigenlijk al eerder,
rijst de vraag naar doel en uitwerking van dit soort shows. Internationale contacten? Nauwelijks, want de nationale groepen klitten
bij elkaar, precies zoals dat op de Olympische spelen schijnt te gebeuren. Verbroedering der vakgenoten ? Nergens worden de rangen en standen zo streng gehandhaafd. Er is een besloten adeldom
van internationale beroemdheden, die elkaar als auguren toeknikken en verder met een nors gezicht rondlopen om zich de mag-ikme-even-voorstellers en congresmalloten van het lijf te houden.
Op het galadiner veroverden we met een paar Belgen een tafel aan
de zeekant. De grote Herman Ould klampte Frans de Backer aan
om hem op autoritaire toon te verzekeren dat het zijn tafel was:
De Backer haalde alleen zijn magere schouders op. Een zinnig gesprek met een van de tientallen `collega's' is vrijwel uitgesloten
als je zelf niet tot het aansprekerige soort behoort. Aileen de
ex-Duitse Amerikaan Kesten, die juist een boek over Copernicus
voltooid had, zocht contact met de historici en deed gewoon. Met
hem samen verhuisden we van het naar onze gemeenschappelijke
smaak te pompeuze hotel, ons door de American Express toegewezen, naar een plezierig bescheiden Zwitserse gelegenheid op het
Lido. De meeste voorstellers waren lieden die een mogelijke vertaler in je zagen: `Ik schrijf romans.' – Waarover ?' – 'About love'
(met een schoolmeisjesglimlach). En dan waren er de gewone
congresmalloten: dames die je uitnodigen op een borrel, als vogels
op een tak op de rand van hun hotelbed gezeten. Een Zwitser naast
j e in de trein, aan wie je dadelijk het congres rook en die zonder
enige aanmoediging onzerzijds begon te vertellen dat Upton
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Sinclair hem dit, zijn laatste boek, cadeau had gedaan bij zijn laatste
bezoek aan diens vorstelijk home in California, en dat hij er zo
ijverig aantekeningen in zat te maken omdat Sinclair natuurlijk
waarde hechtte aan zijn oordeel. Een Frans sprekende 'bore' op de
boot naar Torcello, die medewerkers wierf voor een binnenkort te
verschijnen tijdschrift gewijd aan de cultuur van het westen, 'door
en door anticommunistisch'. Hij rommelde voortdurend in een tas
vol oude Russische kranten naar overtuigingsmateriaal als een
zielig straatkoopmannetje, dat zijn `getuigschriften' voor de dag
haalt, en wilde onze kaartjes hebben voor proefnummers. 1k zag
het mannetje lang om Jan heendraaien en ten slotte iets opschrijven.
`Hoe kan je dat louche ventje nu je kaartje geven?' vroeg ik. `Ik heb
hem geen kaartje gegeven, hij heeft mijn naam opgeschreven. 1k
ben meneer Bakker uit de Tuinstraat in Eindhoven.'
Er steekt een dubbele humbug in deze congressen, die samenhangt met de (zelf-)overschatting van de Kunstenaar in onze tijd.
De humbug van de gemeenschap der uitverkorenen, die geen
andere gemeenschap kennen dan die van de cocktail party en de
zelfontluisterende buffetbestorming en de bluf van deze door de
bank bescheiden levende schrijvers en journalisten die opeens
Of als profiteurs van de bestuurszetel, waaraan ze zich onvermijdelijk gaan vastklampen ter wile van het `continu beleid', Of als potverteerders-uit-valse-schaamte zich laten inkwartieren in Palacehotels. Niet ieder van hen brengt de candide moed op om de zaak
althans belachelijk te maken, zoals Adriaan van der Veen, die het
hele kelnerdom van het Lido-casino in een verstijving joeg door te
vragen naar 'something less expensive'. Ligt de zaak immers in
wezen niet zo dat deze vakbroeders en -zusters, ieder op eigen
niveau uitgebaat door de uitgeversbedrijven, geen gemeenschappelijke belangen hebben om over te praten en in een normloze tijd
als de onze nauwelijks gemeenschappelijke onderwerpen van belangstelling ?
Florence viel me tegen bij mijn hoge verwachtingen. Kwam het
door de kwellende hitte en droogte, door Jans nerveuze vermoeidheid, door bij alle respect voor de prestatie toch ons gebrek
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aan affmiteit met de renaissancekunst ? De stad lag als een gloeiende
steenklomp in de kuil van het Arno-dal. Afgezien van de enkele,
machtige maar sombere, paleizen waarin een tragisch-imposante
echo van het Lorenzo-tijdperk nagalmt - in tegenstelling tot de
feestelijk-imposante paleizen van Venetie, al zijn ze dan nog zo
vervallen, - is het alles steen op steen op steen in die verstarring
van het meer dan levensgrote die ons zo is gaan tegenstaan in de
hoogrenaissance, in zijn aanvang toch louter leven en dynamiek,
zoals we aan de Giotto's en Botticelli beleefden. Misschien irriteert
het ons extra nu het aan Mussolini's nadperij ervan doet denken.
Dat begon al bij de al te machtige Neptunusfontein en de Loggia
dei Lanzi op de Piazza della Signoria, waaraan alles, maar vooral
het geslachtelijke zo enorm is, en dat liep uit op de karakterloze
neorenaissancistische winkelstraten en villa's. De dierbare Arno
was na die abnormale droogte een vuilgrijs afvoerkanaaltje tussen
hoge stenen wallen en een zoom van puin, want de Duitsers hadden
de bruggen opgeblazen, met uitzondering van de Ponte Vecchio.
Uit praktische overwegingen of uit eerbied voor de cultuur?
Verder lagen er nog de Amerikaanse Baileybruggen (de Baileybrug
waar Dante Beatrice ontmoette) en er was nog maar een eerste
begin gemaakt met puinruimen.
We dwaalden door de Dom en het Battisterio, wat zweverig
tussen de plichtmatige bewondering en het goedkope schouderophalen van de snob, maar kwamen toch niet verder dan ontzag
voor de techniek van de bronzen deuren. De marmerpronk van
de Dom leek uit dezelfde tendensen ontsproten als die van de
Moskouse metro en het baptisterium wekte onafwijsbare associaties met het kamelenhuis van de Rotterdamse diergaarde. Door
voor een handjevol fires de extra verlichting in de duistere koepel
nog eens te laten aansteken trachtten we althans de vrome zelfverloochening te begrijpen van de kunstenaars die ook het onzichtbaar heilige zo uitvoerig versierd hadden, en toen we een beetje
duizelig weer buiten in de zon stonden nam ik me plechtig voor,
na deze zoveelste kerk-die-je-gezien-moest-hebben, me er in geen
meer te laten binnenlokken: voor mij geen kindeke Jezus meer,
alsjeblieft !
[166]

OMZIEN IN VERWONDERING

Maar wel het Strozzipaleis. Een Florentijnse leraar die ons in de
hitte van de trein verkwikt had met een dronk koel mineraalwater,
gracielijk in het zilveren kinderbekertje van zijn dochtertje aangeboden, had ons geraden daar de Lorenzo-herdenldngstentoonstelling te gaan zien: een unieke verzameling schatten uit het quattrocento uit de hele wereld hier samengebracht. We brachten er een
hele dag zoek. Van een indrukwekkende documentenverzameling
herinner ik me het notulenboek van de Grote Raad, dat met extra
grote letters de dood van Lorenzo vermeldt, en het versleten zakbijbeltje van Savonarola met geschreven notities in precies zo'n
fijn kriebelschrift als dat van Jan. Het stof en steen van de stad dreef
ons dorstend naar groen en het gevierde Toscaanse landschap naar
buiten. We sloften - op zondagochtend - eindeloos door de arbeidersbuurt bij de Porta Roma, waar uit Nolen van woningen tientallen uiterst verzorgd geklede jongens en meisjes naar buiten kwamen, die in een wolk van stof op een scooter wegsuisden. De hele
buurt met poort en al was kinderlijk versierd met vlaggetjes en
sikkels-en-hamers voor het naderend feest van de Unita: dranktentjes met grote borden: 'drink op het welzijn van de communistische pers!', naleve arrangementen voor volksspelen en wedstrijden op de pleinen, grote plakkaten met voorstellingen van een
arbeidersgezinde Christus en een lichtschuwe, arbeidersvijandige
kerk. Maar ook buiten de stad kwam je niet in een natuur die je
opnam: je liep tussen de vuilgele tuinmuren waar de toppen van
olijfbomen en cypressen bovenuit staken en die alleen in een bocht
of en toe een uitzicht op het dal vrijlieten, terwijl we omhoogkronkelden en het stof en de scooters meekronkelden. Ook een
tocht naar Fiesole bleef - bekoorlijke - sightseeing. We lieten ons
samen met een groepje Hollanders, die ook van het congres naar
Florence waren afgezakt, met een bus naar San Gimignano en
Sienna voeren. Het landschap bleefschilderijachtergrond: gebrande
sienna met bleekgroene dotjes olijfboom en de sombere karteling
van de cypressen: langs de verdroogde rivierbedding met uitgebleekte stenen sukkelt een boertje met zijn ossewagen omlaag om
moeizaam in een poeltje een vat water te scheppen. San Gimignano
bleek een museumstuk van steen op steen op een steenrots, dat al
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zijn stenen armen triomfantelijk (of desperaat?) ten hemel heft,
een stuk middeleeuwen dat tot je verbazing bewoond blijkt: door
evacues die er vreemdelingenindustrie bedrijven. In Sienna had ik
langer willen blijven. Je kreeg de indruk dat de mensen er voor hun
plezier woonden en niet pas van de toeristen geleerd hadden over
het bekoorlijke schelpvormige plein voor de signoria te slenteren,
zoals de bewoners van badplaatsen pas van de vakantiegangers leren
om in zee te gaan.
Al hadden we geen spijt van onze Italiaanse reis, we vonden het
wel goed om weer naar huis te gaan. Jan was gewoonlijk op reis
te gespannen om er wezenlijke ontspanning in te vinden na de
bittere ervaring van de voorafgaande jaren.
Het congres had voor mij nog een staartje dat met een al eerder
sudderende ergernis samenhing. Een paar jaar tevoren had ik met
nog vijf andere schrijvers het verzoek gekregen voor het Haags
Dagblad beurtelings de literaire rubriek te vullen. De `redactie' van
die rubriek was een van de vele nominale baantjes van Victor van
Vriesland, maar in werkelijkheid liep alle contact met de medewerkers over de redacteur Schaper. Die artikelen werden met
f 35,- betaald, wat ik niet veel vond, vooral toen bleek dat ze ook
in de andere provincials Paroolbladen werden opgenomen, buiten
onze voorkennis. Maar mijn bezwaren daartegen werden eerst
recht wakker toen ik Van Vriesland bij een toevallige ontmoeting
hoorde mopperen over het schrijven van die beroerde kranteartikeltjes die je maar f zoo,- opbrachten. `Honderd?' vroeg ik, `ik
dacht f 3 $,-.' Hij trachtte zijn verspreking te verbloemen door over
zijn redacteurschap te reppen, wat me weinig overtuigend leek.
Kort daarna schreef ik in de Vrije Katheder een artikel `Aanslag op
het Rozenpried over Anna Blamans Eenzaam Avontuur. Zij had
char bezwaren tegen en wilde er eens over komen praten. We
werden het er niet over eens, maar het was een plezierig gesprek.
Een auteur met wie je een plezierig gesprek kan hebben over zijn
werk, zonder dat je het eens wordt, is zeldzaam en de moeite
waard. Omdat zij ook een van de zes Paroolmedewerkers was,
kwam het financiele beleid van de rubriek ter sprake. We besloten
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de andere critici aan te schrijven voor een gemeenschappelijk protest. Hetgeen gebeurde. Het kostte de heer Schaper weinig moeite
erachter te komen dat ik het was geweest die me toevallig het eerst
aan de vreemde uitzonderingspositie van onze `redacteur' gestoten
had, en hij kwam `eens praten'. Aangezien ik nets wilde beslissen
zonder de anderen bleef het voorlopig bij vriendelijk praten. Aan
het eind van ons gesprek vroeg Schaper, toen hij hoorde dat ik naar
het congres in Venetie ging, of ik een paar brieven voor de krant
wilde schrijven, of als er iets van uitzonderlijk belang was, telefoneren. Ik stuurde twee brieven, die op naam en groot opgemaakt geplaatst werden, maar ik ontving pas na herhaaldelijk
vragen bewijsnummers en geen honorarium. Er volgde een onverkwikkelijke briefwisseling, waarin Schaper weigerde iets te betalen,
omdat er nets afgesproken was. Tegelijkertijd verbrak hij de afspraak met de zes medewerkers en liet mij weten dat hij voortaan
zijn medewerkers wel incidenteel zou uitnodigen en naar zijn
taxatie betalen. Daarop meende ik namens en in overleg met de zes
een beroep op onze vakvereniging, de Vereniging van Letterkundigen, te moeten doen, en toen was Leiden in last, want in het
bestuur van de vereniging zat Victor van Vriesland en dus .. .
Nico Donkersloot, ook bestuurslid en in de klem tussen zijn
eerlijkheid en een solidariteit die blijkbaar niet verder dan de vriendenkring van het bestuur reikte, kwam er urenlang met me over
praten, en omdat hij geen redelijk argument kon aanvoeren voor
het bestuur om zich niet in de zaak te mengen, vond hij mij natuurlijk koppig en onredelijk. 1k kon - tegen betaling - de advocaat
van de Vereniging inschakelen om het honorarium voor de brieven
op te eisen. Maar ik moest toch begrijpen . . . Nee, ik begreep het
niet en ik wou het niet begrijpen: als dit het resultaat was van al het
werk dat we in de opbouw van de Federatie van kunstenaars gestoken hadden, om kunstenaars en schrijvers iets te bieden van de
bescherming door solidair optreden, waar iedere georganiseerde
arbeider aanspraak op kon maken!
Ik trok ten slotte de consequentie uit het blijkbaar ononverbrugbare meningsverschil en bedankte voor het lidmaatschap van de
Vereniging van Letterkundigen. Antwoord: een vriendelijk-aan[169]
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dringend verzoek, door alle bestuursleden ondertekend, om dat
terug te nemen. Ik antwoordde met een ironisch zinnetje: `Wo
alles liebt, kann Karl allein nicht hassen.' Het werd blijkbaar als een
instemmend antwoord opgevat, ik bleef non-actief lid, tot ik bij
onze verhuizing naar Groet in ' 59 me terugtrok, evenals uit de lege
gemeenschap van de PEN.
Ook Jan vond een sudderende ergernis terug. Al in de vooroorlogse jaren had hij in de gesprekken die hij en Hans graag over
hun beider vakken hielden, een parallel getrokken tussen de ontwikkeling van de geschiedwetenschap en de splitsing die zich in de
natuurwetenschap had voltrokken, waar zich uit de experimentele
en onderzoekende wetenschap een theoretische had losgemaakt,
omdat bij de uitbouw van de natuurwetenschappen de bezinning
op de problematiek van het yak niet meer kon komen van een
`moeder der wetenschappen', de filosofie, die haar kinderen niet
meer kon volgen in hun groei. Hetzelfde gold voor de geschiedwetenschap. Ook daar lag een hele problematiek, die alleen vanuit
kennis van het vak kon worden aangepakt, en nu slechts incidenteel
ter sprake kwam. Een problematiek die hij in zijn inaugurele rede
van ' 39 had aangeduid als voortkomend uit de door de voortschrijdende specialisatie veroorzaakte vergruizing van ons geschiedbeeld. Toen al had hij de term theoretische geschiedenis gebruikt
om het nieuwe vak aan te duiden dat deze specialisatie en al wat
daaraan vast zat tot zijn eigenlijke onderwerp moest maken. In onze
Limburgse verbanning in mei ' 44 werkte hij die gedachte uit en in
'46 legde hij die aan het Nederlandse Filologencongres voor. Toen
hij in ' 45 zijn taak aan de universiteit weer opnam, werd de oude
indeling vaderlandse en algemene geschiedenis vervangen door de
zoveel organischer : middeleeuwen en modern, en bij zijn opdracht
voor de laatste werd de theoretische geschiedenis aangehaakt.
In het voorjaar van '48 vroeg het Amerikaanse Journal of the
History of Ideas Jan om een artikel over theoretische geschiedenis, en
naar aanleiding daarvan nodigde een paar maanden later D'Arms,
de vertegenwoordiger van de Rockefeller Foundation in Europa,
hem uit eens met hem te komen praten in het Hotel des Indes in
Den Haag. Of Jan een plan had dat de Rockefeller kon ondersteu[17o]
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nen? Ja, een beredeneerde bibliografie van de theoretische geschiedenis. Begin '49 kwam er een toezegging van een 'grant' voor een
reis van drie maanden, waarop Jan aan een aantal universiteiten in
de States de theoretische geschiedenis zou introduceren. De Amerikaanse historicus Kroeber zou een conferentie organiseren, waar de
opzet voor een theoretisch-historisch internationaal tijdschrift met
bibliografie zou worden uitgewerkt. We vroegen een visum aan en
bereidden er ons op voor, half april te vertrekken. Op 5 april kwam
bericht dat het visum geweigerd was. Jan kon zich daar niet bij
neerleggen. We gingen naar het departement in Den Haag om daar
de zaak voor te leggen en spraken er met SchOlvinck, die grote verontwaardiging toonde en zich spontaan verdiepte in mogelijkheden
om dit `misverstand', want dat moest het natuurlijk zijn, uit de
wereld te helpen. Maar midden in zijn beschouwing brak hij af:
hadden we bezwaar ons even in een zijkamer terug te trekken, hij
moest even . . . We vonden het een wat plompe procedure, maar
wat konden we anders doen dan de deur achter ons dichttrekken?
Tien minuten later deed een andere SchOlvinck hem weer open:
onzeker, aarzelend. 'We beschikken natuurlijk over geen enkel
machtsmiddel.' Had hij de BVD opgebeld ? Wij, maar vooral
anderen gelukkig, lieten het er niet bij. Hans, die in die tijd voorzitter van de technische atoomcommissie van de Verenigde Naties
was, alarmeerde zijn Amerikaanse vrienden, Toynbee bemoeide er
zich mee en Van Kleffens, die toen ambassadeur was in Washington.
En D'Arms natuurlijk. April '5o kwam er een brief van de Attorney
General dat, ondanks het feit dat men ons daar als `inadmissable
aliens' bleef beschouwen, we voor een halfjaar in de States zouden
worden toegelaten. Onze vreugde, omdat blijkbaar toch niet iedere
Amerikaan een McCarthy was, bekoelde een beetje toen we met
de brief naar het consulaat gingen voor een nieuwe visumaanvrage:
of ze die brief mochten hebben om hem in Washington te laten yerifieren op zijn echtheid. Wij vonden een fotokopie genoeg. Die is
ook verzonden, maar een antwoord is er nooit op gekomen.
In zijn `Noten' schreef Jan na het eerste gesprek met D'Arms
spontaan neer dat het grote invloed op zijn later leven zou kunnen
hebben. Dan, na enig nadenken: 'Cliche, wat zou het anders bete[' 7"
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kenen dan dat enige jaren lang een paar dozijn mensen in het buitenland bij het horen van mijn naam zich een gezicht zullen voorstellen, of een titel van een boek.'
Minder persoonlijk bezien waren de zaak-Suys en de weigering
van ons visum alleen maar een paar symptomen van de wereldwijde tragiek: de escalatie, zoals dat tegenwoordig met een mooi
woord heet, van de koude oorlog. Andere symptomen in de eigen
omgeving bleven niet uit : ieder spontaan eenheidsstreven van vlak
na de oorlog verkruimelde of viel uiteen onder de druk van de verzuiling. Het groots opgezette plan voor een monument voor de
gevallenen en vermoorden onder de mensen van de universiteit,
waar Jan ook bij betrokken was geweest, verschrompelde in '49
onder de harden van de vergevers en vergeters tot een schamel
gedenkplaatje. Het directoraat van het Instituut voor Oorlogsdocumentatie, waar Posthumus zo ondoordacht Jan voor bestemd
had, was opgedragen aan Louis de Jong, wat een uitstekende keuze
zou blijken to zijn, maar de bestuursraad kreeg een zo zorgvuldig de
`objectiviteit' waarborgende, verzuilde samenstelling, dat Jan er
zich niet meer in thuis voelde. Binnen en buiten de universiteit
begonnen de tegenstellingen en verschillen zich weer dieper in to
groeven. En nu Jan eenmaal een figuur op de voorgrond was geworden, was het onvermijdelijk dat principiele bezwaren door de
o zo licht gegriefde ijdelheid van de geleerden werden onderstreept. In '49 publiceerde Jan het Apparaat voor de Studie der Geschiedenis, het vademecum dat wij in onze studententijd zo smartelijk gemist hadden en dat hij met hulp van zijn assistenten had opgesteld en in de volgende jaren zou blijven bijwerken. Een collega
sprak hem daar op verbolgen kritische toon over aan, en toen Jan er
zakelijk op in ging kwam het nevenmotief los : kan je zulk werk
veroorloven, want jij hebt een lector tot je dienst.' Een andere
collega, die juist zijn intreerede had gehouden, vertelde lachend dat
Geyl zich erover beklaagd had dat in de oratie wel Huizinga en
Romein geciteerd waren, maar hij niet.
We zouden in de komende jaren meer van die schokjes van vervreemding ervaren, maar voorlopig vielen ze weinig op in de
stroom van activiteiten waarin we, en vooral Jan, betrokken wer[17-21
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den. Daar waren om te beginnen de vele uitnodigingen voor lezingen. 1k ben geen geboren redenaar en Jan was dat eigenlijk ook niet,
maar met zijn enorme ijver en plichtsgevoel en ook wel zijn behoefte aan een gehoor had hij zich daarvoor veel meer getraind dan
ik. Veel van zijn ideeen en theorieen heeft hij dan ook in een – zij het
zeer voldragen – spreekvorm naar voren gebracht. Omdat ik me
toch altijd meer op mijn plaats voelde achter mijn bureau dan
achter een katheder, werden mijn voordrachten meer voorgelezen
essays. De essay-vorm trok mij meer en meer aan als half literaire,
half wetenschappelijke uitingsvorm, die om een behoorlijke maar
niet topzware documentatie vroeg, een zekere speelsheid van invallen toeliet en een vrije beweeglijkheid op dat terrein tussen literatuur, sociologie en geschiedenis, waarop ik me thuis voelde. In
'57 bundelde ik op voorstel van Alice von Eugen een aantal van die
essays en kortere artikelen in Spelen met de Ted. Ik sprak voor universitaire groeperingen en vooral in vele hoeken van het land voor
het Humanistisch Verbond, waarin ik ook een tijdlang deel uitmaakte van een onderwijscommissie, een van die vele goedbedoelde pogingen om enige beweging te krijgen in het verstarde mechanisme van ons verzuild onderwijs. Jan gaf, een beetje aarzelend,
omdat hij altijd weer het werk aan Het Boek opzij moest schuiven,
gehoor aan een aantal uitnodigingen uit binnen- en buitenland.
In het voorjaar van '5o maakten we een toer langs Hamburg,
Aarhus, waar we een aanwinst ontdekten in de verdeenste Duitse
emigrant Geiger, die helaas enkele jaren later op een reis naar
Amerika stierf, en Kopenhagen. In de zomer reisden we met Jac.
Presser in zijn auto naar Bazel voor de plechtige instelling van het
lectoraat Nederlands aan de universiteit, dat tot onze voldoening
aan Huib Huber Noodt werd opgedragen. Op de terugreis bezochten we in Charleville Bart, die daar in een oude steengroeve
zijn eenzaam tentje had opgeslagen om er naar voorwereldlijke
schelpdieren te graven.
In '49 had Jan in De Nieuwe Stem zijn noodkreet: 'De ivoren
toren onder hoogspanning' gepubliceerd. Posthumus, die inmiddels directeur van de uitgeverij Brill was geworden, reageerde
daarop met een spontaan aanbod van een contract, dat de uitgave
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van zijn veeleisende boek mogelijk wat weer zeker kon stellen.
Jan was daar heel gelukkig mee, en regelrecht verontwaardigd, toen
ik een tikje boosaardig : `Gewetensgeld% mompelde.
Intussen werd duidelijk dat D'Arms zich niet door de beslissing
van de CIA had laten intimideren. Ik neem tenminste aan dat niet
buiten hem om Jan in november '49 werd uitgenodigd, deel uit
te maken van het overleg van een 'Commission of experts on the
comparative study of cultures', die onder auspicien van de Unesco
in Parijs bijeenkwam. Pos raadde ons aan, zoals hij ook altijd bij
verblijf in Parijs deed, bij het Nederlandse paviljoen van de cite
universitaire voor onderdak aan te kloppen. We kregen een briefje
terug van de directie, dat er geen plaats was, maar dat er in de buurt
een hotel voor ons besproken was. Toen we ons aan het paviljoen
meldden om te bedanken voor de bemiddeling met een bloemetje
voor de vrouw van de directeur in de hand, werden we op de
drempel van hun woning ontvangen, en weer gafons dat even zo'n
schokje van vervreemding. Het hotel was een gribusje en ver van
de Unesco verwijderd, maar daar hadden we geen spijt van, omdat
we bij het ontbijt in de buurt en de lange metrotochten in de
vroege ochtend iets minder toeristisch aankeken tegen het – vrij
miezerige – leven van de gemiddelde Parijzenaar, al ontluisterde
de stroom van slecht gevoede, in slechte C & A geklede ateliermeisjes wel onze illusie van de bekoorlijke Parisienne.
In augustus 'so, toen het wel al duidelijk werd, dat er in Washington weer een kink in de kabel was gelegd, kwam Ralph Turner,
die toen belast was met de voorbereiding van de door de Unesco
uit te geven History of the Cultural and Scientific Development of
Mankind, naar Amsterdam, zoals we achteraf begrepen om Jan te
peilen als medewerker. Onze eerste indruk toen hij daar, log van
postuur, in een slordig openhangend overhemd, broek ophijsend
voor ons stond: een Boer uit Texas of Arizona. Maar dat viel
honderd procent mee: hij bleek een bijzonder scherpzinnig, nuchter, maar allerminst oppervlakkig, ruim geinteresseerd, radicaal
denkend en rechtuit plezierig mens te zijn. Over de History, toen
nog maar een vaag plan, is bij die gelegenheid, meen ik, nog niet
gesproken. Dat zou pas in ' 54 ernst worden.
[174]

VIII

Een onmiddellijk gevolg van het afspringen van Amerika was dat
we nu al onze aandacht op het Indonesische plan gingen richten.
Wij behoorden tot de weinige Hollanders die al in de eerste wereldoorlog de redelijkheid erkend hadden van de leuze : Indonesia los
van Holland, die toen in het algemeen nog als revolutionair, irrealistisch, ja, verraderlijk klonk. Nog in '32 verweet een criticus van
Machten van deze Ted in het Handelsblad Jan, dat hij de `opstandige'
benaming Indonesia gebruikte, een term die bij voorbeeld Snouck
Hurgronje als meer adequaat al tientallen jaren eerder verkozen
had. Uit diezelfde tijd ('31) dateert al de losse en verboden verspreiding in Indonesia van het hoofdstuk Het Ontwaken van Azle,
uit de vertaling van Harmsworth's wereldgeschiedenis.
In '47 dook in universitaire kringen in Indonesia het plan op om
Jan, met zijn collega Wertheim, die kort tevoren in Amsterdam benoemd was voor de sociologie van Zuidoost-Azie, voor een gasthoogleraarschap uit to nodigen, maar het heeft, zoals Prijono in
een begroetingsrede in 'si op Djakarta verraadde, 'vier jaar strijd'
gekost voor het zo ver was. Jans critici in het vaderland zouden
vermoedelijk gecommentarieerd hebben: `dus ook daar een omstreden figuur'. Inderdaad, voor zover hij als marxist er een grote
aanhang had onder de maatschappelijk revolutionairen, zijn tegenstanders onder de alleen nationaal opstandigen, voor wie na de
verovering van de onafhankelijkheid de kous of was. We zouden
daar nog wel meer van merken.
Maar ook bier in Holland zat tegenstand. Al tijdens de RondeTafel-conferentie overlegde Jujono met Wertheim en Jan, en op het
[175]
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overleg volgden telegrafische en schriftelijke uitnodigingen. Jan
ging zich serieus bezig houden met de vraag hoe hij in de korte
periode van een cursus voor de Indonesische studenten, voor wie
naar hij wist nauwelijks nog zo iets als een historische opleiding
bestond, de meest stimulerende inhoud aan zijn colleges zou kunnen geven. Hij ontwierp er twee: het eerste een antwoord op de
vraag naar de oorsprong van hun onafhankelijkheid, een uitwerking van Het Ontwaken van Azle, het tweede een antwoord op de
vraag waardoor die onafhankelijkheid zo lang onderdrukt was,
waaraan Europa de verovering en langdurige handhaving van zijn
wereldoverheersing te danken had.
In het voorjaar van 'so maakten we een nadere afspraak met
Rum, die toen de Republiek in Den Haag vertegenwoordigde.
Ik zeg 'we', omdat ik me alleen bereid verklaard had mee te gaan
als men mij daar ook een of andere opdracht wilde geven, omdat ik
in een land waar zo veel te doen was niet een jaar als toerist wilde
rondflaneren. De plannen werden verder uitgewerkt bij een bezoek
van Djojodiguno en Sastroamidjojo in de zomer van 'so. Intussen
had Jan, nu de zaak ernst scheen te worden, het curatorium gepolst
over een jaar verlof-buiten-bezwaar. Daar traineerde men met
antwoorden, en stelde bij navraag de zaak uit tot minister Rutten
terug zou zijn van een reis naar Indonesia om daar poolshoogte te
nemen. Waarop die orientatie zich richtte en waarom wel royaal
verlof naar elders werd verleend bleef onbeantwoord. In '51 hadden we een ontmoeting met Sardjito, de toenmalige rector van
Djokja, en Prijono in Parijs, waar we voor een conferentie van de
Societe de la culture europeenne met de Wertheims samen heengetrokken waren, en waarbij zij op een beslissing aandrongen. Op
9 augustus hoorden we langs een omweg dat er voor de cursus
'5 I–'5 2 een verzoek om Jan voor die periode of te staan aan het gemeentebestuur was gericht, en bij navraag bleek dat daar inderdaad
al een paar weken een telegram onder het loodje lag. Was het een
reactie op dit zoetjesaan saboteren van Hollandse zijde, dat nu uit
Indonesia het visum weer uitbleef, of was het een fase van de `strijd'
waar Prijono van sprak? Volgende kink in de kabel: de Indonesische regering nodigde Hjalmar Schacht uit, even de verwarde
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fmanciele situatie van de Republiek te komen regelen, en Wertheim, naar zijn aard spontaan verontwaardigd, trok zich terug.
Wij vonden dit beroep op de doekoen, zoals we het later door verstandige lieden in Indonesia hoorden noemen, wel dom en naief,
maar geen reden om onze afspraak te verbreken. Wertheim is dan
ook op zijn besluit teruggekomen en heeft later een welbesteed jaar
in Indonesia doorgebracht, maar wij bleven het betreuren dat we
niet samen reisden.
Intussen drong de tijd, temeer omdat we een maand voor de
reis per boot moesten rekenen, want Jan had kennelijk een met vele
redelijke motieven (met name zijn grote boeken-bagage) ondersteunde onoverwinnelijke afkeer van de lange vliegreis, en ik was te
verliefd op varen om me daartegen te verzetten. En zo voeren we
niet voor eind oktober uit en . . . veertien dagen later nog eens opnieuw, nadat ter hoogte van Brest in de mist een tanker met zijn
plechtanker onze Radjah als een sardineblik had opengesneden en
we voor reparatie waren teruggekeerd.
In mijn boekje Met eigen ogen heb ik verslag gedaan van onze
Indonesische belevenissen. Ik bepaal me bier daarom tot een terugblik van hieruit en onvermijdelijk gekleurd – en niet in pasteltinten! – door wat er sindsdien gebeurd is. Niet dat we ooit het
gevoel hebben gehad in Indonesia de wittebroodsweken der Bevrijding te beleven en dat ik daar achteraf teleurgesteld op terugzie.
Daai ;oor waren we alleen al voldoende gewaarschuwd door de
eigen bevrijdingsperiode die vlak achter ons lag. We waren niet
blind voor de beangstigende, overweldigende problematiek van
het achtergebleven, achtergehouden land, voor mij vaak even benauwend als de tropische natuur, die ik dadelijk weer als een bijna
persoonlijke vijand herkend had. Tijdens de grote oversteek waren
we in een storm terechtgekomen die de temperatuur betrekkelijk
laag Meld, maar toen we Sumatra naderden veranderde dat, en toen
ik een keer op het midden van de dag naar de brug klom, had ik
opeens weer die machteloze gewaarwording die nog heel iets
anders is dan ons zomers door-de-hitte-bevangen-worden, het gevoel te worden neergeslagen door een verzengende stroom van
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licht van de loperen ploert', een onweerstaanbaar en ondoorgrondelijk beheerst worden, de machteloosheid van de naakte
mens tegenover de natuur, die wij in het Westen ten bate van ons
rationalisme en zelfbesef hebben leren indammen, maar die 'het
Oosten' pas de baas zal worden door waterstaatkundige beheersing
van de aarde, waaruit de mens leeft, door aangepaste woningbouw,
hygiene en airconditioning. Zolang die er niet zijn overwoekert de
goena-goena het menselijk bestaan, zoals het woekerend donkergroen van de tropische natuur de beheerste bloei van de tuinen en
de ruins van het plantersparadijs Brastagi overwoekerd had. Ilc
heb het nog intenser ervaren, toen ik slapeloos zwetend, vastgebonden in een rekverband en ontmenselijkt door de dysenterie in
het ziekenhuis in Djokja lag, verdoofd door het schelle sjirpen van
de krekels en al die andere op je aandringende geluiden van 'de
stile tropennacht', en de speldeknopkleine miertjes treiterig aan
mijn onbereikbare tenen knaagden: voorspel van het aansluipend
bederf.
Op Priok werden wij afgehaald door een groepje hoogleraren in
een politiebootje, begeleid door een soort lijfwacht van `studenten
van de politieacademie' in een Westpoint-achtig uniform. Onze
verbazing ging nog niet zo ver dat we aan een nieuwbakken BVD
dachten, maar bleef zich toch even verzetten tegen het enthousiasme van professor Sunarjo over `zijn' academie, die hem kennelijk
nader aan het hart lag dan de wetenschap.
De recente ontwikkeling in Indonesia, de ontwikkeling ook in
andere ex-koloniale landen, heeft ons geleerd, wat enig doorzicht
en mensenkennis wel hadden kunnen vermoeden, hoe groot de
aantrekkingskracht van de militaire macht en van het symbool
daarvan: het uniform met de rij lintjes links op de borst, moest zijn
voor hen die nu in deze nieuwe landen eindelijk ook eens aan bod
kwamen. Kennis mag dan macht zijn en er mocht dan in voor de
inheemsen tot voor kort vrijwel onbereikbare intellectuele beroepen als advocatuur en geneeskunde dik geld te verdienen zijn, wat
zich ook weer in macht laat omzetten, ze missen toch die fysieke
gezagssymboliek die de krijgsmacht voor al te velen nog altijd zo
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fascinerend maakt. Dat laat zich demonstreren aan een woekering
van generaals en kolonels in ex-koloniale landen, maar even goed
aan het enthousiaste mallotenpubliek dat in het atoomtijdperk nog
altijd te vinden is voor de lugubere komedies van parades en taptoes. Het is nu al een vast `ontwikkelingspatroon' geworden: hoe
gretig laten Aziaten en Afrikanen zich in de v s en elders ontwikkelen tot heren in uniform, hoeveel `ontwikkelingshulp' neemt de
vorm aan van vaak al verouderd vernietigingsmateriaal en van
steekpenningen omgezet in imposante slean en andere statussymbolen, allemaal begeleidingsverschijnselen van een nieuw, verkapt en economisch kolonialisme. Hebben wij met onze zoveel
betere scholing in het camoufleren van corruptie en het versieren
van corruptieschandalen en met onze hogere levensstandaard veel
reden tot gekritikaster? Wel vraag ik me of wat er in dit geval van
Jans `premie op de achterlijkheid' terecht komt na de regressie van
de recente ontwikkeling: het uitmoorden van communisten en
`communisten', het generaalsbewind onder voogdij van een comite
van `donorlanden'. Waarom hebben China en Rusland wel hun
economische achterstand kunnen benutten door 'de buikriem aan
te halen' en India en Indonesia niet ?
Van dat alles was in ' 5 1 nog niet veel te voorzien. Het ging niet
goed in Indonesia: de roepiah zakte, de rijstprijs steeg. Jan, die in
Oran en Aden al even had kennis gemaakt met de realiteit der
Aziatische armoede, keek er nog wel ontzet naar, wanneer op
Malioboro in Djokja, zodra de Chinese winkeliers 's avonds hun
trottoir-uitstallinkjes hadden opgeruimd, de daklozen daar hun
matjes spreidden voor de nacht. Er waren allerlei dingen waar je
even een schokje en soms een schok van kreeg, maar in het koloniale tijdperk waren er zoveel van die schokeffecten geweest .. .
voor wie daar gevoelig voor was. Kleine schokken: de betjatrapper die, misschien iets beter betaald, niettemin het onwaardig
bedrijf van de riksjakoelie heeft overgenomen. Een bezoek aan het
ministerie van onderwijs in een groot voormalig gouvernementsgebouw, waar je bij het passeren van de toiletruimte plotseling een
verstikkende urinelucht tegenslaat maar je moet oppassen met het
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hanteren van dergelijke beschavingsnormen. Zo iets yak ons namelijk op omdat zindelijkheid voor ons een zwaarder wegende beschavingsnorm is geworden dan bij voorbeeld intelligentie of
barmhartigheid, en omdat in ditzelfde ruim-koloniale gebouw in
de goede koloniale tijd de godin Hygieia wel vereerd werd. Maar
in de keldertoiletten van een groot restaurant op de Piazza Vittorio
Emmanuele in Florence, eeuwenoud Europees cultuurcentrum,
hadden we soortgelijke ervaringen opgedaan. - Het Garuda-hotel
in Djokja, het oude, weelderig opgezette hotel Djokja van de
feestende suikerplanters, was snel afgezakt naar wat voorlopig nog
een Indonesisch niveau van hygiene en comfort zou zijn, met
lekkende kranen, verrotte badkamerroosters en algehele verwaarlozing. Met een restaurant waar djongossen in vlekkerige jasjes de
koffie gelijk opdienden met de soep, en de rijst werd opgeschept uit
grote, niet warm gehouden en, erger, niet tegen vliegen afgeschermde bakken.
Grotere schokken: onze grote bagage wordt na enig heen en
weer geschrijf per vliegtuig verzonden van Djakarta, omdat vervoer langs de weg te onveilig is. We gaan vanuit Djokja op weg
voor een uitstapje naar de Borobudur, wat in het veilige koloniale
tijdperk de Hollanders bij voorkeur in heldere maannachten deden.
Aan de rand van de stad raadt een militaire patrouille ons dringend
aan deze keer liever de Prambanan te kiezen, omdat een gedrost
regiment aan deze kant de streek afloopt. De trein door de Preanger
rijdt onder militaire bewaking en de branie-ige soldaatjes springen
telkens kloek op de balkons als de trein langzaam gaat rijden in een
bocht. Maar onveiligheid is erger naarmate ze zich op groter afstand voordoet: we voelden ons er evenmin door bedreigd als door
de slangen en andere enge beesten, die tot het traditionele angstpatroon van de tropen horen.
Je hoort van Hollandse, maar ook van Indonesische bedrijven
die werkeloos staan te verroesten, over waterwerken waarvan
verwaarlozing tot overstromingen moet gaan leiden, over de
- overigens niet nieuwe - armoede en honger in het Zuidergebergte, waar pogingen tot bebossing om de ver voortgeschreden erosie
te stuiten gedwarsboomd worden door de wantrouwige onwil van
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de bevolking, die geen genoegen neemt met de belofte voor morgen en vandaag de jonge boompjes voor brandstof kapt. Op
Brastagi was het nog al te duidelijk, ondanks de overwoekering van
alang-alang en oerwoud, dat de woede van de bevolking was uitgebarsten tegen de uitdagende rijkdom van de overheersers. Daar
ook alleen was iets van een vijandige, uitdagende houding merkbaar bij de militairen, die volleybal speelden op het tennisveld
naast onze villa - eens het buitenverblijf van . . . Colijn! Op Djokja,
waar je als blanke al niet minder opviel in het straatbeeld dan op
Brastagi, en waar de herinneringen aan de 'politionele acties' toch
niet minder levendig moesten zijn dan bij ons de Duitse, schoven
de marktvrouwen hun manden op zij voor mijn nog wankele stappen na drie maanden ziekenhuis, en waren niet minder vriendelijk
dan professor Djojo, die een van zijn zoons in de strijd verloren had.
Ik sta altijd wat verbluft tegenover reizigers en journalisten die
na een verblijf van een paar weken in een land waarvan ze de taal
niet spreken, gedetailleerde beschouwingen en beoordelingen afgeven over 'het' leven in Moskou of Buenos Aires. Ik heb het in die
driekwart jaar in Indonesia nooit verder gebracht dan het boeken
van lange lijsten vaak zeer tegenstrijdige debet- en credit-posten.
Ook veel credit. Er was dan toch maar in deze berooide, naoorlogse
tijd een wasdom van het onderwijs, zoals de rustige 'welvarende'
koloniale periode nooit gekend had. Toen we al dadelijk op Medan
getroffen werden door de drommen kinderen, meisjes en jongens,
met boeken en leitjes op weg naar school, vaak op de frets (!), herinnerden we elkaar aan die Amsterdamse professor die ons in de
jaren dertig vol trots verteld had over zijn zoon bij Onderwijs in
Batavia, die daar zo belangrijk zou hebben bijgedragen aan de bezuinigingen . . . op het volksonderwijs.
Op Java hebben we persoonlijk nooit iets van vijandigheid gemerkt, hoogstens afzijdigheid en onverschilligheid. Toen we van
Djokja uit het oude Hollandse vakantieoord Parang Tritis aan de
Zuidkust trachtten te bereiken, moesten we halt maken voor de
ingestorte brug over de Opak. Op de terugtocht bleven we in de
modderkuilen van een verwaarloosde landweg steken en mochten
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zelf met onze handen de graszoden uitgraven om weer vlot te komen : de omstaande dorpelingen keken belangstcllend, maar zonder
hulp of gereedschap aan te bieden, toe. Op een thee- en een kinaonderneming, waar we gast waren, smeulde onder de zorgeloze
koloniale gastvrijheid iets van de vrees voor een overval, waartegen 's avonds zorgvuldig werd afgegrendeld, men sprak er wat
mopperend over moeilijkheden met personeel en door vakverenigingen opgedreven looneisen. Maar in de toon over %tin' mensen
was niet die giftige en minachtende vijandigheid van de oude kolonialen in de steden. Het was ook in die laatste kringen vooral dat je
de schadelijk lachende verhalen te horen kreeg over roof in de
haven, over vakverenigingen – ja, laat me niet lachen, die hebben
ze bier nu ook' –, die elkaar van haven tot haven doorgeven waar
de buit zit, over omgekochte politie. Maar de vraag drong zich
altijd weer op, precies zoals nu in Vietnam en overal ter wereld
waar de rijkdom de armoede exploiteert: wie werden er gecorrumpeerd en wie corrumpeerden? Op Priok, werd er verteld,
stond een goedang vol vleugelpiano's, overgeleverd aan de witte
mieren, die een hoge ambtenaar van Onderwijs, vermoedelijk in
grootheidswaan en gestimuleerd door een goed commissieloon,
had aangeschaft voor de scholen, waar niemand er raad mee wist.
Maar wat had de agent verdiend, die zijn grootheidswaan zo had
weten te prikkelen en op zijn armoe had gespeculeerd, want de
salarissen waren laag en iedere ambtenaar met een vast inkomen
kreeg zijn hele familie 'op het erf'. Je kreeg vaak de indruk dat bij
het scheiden van de koloniale markt een aantal lieden erop uit waren nog eens even een voile vleet binnen te halen. Hebben Nederlandse uitgevers de leerhonger niet uitgebuit om aan de Indcnesische scholen tonnen leerboekjes kwijt te raken die helemaal niet
aan het onderwijs daarginds waren aangepast ? En had een groothandelaar in bedrukt papier ons niet f 20000,- aangeboden, wanneer we kans zagen bij de Djokjase universiteit een bibliotheek te
plaatsen, die vermoedelijk heel wat winkeldochters in plechtige
banden zou hebben bevat, maar niet de selectie die daar op dat
ogenblik het dringendst nodig was? En nu spreek ik alleen nog
maar over het terrein dat ik zelf kan overzien.
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Op de creditzijde kwam vooral het enthousiasme, het aan het
werk willen, het plannen maken. Zeker, niet bij alien. En met veel
persoonlijke eerzucht, persoonlijke winzucht ook, zegt het toeziend paternalisme. En alweer : is het bier anders, waar de kansen
dan toch altijd nog zoveel beter gelegen hebben? Het enthousiasme
van een man als Mohammed Said, die ons met bescheiden trots zijn
moderne school in opbouw liet zien. Ik was geschokt toen ik hem
onlangs voor de TV zag om met dat maar al te bekende koloniale
verlegen glimlachje te vertellen dat het nu allemaal zo best ging.
Er was ook de verrassende bekoring van de grote eerlijkheid en
openheid van deze `gesloten oosterlingen' tegenover mensen aan
wier solidariteit ze niet behoefden te twijfelen. De gesloten oosterling is een mythe, ofliever : een koloniale verschijningsvorm van de
gerechtvaardigde achterdocht. `Stel je voor,' zeiden we tegen elkaar, `dat ze als vreemdeling op het departement in Den Haag met
Luns of Gielen zo'n eerlijk gesprek zouden kunnen hebben over
fouten, tekorten, achterstand, verzet, gewapend en verholen, en
corruptie in eigen land!'
In december '51 kwam Soekarno – nu wel definitief laltgestelle, een zielige, dikke, oude man, die zich overeten heeft aan de
macht en de weelde, waarmee het lot en zijn vijanden hem gevoerd
hebben – Soekarno kwam naar Djokja om op een nog onontgonnen terrein buiten de stad, waar haastig een paar feestelijk versierde
pendoppo's waren opgeslagen, de eerste steen te leggen voor het
universiteitscomplex. Jan gaf nog colleges in een van de gebouwen
van de kraton, die de sultan daarvoor beschikbaar had gesteld.
Soekarno hield een rede voor de studenten, die veel indruk op mij
heeft gemaakt, hoewel hij Indonesisch sprak. Dat was althans de
bedoeling. Maar zijn thema was: Bezeten zijn van een idee (zo in het
Hollands) en de teneur ervan laat zich het best samenvatten door
een term te gebruiken, waarop Jan juist gekomen was door zijn
Indonesische ervaring bij zijn historische in te haken: de Indonesialeefde nog voort in het algemeen menselijk patroon. Daartegenover stond het westers patroon van tijd-is-geld, van strevende
eerzucht en wedijver, van opvoeding, niet binnen een traditioneel
patroon, maar naar een zo rendabel mogelijk doel, van doordrijven
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en doordrammen, het patroon dat zij zich eigen zouden moeten
maken, wilden ze zich ooit werkelijk van de westerse overheersing
bevrijden. Ze moesten bezeten zijn van de idee van de revolutie en
alles waar dat woord voor stond. Het was duidelijk dat hij al het
positief-voorbeeldige van het westers patroon tegenover zijn lakse'
IndonesiErs naar voren wilde halen, het was ook duidelijk dat hem
daarvoor in zijn eigen taal de sleutelwoorden ontbraken, die hij
daarom telkens aan het Hollands ontleende. Door die sleutelwoorden en doordat hij een weergaloos spreker was kon ik met mijn
beetje pasarmaleis zijn rede vrijwel volgen. Ik weet niet of die rede
ooit gepubliceerd is; het zou zeker de moeite zijn hem to analyseren
op de sleutelwoorden, waarvan ik er haastig een reeks opschreef
in mijn zakboekje, zoals: studie – reactie-, verwordings- en overgangsverschijnselen – sociaal denkend – korang (tekort aan) elan –
afglijdingsproces – grondmateriaal fang essentieel – struggle for life
– analyse sindiri (zelfanalyse) – zelfopvoeding – zelfstandig studeren
– precies – here is the way out, there is no journey's end – volwaardig mens en strijder – obsessie e.t.q. Verder wees hij de literatuur op
zijn taak tot taalvorming met verwijzing naar Hooft, citeerde
Carlyle's Heroes and Heroworship en Jean Christophe. Van een hele
Hollandse zin: 'De hemel verwerpt het gesjacher met meer of
minder, men moet zich geheel geven' was niet duidelijk of het een
citaat was. Het briljante slot dat als de Idee de persatoean Indonesia
vierde met Irian als eerste doel, werd voor ons en zou later meer en
meer worden het begin van een `afglijdingsproces'. Een proces
waarbij hij de Ideeen, waarvan hij bezeten had willen zijn, meer en
meer zou verloochenen voor pseudo-ideeen of eigenlijk voor veroveraars- en heersers-ideeen uit het oude patroon, omstraald door
de glamour van de filmheld: Irian, de confrontatiepolitiek tegenover Maleisie, een proces waarin niet de Idee zegevierde, maar de
trucs van het westen en de handige jongens in uniform die zich
daaraan hadden aangepast, hem als de ongevaarlijke komediant, de
dikgevoerde erotomaan, die Boeng Karno geworden was – ook
met zijn harem bleef hij in het oude patroon steken – konden uitschakelen en opzij schuiven. Kwam dat alles omdat hij Been Lenin
en geen:Mao was? Of lagrlhet zo – en dan had Soekarno door zijn
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rede althans getoond daar iets van te doorzien – dat in Indonesia,
evenals in India de basis ontbrak voor het `dognat i peregnat'
(inhalen en voorbijstreven) van de Russen en er daarom geen
plaats was voor een Lenin of Mao ? Ik zou oneindig veel meer van
de geschiedenis en de huidige situatie van Azie moeten weten om
die vraag ook maar bij benadering te kunnen beantwoorden.
De Indonesische reis was voor mij een herkennen en ontmoeten.
Herkennen van India, ontmoeten van Indonesia. Herkennen van
de dreiging van de tropische natuur, waar mijn malariavisioenen in
herleefden, vertederd herkennen van 'de tienduizend dingen',
bloemen en planten, het Indische huis met zijn enorme dak, zijn
enorme voorgalerijpilaren en de marmeren vloeren die zo lekker
koel aanvoelden onder je blote voeten. De silhouetten van vulkanen, palmen en vrijstaande waringins, de warongs langs de weg, de
deinende gang van de jukdragers en de fiere van de vrouwen met
een last op het hoofd, de koele aantrekkelijkheid van een baleh met
een gladgevlochten mat erover. De geuren meer dan de kleuren,
die wegblikkerden in de felle zon, doyen in de korte schemering en
overwoekerd worden door het machtige groen van het tropische
landschap. Het nevelig groen-en-blauw van de vergezichten en de
kleuruitbarstingen van de zonsondergangen. Herkennen van de
taal die ik bijna vergeten dacht : het ene woord na het andere van
mijn schamel Maleis komt weer boven. Maar hoe duidelijk komt
bier de betekenis naar voren van het werk door mannen als Takdir
Alisjabana, Fokker (een Hollander nota bene) en anderen in zo
korte tijd verricht met de opbouw van een aan de moderne maatschappij en het wetenschappelijk verkeer aangepaste taal: ik kan
wel wat babbelen met de vrouwen op de markt, maar als ik een
artikel, zelfs maar uit een krant ter hand neem, wordt het woordenboekjesgestumper.
De groep die mij het meest vertrouwd was: de koloniale, was
zwaar gedund en gespleten: enerzijds de loyaal of althans loyaal
bedoeld meewerkende groep van zending, missie, een handvol onderwijsmensen e.a. De tussengroep van de in zijn paternalisme
door de bank toch wel fatsoenlijke ambtenaar was weggevallen.
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Het was alsof op de andere vleugel, nu daar zelfs de schijn van de
moederland-ideologie niet meer opgehouden behoefde te worden,
de koloniale profiteursgeest onbeschaamd naakt of onder een dunne
dekking van jovialiteit optrad. Een paar dagen op Djakarta ontmoetten we nog eens dr. B., onze reisgenoot van de Radjah, een
oudgast toch, maar ontsteld over het grove luxeleven en de daarbij
passende grove duitenpletterij van veel Hollandse collega's: medicijnboeren. Hoe beschaafd cynisch sprak een niet minder grof verdienende advocaat in handelszaken ons over zijn jeugdige medewerker, die nog moest leren dat hij geen rechten gestudeerd had, en
hierheen was gekomen om de verdrukte onschuld te verdedigen.
En op wat een toon van branie-achtige superioriteit en kif werd er
over 'die mensen', `dat tuig' gesproken door handelsagenten in het
hotel of door de mensen van de scheepvaartkantoren in de havensteden, in wezen brave jongens van het ronde-zeemanstype die me,
toen ik in het ziekenhuis lag, vriendelijke briefjes en chocola
stuurden.
Ontmoetingen met Indonesiers had ik in mijn Indische jeugdjaren nauwelijks gehad. Wij leefden in een afzonderlijke wereld,

in alle vriendelijkheid totaal afgesloten van het menselijk bestaan
ook van de Javaanse bedienden die jarenlang op ons erf woonden,
een wereld die zich uitgesproken superieur voelde aan de Indische
mensen'. De Indo's of in het land gewortelde blanken gingen anders, feodaal-familiair met hun personeel om, familiair in een hele
scala tussen vertrouwd en onbeschoft en in hun kring mocht `totok'
een scheldwoord zijn, het gaf tegelijk een - benijde - status aan.
Hoe vreemd dat alles was, werd ik me onlangs nog weer eens bewust, toen ik voor de Tv een reportage zag over die Engelse kolonie
van het laatste uur : Aden. Engelse onderofficiersvrouwen in bewaakte flats opgeborgen met hun kinderen, die per bewapende bus
naar school gingen, officiersvrouwen in airconditioned bungalows
aan het strand achter een wal van kazernes, die het precies als de
mevrouwen nit het Ina van mijn jeugd een `heerlijk en veilig
land' vonden. ' Bent u wel eens in een Arabisch huis geweest ?
Heeft u Arabische vrienden? Spreekt u Arabisch?' Er was er een die
j a zei, de anderen: ' Nee, natuurlijk niet, dat zouden die mensen
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toch zelf niet willen!' Op Java was in het begin van de eeuw de
veiligheid geen probleem geweest en daardoor de schijn van een
samenleving nog iets bedriegelijker. Ten slotte was er in het vaderland ook de scheiding, zij het dan niet zo abrupt, tussen `wij' en 'die
mensen'. Wij leefden niet in Indonesia, wij leefden ernaast. Dat was
tot de oorlog het gewone patroon, 66k bij zeer goedwillende ethici
en Multatulivereerders (Douwes Dekker leefde er trouwens ook
naast). Omdat wie zich anders gedroeg dan het koloniale patroon
voorschreef, nog met heel andere sancties te maken kreeg dan bij
voorbeeld de eerste socialistische intellectuelen hier, die `gewoon'
met arbeiders omgingen. Zij werden door hun landgenoten over de
streep geschoven en geboycot. Du Perron heeft dat ondervonden.
Het kwam me voor dat de ingeroeste kolonialen het iets gemakkelijker verwerkten dat de Indonesiers in de baantjes kwamen dan dat
ze uit de kampong trokken en de voormalige Europese wijken bevolkten. Het sprak voor de oudgast vanzelf dat ze die baantjes
slecht vervulden. Men raakte niet uitgepraat over het merkwaardig
verschijnsel dat de treinen op tijd bleven rijden en er verzorgd uitzagen, net als in Mussolini's Italie, en toen bleek dat Egyptische
loodsen de schepen even veilig door het Suez-kanaal brachten als
Europese. Maar verder gaven ze immers zelf hun tekorten toe.
Zelfkritiek was inderdaad een van hun meest ontwapenende eigenschappen. En ze lieten het beleefd aan ons over, op te merken dat
het koloniaal regime te kort geschoten was bij de scholing van het
inheems intellect en zij daar nu voor moesten boeten. Als we daarover spraken heb ik er wel eens aan herinnerd dat Nederland na
1 568 voor hetzelfde probleem stond met `ongeletterde metselaars
en timmerlieden op de kansel' en dat we dat ook hadden ingehaald.
Maar die huizen, die mooie oud-Indische huizen met hun overkoepelende daken en hun voorgalerijzuilen als bruggepijlers en de
moderne voorstadvilla's in straten die naar Bilderdijk, Ten Kate en
Da Costa waren genoemd en die ieder jaar gewit werden. Hebben
de Indonesiers intussen dat witten ook al als statussymbool ontdekt ?
Maar het moet wel onvermijdelijk een `inlandse troep' op hun erven blijven, zolang het levenspeil niet stijgt en de familieband nog
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het leefpatroon beheerst. Toen wij er op Djokja ten slotte onze verbazing over uitspraken dat professor Sigit, de decaan van de faculteit, telkens een andere uitvlucht bedacht om een bezoek aan hem te
bezweren, verzekerde men ons dat hij zich schaamde voor zijn
door een grout gezin en veel aanklevende familie uitgewoond huis.
Dat weerhield hem niet om keurig in kain en kopdoek met zijn
vrouw zich onder onze afhalers op het vliegveld te scharen en ons
herhaaldelijk in het hotel te bezoeken. Hij schikte zich dan in geriefelijke dodokhouding in een van de grote rotanstoelen en sprak
veel, waardig, vriendelijk, maar niet zonder show. Hij vertegenwoordigde een bepaald type in de brandnieuwe universitaire wereld en niet het beste, een soort broeikasintellectueel. Ms Jong
ambtenaartje bij de sporen had hij nog onder het Hollandse bewind samen met zijn jonge vrouw de moed en de energie opgebracht, zich te laten inschrijven op het Bandoengs Lyceum. Maar
daarna had hij een gevaarlijk yak gekozen, een yak dat zich ook
elders zeer vatbaar toont voor ziekelijke reuzengroei: de pedagogic.
En nu was hij de decaan en zag als zijn eerste plicht, zichzelf, zijn
yak en zijn leidende functie breed te maken. Voor we uit Holland
vertrokken was er overeengekomen dat ik een cursus voor onderwijzers zou geven over geschiedenisonderwijs en voor studenten
over literaire sociologic. Door het getreuzel met het visum en onze
eerste mislukte uitreis waren we al zo vertraagd dat we het ene
semester dat ons overbleef zo gauw mogelijk na de kerstvakantie
wilden beginnen. En nu kwam Sigit met een stapel papieren en legde me vriendelijk uit: als ik een functie als lector wenste, zou ik
moeten beginnen met daarnaar bij hem te solliciteren en een 'curriculum vitae' in te dienen. Hij vond dat kennelijk een mooi woord,
dat hij telkens weer herhaaide. 1k trachtte hem even vriendelijk
duidelijk te maken dat ik me als aangesteld door het departement
op Djakarta beschouwde en met een beroep op die instantie en veel
heen en weer geschrijf kwam de zaak in orde . . . half februari, een
paar dagen voordat ik in het ziekenhuis verdween.
De faculteit waarover Sigit zijn gezag moest hooghouden was
uiteraard een bijeengeraapt geheel, en hij beschermde zijn gezag
door ervoor te waken dat het ook geen geheel werd: er waren
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geen vergaderingen, alleen persoonlijke besprekingen met de decaan. Er was een snel aangroeiend studentenleger met twijfelachtige vooropleiding en een nijpend ruimte- en boekengebrek.
En de vooropleiding van sommige docenten was vaak niet minder
twijfelachtig. De beste van deze noodprofessoren waren de trouwhartigen als Djojodiguno, oud rechterlijk ambtenaar, professor
in de sociologie, die zich niet schaamde om op de voorgalerij
van zijn collegelokaal zich voor zijn les te prepareren met een
populaire inleiding in de sociologie in zijn handen. Maar ook
wat zich in die beginjaren als hulpvaardige Europese intellectuelen
in Indonesia aanmeldde was zeer gemengd. Dat liep uiteen van de
bekwame ondernemenden, aangetrokken door nieuwe mogelijkheden en de kansen om iets op te bouwen, en ook, waarom niet?
de kans op een loopbaan, waartoe het eigen land hun (nog) niet de
ruimte bood. Maar er waren ook de `intellectuele' avonturiers, er
werden Duitse `artsen' op de bevolking losgelaten, uit de vluchtelingenkampen afkomstig en door de Osthilfe al te gedienstig aan
duplicaten van hun `verloren gegane' diploma's geholpen wanneer
ze het menslievende plan opvatten, naar de onderontwikkelde
landen te gaan. Er waren academici die er terecht op speculeerden
dat een politiek niet brandschoon verleden hun hier minder werd
aangerekend dan men het de Indonesiers deed die al te lang met de
Hollanders gecollaboreerd hadden. Er waren er die hun `wetenschappelijk' verleden eigenhandig opgedoft hadden en gedocumenteerd met artikelen uit obscure bladen. Ik herinner me een ambitieus warhoofd, dat overtuigd was dat de juridische studenten aan
niets zozeer behoefte hadden als aan colleges over het oud-Westfriese recht, die unverfroren `culturele' N s B-blaadjes in zijn dossier
had opgenomen en pronkte met buitenlandse ridderordes van onduidelijke herkomst.
Er waren Hollanders die toegewijd en solide hun vooroorlogse
werk in een nieuwe, vruchtbare vorm van samenwerking voortzetten: de zendings- en missieartsen, die het als hun taak zagen hun
eigen onmisbaarheid op den duur op te heffen, academici als de
taalgeleerde Fokker en de archeoloog Bernet Kempers e.a. En er
waren natuurlijk ook de paternalistische oud- en nieuw-kolonia[1 89]
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len, die in hun verhalen over hoe stumperig het allemaal nog ging
me herinnerden aan de onderwijzers uit mijn jeugd, die in schoolschriften `grapjes' verzamelden over krompratende Indo-leerlingen.
En die mij op het hart bonden, mijn cursussen in Djokja vooral te
gebruiken om de waarde van de Nederlandse cultuur en de Nederlandse literatuur uit te dragen.
De academische wereld was bonter en leverde meer positieve en
negatieve verrassingen op dan we verwacht hadden, maar leek ons
gezien de druk van het koloniale verleden en de economische
labiliteit helemaal niet troosteloos. Met de onmiskenbaar snelle
uitbouw van het lager onderwijs was in ieder geval een Oink stuk
koloniale achterstand ingehaald. Het juist gestichte `academisch
ziekenhuis', dat men ons met trots vertoonde, niet meer dan een
bescheiden kraamkliniek, kon nog groeien en stond niet ingeklemd
in een binnenstad zoals de Amsterdamse academische gebouwen,
dachten wij.
Wat ons tegenviel waren de politieke verhoudingen. In Djakarta
hadden we gesprekken met Latta, die toen al bezig was op de
achtergrond te raken bij zijn oude vriend Soekarno, en met
Sjahrir, die toen al uitgerangeerd was. Maar in Holland zagen
velen – en dat hadden wij ook gedaan – Sjahrir nog als een figuur
met een toekomst, de 'eider van een zich door de druk der Aziatische situatie radicaliserende socialistische partij, waarvan niemand
bij gebrek aan verkiezingscijfers de invloed nog kende, maar
waarvan de verwachtingen, onder de intellectuelen althans, hoog
gespannen waren. Maar op Djakarta hoorden we meer over zijn
rol in het gezelschappelijk verkeer onder de intellectuele elite dan
over zijn politieke activiteiten. Bij een ontmoeting maakte hij de
tragische indruk van een sloom geworden commentator langs de
kant, die dik en mistroostig met of en toe een ironische inval achter
zijn glas zat. Soekarno hoorden we een paar keer spreken, o.a. de al
genoemde bezeten-zijn-van-een-idee-rede, die op de `idee' Irian
uitliep. Er werd toen al veel propaganda gemaakt voor Irian met
overal grote plakkaten, die bij ons alleen de reactie opriepen:
`Is dat jullie grootste zorg ?' Een ontmoeting met Soekarno in de
drukke receptie na de steenlegging begon met de bij iedere ont[19o]
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moeting weerkerende herinnering aan Het Ontwaken van Azle, en
bleef vender bij een algemeen vriendschappelijk gesprek. In Djokja
had Jan een Lang gesprek met Hamengku Buwono, die iedereen
de sultan bleef en blijft noemen en die toen achter Sjahrir stond; wij
beiden hadden een reeks ontmoetingen met Djojopuspito, de leider
van Sjahrirs partij op Midden-Java, en zijn vrouw Suwarsi, de
schrijfster van een roman over de `wilde scholen'. Er zouden in
1955 verkiezingen gehouden worden en wij vroegen gespannen
wat er aan de voorbereidingen gedaan werd. Maar daar kwam
weinig antwoord op, behalve dan op zichzelf wel boeiende verhalen hoe hij in zijn verkeer met zijn partijgenoot de sultan er niet
omheen kon de kraton-adat te respecteren, die voorschreef dat de
`onderdaan' zich streng aan de etikette hield van in kain en naakt
bovenlijf met een kris in de gordel te verschijnen e.d., en het dus in
de praktijk eenvoudiger bleek dat hij de sultan bij zich thuis uitnodigde, omdat deze in zijn jeep in ieder gewenst kostuum naar hem
toe kon rijden. Maar die besprekingen leidden blijkbaar niet tot
enige activiteit. Wat voor propaganda zij voerden, welk program
ze hadden opgesteld, of ze de boer op gingen, vroeg Jan. De antwoorden waren even negatief als optimistisch. Nu de vrijheid eenmaal veroverd was, leek het zo logisch aangewezen op het grondvesten van een socialistische maatschappij over te gaan dat bij een
verkiezing de meerderheid vanzelf hun moest toevallen. Dat er
voor een actieve socialistische propaganda iets te winnen viel bewezen de communisten, die wel de boer op gingen.
Zou er ooit iemand in staat zijn een biografie van Sjahrir te
schrijven? Uit de chaos het materiaal ervoor op te diepen, uit zichzelf de onbevangenheid, de inspiratie en de moed ertoe? Wie kan
deze man tot zijn recht laten komen? Ik bedoel niet dat wat hem
vlak voor en na zijn dood is geschied, tot en met de staatsbegrafenis
door macht- en hebzuchtige politici, die in hem de tegenstander
van hun tegenstander geeerd hebben en van hem de nationale held
en martelaar hebben trachten te maken, die zij nodig hadden als
tegenwicht voor de glorie van Boeng Karno, die het Indonesische
yolk, geloof ik, evenmin zal opgeven als het Franse yolk die van
Napoleon, en over wie mogelijk later even verheerlijkend en ver[191]
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guizend zal worden geschreven als over Bonaparte. En ook het
vriendelijk oordeel achteraf van de nog altijd economisch-koloniaal en communisten-vrezerig ingestelde westerse pers heeft
Sjahrir geen recht gedaan. Zijn nagedachtenis vraagt om een biograaf die de tegenstellingen van dit leven zal kunnen omvatten wat iets anders is dan ze naast elkaar zetten - de tegenstelling van de
intellectuele zuiverheid van de Overpeinzingen en het succes van
Linggadjati, het tekort van de intellectueel die politicus wou zijn,
misschien gedwongen werd het te zijn, het tekort van de dadenloosheid, die wij intellectuelen zo graag als zuiverheid zien, in die
mokkende dadenloosheid het slachtoffer van de uit zoveel harder
hout gesneden tiran Soekarno, en in zijn zuiverheid uiteindelijk het
slachtoffer van de generaals. Hoe triest het ook met Soekarno zal
aflopen, het zal geen tragisch leven zijn zoals dit.
In de gesprekken met de Djojopuspito 's kwam steeds weer een
ding sterk naar voren: hun grenzenloze eerbied voor Eddy (Du
Perron). Zij haalden uitspraken van hem aan als even zovele evangeliewoorden, zijn boeken en ook die van schrijvers die hij hun
warm had aanbevolen, vereerden ze als poesaka's. Daar was iets
roerends in. Ik heb Du Perron niet goed gekend, maar genoeg om
zijn stralend vermogen te waarderen om vrienden te maken, dat
veel dieper ging dan wat men innemendheid noemt, en zijn vermogen om ondanks zijn scherpe pen, zijn vrienden te behouden.
Maar het was opmerkelijk dat zij uit de hele groep van Kritiek en
Opbouw steeds weer alleen hem noemden, terwijl ze aan politiek
inzicht toch heel wat meer hadden kunnen winnen bij bij voorbeeld een man als Marcel Koch. Kwam het ook doordat Koch een
Hollander was, met ondanks zijn vriendelijke aard toch veel van de
stugge Fries, en Du Perron een Indische jongen, die zoveel dichter
bij hen stond en van wie ze juist daarom instinctief verwacht moeten hebben dat hij de afstand tussen Turopees' en inheems scherper
zou handhaven? Toen ik in het ziekenhuis lag, hongerend naar
lectuur, bracht Suwarsi me als een kostbare schat die ze me toevertrouwde een van de boeken die Eddy zo hoog geprezen had: Gide's
Faux Monnayeurs. Ik kon het haar niet aandoen, het of te wijzen, ik
was bovendien in een situatie waarin ik ook de preken van dominee
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Smytegelt als leesvoer zou hebben aanvaard – en las het, na hoeveel
jaar ?, nog eens over. Het leek me nog onwaarachtiger geworden.
Leest de waarheidslievende jeugd van nu het nog?
Al hadden de verkiezingen dat nog niet uitgewezen, uit allerlei
tekenen viel of te lezen dat het communisme toen in opmars was.
Ook onder de studenten was er grote belangstelling voor het
marxisme. Dat verklaarde de grote toeloop op Jans college, afgezien van de algemene wetens- en ontwikkelingsdorst – 'net droge
sponsjes,' zei hij. Het kleine college voor meergevorderden dat
Jan aan huis gaf moest een paar keer worden afgezegd ter wille
van een islamietische feestdag. Op zo'n dag kwam dan een deel van
de groep aanslenteren en bleef aarzelend voor de voorgalerij staan:
ja, ze wisten wel dat er geen college was, maar of ze professor toch
iets mochten vragen. Dan bleven ze twee uur vragen om aan het
slot beleefd te veronderstellen dat het verzuimde college toch wel
ter wille van de afwezigen zou worden ingehaald.
Vrees voor en geboeid zijn door het marxisme bleek ook uit
losse opmerkingen hier en daar, bij voorbeeld van het enfant
terrible Djojodiguno; en uit Prijono's toespeling op de gevoerde
`strijd' was het ook duidelijk dat men in sommige kringen Jans
marxistische invloed gevreesd had. Merkwaardig was dat de studenten, een groepje van hen althans, blijkbaar op dat punt teleurgesteld waren. Aan het eind van ons verblijf in Djokja hielden we
twee lange praatavonden op uitnodiging van een groot aantal
studenten, die ons met vragen bestormden over letterlijk alles. Een
van hen, kennelijk uit naam van anderen, vroeg : 'Maar waarom
hebt u ons geen marxistische geschiedenisbeoefening onderwezen?'
Hij had een regelrechte indoctrinatie verwacht en gewild. Het was
niet zo gemakkelijk, hun duidelijk te maken dat die misschien voor
een propagandist, maar niet voor een historicus bestond. Dat er wel
een marxistische geschiedbeschouwing was, zoals er ook waren
die van andere, religieuze, politieke of economische premissen
uitgingen, dat het er bij de bestudering van een bepaald onderwerp
allereerst om ging, zoveel mogelijk betrouwbaar materiaal te verzamelen en te bewerken, dat men zich daarbij onvermijdelijk door
zijn eigen overtuiging zou laten beinvloeden, maar moest streven
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naar een zo groot mogelijke objectiviteit en zijn overtuiging niet
laten werken als een magneet, die alles liet vallen wat voor hem
geen `ijzer' was. Dat hij gemeend had deze groep jonge mensen, die
praktisch nog geen historische scholing hadden, zoveel mogelijk
feitelijke kennis te moeten bijbrengen over die twee onderwerpen
die naar zijn mening voor hen de meest belangrijke waren, ook
omdat hij hen nog zo weinig naar bibliotheken kon verwijzen,
maar dat conclusies trekken uit de geschiedenis voor nu en later
voor de historicus en voor de politicus vers twee was. Ik ben er niet
zeker van dat ze in hun ongeduld bereid waren, hem te volgen op
de lange weg die hij hen wees. Wel zeker is dat er, mogelijk ook
weer door de `strijd', niets terecht gekomen is van een plan in overleg met het ministerie opgesteld, waarbij een paar van Jans meestbelovende studenten, o.a. zijn assistent Nur Tugiman, naar Holland
zouden komen voor een enigszins aangepaste en gecomprimeerde
opleiding, waarvan ze de resultaten verder zouden kunnen uitdragen. Een van Jans Djokjase studenten is nog wel eens in Amsterdam opgedoken zonder daar overigens tot een studie te komen; het
was misschien de handigste, maar niet de beste.
Achteraf heb ik het gevoel dat onze herinneringen aan Indonesia
beter zijn dan onze ervaringen daarginds. Daarmee bedoel ik niet
dat we die ervaringen tot dierbare herinneringen verfraaid hebben.
Toen onze Amerikaanse reis niet doorging en vlak daarop de mogelijkheid Indonesia opdook, aanvaardden we die als een wezenlijke
troostprijs, omdat we overtuigd waren daar meer te zullen beleven,
ervaren, opsteken dan in de States, die we, zo meenden we misschien ten onrechte, zo vanuit de verte wel ten naaste bij kenden.
Voor Jans verbreding van inzicht heeft de kennismaking met
een yolk dat bezig was zich los te maken van wat hij het 'algemeen
menselijk patroon' heeft genoemd, geweldig veel betekend. Ik
vond er de bevrijding van een onverzoend stuk jeugdherinnering.
Het kan voor anderen moeilijk aannemelijk gemaakt worden dat
de gespletenheid van de koloniale samenleving een kind van is jaar
als een onverteerd brok in de herinnering blijft hangen. Toch kan ik
het bij alle zelfonderzoek niet anders zien. Toen ik in 1912 in Hol[IN]
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land terugkwam, stond Indie bij mij voor : malaria en andere
persoonlijke narigheid, en — ik geef toe dat de formulering me toen
nog niet helder was, maar het besef was er — een cultuurloze, niet
gewortelde, koloniale, quasi-superieure samenleving. Het was
allemaal zo onecht, zo geimporteerd. Dat gebrek aan worteling
was heel reeel, symbolisch sloot het me of van de tropische natuur,
en deed me smachten naar het Noordzeestrand, of een sloot onder
een vlierstruik. Ik kwam niet terug in Indie, maar in Indonesia,
een land waar je contacten zich van nature op Indonesiers richtten,
waar een groot deel van de zich breed makende blanke overheersers verdwenen was en een belangrijke groep van de overigen, die
nu de status van buitenlanders hadden gekregen: missie, zending,
academici e.a., zich loyaal hadden aangepast, of dat tenminste
trachtten te doen, aan het volkseigen, zoals ze dat in Frankrijk of
Amerika hadden gedaan, als ze daar hadden moeten werken en
wonen, en waar de aanmatigende resten van de koloniale wereld,
handelslieden vooral, als een survival konden worden beschouwd.
Natuurlijk waren er ook de Amerikanen, type quiet American,
die niet begrepen dat een zelfbewuste Javaan niet graag op zijn
schouder wordt geklopt, en die zo helemaal niet koloniaal wilden
zijn. Er zat een groep in het Garuda-hotel, die er iedere morgen
met hun auto's en hun tolken wat rumoerig op uittrokken om even
de framboesia te bestrijden, zonder te weten dat daar wel eens
meer wat aan gedaan was en zonder contact met de bestaande ziekenhuizen, die immers nog onder leiding stonden. Ze
vertoonden alle arrogantie van een zelfverkoren elite en niet zonder
resultaat natuurlijk. Ze moeten het als een vergissing beschouwd
hebben dat wij — voor zij kwamen — de vie-suite van het hotel
toegewezen hadden gekregen, en vonden het in ieder geval vanzelfsprekend dat ze bij ons een lamp wegkaapten. Toen ik mijn
beklag deed bij de directie kreeg ik . . . een andere lamp.
Indonesia werd een periode van tegenslagen en droevige ervaringen — en van mooie en dierbare herinneringen. De tegenslagen
van het verlate vertrek door tegenwerking bier en de ‘strijd' daar,
door de `schipbreuk' van de Radjah, door het aanvankelijk zoekraken van de grote bagage met al Jans met zoveel zorg uitgezochte
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boeken, door de dysenterie-infectie op Bandung, die ons daar weer
twee weken vasthield, door de stile tegenwerking van Sigit, de
man die zichzelf over het paard getild had, door mijn dijbeenfractuur en de drie maanden in het ziekenhuis. Voor het eerst van
mijn leven keek ik de Dood in de ogen. In mijn kamer hing, behalye het onvermijdelijke kruisje, zo'n groenblauw schilderij van een
Merapi-landschap, zoals 8o% van de mensen die er zelfgeweest zijn
boven hun dressoir hebben hangen. 1k vraag niet aan de zuster om
het weg te nemen, want ik wil geen snob zijn, maar dat schilderij
obsedeert me. Drie maanden lang vastgebonden liggen verslapt je
spieren en spant je zenuwen. Dat schilderij is een wond waar je
niet aan krabben mag. En je krabt, aldoor. Want je kunt er natuurlijk wel met je bezoekers over gaan praten, maar dat blijft altijd in
het redelijke: waarom een Europeaan hier nooit een goed landschap heeft geschilderd en de meeste Indonesische schilders daarin
hun voorbeeld zagen. En wat de verhouding is tussen wat we natuurschoon noemen en een mooi schilderij. Allemaal gesprekken
voor een conferentie in Amersfoort.
Met moeder-overste — weggevast gezicht boven haar verhullend
nonnenkleed — spreek ik daar niet over. Omdat ze mij voor een
evenwichtige ziel houdt en omdat ze zelf vertrouwd is met de
Dood, vertelt ze me telkens weer van een offer. Ze vertelt als een
treffende anekdote over een zuster, die aanvankelijk zonder het te
weten, een kleine pestpatient verpleegd heeft. Het kind genas,
maar de zuster stied. De vader van het kind, radeloos in zijn dankbaarheid tegenover de dode, was naar het kerkhof gegaan om er
het juist gedolven graf, dat hij te klein vond voor zijn heilige, breder en dieper uit te graven. Met mijn bijziende ogen kan ik in dat
schilderij alles zien. Nu zie ik op de voorgrond dat graf, diepe
roodbruine wond in het groen; de aarde van de kanten brokkelt of
onder de instromende regen.
Ik heb allerlei complicaties, slik drie soorten medicijnen plus
slaaptabletten, mijn haar valt in dikke bossen uit, de zuster zegt
vriendelijk `oude dame' tegen me, en omdat ik geen Spiegel heb
bekijk ik vaak mijn handen: ze worden smal en wit met een paar
vlekjes als grote zomersproeten: in Duitsland noemen ze dat
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`Griberbliimchen'. En dat alles heeft ermee te maken dat dat
schilderij alleen maar blauw en groen is en dat ik 'de natuur' hier
als louter kleurenfoto's voor me heb. Aileen maar voor me heb, en
niet in mijn rug. Een Hollands landschap is overal om me heen: ik
kan op mijn rug in de hei gaan liggen en voorover vallen tegen een
duintop aan. Je ligt er veilig en overgegeven en zonder eraan te
denken dat uiteindelijk de natuur alle leven opneemt. Ze dekt het
toe en wist zijn vormen uit onder de sneeuw, de afgevallen blaren,
het uitbottende groen. Maar deze natuur wacht haar tijd niet of om
je toe te denken, ze komt op je of en je moet je verweren, tegen de
zon en de regen, tegen de dieren van het duister en tegen de geluiden van de nacht. In dit klimaat zonder het ritme der seizoenen is
de klok stil gezet, en onder je door en langs je heen ruist onmeetbaar de tijd voort, tot ze plotseling afbreekt als de gerekte toon van
de krekels. Misschien wordt het minder als je het uitspreekt, denk
ik. Je bent bang om dood te gaan, zeg ik tegen mezelf. Maar zou je
dat daarginds niet zijn? Ja, maar hier is het altijd en overal, dat gevoel dat leven en dood uit elkaar bestaan. De mensen van hier
weten het, daarom houd ik zoveel van ze; de mensen bij ons weten
het niet, daarom spreken ze altijd over hun ingewanden.
Een ogenblik heb ik verwacht dat tegenover de Grote Dreiging
de kracht me begon te ontzinken om Jans altijd wat labiel emotioneel evenwicht in stand te houden, toen het bericht van Hans' dood
kwam. Toen we dat dieptepunt te boven waren en ik uit die witte
gang tussen licht en duister, die een ziekenhuis toch altijd is, naar
het leven was teruggekeerd, het veilige leven in het gastvrije huis
van de Renessen, toen was de gemiste kans, Surabaya weer te zien
en de gemiste reis naar Bali wel te verduwen met de schrale troost
dat ik, nog moeizaam strompelend, het hoogstens tot een Cebutoreis met een bus vol Amerikanen had kunnen brengen.
In de ziekenhuisleegte binnen de witte klamboe, binnen de
hoge witte kamer, klampte ik me vast aan ieder stukje activiteit
dat zich aanbood. Ik las om te lezen, alles wat Jan voor me aan kon
slepen uit het meestal schrale boekenbezit van Hollandse en Indonesische lieve mensen; ik schreef op mijn knie Jans college-aantekeningen-in-kriebelschrift over in koeien van letters, omdat hij on[197]
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der de donkere pendoppo waar hij college gaf, ze in de regentijd
niet kon lezen; ik schreef stoppertjes voor het blad van de zending,
prutste van het schaars beschikbare materiaal handwerkjes voor
zendingsbazars, kleedjes voor de dienbladen van de eersteklaspatienten, waar mijn brave zuster Benvenuto haar hart op had genet, en o, lief kleinburgerlijk ideaal van de aan God gewijde: een
kleedje voor onder het portret in zilveren lijst van de Paus, bestemd
om het nachtkastje van de bisschop van Semarang te sieren, toen
die een paar dagen in het ziekenhuis logeerde.
Natuurlijk laten ervaringen en herinneringen zich niet scheiden.
Wanneer ik dat bier toch probeer te doen, streef ik niet naar een
soort poezie-album met dierbare vergeetmenietjes losgeknipt uit
een jaar van bittere ervaringen. Maar zoals we van een huwelijksvakantie spreken, zo was dit een soort levensvakantie, een vakantie
van het `normale' leven, de betrekkingcn, de reputatie waarin ik
bier vastgegroeid was. Het werd een ontmoeting van iemand die
niet helemaal mijn oude zelf was met een nieuwe wereld, een ander
yolk, waarmee ik tot mijn verbazing opeens bleek een massa sentimentele, ja, sensuele bindingen te hebben. 1k werd me daarvan half
bewust in een horizonlijn met een vulkaan en palmen, de blikkering
van het vroege ochtendlicht op de spiegels van de natte sawahs, de
vormen, kleuren en de weer opduikende namen van bloemen en
planten, het zware ruisen van 'de witte regen van de evenaar', die je
van de hele wereld afsloot, het buigzaam bewegen van de mensen
ook in het dichtste gedrang, en de geuren, vooral de geuren. 1k ontdekte een land waar ik vijf jaar in rondgelopen had zonder het te
kennen en waaraan ik een schat van herinneringen bleek te hebben.
De ontmoeting met tientallen mensen, voor wie je zelf ook nieuw
was, of hoogstens een soort symbool. Jan was, voor Soekarno zo
goed als voor iedere dorpsschoolmeester die we ontmoetten, en
voor zijn studenten, de man die `rnede zijn stempel op onze revolutie gedrukt heeft'. Als wij in Djokja in de auto van de universiteit
voor de overweg stonden te wachten tussen de schooljongens op de
fiets, wezen ze: Tijk, dat is nou Jan Romein! "Dat is nu de roem,'
zei Jan half verbluft en half gestreeld, 'hoe zei Beard het ook weer:
"a poor professor on his way from obscurity to oblivion!"'
[198]

OMZIEN IN VERWONDERING

Och nee, het ging niet om de `roem' of zelfs maar de waardering
die we vonden. Het weldadige was dat deze mensen, of althans
velen van hen, door geen vrees voor misverstand of erger ervan
weerhouden werden hun waardering uit te spreken, zonder al die
`hoewel' en `maar natuurlijk'-zinnetjes, waarmee de Nederlandse
recensenten van ons werk zich altijd weer zo nodig van het
marxisme moesten distancieren, vanaf het Tijdschrift voor Geschiedenis tot de provinciale pers of de schrijver in het onderwijzersvakblad, die een paar regels krabbelde om de Lage Landen of de Erflaters
in zijn boekenkast te kunnen zetten. Er waren daar natuurlijk ook
zeker anticommunisten - ze vielen me vooral op onder de mensen
die zich zo lang mogelijk onder het Nederlandse gezag geschikt
hadden -, die er enige moeite mee hadden, van de man die zo
vroeg en zo overtuigd hun partij gekozen had, het marxisme op de
koop toe te nemen, maar ze uitten dat voornamelijk door demonstratief het vaandel van hun pantasila omhoog te steken, niet door
discussies of kritiek.
Ontmoetingen van mensen voor wie wij nieuw en niet met een
verleden belast waren, die zichzelf in hun totaal nieuwe situatie
nieuw voelden, al zagen ze allemaal wel hoe hun buurman nog met
tradities belast was en al onttrokken zich maar enkelen aan het
verlangen tot conformeren met het heimelijk of openlijk bewonderde westen.
Wat me vooral boeide was het verkeer met de vrouwen. Aanvankelijk waren ze gereserveerd, meer lacherig verlegen dan de
mannen, maar als ze loskwamen, zag je opeens welke kansen ze
hadden. Ze leefden in een `achterlijke', polygame, patriarchale
maatschappij. Ja, maar hoe doorzichtig was het dat de mannen hun
superioriteit gebruikten om alle sores en daarmee vooral de verantwoordelijkheid van het gezinsleven aan de vrouwen over te
laten, maar daarmee hun vrouwen ook een verholen zelfbesef
gaven dat uit die versluierde verantwoordelijkheid kiemde.
Zelfs daar, heb ik begrepen, was het moeilijk, natuur en cultuur
te scheiden en het 'oertype' van man en vrouw uit te graven; hoe
moeilijk is het dan niet bij ons, waar de manmade cultuur nog weer
eens overwoekerd is door een heel braambos van emancipatie[1991
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eisen, we1willend toegestane rechten, angst voor `onvrouwelijkheid' (wat dat dan ook mag zijn) en verantwoordelijkheid. De
Indonesische verhoudingen deden me denken aan het beeld van de
Vlaamse vrouwen in de door Johan Brouwer uitgegeven brieven
van Spaanse soldaten (in de 8o-jarige oorlog): kloeke vrouwen die
hun gezin en een familiebedrijf beredderden en 's avonds hun
dronken mannen uit de kroeg haalden. Ik heb in onze westerse
wereld nooit vrouwen met zoveel `moederlijk' superioriteitsgevoel
over hun haantjes-van-mannen horen spreken. Is het daardoor
mogelijk dat in het `achterlijke' Rusland zoveel eerder vrouwen een
functie kregen als arts of in de metaalindustrie en dat India of
Ceylon vrouwelijke minister-presidenten kunnen hebben in een
tijd waarin bij ons zich nog altijd alleen maar zwarte ruggen om de
conferentietafel scharen? En dat, helaas, Indonesische jongens en
meisjes allemaal even branie-ig in uniformen lopen? Heeft dat er
iets mee to maken dat in de westerse wereld de capaciteiten van de
vrouw wel formeel erkend zijn, maar ook Naar `acrd', d.w.z. Naar
rol in de burgerlijke maatschappij, veel meer is vastgelegd? Zullen de vrouwen uit de achtergebleven gebieden de periode van het
afgodsbeeld onder de stolp overslaan en kunnen profiteren van wat
Jan in zijn Dialectiek van de vooruitgang de premie op de achterlijkheid heeft genoemd?
Wat heeft Soekarno in dit land een kwaad gesticht met zijn
harem – en zijn opvolgers vermoedelijk niet minder met hun,
meer op de leest van hun Amerikaanse vrienden geschoeide,
`harem' van call-girls!
Toen we in februari in Djokja terugkwamen uit Bandung, waar
een paar dagen lezingen houden door een gemeenschappelijke
dysenterie-aanval tot een paar weken gastvrij verblijf waren gerekt,
gingen we volgens voorschrift nog eens voor onderzoek naar het
zendingshospitaal. We reden er een willekeurig dokterserf op en de
jongeman die ons ontving en wiens vriendelijk-intelligent gezicht
me aan Fernandel deed denken, zei dat we feitelijk bij zijn collega
de internist, die echter met verlof was, hadden moeten zijn, dat bij
de chirurg was, maar `wij nemen het hier niet zo nauw met het
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specialisme en ik kan u ook wel helpen.' Nou, hij heeft ons geholpen! En zijn vraag bij het afscheid na dat eerste korte gesprek:
`Zien we elkaar nog eens weer? Ik ken veel van uw werk en zou
graag een avond met u praten' bleef ook niet in de lucht hangen.
De volgende dag toen ik, uitgegleden op een glibberig paadje, niet
meer overeind kon komen en Jan en Suwarsi hulpeloos op me
neerkeken, zei ik: 'Brengen jullie me maar weer naar die dokter van
gisteren, dat lijkt me de aangewezen man. ' Een kwartier later lag ik
op een brancard en legde Gerrit-Jan Renes me uit wat een kolomfractuur was en dat ik daar zeker een paar maanden mooi mee zou
zijn. `Ik wil u wel behandelen, maar u moet ondergebracht in het
missiehospitaal, want onze rontgeninstallatie is bezweken en we
zullen nog lang moeten wachten op de nieuwe die we besteld hebben.' Ik zag Jan verlaten in de verslonsde luxe van het Garoedahotel en ik begon alleen maar niet to huilen omdat ik dat nu eenmaal niet kan. En toen zag ik ook voor het eerst boven een blad
met kopjes koffie het onbeschrijflijk lieve gezicht van Gree Renes
en ik hoorde haar zeggen, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was: `U kan daar niet alleen in dat hotel blijven, u moet maar
bij ons in huis komen.'
In die tien weken op Panti Rapih leerde ik de voetstappen herkennen die langs de emper naderden: de stevige op haar platte
hakken van zuster Benvenuto, de geruisloze onder haar ritselende
kain van zuster Marietje, de wat gejaagde van Jan, soms midden in
de nacht wat schuifelende voetstappen vergezeld van een zilverig
belletje: de priester met het laatste sacrament, en iedere dag een
keer een stap die een vrolijk slenterend accent had alsof er nooit
haast bij was, en opeens stond dr. Renes midden in de kamer, ik
wist nooit precies in hoeverre voor controle of ook voor 'het
moreel'.
Ook toen ik uit het hospitaal kwam was er geen sprake van het
hotel, ik ging `naar huis' bij de Renessen. Wij hadden, een zeldzaamheid boven de vijftig, die we na de oorlog alleen nog met de
Wertheims ervaren hadden, een paar levenslange vrienden verworven, aanwinsten in die altijd beperkte kring van mensen waar je
mee praten kan, en opnieuw was er de verrassende ontdekking die
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we een kwart eeuw eerder met Pos hadden opgedaan: dit elkaar
met een half woord verstaan, dit als vertrouwd herkennen van
elkaars gedachten, beleefden we met mensen van gereformeerde
confessie ! Maar het was een ervaring die aansloot bij een andere:
onder de studentenorganisaties die Jan en mij herhaaldelijk voor
lezingen uitnodigden, was er ook nog al eens een van de v u.
We reisden terug over Bandung, Bogor en Djakarta, overal met
Indische' gastvrijheid ontvangen, waar we nog een reeks van
lezingen hielden en vele, vele mensen ontmoetten : rancuneuze,
koloniale Hollanders, altijd nog op het vinketouw om althans
economisch de zaak weer over te nemen, omdat `ze' het immers
toch niet zelf konden; loyale, hard werkende Hollanders, min of
meer slagend in de moeilijke taak van de aanpassing, Chinese
intellectuelen, weifelend en twijfelend aan hun bestaansmogelijkheid onder het nieuwe bestel, niet zo heel veel anders dan de joden
in Duitsland, al leek het wel of het bestaan van een zo geweldig
Chinees rijk voor hen minder steun in de rug was dan voor veel
joden het bestaan van dat smalle en kwetsbare strookje Israel.
IndonesiErs van allerlei soorten en formaten: optimistische aanpakkers en zwaartillende lijders aan de tijd, grote en kleine profiteurs en meestal tussenvormen van dat alles, maar naast standophouders veel eerlijke of naieve flapuiten over hun tekorten, fouten en
uitzichtloze problemen.
Er was een hartelijk afscheidsdiner met veel oleh-oleh (geschenken) van het departement, er waren veel handenschudders op
Priok, zoals er veel op het kleine vliegveld van Djokja waren geweest, en een boeket orchideeen van de Hatta's. De Oldenbarneveldt – want we hadden helaas niet weer een vrachtboot kunnen
krijgen – was tjokvol, bijna allemaal van het zielige slag `repatrianten', die patria nooit gezien hadden en al te vaak in de waan leefden
dat ze hun beurt maar hoefden of te wachten op het lantoor',
de hut van de immigratie-ambtenaar die meereisde, om een huis
in Holland toegewezen te krijgen.
De kinderen stonden in Umuiden op de kade; het was alles bij
elkaar heerlijk om weer thuis te zijn en in de vertrouwde atmosfeer
van de Golfstroom, en voorlopig zag het ernaar uit dat de been[20.2]
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breuk een incident was geweest. We begonnen met een paar weken
op Montferland om een beetje op ons verhaal te komen en op de
gebruikelijk lange wandelingen die we daar maakten nam ik, zo
leek het al bijna, alleen nog uit sleur de stok mee die ik in '42 voor
Jan had gekocht, toen hij wankelend van een beginnend oedeem
uit Amersfoort terugkwam.
Weer thuis begon ik dadelijk aan de voorbereiding van een
opdracht die ik van het departement in Djakarta aanvaard had:
een aan de Indonesische scholen geadapteerd leerboek wereldgeschiedenis te schrijven, want ze worstelden daar nog altijd met
vertalingen en bewerkingen van Nederlandse, al te Europacentrische boeken. Jan zuchtte onder zijn opdracht, die hem weer
langer van het I9oo-boek zou afhouden: het uitwerken van zijn
Djokjase colleges tot twee boeken. We kwamen ten slotte tot de
oplossing dat wij samen Aera van Europa zouden schrijven en dat
Jan Erik de colleges over de afbraak van het kolonialisme tot
De Eeuw van Azle zou uitwerken. Dat was wel nodig, want er was
naast het gewone werk ook nog altijd de Algemene Geschiedenis van
de Nederlanden, geen voorwerp van dagelijkse zorg weliswaar,
maar een te drukkender taak, omdat het minder en minder het produkt van een samenwerking in congeniaal overleg was geworden
die Jan oorspronkelijk had voorgestaan, en hij was vanouds slecht
opgewassen tegen werk dat niet zijn gehele hart had. Het boek
groeide uit tot een bundeling van meer of minder verdienstelijke
opstellen van specialisten over diverse perioden van de Noord- en
Zuidnederlandse geschiedenis, die hoogstens nog eens opnieuw het
bewijs leverden hoe hot Geyls Nederlandse-stam-fictie was. De
enige voldoening die het werk Jan nog gaf was dat hij niet zonder
tegenwerking van enige gevestigde reputaties doorzette dat een
aantal hoofdstukken werd toevertrouwd aan bekwame juist-afgestudeerden, van wie hij terecht verwachtte dat ze er zich met meer
toewijding op zouden werpen dan menige specialist die tussen veel
ander werk door hier nog wel eens opnieuw zijn dokstukjes wilde
formuleren.
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De strijd om het geval-Suys, de weigering van het Amerikaanse
visum — men mocht dan wat tegen McCarthy hebben, maar men
noemt geen koe bout . . . — en de door velen toch als een soort
verraad beschouwde reis naar Indonesia — of moet ik misschien
zeggen: de koude oorlog en het afvloeien van het naoorlogse
radicalisme? — voerden ons weer min of meer terug naar dat
isolement in de Nederlandse geesteswereld dat we ook voor de
oorlog gekend hadden. We ervoeren het maar al te duidelijk aan
een zekere malaise die zich begon voor te doen bij De Nieuwe
Stem, nauwelijks als voortzetting van De (oude) Stem, waarmee
alleen Donkersloot een relatie vormde, opgezet, maar als blad
van zo iets als een politiek en literair linkse concentratie. In de
jaren na 'so was de voortdurende inspanning ook van de redactie
nodig om het blad economisch op de been te houden, maar nog
treffender was de inkrimping van de grote kring van medewerkers
die er zich aanvankelijk in thuis voelden, zonder dat men kan zeggen dat de beginselen waarop het berustte verschoven waren. Een
aantal jonge literaten die erin debuteerden — G.K. van het Reve bij
voorbeeld — waren dat na een paar jaar vergeten.
Anekdotisch beleefde ik dat isolement op een theemiddag van de
club van professorenvrouwen, die mij had uitgenodigd, iets over
mijn reis te vertellen. Nu was dit een gezelschap waar ik zelden
kwam en me nog zeldener op mijn gemak voelde. Ten eerste al
vanuit mijn — ik geef toe onredelijke — weerzin tegen alle gezelligheid met meer dan een dozijn mensen, maar vooral ook omdat ik
`professorendames' moeilijk als een congeniale groep kan zien, hoe
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goed ik ook met enkele persoonlijk bevriend mag zijn. Ik was nu
eenmaal nooit genoodzaakt geweest mijn omgang te kiezen uit de
vrouwen van Jans collega's of relaties. Een van de vele, mijns inziens ten onrechte, aan vrouwen toegedichte trekken is die welke
Schiller formuleerde met zijn: 'Da werden Weiber zu flyinen'.
Toch, als vele gangbare meningen heeft ook deze wel een achtergrond. De vrouw wordt als echtgenote – en dat is de grote meerderheid – emotioneel betrokken bij tal van kwesties, waartegenover haar begrip door gebrek aan kennis van zaken of van kennistout-court tekort schiet, en juist in die gevallen is de verleiding
groot, fel en ongenuanceerd te oordelen en partij te kiezen vooral.
De mannen aan de universiteit oordeelden zeer uiteenlopend over
ons besluit naar Indonesia te gaan, evenals ook over andere intellectuelen die aan het Hoger Onderwijs daar waren blijven of gaan
meewerken, van `grenzend aan verraad' tot `verdienstelijle. Het
oordeel van wie er voor de oorlog geweest was kon daarbij naar
links of rechts doorslaan of de doorslag geven. Bij de damesclub
waren er ook die Indonesia, nee, Nederlands-India, kenden. En ik
kende het leven daar, dat zij door de bank gekend hadden in de besloten Europese wereld, waarin de contacten met `inlanders' beperkt waren tot personeel en een enkele inheemse intellectueel.
Op die theemiddag werd ik opgewacht door de voorzitster met de
wat overbodige en in ieder geval weinig tactvolle mededeling dat
een aantal dames hadden laten afweten `omdat zij India beter kenden dan ik'. Ik begon met een beroep op mijn dilettantisme en bepaalde me tot een korte causerie over het hoger onderwijs, waar ik
nog het meeste van gezien had. Ik vertelde van de grote weetgierigheid van de studenten en van het nog erger dan bij ons nijpende
huisvestingsprobleem, zodat soms 5 of 6 jongens bij elkaar op een
kamer opgepakt zaten, niet ten gunste van een gezette studie.
Maar er bleken toch ook een paar oudgasten te zijn opgekomen om
mij 'eines besseren zu belehren', of, zo niet mij, dan toch het
neutraal toeluisterende gehoor. 'U heeft er kennelijk niets van begrepen,' zei een van de deskundigen, 'die mensen weten niet beter
dan met zijn zessen in een kamer wonen, dat doen ze overal in de
kampong. Weet u wat een kampong is?' Ik zei: ja, ik heb er in
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mijn jeugd veel rondgelopen. U ook ?' Er was maar een oudgast
die me bijviel: het was een vrouw die niet alleen maar in de Tollens- of Bilderdijkstraat in een Bandungs villapark had gewoond,
maar jarenlang belangrijk laboratoriumwerk gedaan had aan de
universiteit en daarmee een eredoctoraat verworven.
Ik had me vast voorgenomen, zodra we in Holland terug waren
Miep Coster te gaan opzoeken in Bennekom. Ze hadden daar een
huisje laten zetten toen Dirk na een jarenlange moedige worsteling
tegen de multiple scierose zijn werk in Groningen had moeten opgeven, maar nog voor het klaar was, in september 'so, was Dirk
gestorven en Miep had er zich alleen teruggetrokken met haar
boeken en een beangstigend hoge bloeddruk. We hadden gehoopt
in Indonesia haar oudste dochter te ontmoeten, die er als arts heen
gegaan en er met een collega getrouwd was. Maar ze zaten wat ver
weg voor een afspraakje: op Bandjermasin. Ik wist dat Miep ook
zonder dat naar mijn reisverslag uitkeek: sinds haar studie Indische
talen was Indonesia voor haar een nooit bereikt dorado geweest.
Maar wij zakten dadelijk weer weg in de routine van ons Amsterdamse leven; ik stelde mijn reisje naar Bennekom uit tot Jan in de
kerstvakantie mee zou kunnen gaan; in november werden we opgeschrikt door het bericht van haar dood. Op Westerveld heb ik
getracht onder woorden te brengen hoe ik haar altijd bewonderd
heb : eerst als het mooie, zelfbewuste meisje in Leiden, dat ik, onwennig provinciaaltje, een echte student vond met een kast vol
boeken, later als de toegewijde huisvrouw uit noodzaak voor een
zieke man en vier kinderen, die of en toe een verlangende blik
wierp op die hoek van hun grote zitkamer, waar nog altijd die kast
met boeken en haar bureau stonden, en ten slotte toen ze in die
paar laatste jaren, vroeg opgesleten en met ‘stroef geworden hersenen' poogde terug te keren tot haar `eigen werk'.
In datzelfde najaar stierf ook mevrouw Roland Hoist, geen
persoonlijk verlies voor mij als de dood van Miep, al had ik de laatste jaren op haar aandringen 'tante Jet' tegen haar leren zeggen, als
ik haar in haar laatste woonplaats: een verzorgingshuis in de Van
Eeghenstraat, kwam opzoeken en – onvermijdelijk als al haar
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bezoekers - haar wat bazige kleine opdrachten uitvoerde. Karakteristiek op dat punt is het verhaal over het laatste bezoek van
Hatta bij zijn oude vriendin. Hij was daarvoor moeizaam een
uurtje uitgebroken tijdens onderhandelingen in Den Haag en
kwam bij haar binnenvallen juist op het ogenblik van de avond dat
er ziekenhuisgewijs de planten en bloemen uit de kamer op de gang
werden gezet. '0, Hatta,' zei tante Jet, je komt net op tijd om even
te helpen.' Wat de vice-president deed.
Ze was voor mij altijd meer een boeiende dan een geliefde figuur
geweest; ook wel een beetje tragisch in die sfeer van vervreemding
die haar omgaf. In '49 had ik me laten bepraten om een comite
voor te zitten, dat haar op haar 8oste verjaardag zou huldigen met
een opvoering van Thomas More. Ik ben geen organisator en hoewel
het, zonder dat ik daar uiteraard part of deel aan had, wel een goede
opvoering werd, had ik mijn zorg en ergernis om alles wat drum
and dran was. Na afloop van de schouwburgavond zou tante Jet
een klein soupertje worden aangeboden in Americain en nadat we
een lange middag geconfereerd hadden over dat netelige punt bij
zulke gelegenheden: de tafelschikking, en ik nodig naar huis moest
snellen om daar een hongeroproer op te vangen, vroeg ik een van
de andere aanwezigen de regeling met Americain op zich te nemen.
Ik schrok even toen ik op de verzonden - beperkte - uitnodiging
las: f 17,5o per couvert, want ik kende haar soberheid en vroeg me
bovendien of of het niet te zwaar en te langdurig zou worden voor
haar broze weerstandsvermogen. Twee dagen voor het feest werd
ik opgebeld door een wanhopige neef: of ik eens met tante wou
gaan praten, want ze weigerde hardnekkig aan zo'n pompeus souper aan te zitten. Ik ging naar de Van Eeghenstraat en vond haar
star en vastberaden op haar keukenstoel aan tafel zitten in een van
haar eeuwige kleurloze japonnen en zwarte polsmofjes. Ze liet zich
niet vermurwen, en de directeur van Americain was pas na een
eindeloze telefonade bereid van mij aan te nemen dat we haar dit
niet konden aandoen en dat zelfs de minister-president (Drees) geen
bezwaar zou hebben tegen een kippeboutje met appelmoes, als het
maar malse kip en goede appelmoes was. Op de avond zelf vonden
Jaap van Praag en ik, die haar volgens afspraak zouden ophalen, de
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jubilaresse niet thuis : ze was al op eigen gelegenheid met een taxi
vertrokken en liep wat verdwaald in de hal van de schouwburg
rond. In de pauze kregen we te stellen met een aantal lieden die
allemaal de beste vriend of vriendin van tante Jet waren en alsnog
een plaatsje aan het souper opeisten, met een voorzitter van een
literaire organisatie die vooraf de tafelschikking in Americain was
gaan inspecteren en bevonden had dat hij, die mevrouw Hoist
natuurlijk zou moeten toespreken, `te laag aan tafel zat' – we hadden het aantal sprekers tot een minimum moeten beperken – en
ten slotte met een querulante literaat, die beslist het woord moest
voeren om die Drees eens te vertellen hoe hij dacht over zijn politionele acties. Ik dacht: nooit meer in een jubileum-comite.
Maar voor ik het wist was ik er al ingelopen voor een volgend
geval, en nog wel een dat ik zeker liever had afgewezen, maar even
zeker niet kon afwijzen. Kort na onze terugkeer uit Indonesia
klampte een groep van Jans vrienden me aan over een plan om hem
op zijn zestigste verjaardag (30 oktober '53) te huldigen: Pos,
Donkersloot, Noordenbos, Becker. lk kon alleen al niet weigeren
omdat al deze drukbezette mannen redelijkerwijs veronderstelden
dat het meisje-voor-halve-dagen met hulp van Oppenheimer natuurlijk hiervoor het secretariaatswerk zou doen, wat temeer voor
de hand lag omdat ik over alle adressenmateriaal beschikte en het
best Jans wensen kende. In '43, toen hij so werd, hadden een half
dozijn vrienden hem naar de gelegenheid van de (oorlogs)tijd
gevierd. Hij had het erop gewaagd, die dag thuis te zijn in Blaricum
en daar overvielen de vrienden hem met een geschenk in natura :
boter en dergelijke, alles uitgestald tot een verlokkend stilleven met
een kruik jenever in het midden op een luik van onze ramen, dat ze
voor deze gelegenheid uit de hengsels hadden gelicht. Het had
vanzelf gesproken dat daar toen alle officielerigheid bij ontbrak en
dat Jan straalde bij de kleine toespraak, zoals alleen Hans die kon
houden.
Nu na 10 jaar was er, na alles wat Jan intussen gedaan had en
waar hij bij betrokken was geweest, enerzijds meer reden geweest
voor de gebruikelijke hulde met het gebruikelijke van ministers,
burgemeesters en buitenlandse beroemdheden stijf staande ere[208]
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comite en bijbehorende onderscheidingen, maar we waren het er
onmiddellijk over eens dat dat even onwenselijk als onwaarschijnlijk was, en dat het bovendien het laatste zou zijn wat Jan zelf
verwachtte. Het resultant werd de bundel Weerklank op het Werk
van Jan Romein – een titel die me veel hoofdbrekens had gekost –
die hem op de 3oste oktober werd aangeboden met een korte rede
van Pos, die Oene Noordenbos voorlas, omdat Pos, juist (helaas
tijdelijk) hersteld was en maar net in staat om aanwezig te zijn.
Er was in het lc c een zaal vol belangstellenden, maar niemand vertegenwoordigde er iets anders dan zijn eigen vriendschap voor Jan
of waardering voor zijn werk. Tot een paar dagen van tevoren
waren we erin geslaagd, Jan erbuiten te houden, toen een foldertje
van de WB de zaak uitbracht. Hij bemoeide zich er toen alleen in
zoverre mee, dat hij, na de grote receptie 's middags, een feestavond
met de naaste vrienden regelde, waar de Wertheims voor wat
`1900-muziek' zorgden. Er waren veel hartelijke en waarderende
brieven bij een zuinig verslag in de pers.
Jan was oprecht gelukkig met zijn feest, hoezeer hij er Hans
ook bij had gemist, want iedere vriendschapsuiting woog hem.
zwaar. Woog de groeiende vijandigheid van de koude oorlogsperiode hem zwaarder ? Het is moeilijk te zeggen. Hij was een van
die irenische naturen die schrikken bij ieder hard woord en bij een
twist, ook waar ze gelijk hebben, liever zwijgend retireren dan
van leer trekken. Hij kon niet met een beetje ironie of spot reageren
op een lompheid of chicane (van een kelner in een restaurant bij
voorbeeld, of van een taxichauffeur). Meestal zweeg hij dan, een
enkele keer kon hij onmatig boos uitvallen. Maar in een principiele
discussie, vooral als die schriftelijk gevoerd werd en hij zich kon
bezinnen op zijn replieken, kon hij rack zijn, en waar hij op kwade
trouw stuitte, scherp en ongenadig. Daardoor vielen zijn polemicken, in tegenstelling met die van vele anderen, op schrift gewoonlijk feller uit dan mondeling. Dat betekende dat hij meeviel in het
gebruik, zoals zo duidelijk in de faculteit was gebleken. Mensen die
zich uit zijn geschriften een beeld gevormd hadden van een vechter,
ja, uit de vaak tendentieuze kritiek daarop, van een dogmatischbezeten doordrijver, toonden zich bij een ontmoeting verbaasd,
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een kleine, heel weinig agressieve man te ontmoeten, altijd bereid
tot luisteren en de opvatting van een ander te respecteren, en die
alleen tegenover een bepaald soort waanwijze en domme lieden
de ironische uitdrukking van zijn expressieve gezicht niet in bedwang kon houden. Hij kon soms de pik hebben op vertegenwoordigers van die mensensoort die hem persoonlijk geen stro-breed in de weg legden, maar die hij bij voorbeeld in faculteitsvergaderingen moest aanhoren. Dan kon hij niet laten fluisterend
spottende opmerkingen te maken tegen zijn buren, terwijl hij geen
zweem van rancune toonde tegenover mensen als Posthumus of
Wijnkoop, die hem grievend behandeld hadden, maar die hij bleef
waarderen om hun kwaliteiten.
Bij alle polemiek die hij voor de oorlog gevoerd had en bij
de strijd om de Amsterdamse benoeming, die over zijn hoofd heen
gevoerd was, merkte hij graag op dat hij toch geen enkele persoonlijke vijand had, en ik herinner me nog hoe verbluft hij reageerde toen zijn oude, wat uit het oog verloren vriend Jan S. B.,
die met de hele zaak niets te maken had, plotseling zijn kwaadaardige aanval in De Telegraaflanceerde.
In het groeiend conformisme van de koude oorlog werd dat
anders. In iedere openbare discussie duikt dat bepaalde soort strijders met een totalitaire inzet op, die je niet ernstig hoeft te nemen.
Mensen als Van Dis en Van Rappard in de recente polemieken
over de moderne jeugd, die geen enkele positieve kwaliteit kunnen
zien waar (voor hen) `heilige' principes niet worden aangehangen:
wie van beat houdt, lang haar draagt of kinderbeperking voorstaat
is als zodanig zedeloos en een gevaar voor de maatschappij en kan
geen aanspraak meer doen gelden op de rechten van de democratic.
In het politieke conformisme van de koude oorlog werd deze houding gebruikelijk tegenover de betrekkelijk weinigen die er nog
naar streefden, genuanceerd te blijven denken. Daarbij werden
meningsverschillen meer en meer gedenatureerd door opzettelijk
wanbegrip, ergernis, afgunst, haat, vrees en paniek en onvermijdelijk ook door een portie aandikkende sensatiejacht in de pers. Het
ging er niet meer om, meningen en theorieen van tegenstanders te
weerleggen, maar ze uit te schakelen. Ze waren immers gevaarlijk.
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Des te gevaarlijker omdat ze niet – zij het desnoods aan de andere
kant – in zwart-en-wit dachten : de botte vulgar-marxist van De
Waarheid kreeg toch geen voet aan de grond bij ons nuchtere
maar de meeloper, de fellow-traveller verleidde zijn argeloze
lezers en moest dus als een even onaanvaardbare dogmaticus ontmaskerd worden.
_Tan had in zijn gedwongen gepensioneerd bestaan tijdens de
oorlog een aantal ontwerpen gemaakt, op schrift of alleen nog maar
in gedachte: naast het althans nog bij zijn dood bijna voltooide
Breukvlak ook een studie over de invloed van het bewustzijn van de
maatschappelijke ontwikkeling op de geschiedenis, een, al veel
ouder en teruggrijpend op zijn onrijpe tienerwerk over de kerkgeschiedenis, waarin hij de godsdienstgeschiedenis als een voortschrijdende rationalisering wilde zien, die beide nooit aan een uitwerking zijn toegekomen, en een over theoretische geschiedenis.
Dat laatste wortelde in gesprekken met Hans, die de noodzakelijke
groei van de theoretische natuurkunde had meegemaakt tegenover
de oude natuurfilosofie, die de snelle ontwikkeling van de fysica in
de laatste eeuw niet meer had kunnen bijbenen. Van een parallelle
afsplitsing van een vaktheoretische beschouwing in de geschiedwetenschap zag Jan nu de onvermijdelijkheid en de ontwikkeling
van de laatste decennial plus het onderkennen van een aantal voorlopers, zoals bij voorbeeld Kurt Breysig, heeft hem daarin gelijk
gegeven. Kort nadat hij in zijn in ' 46 uitgekomen bundel In Opdracht van de Tijd al een paar theoretische essays, met name Zekerheid en Onzekerheid had gepubliceerd, hield hij op het Nederlands
Filologencongres van '46 zijn rede over de Theoretische Geschiedenis, die een paar jaar later in een Duits-Zwitserse en een EngelsAmerikaanse versie verscheen. De laatste leidde tot de ontmoeting
met D'Arms en de uitnodiging van de Rockefeller Foundation om
in de vs de theoretische geschiedenis te komen introduceren en de
beoefening ervan eventueel in een tijdschrift vast te leggen. In
Nederland kwam een aantal kritieken los, die weinig begrip voor
de te beide gebrachte idean opleverden, maar des te meer ijver
om de schrijver aan vaak uit hun verband gerukte uitspraken op te
hangen.

ANNIE ROMEIN-VERSCHOOR

Inzet van deze reacties vormden de Toernooien, die Geyl tegen
Toynbee en Jan gezamenlijk richtte en in 'so bundelde. In de vorm
van een uitvoerige kritiek op zijn dissertatie kreeg bovendien
Jans promovendus Ph. de Vries een aantal stoten en slagen te incasseren, die al te kennelijk voor zijn leermeester bedoeld waren.
Ik behoefniet in herhalingen te vervallen. Wie de moeite neemt,
Geyls beschouwingen nauwkeurig door te lezen, kan zelf ervaren
hoe hij voortdurend werkhypothesen en ideaaltyperingen van zijn
tegenstanders tot plaatijzeren `historische wetten' en `stellingen'
omsmeedt, om dan vervolgens aan te tonen hoe hiermee te kort
gedaan wordt aan de eindeloze, in geen systeem te vangen veelvormigheid van het historisch gebeuren. De Vries heeft zijn aanvaller bekwaam te woord gestaan en Geyl is zo behoorlijk geweest,
zijn stuk in extenso in zijn bundel op te nemen, natuurlijk niet
zonder er nog eens zijn zegje aan toe te voegen. Jan heeft - bij uitzondering - in zijn boekje In de Hof der Historie van '51 een aantal
van de tegen hem gerichte aantijgingen, naar ik nog altijd meen
waardig en afdoend beantwoord. Men heeft het een verbitterde
aanval genoemd. Waarbij om te beginnen vergeten werd dat het
geen aanval was, maar een verdediging. En dan: Jan was gem
vrolijke Frans, een zwaartillend, om niet te zeggen een tobberig
man, vooral over zijn eigen tekorten. Maar hij wrokte nooit, vergaf gemakkelijk, en verbitterd heb ik hem nooit gezien. Hij schreef
dat stuk met een zeker plezier ; het was voor hem een orde stellen
op de verhoudingen, zoals hij graag onder de ironische blikken
van Hans zijn bureau ordende en er alles haaks legde. Hier zette hij
nu eens al die uitspraken op een rij, die dom of boosaardig waren,
maar weinig hout sneden, omdat ze gemaakt waren niet uit begrip
en kritische zin op grond van kennis van de problemen waar het
over ging, maar uit vijandig en afwerend misverstand. Het resultaat was alleen dat velen, ook die het boekje nooit ingezien hadden,
elkaar nu navertelden dat Romein zo onbehoorlijk polemiseerde:
‘Cet animal est tres mechant, quand on l'attaque, it se defend.' En
dat zeker soort krantemannetjes, altijd meer geboeid door de `ruzie'
dan door de problematiek waar het over gaat, het er nog eens extra
dik bovenop legden. Zelfs waar ze waardering opbrachten voor
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zijn werk – het was immers altijd zo leesbaar' – moest er uitentreuren bij vermeld dat hij natuurlijk niet objectief was. Hij zei
immers zelf dat er geen objectieve geschiedschrijving bestond?
Anderen, die daar wel in geloofden, waren natuurlijk betrouwbaarder. Daarom was het ook altijd veilig te vermelden dat de
recensent 'op sommige punten' een andere opvatting had, of geneigd was bier en daar een vraagteken in de kantlijn te plaatsen.
1k heb Jan wel eens voorgesteld een kaartje te laten drukken, waarop verzocht werd, ten bate van een mogelijke verbetering in een
herdruk, hem van die afwijkende opvatting of de zin van die
vraagtekens op de hoogte te brengen. Een volslagen leek op historisch terrein als de Parooljournalist Gomperts schreef na het verschijnen van Geyls Tochten en Toernooien in een grootgekopt artikel
hoe Geyl 'op even deskundige als overtuigende wijze' `towel de
theorieen van Toynbee als die van Romein aan stukken scheurde',
gelardeerd met insinuaties over afwijzen door de vrije wetenschap
van de geest der gelijkschakeling en speels gespatieerde termen als:
in opdracht van Moskou. Een ding bleek duidelijk uit het geschrijf
van Geyl: hij had de leiding genomen in wat men met recht een
campagne kan noemen. Tot die campagne behoorde bij voorbeeld
ook dat op de tweejaarlijkse conferentie van Nederlandse historici,
die in '53 in Den Haag werd gehouden, op instigatie van Geyl een
rede werd gehouden over `gewone' versus theoretische geschiedenis door zijn op dit terrein allerminst deskundige vriend Renier uit
Londen. Een grollig programmanummer met veel insinuaties
tegen Amsterdam, waar zulke slechte dissertaties vandaan kwamen.
Jan was er niet bij am zich te verweren, omdat de conferentie samenviel met de intreerede van Henk Schulte Nordholt in Groningen. Ik geloof niet dat Geyl er persoonlijk iets mee te maken had
dat in datzelfde jaar ' 53 de anti-Romein-beweging ook onze stamgenoten in Zuid-Afrika bereikte: in de Hervormd Theologische
Studies werd een felle aanval op Jan gedaan over de hoofden heen
van twee van zijn Zuidafrikaanse studenten: Ria Hugo en Van
Jaarsveld.
Een campagne. Waarom eigenlijk? Aan zo'n campagne vallen
altijd twee dingen op te merken: ze komen uit een heel conglome[213]
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raat van motieven voort en ze zijn als een ijsberg, waarvan maar
een klein stuk boven water zichtbaar wordt en de scherpst afgeslepen kanten vaak verborgen blijven. Van dat boven water stekende
stuk moet ik hier zeggen wat ik ervan weet, van dat onder water
wat ik erover uit betrouwbare bron gehoord heb of wat zich redelijkerwijs laat gissen. Ik had dit liever bij Geyls leven gedaan.
Het altijd betrekkelijke toeval wilde dat wij als vakgenoten pas
laat met Geyl kennis maakten. Hij was ons in Leiden precies een
studentengeneratie voor, hij verdween na zijn studie naar Italie,
daarop naar Engeland; wij doken voorlopig onder in de politieke
beweging. Wij leerden hem in geschrifte kennen als groot-Nederlander, een standpunt dat ons weinig aantrok, ook omdat het zeker niet bij Geyl, maar wel bij veel van zijn geestverwanten - al
gauw fascistische trekkers ging vertonen. In '33, toen we op aandringen van de uitgever ook een paar Vlaamse hoofdstukken in de
Lage Landen opnamen, vroegen we hem schriftelijk advies over geschikte medewerkers.
Op gevaar of voor bevooroordeeld gehouden te worden, waag
ik het met de uitspraak dat hij een goed, maar geen uitzonderlijk
en door oorspronkelijke ideeen opvallend historicus was. Als
stylist toonde hij zich op zijn best in zijn polemieken; zijn Nederlandse Stam vind ik weinig boeiend geschreven. Verder Meld ik
hem voor, ik laat de keuze tussen een bemoeiziek of een intrigerend
man, en van een bovenmatige ijdelheid. Wanneer ik iemand ijdel
noemde, placht Jan me te corrigeren: `dat zijn we toch allemaal.'
En het is natuurlijk waar dat iedereen wel eens graag over zijn
koppetje wordt gestreken, maar bij Geyl heeft zijn ijdelheid, die,
zoals vaker voorkomt, met de jaren toenam, nogal eens zijn oordeel
en zijn daden beinvloed.
Bij Jans benoemingsgeschiedenis in '38-'39 waren vrijwel alle
academische historici, ook aan de andere universiteiten, tegen hem.
Ik kan niet met zekerheid zeggen in hoeverre Geyl, die zich met
zijn bekende zucht tot lobbyen ook op deze zaak geworpen had,
dat meer deed om zijn vriend Bartstra naar voren te schuiven of
om Jan te weren. Wel ondertekende hij in die tijd een adres dat
Jans goede naam tegen laster verdedigde.
[2141

OMZIEN IN VERWONDERING

De algemene verbroedering in de oorlog bracht ons iets nader
tot elkaar, nadat Geyl uit het gijzelaarskamp teruggekeerd was.
Maar na de oorlog begon het - opzettelijk - misverstand weer snel
te groeien. De spitsen van de ijsberg die boven water uitstaken
werden voor ieder zichtbaar : Geyl tekende ze scherp af in zijn
Tochten en Toernooien. Maar ik moet hier ook wel de onderwaterstructuur ter sprake brengen. Dadelijk na de oorlog stond de
Amsterdamse faculteit voor de benoeming van een opvolger voor
Tenhaeff, en op Jans voorstel kwam er voor de oude werkverdeling
in algemene en vaderlandse geschiedenis een nieuwe tot stand: hij
nam zelf de moderne algemene en theoretische geschiedenis voor
zijn rekening; voor de andere post leek de bekwame jonge medievist Niermeyer de aangewezen figuur. Maar bij al te duidelijke geruchte drong het door dat Geyl die opvatting niet deelde en met
zijn bekende doorzettingsvermogen ijverde voor zijn Utrechtse
vriend Brandt, die Jan aanmerkelijk minder bekwaam en eigenlijk
helemaal geen medievist vond. We behoeven het oordeel van het
nageslacht niet af te wachten om met Presser, die het openlijk uitsprak, overtuigd te zijn dat het eenvoudig onbehoorlijk was, Jan,
zeker na de oorlog, uit de Koninklijke Academie te houden. Het is
daarvoor niet eens nodig de middelmatigheden op te sommen die
er wel in kwamen, en die er - natuurlijk - ijverig of inschikkelijk
aan mee deden hem te weren. Van drie kanten: Pos, Posthumus en.
Hans Kramers is ons verzekerd dat Geyl, gesteund door Van Winter, Rogier e.a., aan deze kleinzielige uitsluiting schuldig staat en
het laat zich toch echt niet verdedigen dat zij het vaderland daarmee redden.
Maar er was nog een donkerder en minder doorzichtig blok
van de ijsberg, waarvan de contouren zich niettemin lieten gissen.
Geyl was een heftig en driftig man - hij moet zich in het gijzelaarskamp herhaaldelijk in gevaar gebracht hebben door moedig-felle
uitvallen tegen de overheersers. Voor zijn meest eigen werk houd
ik zijn studies over Stuart en Oranje, waarmee hij, tegen onze wat
al te orangistische historische traditie in, de dynastieke politiek van
de stadhouders blootlegde. Maar zelf moet hij aanvankelijk zijn
voornaamste taak gezien hebben in een veel grotere correctie van
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ons nationale geschiedbeeld: de omzetting van de geschiedenis van
de Nederlandse staat naar die van de Nederlandse stam. Zijn eerste
bundel was De Groot-Nederlandse gedachte, en in ' 3 I begon zijn
Geschiedenis van de Nederlandse Stam te verschijnen, niet het soort
met noten overladen publikatie dat voor sommige `vaklieden' alleen als wetenschappelijk mag gelden, maar een niet minder wetenschappelijk verantwoord boek, bedoeld om het Nederlandse yolk,
dat de vier onleesbare delen van Blok nooit had kunnen pruimen,
zijn eigen verleden te doen kennen. De bedoeling was dat het boek
bij intekening werd uitgegeven en binnen enkele jaren in de handel
zou zijn, maar, ook omdat het buiten zijn oorspronkelijke opzet
uitgroeide, werd het tempo van verschijnen steeds trager. En intussen verscheen in '34 De Lage Landen, gevolgd door de Erflaters, die
blijkens de ontvangst meer in het bestaande tekort voorzagen. Jan
was, ongewild, Geyls mededinger geworden.
Het is de vraag of in de vertraging van Geyls tempo ook niet
meesprak dat hij naarmate hij vorderde in het geschiedverhaal,
meer en meer vastliep in zijn stelling van de Groot-Nederlandse
gedachte. Want hij mocht dan door zijn uitgangspunt een aantal
verstarde trekken in ons historiebeeld rechtgestreken hebben, naarmate hij vorderde voorbij 1600 werd het steeds moeilijker aan de
vermeende eenheid van de Nederlandse stam vast te houden. Juist
waar zijn stelling het meest om bewijs vroeg, want voor de Middeleeuwen was het altijd wel mogelijk geweest de Lage Landen als een
eenheid met een Vlaams-Brabantse kern te zien, begon hij te
falen.
Geyl genoot als Leids student al een zeker faam als polemist.
Dat talent kwam hem in zijn strijd voor de Groot-Nederlandse
gedachte te stade, maar ontwikkelde zich eerst recht in de naoorlogse jaren. Wie de beide definities van de geschiedenis naast
elkaar zet, die van Geyl: `een discussie zonder eind', en de zoveel
oudere van Jan: 'het onvoltooid verleden', onderkent een grote
overeenkomst van standpunt, maar ook Geyls accentuering van het
polemisch aspect. Zelden is een titel gelukkiger gekozen dan die
van zijn bundel Tochten en Toernooien. Want er stak in Geyl een
geest die het voor alles om het steekspel ging, die zichzelfgraag met
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open vizier het strijdperk in zag rijden en er een openhartig plezier
in had, zijn tegenstander als een soort grootmoedige handicap om
te beginnen alle lof te geven - waardoor het strijdbaar verslaan van
een zo geweldige tegenstander des te glorieuzer werd. Daar doorheen speelt echter ook de intentie zijn triomf te vergemakkelijken
door voortdurend het beeld van zijn tegenstander te vertekenen:
door genuanceerde uitspraken van de ander tot dogma's te maken,
veronderstellingen tot beweringen, werkhypothesen tot vooropgestelde artikelen des geloofs. Maar kan een wetenschappelijk man
werken zonder die hypothesen? Men kan hem hoogstens verwijten
dat, wanner verder onderzoek zijn hypothese niet steunt, hij de
resultaten van dat onderzoek gaat verloochenen of verwringen om
zijn hypothese tot een dogma te maken. Was Geyls Groot-Nederlandse gedachte niet zo'n hypothese en heeft hij die kunnen loslaten
toen zijn onderzoek hem niet bevestigde?
Er zijn weinig dingen zo ongezond voor iemands reputatie als te
vroeg gelijk hebben. Jan heeft zich sinds zijn studententijd altijd
marxist genoemd, en ik geloof dat hij en andere niet in een partijdoctrine verstarde historici meer recht op die naam hadden dan de
zuiveren-in-de-leer, met wie ze op een hoop gegooid werden als
`ideologen'. In het bijzonder in de koude-oorlogsperiode Meld hij
vast aan zijn opvattingen omtrent de betrekkelijkheid van objectiviteit en subjectiviteit bij alle wetenschapsbeoefening, omtrent de
onvermijdelijkheid van een ideologie als uitgangspunt van ieder
onderzoek tegenover de gangbare en ook door Geyl aangehangen
overtuiging omtrent een `waardenvrije' westerse wetenschap in
tegenstelling tot een door fascistische en communistische ideologieEn vertroebelde en gecorrumpeerde schijnwetenschap. En juist
waar het de menswetenschappen betrof in een periode van verscherpte tegenstellingen en snel groeiende nieuwsspreiding, werd
de hele communicatie in die voorstelling opgenomen, die al of niet
fotografisch en filmisch vastgelegde `feiten' tegenover of op zijn
best naast `subjectieve' ooggetuigenverslagen en analyses stelden.
Ik hoef bier niet in details uiteen te zetten hoe in het laatste
decennium die `waardenvrije' wetenschap in diskrediet is gebracht
en aangetast door het verzet - met name van de studenten - tegen
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een politiek optreden van de grote wereldmachten, die op die
`objectieve' wetenschap en de daarmee samenhangende `democratie' steunden. Men kan met een paar woorden: Guatemala, Cuba,
Vietnam, rassendiscriminatie, volstaan om begrijpelijk te maken
dat het woord ideologie een heel andere inhoud heeft gekregen,
niet langer een prerogatief is van de invallers in Tsjechoslowakije of
Poolse antisemieten, en dat veel jonge beoefenaars van de menswetenschappen heel wat dichter bij Jans opvattingen omtrent de
objectiviteit van de wetenschap zijn komen te staan dan ze zelf
misschien weten, want we leven snel. Zo trof het mij hoeveel van
Jans ideal' terug te vinden waren in een artikel in de Volkskrant
van io augustus '68, van G. van Benthem van den Bergh onder het
hoofd: Bezinning op de Werkelijkheid. Pleidooi voor een nieuwe ideologie. Laten we er tevreden mee zijn dat een volgende generatie 'de
jonge Marx' weer ontdekt heeft.
Geyls naoorlogse polemieken, zowel tegen Toynbee als tegen
Jan, zijn nooit louter discussies, ze houden altijd iets van het toernooi-, van het show-karakter en van het streven naar schaakmatzetten van de concurrent. Daarbij kwam dat in zijn tegenstelling
met Jan de persoonlijke irritatie ging samenvallen met tot in de geschiedbeschouwing doorgetrokken politieke controversen. Geyl
koos scherp partij in de koude oorlog. Jan bleef genuanceerd denken en voor alles beducht voor het spelen met vuur, dat deze voortdurende gespannen internationals situatie inhield. Daardoor werkte hij naar beide kanten prikkelend: wie niet voor ons is, is tegen
ons, wie voor de ene partij de aan Moskou onderhorige cryptocommunist was, gold bij de andere als onbetrouwbaar renegaat.
Jan had al veel eerder Europa leren zien als een schiereiland van
Azie, en Azie als een deel van de wereld. Geyl kwam als een dapper
ridder in het krijt voor Europa en de naar hij meende samen met de
politieke overmacht van Europa bedreigde Europese cultuur, bedreigd door een wereld daarbuiten, die hij niet kende en die hij
eigenlijk ook niet wilde kennen. Het is me meer dan eens opgevallen dat Geyl niet alleen stond in zijn weerzin, een weinig beredeneerde emotionele weerzin, tegen de buiten-Europese geschiedenis, die zeker ook meewoog in zijn discussies met Toynbee. Er zijn
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heel wat, ook min of meer door Marx beinvloede, Europese historici die wat geprikkeld reageren op een 'algemene' geschiedenis,
die anders is opgezet dan die van het traditionele schoolboekje.
Presser, die onlangs in een interview verklaarde dat geschiedbeoefening 'mondiaal, planetarisch' moest zijn, zei in datzelfde verband
dat hij buiten de Westeuropese cultuurkring niet kon ademhalen,
en over Indonesie: `Dat wij als Nederlanders in de zeventiende
eeuw op de een of andere manier in dat land betrokken zijn geraakt,
moet je erkennen, maar ik heb er verder geen belangstelling voor.'
Nu is ieder mens natuurlijk vrij en zelfs genoodzaakt zijn belangstelling te beperken, maar voor een historicus klinkt deze stelling
me niet veel anders in de oren in ons tijdperk van 'one world or
none' dan: 'we zijn weliswaar al meer dan duizend jaar bij een
antisemietenvraagstuk betrokken geweest, maar ik moet bekennen
dat ik er geen belangstelling voor heb.'
Het was Geyls goed recht – en dat van anderen – Jans wetenschappelijke inzichten te bestrijden, evenals zijn politieke overtuigingen, maar die bestrijding werd onzuiver waar Jan bekrompen en dogmatische wetenschappelijke opvattingen werden toegekend die niet de zijne waren, maar die uit een al te bekrompen en
dogmatische opvatting van het marxisme bij zijn tegenstanders
waren afgeleid.
De bestrijding werd onzuiver toen ze van de kant van Geyl meer
en meer het karakter van concurrentie ging aannemen, toen hij Jan
tot naloper van Toynbee bombardeerde – wat hij nooit geweest is;
hij had grote bewondering voor hem, maar ook zeer principiele
meningsverschillen – en zichzelf opwierp tot de paladijn van de
eindeloze bonte rijkdom der historische verscheidenheid, die zijn
`tegenstanders' van zijn luister beroofden door al dat schoons in het
keurslijf van hun theorieen te persen. Alsof niet iedere historicus
door de eeuwen heen het niet heeft kunnen laten en zijn verhaal
juist diepte en kleur heeft gegeven door niet alleen maar het losse
zand der `feiten' van de ene hoop op de andere te scheppen, maar er
ontwikkelingslijnen en patronen in na te speuren. 'Groot-Nederlands en anti-Romein' karakteriseerde een recensent van de NRC
van 'so hem, en een Utrechtse collega vertelde ons de anekdote dat
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een bezoeker die het jubileumboekje Weerkiank op het werk van Jan
Romein bij hem op tafel zag liggen, het had opgenomen met de
woorden: `Flee, de laatste publikatie van Geyl?'
De bestrijding werd onzuiver toen Geyl kort na de in zijn bundel
samengevatte aanvallen tegen de theoretici bij een korte ontmoeting lachend zei: `Ik doe tegenwoordig ook aan theoretische geschiedenis.' Had dat iets te maken met de uitdaging die Ph. de Vries
tot hem gericht had met zijn vraag naar `zijn eigen jarenlange denkpraktijk over het yak' ? Was zijn artikel over Ter Braak de 'response' op De Vries' andere 'challenge', zijn kritisch vermogen eens
op diens relativisme te beproeven? Kort nadat Jans Amerikaanse
reis door de weigering van het visum mislukt was, ging Geyl naar
Amerika. In '58 werd daar het tijdschrift Theory and History opgezet, waarvoor Jan het eerste plan met D'Arms ontworpen had, met
Geyl als Nederlands lid van de redactie. De vrijheid van de wetenschap was gered.
Geyl was overigens niet de enige die het tot zijn taak rekende te
intrigeren om Jan de erkenning van zijn verdiensten als man van
wetenschap en popularisator van de geschiedenis – hoe graag men
die term ook denigrerend gebruikt – te onthouden, lijnrecht in
strijd met de democratie en de vrijheid van de wetenschap die hij
meende of zei te dienen. Want dat is wat gebeurde toen in ' 58 de
P. C. Hooftprijs uit politieke overwegingen naar Geyl ging en niet
naar Jan. 'Het is wel goed zo,' zei hij zelf, `Geyl zou het zoveel meer
gemist hebben dan ik.'
De bestrijding werd onzuiver toen men het verzoek van Jans
uitgever om steun uit de subsidiepot voor Het Breukvlak ging
dwarsbomen. zwo liet weten dat daar subsidie niet nodig werd
geoordeeld, `omdat een boek van Romein zichzelf verkocht',
maar men vroeg zich niet of wat dit boek zou moeten gaan kosten.
De uitgever richtte zich nu, met verwijzing naar de weigering van
z w o, tot het Prins Bernhardfonds, waarin Jan als bestuurslid jarenlang subsidies voor andere historici, ook voor Geyl, bepleit had.
Resultaat: een brief van de directeur van het fonds, niet aan de uitgever, maar aan Jan gericht: de leden van de historische commissie
hadden hem opgedragen er zijn verwondering over uit te spreken
[22o]

OMZIEN IN VERWONDERING

dat bij navraag bij ZWO daar niets bekend bleek te zijn over een
subsidieaanvraag. In die historische commissie zaten een paar
`vrienden' van Jan. Had niet een van hen even naar de telefoon
kunnen grijpen om te vragen: `Zeg eens, wat is dat voor een misverstand ?' Toen de heren allemaal een kopie van de betreffende
correspondentie, die blijkbaar bij z w 0 niet ordelijk bewaard was,
van de directeur van het Prins Bernhardfonds toegestuurd hadden
gekregen, werd de subsidie toegewezen, nolens volens mag je wel
veronderstellen.
Het verhaal van deze kleinzielige actie is niet volledig zonder het
volgende:
In de jaren 'so meldde zich bij Jan een Nijmeegs historicus die
een dissertatie had opgezet over de historische idean van Fruin,
Huizinga en Romein. Omdat hij voor de beide eerste delen weinig
steun vond bij zijn promotor, kwam hij herhaaldelijk Jans advies
vragen. Toen deze eerste gedcelten klaar waren decreteerde de
Nijmeegse faculteit dat het zo nu wel genoeg was voor een dissertatie en dat hij het derde deel maar achterwege moest laten. Jan
raadde hem zich daar niet tegen te verzetten: hij behield toch altijd
de vrijheid zijn werk voort te zetten. Maar alweer werd hem, op
gezag van de faculteit, verboden dat derde deel in zijn dissertatie
aan te kondigen. We zijn bij die promotie geweest. Er trok toevallig juist een onweer over Nijmegen en binnen in de zaal was de
atmosfeer niet minder geladen, om niet te zeggen bedompt, dan
buiten.
Een paar jaar later diende diezelfde jongeman op het historisch
congres in Stockholm een 'paper' in over Fruin, Huizinga en Romein. Na zijn lezing kwam de redactiesecretaris van Theory and
History hem het stuk voor zijn blad vragen. Na verloop van tijd
kreeg hij bericht dat het stuk toch niet geplaatst kon worden wegens onoverkomelijke bezwaren van de Nederlandse redacteur.
De schrijver deed navraag bij Geyl en kreeg tenminste een eerlijk
antwoord: `Als het nu over Fruin, Huizinga en Geyl was geweestr
In ' 53 was er in het Institut fur europaische Geschichte in Mainz
een kleine conferentie, waar we samen op uitnodiging heen gingen.
Op het perron in Mainz stootte ik Jan aan: tien pas voor ons uit liep
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Geyl en we waren getuige van zijn ontmoeting met de directeur
van het instituut: `Ah, Sie sind wohl Professor Romein!' We hebben drie dagen in hetzelfde hotel gelogeerd, ontmoetten elkaar
uiteraard op de vergaderingen en ook onder elkaar aan de maaltijden. Geyl was allerbeminnelijkst. Hij was hartelijk en vooral: hij
maakte de indruk behoefte to hebben aan begrip en hartelijkheid.
Hij sprak uitvoerig en een beetje weemoedig over zijn grote vrienden : Van Eyck, Gerretson en Bartstra. Gerretson was praktisch
onbereikbaar voor hem geworden door hun wederzijdse groeiende
dootheid, Van Eyck door een algehele inzinking. Was het de behoefte van ijdele mensen aan sympathie, desnoods van Jan als er
niemand anders in de buurt was? Zakte zijn agressiviteit weg nu hij,
van aangezicht tot aangezicht met zijn tegenstander, een gewoon
vriendelijk mens zag? Zou hij misschien heel anders op Jan gereageerd hebben als het toeval hen nauwer met elkaar in contact had
gebracht?
Jan, afkerig van spanningen, genoot onbevangen van deze
wapenstilstand; ik had mijn zwijgende, maar onredelijke (zei Jan)

ergernis: mijn arthritische heup was in die dagen bijzonder pijnlijk
en Geyl het me een keer een half uur omlopen, omdat hij (`ik kan
me altijd nogal gemakkelijk orienterenr) een veel kortere weg wist
van het instituut naar het hotel, dwars door het puin waar Mainz
toen nog voor een groot deel uit bestond. Toen we kort daarop,
het was bij de promotie van Louis de Jong, Geyl in de Amsterdamse
aula ontmoetten, keek hij langs ons been. Waarom?
De invloed van de koude oorlog en van de verstarring en conformering van het geestelijk leven die er het gevolg van waren op
ons eigen lot en leven wil ik vooral niet overschatten. Tussen Stalinisme en McCarthyisme leefden we bier nog altijd in een luw hoekje. Het is waar dat juist die luwte je ergernis over de tamheid van
ons intellect wel eens verscherpte. Maar met de oorlog waren de
concentratiekampen bier verdwenen, we kenden geen Rosenbergproces, geen vervolgingen als waaronder fatsoenlijke wetenschapsmensen en schrijvers als Oppenheimer, Owen Lattimore,
onze vriend Dirk Struik, Pasternak en talloze andere intellectuelen
zowel in de Verenigde Staten als in de Sowjet-Unie geleden had[222]
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den. We waren niet in een openlijke strijd gewikkeld, voelden ons
niet vervolgd of bespioneerd, konden rustig lachen om de niet
irreele mogelijkheid dat een schutterige BVD kon menen ik weet
niet wat op het spoor te komen door onze telefoon of te luisteren.
Er was hoogstens de ergernis om een soort hinderlijk volgen van
hen die gestadig gekwalificeerd werden als lieden wier oordeel niet
terzake deed, omdat het immers van tevoren was vastgelegd op
`marxistische dogma's', de ergernis omdat je van links en van rechts
voor fellow traveller van de anderen werd uitgemaakt, omdat je
geen partij wou kiezen in een strijd die je voor zinloos en fataal
hield, omdat je op grond van een onvermijdelijke, maar dan ook
erkende en ingecalculeerde subjectiviteit je binnen de beperktheid
van je inzicht een eigen mening trachtte te vormen. Nu, ruim tien
jaar later, katholieken ernstige studie maken van het marxisme
en een man als de in Zuid-Amerika ontwaakte pater Frans Rosier
van een noodzakelijk en onvermijdelijk ineenvoegen van Christendom en marxisme spreekt, wordt het al moeilijk zich voor te stellen
dat jeugdige Strebers zich toen een reputatie van wetenschappelijke
objectiviteit konden verschaffen door zich op grond van een
minimum aan kennis van zaken voor antimarxist te verklaren.
Het was wel duidelijk dat politieke bezwaren tegen ons nonconformisme samenvielen met een zekere huiver onder conservatievere vakgenoten tegenover de wijze waarop Jan meende de geschiedenis te moeten beoefenen, waardoor hij sours meer waardering voor zijn werk vond bij mensen van andere vakken, met name
bij sociologen, dan bij de historici.
Ik sta hier even stil bij twee van Jans vele spreekbeurten (in '55),
omdat ze niet alleen typerend zijn voor deze tegenstelling, maar
ook voor de uiteenlopende aspecten die het studentenleven in die
jaren begon te krijgen. In het vroege voorjaar sprak Jan in het ruime
huis van de Leidse socioloog Van Heek in Overveen over Het
Breukvlak voor zo'n zeventig van diens studenten, nadat ons eerst
een huiselijk-gezellige rijstmaaltijd (bordje op schoot) was opgediend. In een inleidend woord noemde Van Heek Jan en mij de
eerste Nederlandse historici die de sociologie een goed hart toedroegen. De hele stemming, ook onder het napraten, was kame[223]
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raadschappelijk en `gewoon'. Een paar maanden later kwam er een
uitnodiging van de Utrechtse faculteitsvereniging voor een uiteenzetting over het 'algemeen menselijk patroon': 'Twee van onze
bestuursleden zullen in jacquet aan het station staan om u of te
halen.' Jan liet weten dat we per auto kwamen, want de Renessen,
die een deel van hun Hollands verlof bij ons doorbrachten, zouden
ons brengen. Toen we in het universiteitsgebouw binnenkwamen,
begreep Jan dat hij de uitnodiging niet goed gelezen had: alle
`heren' waren in jacquet, alleen hij stond er in zijn wollige grijze
colbertje bij. We werden naar een kille zaal geleid, waar aan het
hoofd van een enorm tapijt het Bestuur stond, versierd met die vervelende penningen aan een lintje, die altijd zo vloeken tegen de
kleur van de kleding van de meisjes-bestuursleden. We werden
mee in de rij genet en er werd gerecipieerd, eindeloos voorstellen
van het bestuur van dit en van dat, eindeloos handjes drukken, eindeloze formele begroetingen van de heren presides onderling,
eindeloze variaties van de uitspraak van de hoge verwachtingen
die men omtrent de avond koesterde. Toen naar een nog killere
en spaarzaam verlichte aula en een kil gehoor, waaruit zich op het
eind een student losmaakte, die er zich kennelijk op had voorbereid,
de nieuwlichter te ontmaskeren. Jan beheerste zulke discussies niet
door zijn gevatheid, maar door zijn vriendelijke bereidwilligheid
de reele kern uit ook de meest verwarde vraag of een kennelijk
kwaadaardig misverstand te pellen en daar zakelijk docerend op in
te gaan. Daardoor zakte de felheid van zijn opponent in, en het
plotseling warme applaus aan het slot — tenzij het ook tot het protocol hoorde — gold mogelijk deze rustige afweer. Na afloop — of
was het in de pauze? — was er nog weer eens een soort receptie op
dat tapijt, waarbij beleefd werd geconverseerd, maar geen woord
over het gesprokene gewisseld.
De volgende ochtend werd ons een en ander duidelijk: we ontvingen een nummer van het Nijmeegse studentenblad met op de
voorpagina een artikel dat de student E. Vermeulen op verzoek
van het Utrechtse studentenblad Sol Justitiae (!) had geschreven:
`Bij het bezoek van prof. dr. Jan M. Romein', maar dat, zoals het
Nijmeegse blad in een inleiding vermeldde, door de redactie was
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afgewezen 'in de overtuiging dat het blijk gaf van te grote welwillendheid jegens Jan Romein'. De Nijmeegse redactie had gemeend
`er goed aan te doen dit stuk ongewijzigd op te nemen in de overtuiging dat het voor zijn lezers interessant is, zowel nader kennis
te nemen van de figuur van Jan Romein alsook zich op de hoogte te
stellen van wat de lezers van Sol Justitiae moest worden onthouden'.
Deze ervaring van een alles bij elkaar nog tamme en niet tegen
ons alleen gekeerde stemmingmakerij had ons niet voorbereid op
het hysterisch karakter, dat het hoogtepunt van de koude-oorlogspsychose bier aannam: de Hongarije-rel in '56. Het ligt me ver,
het drama van Boedapest een rel te noemen, het drama waarvan
mijns inziens de tragiek vooral was, dat verzet tegen dictatuur, historisch gezien: tegen iedere vorm van tirannie, vrijwel altijd gedwongen is, en zeker in dit geval, te pacteren met andere tirannieen, en dat het one-world-or-none-streven zich hoofdzakelijk
uit in een politieke en economische penetratie en verdrukking door
de grote partners in deze nog zo gespleten eenheid.
Neen, de rel was hier in Holland. Elders ook in meerdere of
mindere mate, maar nergens zo fel, zo blind en zo bang om niet
mee te doen. Onze intellectuelen, die zo graag vertellen dat de
kastanjes in Parijs zo anders bloeien dan bij ons en `wir - present
company excepted - zo klein, bekrompen, burgerlijk etc. zijn, hadden toch de eersten moeten zijn om hier de onsterfelijke Hollandse
kleinburger met zijn huiver voor de revolutie en de aanrollende
Russische stoomwals te ontmaskeren, maar ze stonden daarentegen
zelf vooraan in de rij toen de ruiten bij De Waarheid, het blad dat
zich net zo eenzijdig had vastgebeten in zijn Stalinisme als zij in hun
anticommunisme, werden ingegooid, en de spes patriae van de
Utrechtse universiteit distancieerde zich niet van haar 'elite', die
onbelemmerd en ongestraft door politie en gerecht, de kostbare
winkelvoorraad kapot sloeg van een weerloos en fatsoenlijk opticien, omdat de man van zijn burgerrecht gebruik maakte door
zich communist te noemen. Evenmin trouwens als ze zich tien jaar
later zou distancièren van de Treselite.
1k kan niet zeggen dat we met vreugde de foto's bekeken, die
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vertoonden hoe `ooze dappere rode soldaten' op hun domme blinde tanks door de straten van Boedapest rolden, maar we wensten
redelijk te blijven, niet het evenwicht te loochenen tussen Boedapest, Suez en Algerije, niet te vergeten dat het begin van deze geschiedenis lag bij een andere interventie van machtige buitenstaanders: de gewapende steun van de mogendheden in '1 7 aan Koltsjak
en Denikin, niet te vergeten dat de `martelaar' kardinaal Mindszenty even ongeneeslijk antisemiet was als zijn hele aanhang in Rome
en dat de helpende handen die de grote mogendheden zo graag
hadden uitgestoken – wat ze bij nader inzien, ik moet zeggen goddank, gezien wat daaruit had kunnen volgen, toch maar net niet
deden – meer de oude aanhangers van Horthy en het herstel van
een kapitalistische economie in Hongarije golden dan het democratisch verzet dat onvermijdelijk met deze aanhang gecompromitteerd werd. Na de dooi van de jaren zestig is de reactie bier op de
zoveel minder bloedige, maar ook nog minder te rechtvaardigen
inval van de Sowjet-Unie in Tsjechoslowakije, veel minder fel:

het 'ware' socialisme van de – communistische –;Tsjechen wordt nu
vriendelijk in bescherming genomen door een schijnbaar eensgezind Westen. Maar we weten nu langzamerhand wel welke
`democratie' er in Spanje en Portugal, in Griekenland en in Midden- en Zuid-Amerika met steun van NAVO en CIA op de been
wordt gehouden.
Es ist bekannt von alters her . . . de razernij wordt gemakkelijk
kwaadaardig tegen wat niet mee wil razen. Hongarije werd bovendien een welkom keerpunt en sjibbolet voor vele instellingen waarin nog iets van de oude, uit de oorlog stammende radicale eenheidstraditie was blijven hangen, een duidelijke gelegenheid om te laten
zien waar men stond in de koude oorlog en besmette groepen uit
te stoten. Het Parool vond het nodig een aantal `vooraanstaande
radicalen' op te bellen met de vraag: 'Wilt u even in een paar
woorden zeggen wat u vindt van Hongarije?' Het lag me op de
tong om te zeggen: Ten mooi land, voor zover ik weet,' maar ik
vroeg alleen: `Zo even aan de telefoon?' Ja, ze zouden het wel
letterlijk opschrijven. En of mijn man dat ook wilde doen. 1k begreep wel dat er haast bij was. Dat begreep ik nu juist niet en ik zei,
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na overleg met Jan, dat wij nooit geaarzeld hadden, over wat ook
onze mening te zeggen waar dat pas gaf, en daar ook geen bezwaar
tegen hadden in deze zaak, maar niet dan nadat we er wat beter
over geinformeerd waren, en dat we niet op bevel brulden.
De volgende dag kwam Het Parool, met een reeks uiteraard meer
verontwaardigde dan gedocumenteerde uitspraken, en een berichtje dat professor en mevrouw Romein zich over deze zaak niet
wensten uit te spreken. Meer dan dit te verwachten journalistieke
trucje betreurden we het dat Jef zich ervoor had laten vinden, zich
te scharen in de rij der veilig verontwaardigden. Niet omdat hij
niet letterlijk gemeend zou hebben wat hij gezegd had, noch omdat
ik hem ervan verdacht dit soort veiligheid te zoeken, maar omdat
tot nu toe zijn consequent en vreesloos nonconformisme dit soort
veiligheid geschuwd had.
Er kwam een bericht van de directrice van onze uitgeverij, die
me juist had voorgesteld een bundel essays uit te geven: ik begreep
zeker wel dat daar nu geen sprake meer van kon zijn. 1k vroeg
telefonisch: Waarom?' 'Het Parool,' stamelde zij. lk vroeg haar of
ze alles geloofde wat ze over haar vrienden in de krant vond, zonder hen op zijn minst eens even te vragen wat ervan waar was. De
stem aan de andere kant smolt weg in tranen en de volgende dag
werd er een bos bloemen gebracht. Er kwam een briefje uit Groningen, waar een paar weken tevoren een combinatie van vrouwenverenigingen mij had uitgenodigd te komen spreken: de kale
mededeling dat er voor die avond een andere spreekster was uitgenodigd. 1k schreef ze een kort briefje om nadere toelichting, omdat ik vond dat ze tenminste de moed moesten opbrengen, argumenten aan te voeren voor hun besluit, maar er kwam geen antwoord.
Kort na de oorlog was het Prins Bernhardfonds opgericht, en
nog in de roes van de nationale eenheid waren linkse lieden als
Willy Sandberg en Jan en zelfs Brecht van de Muyzenberg, toen
communistisch kamerlid, in het bestuur opgenomen. Nu brak er
een grote beroering los: de communiste moest eruit, sommige leden zeiden het grimmig of mogelijk with their tongue in their
cheek, sommige met tranen in de ogen, maar gaan moest ze.
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Sandberg en Jan traden af. Het maakte op niemand indruk, wat ze
ook niet verwacht hadden.
De royeerwoede raasde verder. De letterkundigen kwamen in
beroering, zij waren de laatste eeuw nu eenmaal een groep geworden die zich nadrukkelijker als leidster en geweten der mensheid
opwierp, naarmate ze zich meer van de historische en met name de
politieke verantwoordelijkheid in haar ivoren toren had gedistancieerd. Rellen in de PEN en de Vereniging van Letterkundigen, de
internationale en nationale societeiten van dichters en schrijvers,
waar een meerderheid, die zich nooit om eerdere politieke wandaden had druk gemaakt, nu Iruisigt hen' ging roepen over een
handvol belijdende communisten, die verstard in het ja-knikken
vasthielden aan de catechismus en zich geen oordeel wensten te
vormen, en een kleine middengroep, die meende het gezond verstand te vertegenwoordigen, zich naar beide zijden beriep op het
`twearlei weegsteen is de Here een gruwel'. Een rel in de Bond van
Onderwijzers, waar alweer Brecht van de Muyzenberg en anderen
geroyeerd werden, een rel in de Montessori-vereniging, waar ook
zij alweer het slachtoffer werd van de hysterie van het bestuur en
haar eigen rechtlijnige loyaliteit. Deze reactie van een organisatie,
waarvoor zij zoveel werk verzet had, werd mij te gortig. Ik maakte
een afspraak met Kees Boeke en reed in mijn pas verworven auto
naar Abcoude. Boeke was als altijd de vriendelijkheid zelve, maar
het werd gauw duidelijk, niet dat hij zich tegen de uitgestotene
keerde, voor wie hij louter waardering had, maar dat de Idee van
de Onderwijsvernieuwing hem boven alles ging, dat hij die niet
vertroebeld wilde zien door politieke controversen, waar hij zich
nooit mee inliet, en dus verwees hij mij, volkomen candide zijn
handen in onschuld wassend, naar een ander bestuurslid, een
Utrechtse mevrouw. Ik had eigenlijk niets anders kunnen verwachten. Enige jaren terug was ik eens uitgenodigd door een internationaal pedagogisch congres in Brussel om over Montessori-geschiedenisonderwijs te spreken. De uitnodiging was in het Nederlands
gesteld en de taalgevoeligheid in Belgie kennende vroeg ik, in
welke taal ik verwacht werd te spreken. Nederlands, er zou desgewenst voor een tolk gezorgd worden. Maar toen ik in het Neder[228]
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lands en Frans werd aangekondigd, ging er een gemurmureer op bij
de Waalse en Franse aanwezigen. Toen stond Kees Boeke op en
bracht met diezelfde op een punt gerichte naiviteit, waar ik nu
weer op stootte, naar voren dat ons allen hier een doel verenigde:
het geluk van het kind en zijn harmonische opvoeding, dat we niet
verantwoord waren door zo iets bijkomstigs als taalverschillen een
haarbreed van dat doel of te wijken, dat de hoofdzaak was dat we
elkaar bier begrepen en verstonden, en hij me dus verzocht Frans te
spreken, wat immers de aanwezige Vlamingen in dit tweetalige
land ook uitstekend verstonden. Protest van de Vlamingen, waar
ik me natuurlijk bij aansloot, zowel uit overtuiging als omdat ik
geen kans zag mijn verhaal voor de vuist weg in het Frans te houden. Met het resultaat dat een groep Franssprekenden de zaal mopperend verliet en de Spaanse voorzitter, uit Latijnse solidariteit of
omdat het hem verveelde, naar iets te luisteren dat hij niet verstond, me met snauwerige onderbrekingen tot beknoptheid aanzette, wat me zo irriteerde dat ik de helft van mijn betoog liet vallen en ver binnen de mij toegewezen tijd afbrak.
1k reed na mijn bezoek in Abcoude meteen door naar Utrecht
had daar een van de onplezierigste gesprekken van mijn leven met
de vleesgeworden eigenrechtigheid en zelfingenomenheid. Of
eigenlijk kwam het meer op het aanhoren van een monoloog neer,
want ik kreeg bijna bewondering voor het automatisme waarmee
iedere zin van mij halfweg werd afgekapt, zodat ik ten slotte niets
beters kon doen dan schouderophalend de deur achter me dichttrekken.
`liongarije' had nog een merkwaardige nasleep in Kriterion.
De Raad van Beheer, waar ik sinds de oprichting deel van uitmaakte, hield in december '56 zijn gebruikelijke jaarvergadering,
waarbij volgens traditie een aantal leden periodiek aftraden en op
verzoek weer bleven zitten, tenzij ze reden hadden om zich werkelijk terug te trekken. Kriterion was in die jaren niet alleen een gevestigde instelling in de studentenwereld geworden, maar, niet het
minst door de commerciele en organisatorische bekwaamheid van
de - nu al lang niet meer student - directeur Piet Meerburg, een
goed lopend bedrijf, en hijzelf een man van gezag in de bioscoop[229]

ANNIE ROMEIN-VERSCHOOR

wereld. Uitsluitend gezien vanuit de gevoeligheid van de markt in
die wereld was het begrijpelijk dat de algemene paniek hem aangreep bij de gedachte dat het publiek zich kon meester maken van
de informatie, dat er een 'communist' in de Raad van Beheer zat,
die nota bene een rol speelde in de sollicitatie en de studiecontrole.
Het is moeilijk zulke zaken tactisch aan te pakken. En zo kon het
gebeuren dat hij in die vergadering zich op viiendelijke toon tot mij
richtte en me vroeg, hoewel ik niet aan de beurt van aftreden was,
of mijn dubbele taak me na zoveel jaren al weer niet te zwaar werd,
en hij me daarom in overweging gaf, of te treden. Maar I smelled a
rat na alles wat we in de afgelopen weken ervaren hadden, en zei,
even vriendelijk hoop ik, dat ik mijn taak graag zou overdragen
wanneer me die te zwaar ging worden, maar dat hij zich daarover
voorlopig echt geen zorgen hoefde te maken. Maar ... toen bleek
dat in een aangrenzend vertrek mijn opvolger al zat te wachten,
en dat men daarvoor voor alle zekerheid een RK geestelijke had
uitgezocht. Die moest nu wat onverwacht als boventallig lid geintroduceerd worden, waarbij hij meteen een taak in de sollicitatiecommissie kreeg aangewezen, om althans daar een zeker evenwicht
te brengen. 1k wisselde een vriendelijke handdruk met `mijnheer'
Van Hees, want het viel me niet in om aan het ge-pater mee te
doen. Ten slotte heb ik maar een vader gehad. Achteraf had ik nog
een gesprek met Piet Meerburg, dat in vrede en vriendschap verliep, maar waarin ik hem toch moest zeggen wat ik van deze
manoeuvre vond. In de eerstvolgende vergadering van de sollicitatiecommissie zette ik me van tevoren schrap tegenover de man
die zo uitdrukkelijk als mijn tegenspeler was ingevoerd, maar dat
bleek volkomen overbodig. Onbevooroordeeld en met tact stelde
hij zijn vragen aan de altijd wat nerveuze proefkonijnen, die aanvankelijk nog wel eens even terugschrokken voor de man met het
omgekeerde boordje. Wij begrepen elkaar met een enkel woord,
waren het eigenlijk altijd eens in ons oordeel en op den duur haalde
ik hem nogal eens op voor de vergadering aan het jezuietencollege
aan de Hobbemakade.
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De koude-oorlogsspanningen hebben me tot '56 gevoerd. 1k moet
een paar stappen terug doen in de chronologie van mijn verhaal.
In ons persoonlijk leven bracht het naoorlogse decennium het
normale uiteenvallen van het gezinsleven: de kinderen vlogen uit
en stichtten eigen gezinnen. In '5o werd ons eerste kleinkind geboren. Het werd voor mij een wonderlijke ervaring het leven te volgen van een kind dat je zo dierbaar is, zonder iets van verantwoording of schuldgevoelens. Er zouden er voor Jans dood nog zes volgen. Maar ik wil me tegenover mijn kleinkinderen aan dezelfde
regel van reserve houden als tegenover mijn kinderen.
Bij ons vertrek naar Indonesia verliet Wirthbergje, voor wie er in
ons geslonken gezin geen taak meer was, ons huis, zij het niet zonder af en toe een happy return. Wij werden een overgebleven
ouderpaar met het voorrecht dat onze kinderen niet emigreerden
en bereikbaar bleven. Al zou Jan nooit een groot zwerver worden,
we werden toch wat beweeglijker. Jan liet zich, vooral toen de auto
voor de deur stond, gemakkelijker overhalen er af en toe eens een
weekje uit te breken, en zijn werk in de komende jaren bracht bovendien een aantal buitenlandse reizen met zich mee. Toen we in
het voorjaar van ' 53 weer eens als vanouds in een vakantiehuisje
aan de Achterweg in Groet zaten, maakte Jan Erik, die daar was
gaan wonen, ons attent op een beschikbaar bouwterreintje aan de
weg. Ons vakantiehuis in Blaricum, dat bovendien bedenkelijk
ingebouwd was geraakt, hadden we na de oorlog permanent moeten verhuren. We profiteerden van de toen nog redelijke grondprijs, die in het volgend decennium tot het tienvoudige en meer
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zou stijgen, en we lieten er door onze vriend Jaap Bot een bungalow
bouwen, die ons voorlopig als vakantiehuis en op den duur, naar
wij hoopten, als laatste haven zou dienen. Een paar jaar later lieten
we achter in het bijbehorende bosje een logeerhuisje bouwen,
waardoor het in- en uitlopen van kinderen en kleinkinderen voor
mij een van de grootste aantrekkelijkheden van `Groet' werd,
vooral toen ik er na Jans dood alleen achterbleef. In ' S6 waren we
ter wille van mijn verminderde mobiliteit tot een auto overgegaan.
Aangezien Jan, vermoedelijk wel terecht, alle geschiktheid daarvoor
loochende, werd het rijden mijn taak. Gelukkig, zeg ik achteraf,
zakte ik drie maal voor het rijexamen, zodat ik een behoorlijke
training had en me niet onzeker voelde toen ik op de weg werd
losgelaten.
Naast de ingekrompen huishouding-met-een-werkster werd ik
in de eerste jaren na Indonesie vooral in beslag genomen door het
schrijven van het leerboek geschiedenis voor de Indonesische middelbare scholen. Ik vond het een boeiende, maar niet eenvoudige
taak. De uitgeverij Ganaco in Bandung, die de uitvoering van het
boek op zich had genomen, zond me ter orientering een aantal
Amerikaanse wereldgeschiedenissen, die meer of minder met het
oog op verspreiding in de ontwikkelingslanden waren uitgegeven,
maar ik vond er weinig inspiratie in. Ze waren allemaal te veel vanuit het Westen en de westerse cultuur geschreven, en ik wilde pro-.
beren om als het ware in Zuidoost-Azie te gaan staan om Alexander en Marco Polo, Vasco da Gama en Houtman vanuit de verte te
zien aankomen. Toen ik twee van de drie delen voltooid had, werd
het duidelijk dat de uitgeverij Ganaco een weinig betrouwbare
ondernemingspartner was, en omdat een beroep op het departement in Djakarta bij de inmiddels zo verslechterde betrekkingen
met Indonesie geen zin had bleef het derde deel ongeschreven en de
kopij van de twee eerste bij de uitgever in een laatje liggen.
Daarnaast hielp ik Jan zijn college-aantekeningen uit Djokja uitwerken tot de Aera van Europa. Jan Erik nam de nog grotere taak
van de uitwerking van de Eeuw van Azie op zich. Beide boeken verschenen in een slecht verzorgde Indonesische uitgave en in een wat
saaie Hollandse van het bij Brill gebruikelijke type - ook voor de
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verkoop van boeken als deze bleek deze uitgeverij van wcreldfaam
niet de gelukkigste keuze. Het Azie-boek verscheen bovendien ook
in een Duitse, Engelse en Japanse vertaling. De Aera werd vrij
slecht ontvangen door de Nederlandse kritiek. Zonder ons daarvan
bewust te zijn waren we op alle Europese tenen gaan staan, alleen al
met de veronderstelling dat de Europese hegemonie aan een tijdperk gebonden zou kennen zijn. De Europeaan bleek op dat punt
al weinig minder kwetsbaar dan de Fransman De Gaulle. Met een
Duits-Zwitserse uitgave van een keuze uit de Erjlaters en van Jans
Biografie (in '46 en '48 door U. Huber Noodt) bleven dit, afgezien
van enkele artikelen, de enige vertalingen van ons werk, waarop
wat dit betreft een niet helemaal onverklaarbaar noodlot leek te
rusten. In ' 33 was er juist een contract afgesloten voor een vertaling
van Machten van deze Tijd met een Duitse uitgever en voor een
reeks spreekbeurten voor de Duitse radio, toen de Machtiibernahme tussenbeide kwam. Kort na de oorlog vroeg een Franse uitgever om het vertaalrecht van de Lage Landen en stuurde zelfs, ik heb
nooit begrepen waarom, een voorschot. Daarna volgde ook op
brieven van ons een langdurig zwijgen, en toen we iemand die
naar Parijs ging vroegen, eens op het opgegeven adres na te vragen,
bleken ze daar nooit van de firma gehoord te hebben. Vraagteken.
Een Engelse vertaling van hetzelfde boek, waarbij zelfs sprake was
van een subsidie van het Prins Bernhardfonds, sprong om ik weet
niet meer welke reden af. Polysienky, die wij leerden kennen en
waarderen toen hij in ' 56 voor archiefonderzoek in Holland was en
bij ons logeerde, regelde een Tsjechische vertaling van de Lage
Landen bij zijn staatsuitgeverij, maar toen wij in '54 in Praag kwamen voor lezingen moest hij ons vertellen dat het was afgesprongen
door tegenwerking van de Nederlandse CPN.
In de tijd die me in de jaren na de Indonesische reis naast het
werk voor Jan overbleef, concentreerde ik me hoofdzakelijk op dat
drielandengebied tussen geschiedenis, literatuur en sociologie, wat
ik nog het meest als mijn vertrouwd gebied in de wetenschap ging
ervaren. De lezingen die ik hield over Jeugd en Ouderdom, Man
en Vrouw, Het Nederlandse Volkskarakter e.a. werkte ik uit tot
essays, die ik in ' 57 met nog het een en ander uit De Vrije Katheder
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bundelde in Spelen met de Ted. De lezing over Jeugd en Ouderdom
hield ik ook een keer in De Panne bij een van onze bezoeken aan
Germaine Jonckheere, waar we een paar herdenkingswaardige
ontmoetingen hadden met `mijnheer De Ridder' (Willem Elsschot) en zijn familie. In de hele familie zagen we treffend bewaarheid wat hij zelf eens geschreven heeft: ik heb niets verzonnen.
Inderdaad had hij, maar dan met die afstand nemende objectiviteit
die het geheim van een groot schrijver is, alleen maar verteld wat
zich om hem heen had afgespeeld, zodat we zijn vrouw en kinderen
als oude bekenden ontmoetten, en mijnheer De Ridder bleek uit
hetzelfde hout gesneden als zijn bescheiden verhalende achtergrondfiguren, wat maar zelden voorkomt bij auteurs. Ik herinner
me een wandelingetje met ons drieen naar hun stamkroeg De
Vlierboom, waarbij Jan erop stond dat hij tussen ons in zou lopen
en hij 'de professor' in het midden Wilde hebben, tot Jan achter
hem om draaide en zei: 'Er zijn zoveel professoren, maar er is maar
een Elsschot.'
Die lezing over het Nederlands volkskarakter hield ik het eerst
in . . . het Duits ter gelegenheid van een Nederlandse week in
Hannover, op uitnodiging van een groep zo gezegd goede Duitsers
met als centrale figuur een Frau Petersen, een innemende en intelligente vrouw die jarenlang in Nederland bij de Quakers in Ommen had gewerkt en nu een functie had in het bestuur van NederSaksen. Ik had de uitnodiging eerst willen afwijzen, maar liet me
bepraten door de veramsterdamste emigrant Wielek, die betoogde
dat wij dit soort Duitsers niet mochten afwijzen en . . . bereid was
mijn Duitse tekst duchtig voor me onder handen te nemen. Vanuit
Hannover bezochten we in Gottingen de Plessners in het fantastisch
mooie huis dat ze er hadden laten bouwen en waaruit ze later de
wijk genomen hebben naar Zwitserland door neonazistisch drijven
in de stad van de GOttinger Sieben. We maakten er ook een tocht
naar de Oostduitse grens (Helmstedt) en het viel me op hoe ijverig
onze begeleiders ons opmerkzaam maakten op een prachtig zwembad, op royale scholenbouw aan hun kant van de grens, en er
wat naief bij vertelden dat ze daarmee trachtten te overtreffen wat
aan de overzijde verrees, een voordeel van het doormidden
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snijden van een natie waarop ik uit mezelfnooit zou zijn genomen.
De Nieuwe Rotterdammer bracht een paar dagen later een uitvoerig verslag van mijn rede van zijn correspondent in West-Duitsland,
Mayer, eertijds secretaris van Kamiel Huysmans, met wie we in
Hannover een plezierige ontmoeting hadden gehad. En dat
bracht . . . de Rotary-club in Heerlen er weer op, een herhaling te
vragen voor de gezamenlijke jaarvergadering van de Nederlandse,
Duitse en Belgische leden in het grensgebied. Wij konden een aanleiding om naar Heerlen te gaan, waar Bart toen woonde, niet uit
de weg en we kwamen terug met zeer gemengde, maar toch overwegend vermakelijke indrukken van deze broederlijke samenkomst
van deftige en oubollige grensgangers, waarvan Jan en ik het
Festessen en een korte huishoudelijke vergadering mochten bijwonen voor we aan het `ernstige' gedeelte met mezelf in het middelpunt toe waren. Een gezelschap dat in meerderheid niet goed raad
wist met een vrouw op het spreekgestoelte, maar zich er door mijn
aanwezigheid niet van liet weerhouden het punt van de agenda toe
te lichten: nemen we onze vrouwen, een soort volkje dat altijd
kwebbelt en hoedjes wil kopen, mee op ons jaarlijkse dagje uit of
niet, met al de vrijgezellen- en schoonmoedergrapjes die daaraan te
pas kunnen komen.
In juli '54 tekende Jan het definitieve contract voor medewerking
als co-author van de History of the cultural and scientific development of
mankind, waarvoor de Unesco het initiatief had genomen. In '49
waren we voor het eerst met de Unesco in contact geweest, toen
Jan nog in het oude gebouw, de voormalige Duitse legatie aan de
Avenue Kleber, een wat vage conferentie van 'experts' in culturele
zaken meemaakte. Ontwerper van het History-plan was Ralph.
Turner, met wie we al in 'so een door D'Arms geregelde langdurige ontmoeting in Amsterdam hadden gehad. In ' 53 was
Turner weer in Amsterdam. Oene Noordenbos en ik klampten
hem toen aan voor een bijdrage aan Jans jubileumbundel. Later
haalden we Jan er ook bij en Turner vertelde toen een en ander
over de Historyplannen, waarvan wij tot dan toe alleen uit een
kranteberichtje iets wisten , hij vroeg Jan mee te werken aan het
aan de onderneming verbonden Journal, dat bedoeld was om voor[235]
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bereidende studies op te nemen. Begin '54 kwam plotseling een
telegram uit de lucht vallen, waarin Turner vroeg of Jan bereid
was de leiding van deel vI (2oste eeuw) op zich te nemen. Het boek
was namelijk opgezet in zes delen en de hoofdtrekken van het plan
waren dat het ten eerste werkelijk het produkt moest worden van
Internationale samenwerking, niet zoals gebruikelijk tot het Westen
beperkt, en ten tweede dat er in dezelfde lijn een were/dgeschiedenis
geschreven zou worden, en niet een van Europa en zijn expansie
over de wereld. Verder zou het beperkt blijven tot de cultuurgeschiedenis in de ruimste zin.
Jan overlegde met Forbes en Dijksterhuis, die beiden in de
centrale commissie zaten als experts voor de wetenschapsgeschiedenis, en die drongen er sterk op aan dat hij de uitnodiging zou aannemen. Hij overlegde met het bestuur van de universiteit, en daar
was men heel wat makkelijker in het verlenen van enkele faciliteiten ter verlichting van zijn universitaire werk in de komende jaren
dan indertijd met het verlof voor Indonesia. En zo verstuurde hij
een instemmend antwoord nog voor hij goed tot zich had laten
doordringen wat hij zich op de hals had gehaald. Maar in februari
was er alweer een brief van Turner: er was een nogal roerige vergadering in Parijs geweest, o.a. over de benoeming van de authors
en co-authors van de zes delen en daarbij had hij zich genoodzaakt
gezien de ploeg voor deel vi – behoudens goedkeuring van de
aangewezenen – samen te stellen uit Caroline Ware, professor aan
het Howard College in Washington als author, plus twee coauthors: de Indische historicus en diplomaat Sirdar Panikkar en
Jan. Hij hoopte vurig dat Jan deze verschuiving zou aanvaarden.
Jans eerste gewaarwording na alles wat hij in de afgelopen weken
vernomen had over de taak die hij had aanvaard, was een gevoel
van grote opluchting, en dat betekende tegelijk een grote opluchting voor Turner.
In de zomer kwam hij weer naar Holland en in lange gesprekken
vertelde hij zeer openhartig hoe de zaken lagen: Het is onvermijdelijk dat in een internationals wetenschappelijke en culturele organisatie als de Unesco wil zijn, de politick meespreekt. Om te beginnen moet er streng de hand gehouden worden aan een evenwich[23 6]
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tige repartitie naar nationaliteit van de medewerkers, wat natuurlijk
grote bezwaren oplevert omdat ten eerste de ontwikkelingslanden,
ook de grote, hun quotum aan intellectuelen (nog) niet kunnen
opbrengen, en ten tweede daardoor de westerse landen met hun
grotere financiele inbreng weer gestijfd worden in hun neiging tot
overheersen. Die spanningen zouden nog groter worden toen in
1955 de Sowjet-Unie toetrad. Behalve de nationale tegenstellingen
waren er die van politiek links en rechts. Die politieke complicaties
hadden ertoe geleid dat het presidium van de Commissie niet werd
ingenomen door een wetenschapsman, maar door een typische
diplomaat, de Braziliaanse advocaat Carneiro, begaafd met dat
soort intellectueel-beperkte handigheid dat in die wereld gewild is.
Bij de samenstelling was er al veel te doen geweest over de leidende
rol van de niet bepaald conservatieve Turner zelf in de opzet en die
van Julian Huxley, uitgesproken atheist immers en daarom fel
bestreden door het Vaticaan, dat bier natuurlijk ook een vinger in
de pap had. Even natuurlijk werden er over alle medewerkers
inlichtingen ingewonnen. Turner verklaarde rechtuit, dat hij Jan
gekozen had omdat zijn inlichtingen opleverden ten eerste zijn op
de mensheid gerichte instelling, ten tweede zijn brede kennis van
de zoste eeuw en ten derde zijn kennis van en begrip voor Azie.
Maar ook van andere zijde waren informaties ingewonnen. 'Het
resultaat kun je raden,' zei Turner, `wel niet direct communist,
maar heel links en antikatholiek.' Resultaat : de Unesco wilde hem,
alleen al om een tweede conflict met het Vaticaan te vermijden, wel
als co-author aanvaarden, toen Turner de poot stiff hield, maar niet
als author-editor, zeker niet voor deel v I, 'het enige dat algemeen
gelezen zal worden'.
Na dit uitvoerig overleg met Turner realiseerde Jan zich pas ten
voile wat een ondraaglijk pak hem door deze terugzetting van de
schouders was genomen. De werkverdeling was op grond van de
beschikbare krachten niet uniform voor alle zes de delen. Zo werd
deel I eenvoudig in tweeen gedeeld: de eerste helft kwam voor
rekening van Sir Leonard Woolley, de tweede voor die van
Jacquetta Hawkes (mrs. Priestley), andere werden aan een auteur
toegewezen, wat er wel toe zal hebben bijgedragen dat de discussies
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over het manuscript zich eindeloos gerekt hebben en dat in ' 68 bij
mijn weten alleen nog maar deel I en vi en ik meen ook deel II
verschenen zijn. De opzet was namelijk dat het door de auteurs
afgeleverde manuscript, in groten getale vermenigvuldigd, naar
alle wetenschappelijke academies over de hele wereld werd gestuurd, en naar een uitgelezen aantal deskundigen. De op- en aanmerkingen die daarop konden worden verwacht, moesten weer
door de auteurs verwerkt worden, en indien een principieel afwijkende opvatting niet kon worden aanvaard, moest die in een noot
vermeld worden. Ten aanzien van de eigenlijke tekst werd de
auteurs volledige vrijheid gewaarborgd.
Het ligt voor de hand dat deze werkwijze voor de archeologen
de minste moeilijkheden opleverde. Nationaal zelfbesef bij hun
critici mocht er hun eens aan herinneren dat ze een opgraving bier
of daar niet of te weinig uitvoerig vermeld hadden, maar ideologische verschillen kwamen er zelden aan te pas. Bij de volgende
delen zou dat moeilijker worden: zoals gezegd was in de landen
buiten het westerse cultuurgebied de bevoegdheid tot dit werk nog
dun gezaaid, maar daarbinnen waren de historici die gewoon waren, buiten Europa en de Verenigde Staten te kijken en dat niet met
een koloniale inslag te doen, niet minder zeldzaam. Daar stond
tegenover dat de niet-westerse historici het procede met een zekere
argwaan volgden en zich sowieso tot kritiek verplicht voelden.
Geen wonder dat er over de delen II tot v nog eens een speciale
bijeenkomst moest worden gehouden van Bureau en auteurs over
onvoldoende behandeling van buiten-Europese gebieden en te
nadrukkelijk westerse tendens, en dat grote perioden ervan herschreven moesten worden.
Niet voor niets had men voor het controversiele deel vi de
auteurs van drie uiteenliggende punten van de wereld bijeengezocht, in de wat overmoedige hoop dat uit het evenwicht der
tegenstellingen een zekere objectiviteit voor de dag zou komen.
En merkwaardigerwijs gelukte dat. Of laat ik het voorzichtiger
stellen: deze drie toch zeer uitgesproken persoonlijkheden slaagden
erin zonder wrijving van enige betekenis tot een voor alle drie
aanvaardbaar resultaat te komen.
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Wie waren Jans medewerkers ? Caroline Ware - ze noemt zich
op zijn Amerikaans met haar eigen naam, maar is getrouwd met de
econoom en tuinbouwkundige Gardiner Means - is, om het in de
gebruikelijke stereotype uit te drukken, een Amerikaanse die je
voor een Engelse zou aanzien. Ze heeft niet de Amerikaanse vrouwenstem die je op de TV zo kan irriteren, ze ziet er verzorgd, maar
heel weinig opgemaakt uit en haar ongetwijfeld grote eerzucht en
zelfverzekerdheid maken haar noch tot het type van de 'mom'
noch tot dat van de career woman. Ze is zeer intelligent, maar niet
diepzinnig, uiterst efficient, onvermoeibaar en van een doorzettingsvermogen dat de vergelijking met een bulldozer zou oproepen
als ze niet beschikte over de zelfbeheersing en de vriendelijkheid die
haar nooit schijnen te verlaten.
Mijn enige bezwaar tegen haar, wat overigens helemaal in het
beschreven patroon past en mij wel typisch Amerikaans aandoet, is
haar optimisme, misschien juist omdat het zo'n redelijk en gedocumenteerd optimisme is. Het was een van de weinige punten waarop
Jan en Panikkar, de mannen van de oude wereld, haar herhaaldelijk
moesten corrigeren. Er is een optimisme van de carnavalsgeesten,
van de mensen die aan alle narigheid in de wereld, of het nu in
Vietnam of naast de deur is, met een as-je-maar-leut-heb voorbij
zien. Maar er is ook een optimisme - en Caroline is er een typisch
voorbeeld van - van de mensen die er wat aan ben en die daarom
door hun hele aard gedwongen worden te geloven dat de goede
wil het altijd wel zal redden. Ze kent de feiten van discriminatie,
geweld en armoede in haar land, maar ze spreekt er niet over in
termen van Martin Luther King en nog minder in die van Black
Power. Ze vertelt van haar dankbaar werk aan Howard College
(voor negers) in Washington, ze stuurt me een prachtige plaat met
spirituals gezongen door het Howard-koor, en we moeten beslist
kennis maken met haar vriendin, de geslaagde neger-juriste Pauli
Murray, wel een wasechte career woman, die tot onze verbazing
nooit 'we negroes' zegt, maar steeds weer 'we Americans'. Lina
moet weten hoeveel kinderen er in de Verenigde Staten niet of
nauwelijks aan onderwijs toekomen en hoe ongelijk het niveau van
het bestaande onderwijs is, maar de States blijven voor haar in te[239]
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genstelling tot de rest van de wereld het land met het vrije onderwijs voor iedereen. Ze moet nu ook al diep in de zestig zijn, maar
ieder nieuwjaar stuurt ze me met een Xmas-kaart haar 'bulletin',
waarin ze vertelt wat Gardiner en zij in het afgelopen jaar tot stand
hebben gebracht, haar maandenlange reizen naar Zuid-Amerika
inbegrepen, waar ze met steun van de Organisation of American
States, het Venezuelan Center for Training and Applied Research in
Community Development, het Overseas Education Fund of the
League of Women Voters sociale academies helpt stichten of er
cursussen geeft, ondernemingen die altijd succesvol en in hartelijke
samenwerking verlopen, en daar twijfel ik niet aan gezien Lina's
uitzonderlijke kwaliteiten en de gloeiende-plaatsituatie daarginds.
Maar ik, beladen met de twijfelzucht van de oude cultuur, kan
niet nalaten dat ene negatieve woord in haar relaas aan te schrappen : 'their heroic and miserably supported efforts' in twee bladzijden
vol juichtonen over de activiteiten en belevenissen van twee goedwillende en bekwame intellectuelen in de beide Amerika's, maar
waaraan namen als Cuba, Che Guevara, Regis Debray, om van de
Vietnam-politiek maar niet te spreken, nergens te pas komen.
Lina was een ideale teamleidster – en dat met twee mannen van
wie we de een de maharadja hadden gedoopt: hebt al het zelfbesef van een kruising van een maharadja en een Oxford boy,' zei
Jan eens tegen Panikkar. Het begin van haar taak was een wereldreis om contacten te zoeken aan de belangrijkste universiteiten met
mogelijke medewerkers aan het Journal, waarvan de bijdragen
materiaal moesten leveren voor de schrijvers van de zes delen. Ik
moest er niet aan denken dat dat Jans opdracht had kunnen zijn.
Maar Lina vloog vrolijk van Tokio naar Djakarta en van Djakarta
naar New Delhi, had overal interessante ontmoetingen en verzamelde haar collectie voorwerkers, terwijl Jan, wat hem meer lag,
zich ging bezinnen op de noodzakelijke vorm en inhoud van het
bock.
De derde van de troika, Sirdar Panikkar, evenals Jan omtrent een
decennium ouder dan Lina, was moeilijker dan zij te doorgronden.
1k schrijf dat meer toe aan zijn gecompliceerd karakter dan aan de
ondoorgrondelijkheid van de oosterling, waaraan ik al eerder zei
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niet te geloven. Hij was uit een vrij aanzienlijke Hindoefamilie van
grootgrondbezitters, maar van enig metafysisch geloof in welke
richting ook gafhij nooit blijk. Des te overtuigder was zijn geloof,
dat hij met Nehru deelde, in de grondige Engelse opvoeding die hij
had gehad, en hij schreef wel niet zo'n fraai Engels als zijn prime
minister, maar het mocht er toch ook wezen. Ik neem aan dat hij
ook, maar dan met al de nuchterheid van zijn wat cynische kijk op
de medemens, in het socialisme geloofde en dat hij op de scala van
richtingen daarin vrij links stond. Het was wel niet toevallig dat hij
van zijn diplomatieke loopbaan een groot deel in Kairo en Peking
had doorgebracht en daar reeel en met humor over kon vertellen.
Het was misschien ook niet toevallig dat hij zelden sprak over de
periode waarin hij was opgetreden als behartiger van de belangen
der Indische vorsten, die zich in hun vaak mateloos bezit bedreigd
voelden door de plannen tot gehele of gedeeltelijke onteigening
van de republiek India. In de jaren van zijn medewerking aan de
History was hij ambassadeur in Parijs en daar ontmoetten we hem
op de eerste samenkomst van de auteurs van de zes delen in '55.
Ik zeg 'we' en zal dat in het vervolg wel blijven doen, niet om mezelf een plaats toe te kennen als co-author, maar omdat Jan er niet
over dacht zonder mij te reizen, omdat ik de meeste van de andere
auteurs leerde kennen in het hotel Vernet, een klein, ouderwets
maar rustig hotel in de buurt van de Avenue Kleber, maar vooral
omdat ik bij de latere ontmoetingen van het driemanschap van
deel vi door Jans collega's meer en meer in de besprekingen betrokken werd.
In het voorjaar van '56 lieten Lina en Panikkar zich door Jan
naar Amsterdam lokken, waar ze een werkkamer ter beschikking
kregen in de Economisch-historische bibliotheek. In ' 57 gingen we,
voor het eerst met de auto, naar Frankrijk. Bart, die iets te doen
had aan een geologisch instituut in Sevres, en Annelies zo maar,
maakten de heenreis mee. In het wat saaie vlakke land van NoordFrankrijk dook opeens aan de horizon een steile heuvel op met het
silhouet van een grote kerk er bovenuit. De wegwijzer zei: Laon.
Jan, anders geen sightseer, vond dat we dat even moesten gaan zien.
Jacobsen had hem indertijd op het Rotterdams gymnasium inge[241
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prent dat dat de mooiste gotische kathedraal was, die hij nog boven
Chartres stelde. Wij reden erheen, volgden een spiraalweg de
heuvel op en parkeerden op een leeg plein in het weinig aantrekkelijke stadje. De kathedraal zag er verwaarloosd uit, vuil en leeg,
zelfs het traditionele handjevol oude vrouwtjes op de bidstoeltjes
ontbrak, en op het even traditionele keukentafeltje aan de ingang
waren de gewijde kaarsen en missieblaadjes vervangen door . . .
Paris Match. We keken wat wezenloos rond in de holle ruimte met
zijn uit bossen dunne pijlertjes gevormde zuilen. `Moet je dat nu
eigenlijk mooi vinden, al die gaspijpen?' vroeg Bart. We konden
er geen ja op zeggen en ik werd me er daar wel heel sterk van bewust, hoe historisch de gotiek was geworden, en dat de bewondering ervoor van de tijd die achter ons lag wel gegrond was, maar
toch al te sterk verbonden met respect voor vroomheidstaboes.
En wat een gruwelijke dwaling, juist in de tijd toen de ondermijning van die vroomheid inzette, de neogotiek was geweest. lk
kreeg kort daarna een Franse studie van kerkelijke zijde in handen,
waarin op kaartjes in wit-grijs-zwarte nuances de gebondenheid
van de bevolking aan de kerk werd aangegeven. Rondom de heuvel van Laon lag een grote zwarte viek.
We gingen deze keer niet naar Parijs, maar naar Bievre, een
dorp iets zuidelijker, waar een Zweedse bankier een wat pompeus
paviljoen, in een park op een heuvel gelegen en Chateau du Bois du
Rocher genoemd, aan de Unesco had afgestaan, die het voor kleine
meerdaagse conferenties gebruikte. Het was in de gangbare namaakLouis xv 1 van veel van dat soort huizen ingericht en behangen
met een collectie schilderijen die meer van de maecenas-ijver dan
van de kunstzin van de bankier getuigden. Lina en wij kregen de in
dit geheel te verwachten slaapkamers toegewezen, en een geruisloos
conciergepaar verzorgde ons uitstekend. Panikkar kwam iedere
ochtend met zijn Chrysler uit Parijs en had er niet de minste kopzorg over dat zijn chauffeur dan tot een uur of vier bij de concierge
zat te hangen, wat Jan bijzonder kriebelig maakte. 1k herinnerde
hem eraan hoe wij indertijd in Djakarta een auto met chauffeur tot
onze beschikking hadden gehad voor de werkelijk talloze ritten die
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wij door de stad moesten maken, en hoe hij mij dan aan het ontbijt
nerveus zat op te jagen, omdat de auto al een half uur voor de deur
stond. Onze chauffeur zat ondertussen genoegelijk een strootje te
roken op de stoep.
In Bievre werd het meer en meer gebruikelijk dat ik werd ingeschakeld bij de besprekingen in de `bibliotheek' of met mooi weer
op het grote terras. Het werk begon nu vorm te krijgen: het
schema, dat op grond van een uitvoerige correspondentie was opgebouwd, werd geleidelijk ingevuld met de fragmenten die aan de
drie auteurs al naar hun speciale kennis in onderling overleg waren
toegewezen of die ook wel naar bijdragen-op-verzoek van buitenstaanders, al of niet eerder in het journal gepubliceerd, werden bewerkt. De hele tekst werd nog eens om een sluitend geheel te
krijgen door Lina . . . herschreven zou een te groot woord zijn,
maar toch nog eens duchtig doortimmerd. Het boek mist daardoor
naar mijn smaak de persoonlijke toon, die ik ook voor een geschiedwerk toch ideaal zou stellen, maar daar staat tegenover dat
voor dit zesde deel althans moeilijk een auteur te vinden zou zijn
geweest die de hele stof zo beheerste, en dat het een uniek staal van
wetenschappelijke samenwerking kon worden door het kapitaal
en de accommodatie die de Unesco voor die intensieve en langdurige samenwerking beschikbaar kon stellen en door het redelijk
onderling overleg waartoe de drie auteurs altijd weer bereid waren.
Ook Panikkar, ondanks zijn hooghartig zelfbewustzijn, liet nooit
meer dan zijn inderdaad grote kennis van Azie gelden. Lina deed
mij sours wel eens heel eventjes aan Graham Greenes quiet American denken, als ze met haar vriendelijke volharding nooit haar
eigen inzichten doordreef, maar wel vasthield aan de onaantastbaarheid van bepaalde Amerikaanse mythen en van het gezag van
door haar hoog gewaardeerde Amerikaanse autoriteiten op een of
ander gebied. Zo kostte het Jan en mij wel eens moeite haar te overtuigen dat de opvattingen over Europese literatuur van Helen
Lockwood, een van de coryfeeen van haar eigen Vassar College,
ons nogal schools aandeden.
Tussen vier en vijf vertrok Panikkar naar zijn ambassade en gingen wij gedrieen op kleine autotochten de bekoorlijke omstreken
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van Parijs verkennen. Op een zondag die Lina bij vrienden in
Parijs doorbracht, overwon ik Jans sightseeings-afkeer zo ver dat
hij zich liet meeslepen naar Chartres en daar hadden we toch allebei
geen spijt van. Ik bewaar het beeld, van een wat hoger punt van de
kathedraal waargenomen, van een vlucht St. Vincentius-nonnetjes,
die door een kapelaan werden rondgeleid. Telkens als hij een nieuwe bezienswaardigheid onder hun aandacht bracht, draaiden al de
witte kappen tegelijk in die richting en speelde het door de glazen
fonkelend licht op al dat wit. Er was ons ook geraden – door Lucien
Goldmann misschien? – om de ruines van Port Royal te gaan zien.
Het was even een teleurstelling, toen er eigenlijk helemaal geen
mines bleken te zijn overgebleven, maar achteraf was er iets zeer
aangrijpends in de grote groene stilte van dit door de natuur overwoekerd en door de menselijke onverdraagzaamheid weggevaagd
centrum van zo intens menselijk leven-en-denken.
Ik kan niet zeggen dat Jan verdere sightseeing regelrecht saboteerde, maar zijn afkeer van het organiseren van dat soort ondernemingen, het plichtmatig bezoeken van historische gedenkplaatsen
die `iedereen natuurlijk gezien moet hebben', zijn hele houding
tegenover de geschiedenis, die zijn inspiratie niet vond in dit soort
confrontatie met een bepaald aspect van de werkelijkheid, dat alles
bij elkaar voerde onze zwakke pogingen tot ontmoeting met het
verleden gewoonlijk tot wat min of meer toevallige mislukkingen
leken. Op een andere zondag hebben we voor de ingang van het
kasteeltje Maintenon gestaan. Toen we zagen hoeveel keurig aangedane Parijzenaars met hun kinderen een bedevaart daarheen in
hun zondagse deux-chevaux-ritje hadden opgenomen, reden we
maar weer verder. Met Lina hebben we nog een poging gedaan,
Rambouillet te bezoeken: we reden tien kilometer om een gesloten
muur heen voor we bij de hoofdingang waren, om te ontdekken
dat we ook daar niet mochten binnenrijden en het kasteel buiten
mijn wandelbereik lag. We moesten tevreden zijn met de voor een
Hollander toch altijd nog wel treffende impressie van de omvang
en van de afgeslotenheid vooral van echt feodaal bezit, zoals we dat
bij ons niet kennen. In '51, toen we met de Wertheims in Parijs
waren voor een vergadering van de Societe de Culture europeenne,
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hadden we ons laten meenemen op een bustocht naar Versailles,
wat ons afgezien van de ruimtewerking van de tuinen erg tegenviel.
De verwaarloosde staat van de gebouwen en het gedrang van
honderden republikeinen en republikeinse kinderen onder clericale
leiding, die zich vergaapten aan de vergane vorstelijke glorie maakten de indruk niet beter. Afgezien van het `mooi' was voor het
nuchter oog ook het imposante maar schraal in de woning van de
Roi Soleil, en je vroeg je verbaasd af, hoe onbeschaamd de vorstelijke losbandigheid geweest moest zijn in al deze ineenlopende vertrekken zonder privacy.
Toen we een jaar later de Prambanan en de Boroboedoer te zien
kregen, toch nog maar in het uitstralingsgebied van de pracht van
India, konden we ons verplaatsen in de uitspraak van een Indische
collega die, bij ons op bezoek, vertelde over zijn rondreis door
Europa en daarbij, zo leek het ons, met de terughoudendheid van
de teleurstelling over Parijs sprak. Of hij ook in Versailles was geweest en wat hij daarvan vond, vroeg Jan. 'If you don't mind,' zei
de beleefde man, 'rather poor.'
In '6o, tijdens onze laatste Unesco-conferentie in Parijs, verleidde ik Jan nog eens tot een tocht naar Fontainebleau, maar toen
de weg daarheen door louter rommelige lintbebouwing omzoomd bleek, vermeden we in Fontainebleau zelf alle gebouwen,
trokken ons in het bos terug en keerden naar de stad terug langs
een meer landelijke weg.
Twee gebeurtenissen brachten een ernstige vertraging in het
werk van deel vi: in 1955 trad de Sowjet-Unie tot de Unesco toe,
in ' 59 werd Turner, de general editor, door een attaque getroffen,
die hem bij het verdere werk uitschakelde.
Het eerste betekende dat de auteurs letterlijk bedolven werden
onder honderden bladzijden kritische commentaren van de communistische landen. Het Russische commentaar moest wel haast
extra kritisch uitvallen omdat de Russen geen aandeel hadden gehad in de opzet van het plan en er dus ook geen Russische historici
aan het schrijven van het werk hadden deelgenomen. En onvermijdelijk trof het zwaarste en uitvoerigste deel van hun kritiek deel
vi. Het leek wel haast onmogelijk een plaatsvervanger te vinden
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voor Turner, die op zich had genomen met zijn bureau de kritische
commentaren te schiften en tot noten te verwerken. De oplossing
werd gezocht in de benoeming van twee 'consultants' voor elk
deel. Voor deel VI waren dat de Amerikaanse professor Eugene
Anderson (aanvankelijk de Fransman Raymond Aron) en de Rus
Y. Frantzew.
In '6o werden de laatste besprekingen van de auteurs van deel ATI
geho uden in het nieuwe gebouwencomplex van de Unesco op de
Place Fontenoy. Jan, die in het voorjaar een lange rustkuur had
doorgemaakt na een aanval van coronaire trombose, leek weer
redelijk hersteld, Panikkar, die een lichte attaque had gehad, maakte
een vermoeide indruk. Hij zou overigens nog een jaar langer leven
dan Jan. Er werd als vanouds eendrachtig samengewerkt. Wij hadden met Lina onderdak gevonden in een hotel schuin tegenover het
bijgebouw, waar we werkten, haalden onze lunch in het hoofdgebouw, onze koffie en thee uit een automaat in de kelder beneden
ons en 's avonds zochten we gedrieen ergens in de buurt een eethuisje. Er was tijdens ons verblijf in Parijs ook een bespreking gepland met Aron, toen nog consultant, die verondersteld werd inmiddels de kopij gelezen te hebben. Oorspronkelijk zouden we
hem ontmoeten op een lunch bij Carneiro, maar wie er op de lunch
verscheen, geen Aron. Toen dit misverstand was opgelost werd er
nog een tweede afspraak geannuleerd en toen we hem voor de
derde ook al niet meer verwachtten en ik naar de kelder was afgedaald voor onze middagthee, liep ik uit de lift stappend bijna tegen
hem op. Het werd een onvruchtbaar en nogal irritant gesprek.
Aron was, zoals ik al eerder ervaren had, zeer vlot ter tale: hij sprak
(als Elzasser?) behalve Frans voortreffelijk Duits en vloeiend, maar
wonderlijk geaccentueerd Engels. Met Franse radheid begon hij in
dat merkwaardige Engels te betogen dat een boek als dit helemaal
niet geschreven kon worden. Waarop Panikkar iets mompelde
dat de strekking had: 'doe er dan niet aan mee,' en vervolgens een
trucje toepaste dat hij even goed beheerste als Hans Kramers, in wie
ik dat altijd bewonderd had. Deze mensen konden van het ene
moment op het andere in slaap vallen, wanneer ze dat wilden.
Panikkar liet zich wat onderuitzakken in zijn stoel, ging onder zeil
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en nam verder geen deel aan het gesprek, de discussie overlatend
aan de redelijkheid van Lina en Jan, die tegenover het geforceerd
perfectionisme van Aron de noodzakelijke onvolmaaktheid van
alle mensenwerk stelden, en de unieke kans die de Unesco bier geboden had tot die confrontatie van Oost en West en van de rationale culturen in de geschiedschrijving, die toch uiterst gewenst
was in deze tijd. De discussie, hoe beleefd ook gevoerd, werd er niet
plezieriger op doordat Aron hoofdzakelijk in het vlak van de onvervulbare wenselijkheden bleef, waardoor bij ons onvermijdelijk
de vraag moest rijzen, hoe deugdelijk hij het manuscript eigenlijk
gelezen had. Het gesprek verliep ten slotte in wat beleefdheidsfrasen
over en weer, waaraan Panikkar, als een op tijd maar knorrig ontwaakte maharadja met een enkel diplomatiek zinnetje deelnam.
Later zouden we vernemen dat de taak van Aron was overgenomen door Anderson, die - om het wat simpel te formuleren met Lina het positieve deel van het resterende werk overnam:
de redactie van de noten, terwijl Frantzew, nolens volens misschien,
maar gezien de verpolitiekte sfeer bijna onvermijdelijk, in de rol
verviel van de marxistische betweter, wiens ideaal wel ongeveer
geweest moet zijn dat het hele boek volgens Russisch inzicht - ik
zeg niet volgens marxistisch - werd herzien en herschreven. Het
zou nog een zware strijd worden, die Lina vrijwel alleen zou moeten voeren.
Omdat er aan de werkverdeling nu eenmaal niets meer veranderd kon worden, toen de Russen toetraden, werd alleen een Rus,
Zvorikine, in het Centraal Bureau opgenomen. Het was maar
al te begrijpelijk dat het hun vooral om deel vI ging. Ze zonden
daarvoor een eigen schema in ter vergelijking en na zorgvuldig
doornemen daarvan kon hun bericht worden dat er praktisch geen
punten waren die niet in beide schema's ter sprake kwamen. Er
werden hun gegevens gevraagd over een aantal specifiek Russische
topics als sowjetkunst en dergelijke. Er kwam een massa moeilijk te
verwerken materiaal: onoverzichtelijke statistieken en rapporten
die stijf stonden van de namen, maar zonder enige gradatie in
waardeoordeel. Nieuw voorstel uit Moskou: konden bepaalde
gedeelten die over de Sowjet-Unie gingen niet in handen van
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Russische historici worden gegeven? Dit werd terecht door het
Bureau afgewezen alleen al omdat iedere andere natie dan dezelfde
eis zou kunnen stellen. Ook polemieken tegen het manuscript, die
sowjethistorici invoegden in artikelen voor het Journal, werden
afgewezen. Van de gelegenheid tot het leveren van commentaar op
het manuscript maakten de Russen een overdadig gebruik, niet
alleen door noten aan te bieden en soms vrijwel eensluidende van
verschillende historici, maar ook hele passages ter invoeging of
vervanging van andere in de tekst zelf. De drie werden uitgenodigd
naar Moskou te komen voor besprekingen, maar Lina moest antwoorden dat dat in ieder geval pas mogelijk zou zijn nadat haar
medewerkers, toen beiden ernstig ziek, hersteld zouden zijn.
Het leek wel of towel de Russen als het Bureau de zaak trachtten
op te lossen door alles slepende te houden. Na de laatste gemeenschappelijke werkweken in '6o was het volledig omgewerkte
manuscript opnieuw ter vermenigvuldiging ingeleverd. Bijna een
jaar later kwam het Bureau bijeen om over de publikatie van deel 1
te beslissen, deel vi stond niet op de agenda, `omdat nog maar een
klein deel van de laatste versie vermenigvuldigd was'. `Schiet jouw
bloeddruk even hard omhoog als de mijne?' schreef Jan aan Lina.
Maar Zvorikine bracht het wel ter sprake en eiste dat de Russen
20 pct. van de totale ruimte tot hun beschikking zouden krijgen
om aan het eind van ieder hoofdstuk 'alternative texts' naar voren
te brengen. In het oorspronkelijk contract stond dat 5 pct. beschikbaar zou zijn voor alle noten, maar het Bureau zwichtte. De drie
waren het dadelijk eens over een protest: `een scherp en duidelijk
protest,' schreef Jan en stuurde Lina ter inspiratie een reproduktie
van een bijzonder uitdagend portret van koningin Elizabeth. Een
protest wegens contractbreuk, omdat bier afgeweken werd van
hun opdracht, die een geschiedenis van de 2oste eeuw vroeg
`van internationaal standpunt' en geen vormgeving aan een ideologisch conflict. Het Bureau ging in beraad met zijn juridische adviseurs en aangezien we wel wisten dat het met grote heren slecht
kersen eten is, waren we onuitsprekelijk verbaasd en opgelucht toen
die afraadden het op een proces – voor een Franse rechtbank – te
laten aankomen en het Bureau zijn uitspraak terugnam. Het
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Bureau stelde voor dat Lina naar Moskou zou gaan om met
Frantzew over de Russische noten te onderhandelen, maar de hele
zomer '61 wachtte ze tevergeefs op een Russische uitnodiging.
Eindelijk een nieuw Russisch voorstel: zij zagen van de afwijkende teksten of en namen genoegen met noten, maar wensten
een afzonderlijk toegevoegd gedeelte, dat de sowjet-opvattingen
over de geschiedenis van de 2oste eeuw zou bevatten. De drie
lieten de Commissie weten dat zij alleen vasthielden aan de integriteit van hun werk en aan de Unesco overlieten wat die verder
wenste te publiceren. De voorzitter riep het Bureau bijeen om
te beslissen, want intussen begonnen ook andere naties aanspraak
te maken op een prive-behandeling, en dan zou het tot een supplement met confronterende opinies moeten komen. Het voorstel
werd aangenomen en Lina, die ervoor naar Parijs was overgevlogen, hoorde met een zucht van verlichting de uitspraak van de
voorzitter aan, dat deel vi naar de drukker kon worden gezonden.
Maar de zaak bleef slepen. Meer dan een jaar na dit fiat kwamen de
eerste proeven binnen en intussen was Jan, die evenals Panikkar
was gaan twijfelen of hij het boek ooit in druk zou zien, gestorven.
De Russische noten schoven heen en weer van Moskou naar
Parijs, waar ze weer met revisies teruggestuurd werden voor zover
ze in polemiek met de tekst vervielen. De secretaris-generaal reisde
enkele malen naar Moskou. In november '63 schreef Panikkar :
`Ms niets helpt moeten we blijven schreeuwen en herrie maken,
dat is de enige manier om iets gedaan te krijgen in internationale
organisaties.' Een paar dagen later kwam het bericht van ook zijn
dood. Lina stond alleen voor de taak van het `schreeuwen en herrie
maken'. Begin '64 werd ze naar Parijs ontboden voor nog weer
eens een discussie: de Russen stelden nu voor een aantal bestreden
noten te laten vallen . . . als er een en ander in de tekst gewijzigd
werd. Lina antwoordde kortaf: `Mijn collega's zijn dood, ik kan
niets in hun werk veranderen.'
In juni '64 waren de Russische noten eindelijk binnen, maar nu
begon het spel aan de andere kant, want de Amerikaanse consultant
had in zijn noten kritiek geleverd op passages die hem en andere
commentatoren te pro-communistisch leken en dat namen de
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Russen weer niet. Dit spel, dat langzamerhand een even zinloos
politiek geharrewar ging worden als de conflicten over de rangorde
der koetsen bij de vrede van Rijswijk, sleepte tot maart '65, toen
via een reeks van compromissen, maar zonder wijzigingen in de
tekst, de eindstreep bereikt werd. In '66 kregen we de Engelse
editie in handen, daarna volgden de uitgaven in andere talen.
Onze ontmoeting met Raymond Aron op de Place de Fontenoy
was niet de eerste geweest. Kort na de oorlog had Jan contact gekregen met Toynbee, toen hij een inleiding schreef voor Philip de
Vries' vertaling van de verkorte uitgave van A Study of History.
In '53 hield Toynbee een lezing in de Oudemanhuispoort, in '54 in
Den Haag. Bij de laatste hield Jan een inleiding (opgenomen in de
bundel Eender en Anders), waarin hij, niet het minst ter correctie
van de door Geyl gegeven voorstelling van Jan als schildknaap en
adept van Toynbee, voor zover de beleefdheid van de gastheer toeliet, zijn essentiele verschilpunten met hem naar voren bracht. Die
inleiding was niet zo heel veel korter dan de rede van Toynbee, die,
zoals we ook in Amsterdam al geconstateerd hadden, zich als bejaarde beroemdheid wel gerechtigd voelde tot enige gemakzucht.
In de zomer van '58 werden we uitgenodigd voor een conferentie van historici op een vervallen kasteeltje, dat als ontmoetingsoord was ingericht, in Cerisy-la-Salle in Normandie, een conferentie die min of meer rond de persoon en de ideeen van Toynbee gegroepeerd was. We ontmoetten er tot onze grote voldoening Owen
Lattimore en zijn vrouw, die wij al kenden als China-specialist en
uit zijn kloekmoedige strijd tegen de aanvallen van McCarthy en
zijn aanhangers. Verder een internationaal gezelschap, overwegend
Frans natuurlijk, waarbij ons het grote aantal jonge Franse historici
opviel die weer op Marx teruggrepen, o.a. Lucien Goldmann, die
we al eerder in Amsterdam ontmoet hadden. Maar de eerste die ons
bij de ingang van het kasteeltje, op de 'slotbrug' waar al lang geen
gracht meer onder lag, tegemoet kwam was Othmar Anderle :
`Herr Professor, ach wie schOn Ihnen hier zu begegnen, and mit
Frau Gemahlin.'
Anderle was ook geen nieuwe verschijning voor ons. In het be[250]
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gin van de jaren 'so was Jan naar aanleiding van het verschijnen
van zijn essay over Theoretische Geschiedenis in het Journal of the
History of Ideas met hem in correspondentie gekomen. Hij schreef
vanuit Amerika, kondigde zich aan als Fulbright-professor, Oostenrijker van geboorte en machtig geinteresseerd in de theoretische
geschiedenis. Hij maakte intelligente opmerkingen en Jan was in
zijn schik met deze zeldzame belangstelling voor dat deel van zijn
werk dat hem het meest aan het hart was gaan liggen. Na enige tijd
liet hij weten dat hij weer in Europa terug was en een functie had
gekregen aan het instituut in Mainz, waar wij in '53 een conferentie
hadden meegemaakt. De afstand was nu niet zo ver meer, hij zou
dolgraag eens komen kennismaken, maar hij had een gezin en een
matig inkomen. Jan maakte een regeling om hem een keer op zijn
avondcollege te laten spreken, waarvoor hij over een klein budget
beschikte, en de lezing van de heer Anderle werd aangekondigd.
Op de fatale datum zelf werd hij 's morgens opgebeld door het
10D: of hij wel wist wat voor vlees hij in de kuip had? Ze zouden
wel even met 's mans dossier komen. Daaruit bleek dat Anderle
fervent nazi en sser was geweest en dat hij zich o.a. verdienstelijk
had gemaakt in een commissie die tijdens de oorlog belast was met
het omwerken in nazi-Duitse zin van onze schoolboeken. Daar
stonden we. Jan belde Mainz op: mijnheer was juist vertrokken.
Er zat nets anders op: met zijn assistent Ivo SchOffer en iemand
van de IOD met de bewijsstukken ging Jan 's middags naar de
trein. `Kun je hem een nacht logeren?' had hij mij gevraagd. En ik:
`Nee, dat wil ik nict in huis hebben. Geef hem maar geld voor een
hotel.' De zaak werd nog gecompliceerd doordat de man tamelijk
doof was. Ze namen hem mee naar het Noord-Zuidhollands
koffiehuis en moesten hem daar luidkeels het geval uitleggen, maar
er was niet veel uitleg nodig, want hij had dadelijk lont geroken en
de stukken behoefden er niet aan te pas te komen. Jan bood hem
nachtlogies in een hotel aan, maar hij gaf er de voorkeur aan een
kwartier later weer in de terugkerende trein te stappen.
En daar stond hij nu en versperde ons de toegang tot het kasteel
Cerisy! We deden zo gereserveerd mogelijk. Het geval werd bijzonder ingewikkeld doordat hij in het gezelschap was van dr. Hilck[2511
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man, ook aan het instituut in Mainz verbonden, een katholiek
historicus en een talenwonder (hij sprak tot Nederlands en Indonesisch toe) en die zijn uitgesproken antinazisme met vele jaren concentratiekamp geboet had, maar die niettemin bereid was geweest,
Anderle zijn zonden in het verleden te vergeven. Wij waren daar
minder toe bereid, ten eerste omdat hij na zijn mislukte reis naar
Amsterdam een uitvoerig verweerschrift had gestuurd, waarin hij
niet alleen op hoge toon het verleden voor zijn rekening nam,
maar ook voor het heden vasthield aan het opgeschroefde beeld
van de naziduitser als redder van 'Europa' tegenover het bolsjewistisch gevaar, en in de tweede plaats omdat de overstromende aanhankelijkheid die hij ons nu betoonde na die klap in zijn gezicht in
Amsterdam ons op zijn minst verdacht leek. Weldra zou blijken
dat die argwaan gerechtvaardigd was.
Wij hadden aanvankelijk de indruk dat alleen Hilckman en wij
Anderle's verleden kenden. Toen er op voorstel van de gastvrouw
een uitstapje werd gemaakt met de beschikbare auto's kregen wij,
naar we achteraf hoorden op verzoek van de man zelf, Anderle met
Hilckman als passagiers toegewezen. Om herhaling te voorkomen
ging ik eens praten met onze gastvrouw, een vriendelijke en capabele professorsweduwe, die haar bouwvallig erfgoed als conferentieoord exploiteerde om uit de opbrengst de allernodigste restauratie
te bekostigen. Ik zei haar dat het me tegenstond, als aanbrengster
op te treden, maar dat het opdringerig gedrag van Anderle me
noodzaakte, haar in het kort te vertellen waarom wij niet als zijn
speciale vrienden wensten te worden beschouwd. Ze zei zich volkomen in mijn bezwaren te kunnen verplaatsen, vertelde zonder
details dat zijzelf en haar man bij de resistance betrokken waren
geweest en beloofde in het vervolg met onze wensen rekening te
houden. Overigens bleek weldra dat Anderle's verleden voor de
Duits-Amerikanen geen geheim was en dat er dus reden temeer
was om ons van hem te distantieren.
Er was voor deze kleine kring geen afspraak gemaakt over een
verkeerstaal. Jan had, op verzoek, een lezing meegenomen over
integrale geschiedschrijving, maar die was in het Duits. Toen bleek
dat die alleen verstaanbaar zou zijn voor de Duitse Amerikanen en
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de beide heren uit Mainz, bood Hilckman aan, het stuk in het Frans
te vertalen, wat hij met hulp van een typiste in een ochtend voortreffelijk deed. In de loop van de besprekingen werd Anderle's opzet duidelijk. Er bestonden onder de deelnemers van tevoren al
vage plannen om tot een blijvend historisch-theoretisch contact te
komen. Anderle wilde daarbij aanknopen om aan de katholieke
universiteit van Salzburg, waar hij intussen zo iets als een lectoraat
veroverd had, een internationaal instituut voor theoretische geschiedenis te verbinden met uiteraard zichzelf als middelpunt.
Maar er werd meer duidelijk: de Duitse Amerikanen, van wie er
mogelijk enkelen nog ernstiger conflicten dan wij met hem te vereffenen hadden, waren minder discreet in hun informatie over hem
geweest dan wij, maar vooral: deze Oostenrijker kon het niet
laten bij al zijn listig gemanoeuvreer de mensen op typisch Duitse
manier tegen zich in te nemen. Terwijl men na zijn verblijf in
Amerika mocht aannemen dat hij redelijk Engels sprak – hij zal
daar toch wel niet in het Duits gedoceerd hebben – stond hij erop,
voor zeker driekwart van zijn gehoor onverstaanbaar Duits te
spreken, zodat er een tolk moest worden ingeschakeld, en bovendien maakte hij van dat zichzelf toegekende recht misbruik door
van zijn bijdragen in de discussie halfuurslezingen te maken. De
tolk was . . . Raymond Aron, die zeer vlot en zeer nauwkeurig de
lange volzinnen van de antisemitische gast vertaalde, maar zijn
woorden telkens indiende met een 'monsieur dit', op een toon en
met een gezicht of hij iets onsmakelijks aanvatte.
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In mei '59 kreeg Jan zijn eerste aanval van coronaire trombose.
Via Ben Polak kwam hij onder behandeling van Durrer, die, met
zijn assistent Meyler, vol zorg voor hem was en na enig verzet
toegaf aan zijn dringende wens zijn zes weken rustkuur thuis uit te
liggen. 'Het was een groot kind,' schreef Durrer me later. Hij viel
in zijn ziekte, als veel mannen - en och, ook wel veel vrouwen -,
in een kinderlijke houding terug, minder tobberig dan zo lang hij
gezond - en dus verantwoordelijk - was, bijna optimistisch, overtuigd dat hij zonder enig bezwaar thuis kon blijven omdat hij
immers helemaal niet lastig was en alleen maar stil moest blijven
liggen. Het was een bijzonder warme voorzomer en ik was erg
blij toen Durrer ons eindelijk verlof gaf om naar Groet te gaan voor
de zomermaanden. In het najaar keerden we alleen nog naar
Amsterdam terug om in oktober voorgoed naar de Achterweg te
verhuizen. Jan kreeg gedaan dat hij op zijn 65ste gepensioneerd
werd en tegelijk een buitengewoon professoraat in de theoretische
geschiedenis toegewezen kreeg, dat hij meende wel vanuit Groet
te kunnen waarnemen. Jac. Presser, die inmiddels via een lectoraat
professor aan de zevende faculteit was geworden, volgde hem nu
op in de literaire, Jans oud-leerling Frits de Jong nam Jacques'
plaats in de 7de in. Hoewel Jan deze regeling er zonder veel moeite
door kreeg, ontbraken de gebruikelijke wrijvingen niet in de
benoemingsprocedure: Rogiers advies omvatte een ruime lijst van
professorabele kandidaten, en de wens, dat er in Amsterdam nu
eindelijk weer eens geschiedenis zou worden gedoceerd en `niet
langer over het beeld gezanikt'. De afdeling onderwijs gaf ook zijn
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steun bij een regeling waardoor ons Amsterdamse huis aan onze
dochter en schoonzoon werd toegewezen, zodat wij daar een
pied-a-terre zouden hebben voor een regelmatig verblijf in Amsterdam. De nog vrij talrijke promovendi die Jan op zijn lijstje had
waren altijd wel bereid voor besprekingen naar Groet te komen.
Maarten Brands, die in '58 zijn assistent was geworden, reed of en
aan met zijn 2CV en versleepte het materiaal voor het werk aan het
Breukvlak, waaraan Jan nu eindelijk een groot deel van zijn dag kon
wijden in zijn ruime rustige kamer met het wijde uitzicht op het
duinlandschap. Ook voor mij leek een periode van ruimte en tijd
aangebroken. Het was niet moeilijk in dit geriefelijke huis uit het
dorp huishoudelijke hulp te krijgen. Maar op de een of andere
manier vroeg Jan na zijn ziekte toch meer zorg en hulp, en doordat
ik op de regelmatige tochten naar Amsterdam als chauffeuse was
ingeschakeld, kon ik de dagen daar niet veel anders besteden dan
aan hand- en spandiensten in het gezin van Annelies. Was het
daardoor dat ik in die jaren niet verder kwam dan snipperwerk van
eens een lezing of artikel hier en daar ? In '58 deed ik mee aan een
reeks lezingen, opgezet door de samenwerkende instituten voor
kunstonderwijs te Amsterdam, waarin een aantal oudere schrijvers
en kunstenaars de jonge generatie een terugblik boden op de twee
voorafgaande, met een dubbel-lezing: Twee generaties op zoek naar
de Waarheid, en redigeerde de bundeling van de hele reeks in een
speciaal nummer van De Nieuwe Stem. Niet helemaal een sinecure,
omdat sommige bijdragen in de vorm van een bandopname van
het gesproken woord werden ingezonden, en een kunstenaar als
Rietveld bij voorbeeld mag dan al zinnig gebouwd hebben, en
mogelijk ook wel zinnig gedacht, maar de taal waarin hij zijn gedachten naar voren bracht vroeg wel om enige interpretatie en wat
de Duitsers `Sinndeutung' noemen. Het volgend jaar maakten we
voor het Max Havelaar-jubileum een Droogstoppelnummer. Voor
het blad van de NAT s H schreef ik in diezelfde periode een reeks
historische beschouwingen over zedelijkheid en onzedelijkheid.
De auto diende ons niet alleen voor de tochten naar Amsterdam
en boodschappenritjes in de buurt. Er was nog altijd wel de drift in
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Jan om een veertienurige werkdag te maken, maar zijn krachten

reikten daar niet toe, en omdat hij nooit verder dan een aanloop tot
een hobby, zoals tekenen, kwam, werden reisjes een welkome afleiding. Zijn beschamend vertrouwen in mijn rijvaardigheid leidde
ertoe dat hij het reizen met treinen en bussen, wanneer maar even
mogelijk, vermeed: hij had wat ik een rijkeluis-afkeer noemde van
het organisatorische dat daaraan te pas kwam. Zoals meer rijkeluispretenties ging dat eerder op onbeholpenheid en gebrek aan ellebogen dan op aanmatiging terug. Vechten kon hij alleen op papier.
In hetzelfde vlak lag dat hij, ondanks al zijn vertrouwen in mij bij
verkeersgeschillen altijd klaar stond, mede uit mijn naam de schuld
op zich te nemen. Op een van onze tochten naar Frankrijk hadden
we twee kleine botsingen. Bij de ene was de schuldvraag naar het
mij leek onzeker. Ik vroeg Jan even uit te stappen om de schade op
te nemen. Hij keek en zei: `Rij maar door, er is niets loos.' Honderd
kilometer verder ontdekte ik dat mijn voorrooster totaal verwrongen was. `0 ja,' zei hij, `maar ik heb natuurlijk alleen gekeken of die
andere wat had.' De tweede keer reed de chauffeuse van een van
links komende acv me in de flank, zonder overigens andere schade
dan een blikdeuk voor haar en een grote buil op het hoofd van haar
moeder, die de oude dame mij verwijtend voorhield. Ik had
moeite om in mijn slechte Frans boven haar verwijten en de beleefde excuses van Jan uit te komen, om de dochter, die daar gelukkig
toegankelijk voor was, duidelijk te maken dat ik het erg betreurde,
maar dat er van schuld aan mijn kant geen sprake was. In januari '59
hadden we een reisje rond de Zuiderzee gemaakt om de vrienden in
Noord en Oost te bezoeken: de Lenshoeks in Groningen, de
Schulte Nordholts op Vosbergen, de Pluviers in Winterswijk. In
augustus herhaalden we die tocht, o.a. om een paar dagen in Kampen over te blijven, waar de Renessen na hun terugkeer uit Indonesia waren neergestreken. In oktober reisden we met heen en
terug een halte in Heerlen, naar Hagen, waar Jan voor een lezing
over nieuwe verhoudingen in Azie was uitgenodigd. In tegenstelling met onze ervaringen in Hannover trof de hele sfeer ons hier
toch als onaangenaam Duits. Het was duidelijk dat veel van de toehoorders nog moeite hadden met het begrip dekolonisatie en onder
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de stadsnotabelen, die ons in de pauze werden voorgesteld, was
een melancholiek uitziende man met zijn welgedane vrouw, die
`de vertegenwoordiger van de joodse gemeenschap van de stad'
bleek te zijn. Het was duidelijk dat de vrouw ervan genoot in deze
vorm geaccepteerd te worden, maar de man keek tegelijk verrast
en verschertst toen ik hem voorzichtig formulerend duidelijk maakte dat bij ons zo'n instelling niet bestond, omdat wij geen Nederlandse joden, maar alleen joodse Nederlanders kenden, en die even
weinig reden hadden een gemeenschap te vormen als de Amsterdamse of de Zwolse Nederlanders. Voor een lezing in december in
Hamburg plande Jan weer een autoreis via Groningen en Bremen
met een overnachting op Vosbergen. Maar op de koude ochtend
van ons vertrek zette ik om zeven uur de radio aan: volgens het
weerbericht was in het Noorden en met name op de Afsluitdijk
het rijden levensgevaarlijk door ijzel en Jan liet zich overhalen tot
een treinreis. Ook in Hamburg waren de indrukken gemengd: we
maakten er kennis met collega's die door vage uitspraken hun
houding in het naaste verleden kennelijk verdoezelden, maar ook
met Fritz Fischer, die in Grill nach der Weltrnacht over de schuldvraag in de oorlog zou schrijven. Op een tocht door de havens
- tout comme chez nous - trad een oudere student als Bids op. Hij
vertelde niet zonder trots dat hij in de oorlog een onderzeeboot gecommandeerd had, en naar een schroothoop ergens aan de kant
wijzend zei hij met heimwee in zijn stem: `dat had onze nieuwste
duikboot moeten worden. Als we die op tijd in serie hadden kunnen bouwen, wie weet of alles dan niet anders gelopen zou zijn.'
We waren te beleefd, of vonden de situatie te hopeloos om te vragen: 'Hoe anders?'
Helemaal negatief viel een uitnodiging uit van het Institut fair
europiische Geschichte in Mainz. De dag tevoren kwam er een
telegrafische afzegging zonder opgaaf van redenen, en op een
vraag daarnaar kwam geen antwoord. Een Duitsplompe solidariteitsverklaring met Anderle?
Begin '6o werkte Jan weer bijna in zijn oude tempo, al had hij
wel neiging, of en toe nog eens een vakantietje in te lassen. Voor we
eind maart op onze laatste Unesco-reis vertrokken gingen we nog
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eens de Zuiderzee rond, o.a. om de Renessen in hun nieuwe huis in
Hengelo op te zoeken. En ook van de uitreis naar Frankrijk maakten we een vakantie door via het gastvrij huis van Germaine
Jonckheere in Idesbald te reizen. En passant hield ik voor de een of
andere culturele kring in De Panne een lezing, waarbij me het grate
aantal jeugdige en geinteresseerde toehoorders opviel.
In juni weer in de Hillman. Jan had wel even geaarzeld voor hij
de uitnodiging aannam, Amsterdam te vertegenwoordigen bij het
soo-jarig bestaan van de universiteit Bazel. Vooral de optocht-intoga door de stad schrikte hem of bij de zomerwarmte. Bart, die
voor de Pinkster in Groet was, reed mee tot Frankfurt, waar hij iets
aan een geologisch instituut te doen had. De volgende dag gingen
we samen door naar Bazel, waar we een bescheiden maar niet
ongeriefelijk onderdak voor ons gereserveerd vonden op het
stationsplein.
Wat ons bij dit Bazelse jubileum bijzonder trof was het middeleeuws karakter van de feestviering. De stad, die ten slotte ook altijd
nog een staatje is, vierde het feest van Naar universiteit. De plechtige
mars in toga van de universiteit naar de Dom had werkelijk nog
het karakter van een feestelijke optocht met dichte rijen toeschouwers langs de kant, die er kennelijk bij hadden willen zijn en geen
genoegen namen met Tv-kijken, zoals bij ons met koninklijke en
goedheiligman-intochten meer en meer gebruikelijk wordt. Juichende kijkers zwaaiden van versierde balkons en schoolkinderen
schoven tussen de rijen door om iedere deelnemer een bosje blocmen in de hand te drukken. Ik herinner me dat ze ook eens zo iets
in Amsterdam geprobeerd hebben, van de universiteit naar het
Concertgebouw: een van de omgeving vervreemde stoet van
getabberde heren, die hoogstens wat nieuwsgierig publiek trokken
met een reactie die kon worden samengevat in de opmerking van
de traditionele straatjongen: `Och, dat benne allemaal dorninees.'
Er waren feestredes en feestmaaltijden, er was aan het slot een openluchtfeest voor de hele burgerij, die wijksgewijs, met een wijnkroes om de hals gebonden en onder een soort gildevaandels naar
het feestterrein optrok.
Van nu of terugkijkend op die junimaand van ' 6o komen al mijn
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herinneringen eraan in het licht te staan van de veranderingen in
Jans wezen, in zijn houding tegenover het leven, die zich in zijn
laatste jaren voltrokken. Hij was veel minder gespannen dan anders
op reis, ondanks een zekere voorzichtigheid tegenover inspanningen en een onderdrukte vrees voor een terugkeer van de tromboseaanval. Er begon iets van een serene . . . onverschilligheid is het
woord niet, onaanraakbaarheid over hem te komen, die achteraf
wel als het begin van het einde kan worden geduid, maar waarom
eigenlijk ? We hadden een heel plezierig dinertje bij Kaegi met een
Italiaanse collega, Delio Cantimori en zijn bijzonder innemende
vrouw, een lerares Duits, die naar men zei hem van de ondergang
in de alcohol gered had, maar in haar houding tegenover hem daar
op geen enkele manier aan herinnerde. Kaegi sprak wat vaag van de
problematiek die zich in de faculteiten had voorgedaan bij het
aanwijzen van de voor deze gelegenheid uitverkoren erepromovendi. Cantimori was daaronder en ook Aron, die als een goudhaantje in zijn knalgele Sorbonnetoga in de aula rondstapte. Jan
was er zich wel van bewust wat Kaegi's wat al te nadrukkelijke
verzekering inhield, dat hij zich nergens mee bemoeid had, maar
Jan reageerde er onbewogen op. En ik zei niet iets van een Pilatushouding. Dat had ook veel te zwaar geklonken en we wisten immers allebei dat er onder Jans beste vrienden, in hun werk opgaande
geleerden, wel meer van die even zachtzinnige Pilatussen rondliepen. Misschien was Pilatus zelf ook wel een zachtzinnig rechtsgeleerde geweest. En we hadden zo'n plezier om de voldoening
van de blijkbaar niet met succes verwende Cantimori's. Het was
die hele week prachtig, niet te warm zomerweer. Op een stralende
namiddag reden we met een paar bussen het heuvelland bezuiden
Bazel in naar het huis van Sacher, professor in de musicologie en
dirigent van het Bazeler orkest, getrouwd met een beeldhouwster,
wier familie een deel van de Bazeler chemische industrie in handen
had. Het breed uitgebouwde huis lag boven een uitgestrekt terras
met een onbegrensd uitzicht in de heuvels, afgesloten door een
golvende lage muur, bestippeld met een lange reeks bont gekleurde
kussens. Gedeeltelijk in de open tuinkamer, gedeeltelijk op het
terras gezeten in makkelijke stoelen luisterden we naar een uitvoe[259]
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ring van Mozarts klarinetkwintet door musici van het Bazeler
orkest. Voor mensen met een Concertgebouwcomplex als wij een
ideale uitvoering in een ideale omgeving van ideale muziek. En
toen na afloop een vlucht van lieve meisjes met ideale verversingen
op het terras neerstreek doken er levendige associaties met Djokja
bij me op.
Op de terugreis bleven we nog een paar dagen in het Schwarzwald hangen, ergens in de buurt van Freiburg, en namen op aandringen van Jan voor de terugtocht een bovenweg die de richel van
het gebergte volgde. Het was geen haarspeldgeval, maar toch
kronkelig genoeg in meer dan een dimensie, en zo abrupt wegduikend in laaghangende wolken dat ik voortdurend in een staat
van klein-alarm achter het stuur zat. Het ontging Jan volkomen,
rustig en ontspannen genoot hij van de stilte, de zuivere lucht, de
verrassende uitzichten als de wolken uiteenweken.
In september maakten we onze laatste buitenlandse reis, ditmaal
niet met de Hillman: naar Cambridge voor een conferentie die van
het American Journal uitging. We kregen onderdak in een hotel aan
de Backs, omdat Jan wel alleen, maar niet samen met mij in een
(mannen)college mocht logeren. Ik kende 'Oxbridge' uit Virginia
Woolf en andere Engelse boeken. 'Maar mevrouw,' hoor ik de
India Panikkar nog zeggen op een toon alsofhij me op een zedelijk
tekort betrapte, 'bent u nooit in Oxford geweest ?' Het was een
soort o ja-verrassing, zo van: het is allemaal zo in het echt. Ik zou
er meer van genoten hebben als mijn al sinds de oorlog periodieke
maagklachten juist in die tijd niet in een permanente plaag waren
overgegaan.
In november volgde volkomen onverwachts Jans tweede aanval. Durrer en Meyler – met de laatste hadden we vriendschappelijke betrekkingen aangeknoopt op bezoekjes over en weer, toen zij
in Egmond vakantie hielden – kwamen samen aangesneld en lieten
ons nu geen keus meer: de volgende dag reisden we per ambulance
naar de Boerhaavekliniek en ik trok bij Annelies in, die kort daarop
haar tweede dochter kreeg, zodat er genoeg te doen was om me
geen leeglopende logee te voelen.
Een algeheel onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat Jan een
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lichte bloedarmoede had, wat uitliep op een darmoperatie: `een
niet-kwaadaardig gezwel' werd weggenomen. Omdat hij nog op
regel gesteld moest worden voor nitrobaatgebruik en de drie trappen bij Annelies voorlopig een onoverkomelijk bezwaar waren,
maakten we gebruik, ik mag wel haast zeggen misbruik, van de
gastvrijheid van onze lieve vrienden Wertheim en brachten er betrekkelijk opgelucht Kerst en Oud en Nieuw door. In januari zat
Jan weer achter zijn bureau in Groet. Maar in de zomer van '61
begon hij te hoesten : een lichte hoest, een zware hoest, een verscheurende hoest. Er werden foto's gemaakt : er zat wel een vlek.
Ik weet niet wie het eerst het woord `chronische bronchitis' liet
vallen. Daar bleef het bij. Voor Jan tenminste. Werkelijk? Ik zal het
nooit weten, hoe eindeloos ik al mijn indrukken uit dat laatste jaar
langs me heen heb laten gaan. Een paar keer overviel hem een
paniek : eens in het w G, toen de rontgenoloog terloops opmerkte
dat hij meteen luchtpijp en slokdarm maar eens zou nakijken,
maar hij liet zich dadelijk door een `dat valt mee' van dr. Koster
geruststellen. De andere keer, alweer maanden later in een van zijn
vele slapeloze nachten: `Ik ben bang!' zei hij. Was het goed dat ik
als tegen een kind zei: 'Maar waarom zou je bang zijn, lieverd?'
Was ik zelf bang, dat ik het niet meer aan zou kunnen als het was
uitgesproken? Is het goed, zieke en oude mensen als kinderen te behandelen? Ik vroeg het me toen dagelijks af. Waarom spraken we
niet over de dood? Hij had die in Amersfoort toch ook zonder
vrees of in ieder geval zonder zich daardoor te laten beheersen in de
ogen gezien? Maar de heldendood is een andere dan die van de
weerloze aftakeling, van het telkens een stapje achteruit, telkens
een lager niveau na weer een koortsaanval. Ik vraag het me nu nog
af, nu ik de ouderdom met de onvermijdelijke dood daarachter zelf
op me toe zie komen. Ik las dezer dagen een excerpt van een beschouwing over de ontwikkeling van de menselijke hersenen, die
tot het 24ste jaar groeien en dan langzaam teruglopen, 'zodat de
bejaarden in sommige opzichten het brein van een kind hebben.'
Is het dan toch de natuurlijke weg, dat wij in het ouder worden
bang zijn als een kind en soms ook gemakkelijk de genade aanvaarden van het zich laten troosten als een kind?
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Jan klampte zich aan alles vast wat het leven tot nu toe voor
hem betekend had: oude en nieuwe vriendschappen en vooral: zijn
werk. Hij mat de uren achter zijn bureau, de bladzijden die hij
schreef, die hij nog zou moeten schrijven: `Als ik eerst maar door
die 42 hoofdstukken heen ben, dat laatste deel heb ik in mijn hoofd,
dat schrijfik zó op.' En toen in die gure zomer van '6i : Wil je niet
een hoofdstuk overnemen?' Ik had me al een paar jaar tegen deze
tot nu toe onuitgesproken vraag verzet. Waarom eigenlijk? Het
boek had mijn voile belangstelling. Wat krampachtig hield ik vast
aan mijn `eigen werk'. Mijn eeuwige maagpijn moet er zeker ook
in meegesproken hebben. Maar er was ook een instinctief verzet in
me tegen het totaal geabsorbeerd worden door het onpersoonlijk
egoisme van de hulpbehoevende andere. Voor zover hij niet achter
zijn bureau zat, lag hij op een bed in onze woonkamer. Ik kon niet
meer vrij telefoneren. Ik at met een bord op schoot voor zijn bed.
Van iedere stap die ik buiten de deur deed verlangde hij, hulpeloos,
rekenschap. Maar zijn directe vraag deed mijn wil omslaan en ik
begon, helemaal niet zonder voldoening, aan het literatuurhoofdstuk.
In het najaar werd mijn maag te opstandig. Nieuw onderzoek in
Amsterdam. Een rustkuur van enige weken thuis, waarbij Brecht te
hulp snelde. Geen resultaat. Een rustkuur in het ciz. Geen verandering. Toen eindelijk werd tot een operatie besloten, die Boerema begin januari uitvoerde, en ik kwam na twee weken als een nog
wat slap, maar vernieuwd mens thuis. Zonder pijn.
Van wanneer of heb ik geweten dat Jans toestand reddeloos was?
Er is altijd een weten en niet-weten naast elkaar. In april, een gure
april – het was net alsof het voor hem die daar nu juist zo naar
haakte, geen zacht weer meer wilde worden – drong hij er zo op
aan nog eens een tochtje naar het Noorden en Oosten te maken dat
ik toegaf. Ik zag hem rillen toen we op de Afsluitdijk uitstapten
voor een kopje koffie. In Vosbergen had hij weer koorts. Ik belde
de Renessen op om te zeggen dat we teruggingen. ' Neen: zeiden
zij, `hier is veel dichter bij, laat hem bier maar ziek zijn.' Het andere
weten werd in mij bevestigd toen Gerrit Jan met de glimlachende
nadruk van de vriend-en-arts op een vraag van Jan naar de moge[2621
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lijkheid van beterschap zei : 'Maar Jan, een chronische bronchitis is
toch chronisch!' En niet begreep dat Jan in zijn doopsgezind eerlijkheidspatroon en in zijn niet willen geloven natuurlijk alleen dat
ongevaarlijke woord bronchitis vasthield. Het andere weten werd
mij opnieuw bevestigd toen Gerrit Jan licht verwijtend tegen me
zei: moet hem niet meer zo rondslepen,' al aanvaardde hij dadelijk dat het niet mijn initiatief was geweest. Ik had de duidelijke
uitspraak van dokter Brust - op 24 april niet meer nodig.
Op 5 mei, Jan voelde zich vrij goed en het was een van de eerste
echte voorjaarsdagen, reden we naar Ina Klimp in Den Helder.
Een uur nadat we terug waren had ik een acuut geheugenverlies.
Gealarmeerd door mijn steeds ontkennende antwoorden op zijn
vragen: 'Maar weet je dan niet dat Ina je bloemen heeft meegegeven, weet je dan niet . . belde Jan de dokter op, die er een neuroboog bij haalde. Mijn herinnering knoopt weer aan bij het punt
waarop de beide artsen tegenover mij zittend vragen stelden. Er
was als het ware een stukje uit mijn bewustzijnsstroom weggeknipt, een verkeersstoornis op de weg waarlangs de indrukken naar
de ladenkastjes van de herinnering werden gevoerd en in de andere
richting herinneringen uit die kastjes opgediept. In dat uur was ik
van mijn verleden afgesneden geweest, blijkbaar zonder dat dat en.
Jans op-winding erover me alarmeerden, daarna was dat stukje uitgevallen: mijn gedachtenstroom knoopte weer aan bij de thee die
ik juist gezet meende te hebben en die al een uur stond te verschalen. Wat mij - afgezien van de aanvankelijke angst voor wederkeer
- heel bijzonder intrigeerde was de samenhang van 'geese en stof,
het ter plaatse aanwezig zijn van bepaalde gedachten in bepaalde
hersencellen.
Toen geen herhaling volgde en ik me persoonlijk bevrijd bleef
voelen van veel ellende na de maagoperatie, kon ik weer al mijn
aandacht aan Jan geven, die zich vrij gemakkelijk over zijn aanvankelijke grote zorg om mij heen zette. Ik ging pas op den duur
begrijpen, toen ik ook zijn belangstelling voor het weinig opwekkende wereldgebeuren zag inkrimpen, hoeveel natuurlijke afweer
hierin stak, maar ook iets van de onbewogenheid van de aftakeling.
Een keer flikkerde nog even al zijn menselijke aandacht op.
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5 juni, des morgens vroeg werd in Schoorl Jan Maarten Romein
geboren en hij stond erop daar dadelijk heen te gaan om het kleine
donkere jongetje te zien. Diezelfde avond kwam er telefonisch
bericht van de geboorte van Jan Matthijs Heinemeyer. Zo gauw
Annelies op de been was, kwam ze haar zoontje vertonen en Jan lag
lang vertederd in het reiswiegje te kijken dat naast zijn rustbank
was gezet.
Hij bleef werken, bleef erop staan, 's morgens naar de badkamer
te gaan en zich aan te kleden, voor zover de koortsaanvallen hem
niet in bed hielden. Pas de laatste maanden liet hij zich overhalen,
in een kamerjas achter zijn bureau te gaan zitten. Hij bleef zijn
plannen uiteenzetten: 3 juli zou hij een promotie hebben, in september een lezing voor een bijeenkomst van Engelse en Hollandse
historici in Utrecht. Hij was opgelucht en tevreden over zijn werk
aan dat opstel: Eender en Anders, opgelucht ook wel, toen Ivo
SchOffer op zich nam de Engelse tekst te verzorgen. Hij plande met
Maarten Brands, die onvermoeid was in zijn zorg voor het werk en
tal van grote en kleine vriendendiensten, de samenstelling van zijn
laatste bundel, waarvan Maarten al de redactiezorgen op zich nam.
En hij werkte aan het Boek. Ik moest er even overheen dat zijn belangstelling naar buiten begon in te krimpen. Een beetje geprikkeld
begon hij een beroep op zijn meeleven met de actualiteit, die hem
vijftig jaar lang geboeid had, terug te wijzen. Al zijn aandacht concentreerde zich op het Boek en het werd duidelijk dat hij ook
liever niet in overleg omtrent mijn aandeel erin betrokken werd.
Hij vertrouwde het me volkomen toe en beperkte zich tot zijn eigen
taak. Van wat ik aan het boek bijdroeg heeft hij nooit iets gelezen.
Eenmaal op dat niveau levend, handhaafde hij een gedempte opgewektheid die in objectief minder zware perioden van zijn leven
wel eens ontbroken had, ondanks de ontredderende hoestbuien.
Alleen de vaak slapeloze nachten vielen hem zwaar. Soms bleef ik
een paar uur in een deken gewikkeld voor zijn bed zitten, maar dan
dreef hij me weer naar mijn eigen bed terug om zich de volgende
morgen goedmoedig wat te beklagen, omdat ik, blijkbaar doodmoe en meteen diep in slaap, niet meer geantwoord had toen hij me
wat vroeg.
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Feitelijk zijn we allemaal van onze geboorte of in afwachting van
de dood, maar dat is heel iets anders dan op de - aangekondigde dood van een ander wachten. Om te begonnen geloofje er niet echt
aan. Ik legde de weg voor me uit met de vastgestelde etappes erin.
In maart waren we nog naar Leiden geweest voor de intreerede van
Ivo en ik schrok even van zijn verbazing over onze komst. Voor ons
uit lag de promotie op 3 juli, de tocht naar Utrecht in september.
Ik vroeg me nooit of of hij er dan nog wel zou zijn, maar of hij
ertoe in staat zou zijn. En daar overheen viel die door, ja, door ongeduld en zelfverwijt vertroebelde vraag : 'Hoe lang houd ik dit
uit ?' Ik moest mijn opluchting tijdens een uurtje haastig boodschappen doen, mijn verlangen naar eens even rustig alleen in de
keuken zitten of naar een nacht ongestoord slapen onder controle
houden. Ik kwam niet toe aan vrees voor, noch aan verlangen naar
het einde. Het was er eenvoudig niet. Het was weggedacht.
In de tweede helft van juni begonnen zich bewegingsstoornissen
voor te doen. Hij had moeite om zonder steun van zijn bed naar
zijn bureau of naar de badkamer te lopen. Maar hij hield vol. Hij
liet me zien hoe moeilijk leesbaar zijn altijd al kriebelig handschrift
werd, maar liet zich gemakkelijk troosten, dat Op het altijd wel
zou kunnen ontcijferen. Juist zijn gemakkelijke berusting maakte
duidelijk dat hij de situatie niet meer peilde. Eind juni kwam mijn
zuster Ti een weekeind over. Ze had hem een half jaar eerder een
TV cadeau gedaan, waarnaar hij vanaf zijn bed graag keek, zij het
met mate, want het vermoeide hem gauw. Deze keer bracht ze zijn
uitverkoren gerecht: een kip, mee. De volgende dag vroeg hij,
gretig als een kind, om de restjes, en toen ik zei: 'En wat dan verder, want er is niet veel meer over ?' vroeg hij : `Flensjes, of is dat te
veel moeite?' En hij volgde speels met het horloge in de hand
of het waar was dat ik die binnen het kwartier zou kunnen opdienen.
Begin juli sloeg plotseling zijn stemming om in ongeduld
tegenover zijn doktoren: Wat doen die lui eigenlijk? Ik word
slapper en slapper, kan bijna niet meer werken, ik wil naar Amsterdam en dan moeten ze me eens grondig aanpakken.' Ben Polak
had me al eerder gezegd dat hij wel voor een plaats in het zieken[265]
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huis kon zorgen, als het mij te zwaar werd. Maar dat voelde ik als
afschuiven zolang hij nog op iedere `goede' dag een paar uur achter
zijn bureau zat. Er was nog even een kleine schrik toen de reis per
ambulance geregeld werd: 'Ik kan toch best gewoon met de auto
gaan.' Zijn gemakkelijke berusting was onheilspellender dan verzet.
Drie juli, de dag waarop de promotie zou zijn, die hij intussen aan
Wertheim had overgedragen, reden Jan Erik en ik in de ambulance
met hem mee naar Amsterdam. Maarten nam de promotie op de
bandrecorder op en bood aan, hem in het ziekenhuis te komen afdraaien, maar hij was daar toen al aan voorbij. Aileen de kinderen
en ik kwamen hem nog bezoeken en hij toonde geen verbazing als
Bart uit Heerlen overkwam. Dr. Koster bleef het spel meespelen:
`Zo, nu moeten we eens zien wat we voor u kunnen doen.' Er
werd een neuroloog bij gehaald, dr. Van Trotsenburg, een vriendelijke begrijpende vrouw, leek me, die ook niet anders kon dan
meespelen, maar ook niet voorgaf meer te doen dan verdoven.
Het duurde nog twee weken. De eerste week was hij nog in een
serene verwachting om wat ze zouden gaan doen. Hij luisterde
graag naar verhaaltjes over de kleinkinderen: 'Merle staat onder
aan de trap naar onze logeerkamer te wachten, doet haar handjes
vragend uit elkaar en roept: Vava nou?' Heel langzaam gingen zijn
stuurloos geworden, slanke handen omhoog tot ze een boog vormden, waaronder ik mijn hoofd moest inpassen om iets van een
glimlach op zijn gezicht op te vangen. 'Ik ben vannacht omgevallen,' vertelde hij, 'het gaf een geweldig lawaai, ik mag nu niet meer
alleen uit bed.' Hij vertelde het als een grapje, het was gruwelijk.
Ik zat er urenlang, eerst rustig pratend, naarmate hij verder in de
nevel wegzonk en zijn halfopen ogen je niet meer aankeken, alleen
maar wachtend en peinzend over het bedrog dat blijkbaar nodig
was om iemand rustig te laten sterven. Er kwam een niet te loochenen zweem van schuldig ongeduld in dat wachten, maar als men
mij gevraagd had, waar ik op wachtte, had ik gezegd: 'Ik weet het
niet' en niet: 'Het einde'. De vraag 'hoe lang kan dit duren en hoe
lang houd ik dit vol' met het verloochend verlangen naar rust
liepen door elkander heen, maar alles werd ten slotte overstemd
door het medelijden, een brandend en schuldbewust medelijden
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om de aftakeling en om het bedrog, dat een onderschatting van
zijn menselijke waardigheid betekende, een medelijden veel sterker
dan de al lang zinloze wens hem te behouden. Ik zat daar in die
ziekenhuiskamer eigenlijk alleen te wachten op iets waarop ik niet
wachten wilde. Als de tijd om was stond ik automatisch op. `U mag
nog wel wat blijven,' zei een zuster. Dan bleef ik nog een half uur,
een uur zitten in die lege stilte en liep met een valse verlichting
terug naar de levenden. Op het Victorieplein dook ik weg in karweitjes of zat met mijn jongste kleinzoon op schoot en liet hem zijn
flesje leegslobberen.
Op vrijdagmiddag 13 juli, toen dr. Van Trotsenburg binnenkwam, ontwaakte hij plotseling uit zijn lethargie. Hij ging rechtop
zitten, voor het laatst stonden zijn ogen helder blauw open, zijn
ogen, zijn mooie handen . . . 'In tegenwoordigheid van de directeur uitgestrooid in de vijvertuin' stond er in de gedrukte brief
van Westerveld, die ik ontving toen alles afgelopen was. In goedgekozen en nadrukkelijke woorden waarschuwde hij ons voor het
Gevaar, waarvan hij zich omringd voelde, en dat hij in zijn doodsangst, zo leek het mij, symboliseerde in die macht-van-het-kwaad,
die hij zijn leven lang voor zichzelf en anderen bestreden had:
luister goed naar me, zodra dit bier voorbij is, moeten we weg,
want dan komt de Inquisitie.' En op de sussende woorden van de
dokter heel vriendelijk maar beslist: Neen dokter, dat begrijpt u
nou niet, maar ik weet het. Ik wil niet laf zijn, ik wil niet laf zijn'
- de tranen liepen over zijn gezicht, maar hij bleef rustig en beheerst spreken. Tampherinneringen,' fluisterde ik tegen de dokter,
en tegen hem: `Dat weten we toch wel, dat kan ik toch weten.'
`Hens, ik rnoet jullie waarschuwen. Ik weet wat een jezuiet is, dokter, u niet.' Toen kwam de zuster met een spuitje. Is verdoving
altijd een zegen? Ik vond het verontrustend hem 's nachts alleen te
laten en vroeg of er bij hem gewaakt kon worden. Er was geen
zuster beschikbaar, maar er kon wel een broeder aangevraagd
worden. Ik schrok even in zijn plaats. Hij had tijdens zijn langdurige ziekteperiode als jongen zijn verpleegsters met een jongensachtige verliefdheid aangehangen en daarvan was nog altijd iets
overgebleven in zijn vertederde houding tegenover zusters. Hij zou
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het heerlijk vinden wanneer 's nachts de nevels nog eens even voor
hem uiteen zouden wijken, de zachte hand van een jonge vrouw te
voelen, haar profiel te volgen bij een nachtlampje. Maar er was
geen keus. Toen ik de volgende morgen de auto bij het ziekenhuis
parkeerde, viel me daar een speurige rode motorfiets op. In de deur
van Jans kamer botste ik bijna tegen een forse man in een leren jas
die bezig was een motorhelm op te zetten. ' Hoe was het ?' fluisterde
ik. `Och, dat was wel meegevallen,' zei hij met een zwaar Brabants
accent, maar dan als om een misverstand te voorkomen, vervolgde
hij met een organiserende blik op de roerloze gestalte in het bed
even luid als vaag : 'Maar het was natuurlijk wel goed dat ik er
aldoor bij was, nogal onrustig.' Ik had graag verder gevraagd,
maar bracht de moed niet op en stapte uit de deuropening om hem
door te laten naar de rode motorfiets.
Hij sprak niet meer die laatste dagen, de perziken die ik voor
hem meebracht, nam ik na een paar dagen maar weer mee terug
voor de kinderen, hij lag op een grauw laken, hij dronk niet meer,
of en toe kwam er een zuster binnen die met een penseel met water
en glycerine zijn mond van binnen bevochtigde. Ik dacht aan zijn
verhaal hoe hij als kind snoepte van de zoete glycerine, waar zijn
moeder zijn ruwe handen mee insmeerde.
De man met de motorhelm was gelukkig al weg toen ik maandagmorgen vroeg kwam. Ben kwam binnenlopen, bleef even staan
kijken en zei: `Dat kan nog wel een paar dagen duren.' Ik wist niet
of dat lang of kort was. De zuster kwam binnen en zei: `U moet er
eens even uitlopen,' en ik liep gehoorzaam en rillend een blokje
om. Ze zette me een boterham voor en ik at hem gehoorzaam op.
Jan Erik kwam me gezelschap houden, want ik was immers al lang
alleen. Tot die ruisende ademhaling stokte, terugkeerde, twee, drie
keer, en toen wegviel in de stilte.
We belden de zuster. Ze wierp een vlugge blik op het bed.
Er was natuurlijk geen enkel motief meer om na te gaan of het
werkelijk het einde was. `Zal ik de ogen sluiten?' vroeg ze. "a,' zei
ik, 'en de mond.' Ik zei niet: `zijn mond' en waarom deed ik dat
niet zelf? `1..J kan bier nog rustig wat blijven zitten,' zei ze en het
klonk of ze met een kras ergens een streep onder zette. Ik wist
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natuurlijk ook wel dat de kamer ontruimd moest zijn v66r het
bezoekuur.
Jan Erik en ik bleven nog wat naast het bed zitten en keken naar
het verstilde gezicht. Wat is het afschuwelijk zo intens medelijden
to hebben. Ik dacht aan die avond in Kopenhagen tweeenveertig
jaar geleden, toen ik het eerste jammerende kreetje van Jan Erik
had gehoord en mij ook zo'n golf van medelijden overspoelde,
maar dat was niet zo'n leeg medelijden geweest. Ik stond op, ik
verlangde zo ontzettend naar de kleintjes op het Victorieplein.
Een jaar geleden zowat vond ik tussen Jans papieren een aanteke-

ning over een afspraak die we gemaakt hadden, nadat we terugkeerden van de crematie van Johannes Tielrooy op Westerveld:
we zouden de ander dit besparen en alleen vergezellen op de laatste
refs. In die julimaand van '62 was ik dat totaal vergeten. Alweer :
voer voor psychologen? Of eenvoudig een gevolg van die geheugenstoornis van het voorjaar, die — dat zou ik op den duur wel meer
ervaren — toch een lichee blokkering heeft veroorzaakt in het doorgangetje waarlangs de gedachtenpartikeltjes in- en uitgaan naar en
van mijn herinneringsarchief? Ik heb me, onbedoeld, niet aan onze
afspraak gehouden, en ik geloof niet dat ik dat moet betreuren.
Er zijn mensen die graag veel na hun dood regelen, ook hun begrafenis. Dat regelingen treffen voor een wereld waarvan je totaal
en onherroepelijk afgesneden bent doet mij aan als schrijven in
water, met dat verschil dat veel van dat waterschrift in testamenten
en afgedwongen beloften vastgelegd heel veel leed kan veroorzaken. Er kunnen honderd redenen zijn voor al die testamentaire
beschikkingen, maar onder hen die een begrafenis in stilte wensen
zijn er ongetwijfeld een aantal teleurgestelden en verbitterden, die
de postume beklagenswaardigheid van een schamele begrafenis uit
de weg gaan. Jan had zeker teleurstellende en bittere ervaringen in
zijn leven opgedaan, maar hij was even zeker in zijn laatste jaren
geen teleurgesteld en verbitterd man. Ik ben ervan overtuigd dat hij
tot die afspraak kwam op grond van een toevallige indruk van een
wat formeel aandoende plechtigheid. Ik weet dat hij even ongevoefig was voor eerbewijzen als erkentelijk voor waardering. Specula[269]
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ties over wat iemand die er niet meer is, gevonden zou hebben,
gaan volkomen in de mist. Blijft over dat je door de beslissing over
de laatste – passieve – rol die je op aarde speelt, niet aan de achterblijvenden over te laten, uit overgevoeligheid of ponteneurologie,
de mensen, hoe weinigen ook en op de 20ste juli waren het er heel
veel, die wel iets van hun waardering willen uiten, daartoe de pas
afsnijdt. Ik heb de crematie van Gorter bijgewoond. Het was een
zielige vertoning voor een van onze grootste dichters : wat familie,
wat onderling elkaar wegkijkende vroegere strijdmakkers uit verschillende perioden van zijn leven, het schril en vals de Internationale zingende armzalige groepje van zijn laatste aanhangers, tervvijl
literair Nederland vrijwel verstek liet gaan. En toch: het deed nets
aan Gorters waarde af, en hoe treurig zou dat kleine groepje
`zuiveren' en een aantal oude vrienden ook geweest zijn als ze deze
uitlaat van hun gevoelens gemist hadden.
Er waren veel mensen, er was veel hartelijkheid en waardering
op Westerveld, ik kan sommige handtekeningen niet ontcijferen,
er waren massa's brieven en zo goed als geen officieel-verplichte
en veel persoonlijke getuigenissen. Ik heb ze gelezen en opgeborgen
in een grote doos die bovenin mijn klerenkast staat. Als ik die kast
open doe denk ik: die haal ik er op een rustige avond nog eens uit
om het allemaal over te leven. Maar ik heb dat nu na alweer zoveel
jaren nog niet gedaan. Waarom? Misschien zal ik, als ik aan mijn
stoel gekluisterd de banden met het heden ga verliezen, tegen een
van mijn kleinkinderen zeggen: je die doos daar boven uit de
kast eens naast me neerzetten ?' Uitgestrooid in de vijvertuin .. .
Na nog een week bij Annelies ben ik naar Groet teruggegaan.
Die eerste zomer was ik weinig alleen. De kinderen en vrienden
betrokken afwisselend het zomerhuisje. De kleinkinderen werden
minder schuchter in het in- en uitlopen, nu vava niet meer gestoord kon worden. Ik begon aan het weemoedig werk van het opruimen, want een vergankelijk mens is snel tot as vergaan, maar er
blijft zoveel haast onvergankelijks achter, dat hecht verbonden is
aan wat een onbenaderbare schim geworden is en toch voortdurend
aanwezig : een zwaar eiken bureau, een afgesleten stoel, een gouden
horloge, een trouwring, boeken, boeken en nog eens boeken. Er
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zijn mensen die uit wat men pieteit noemt alles willen laten zoals
het was, die musea en tempeltjes maken van werkkamer en boudoirtje. Zo iets stond mij regelrecht tegen. Als ik daartoe kwam
zou ik evengoed kunnen vervallen tot de primitieve afweermiddelen, die de schimmen van de doden buiten ons verder leven moeten
bannen.
Ik schrijf deze tegenstelling niet toevallig op. Die eerste winter,
toen ik meer alleen was – het was een koude, isolerende winter met
veel sneeuw – werd ik me bewust van die andere tegenstrijdigheid
die daaronder lag, die van vereenzaming en vrijheid. Er lag veertig
jaar aanpassing achter me, die niet meer nodig was. Ik miste Jan
dagelijks, het gezamenlijk reageren op alles wat er om ons heen en
in de wereld gebeurde, de intelligentie, de humor, de eerlijkheid
van zijn reacties, waardoor we nooit als een bezadigd echtpaar uitgepraat raakten. Ik miste ook het kind in hem, dat om zorg en toewijding vroeg, maar zou dat zeker meer gedaan hebben als ik geen
kinderen en kleinkinderen had gehad, en als die zorg in de laatste
paar jaren niet te veel was gaan overwegen in onze verhouding en
tot een druk was geworden. 1k ben van nature geen moederdier.
Kan een ander begrijpen dat ik Jan nog dagelijks mis en dat er toch,
ja misschien in onverbrekelijk verband daarmee, in mijn eenzaamheid een stuk herwonnen vrijheid steekt? Ik heb er zeker nooit bewust naar verlangd en ik heb het langzaam en weemoedig in de
loop van deze jaren in twee opzichten ervaren, ten eerste in het
wegvallen van de lichte wrijving die er altijd was in mijn positie
tussen Jan en de kinderen, die ik nu veel meer de vrije hand kon
laten, omdat ik Jans zo kwetsbare 'privacy' niet langer tegenover
hen behoefde of te schermen, maar in het leven van alle dag misschien nog meer in al die kleine dingen en handgrepen van het
dagelijks leven, waarin ik me aan hem had aangepast en die 1)14baar tegen mijn natuur ingingen. Jan hield van orde en ordelijkheid
en hij hield daaraan vast in zijn werk, zijn werkmateriaal, zijn afspraken. En als het goed verzorgde kind dat hij van huis uit was
rekende hij voor de rest op de ordelijkheid van de ander. Maar ik
ben niet ordelijk, er steekt een stuk zigeuner in mij. Mijn situatie
bracht bovendien mee dat er altijd wel wat om me heen slingerde
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van de drie dingen waarmee ik tegelijk bezig was, en ik voelde me
daar thuis in. 'Die rommel,' zei Jan dan, en ik, terwijl ik alles weer
op zijn plaats bracht – wat is `zijn plaats' eigenlijk ? – 'Rommel
is alles wat een ander laat slingeren.' Nu kon ik alles laten slingeren.
Ik merkte met een glimlach op dat ik soms een paar dagen afwas
op het aanrecht lies aangroeien en niet langer in onze woonkeuken
de theedoeken zorgvuldig achter de verwarming ophing maar ze
erover heen gooide. En dat ik met maar een heel klein beetje schuldgevoel dingen van de muur nam en opborg, die hij had opgehangen omdat hij ze mooi vond of eraan gehecht was, en die mij niet
zinden. Onlangs zei een vrouw, die nog altijd met grote liefde en
bewondering over haar gestorven man spreekt, tegen me: `Ik had
vroeger vaak zware depressies, die heb ik niet meer sinds hij er niet
meer is.' 1k had geen aanvechting daarmee in te stemmen, ik heb
nooit echte depressies gekend. Maar mijn maagzweren zijn begin
'62 operatief verwijderd. De psychiater Riimke heeft eens tegen
me gezegd dat het hem telkens in zijn praktijk opviel hoeveel
vrouwen, die hun man verliezen na een lang, en je mag aannemen
gelukkig, huwelijk, iets als een opleving vertonen. 1k vond dat toen
een wat boutade-achtige uitspraak, maar als ik het nu nog eens
overdenk, en met het tegenstuk erbij : alleen gebleven mannen
hertrouwen eerder of maken er meestal niet veel van, dan zie ik
het verschijnsel toch wel passen in het man-vrouw-patroon van de
wereld waarin wij 'even. Er zijn varianten: er is het door de man
verwende vrouwtje, dat alleenstaand gedwongen wordt volwassener op te treden, tenzij de klimop een andere boom vindt om tegenaan te leunen, er is de vrouw die zich een leven lang en niet eens
altijd innerlijk tegenstrevend heeft aangepast en nu nieuwe of hervonden mogelijkheden van zelfontplooiing ontdekt.
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lk stond niet, als veel vrouwen die alleen overblijven, voor de
vraag: waar moet ik naar toe, wat moet ik gaan doen? Natuurlijk
bleefik in het huis in Groet wonen, ook de kinderen, die er nu nog
meer dan vroeger een vakantienest van konden maken, verwachtten niet anders. We waren al eerder bezig geweest met een plan,
dat er voor Brecht op het in ' 59 bijgekochte perceeltje een huisjevoor-haar-pensioen zou worden bijgebouwd. Een eerste plan
sprong af, omdat de architect meer uit was op mooi dan op praktisch bouwen en bovendien geen rekenaar bleek te zijn. Intussen
voelde ik me in mijn huis als een kleine heremietkrab in een te grote
schelp waar ik niet kon verwachten ooit in te groeien. Daarom
stelde ik als goedkope oplossing voor dat het huis verbouwd zou
worden voor bewoning in tweeen. Weer ging onze architect
enthousiast aan het werk, weer moesten we hem voortdurend met
zijn neus op praktijk, soberheid en bruikbaarheid duwen. Het is
merkwaardig, maar het valt me herhaaldelijk op wanneer ik een
bouwplan wat nader bekijk, hoe het begrip `nieuwe zakelijkheid'
al lang weer verwaterd is of misschien ook wel nooit consequent
toegepast: wie zit er voor zijn plezier op een stoel van Rietveld
anders dan om te kijken naar een tweede die er naast staat? Hoe
veel minder wordt er nog altijd met de wensen van de bewoners
gerekend dan met de al of niet pseudo-esthetica van de architect, en
als hij het een of ander lumineus idee heeft gehad, hoe gedachteloos
wordt het dan vaak niet in serie toegepast, ook waar het geen zin
heeft?
Na een jaar bleek de verbouwing minstens zo kostbaar, toen een
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aannemer het ging narekenen, als het oude plan, zodat we ten
slotte op een `gewoon' Bogaershuisje terugvielen, dat wel niet zo
goedkoop was als Bogaers gedroomd had, maar in ieder geval aan
Brechts droom beantwoordde, en dat was veel waard.
De voorgenomen verbouwing stelde me voor de taak, Jans
kamer op korte termijn te ontruimen. 1k aanvaardde zonder weerzin de noodzaak die me ervoor bewaarde, in een verstorven heiligdom stof te gaan afnemen en begon aan de afbraak. Mijn blikken
gingen langs de rijen vol boeken. Jan was, als veel mannen met een
wetenschappelijke loopbaan, een bibliotheekbouwer geweest. Hij
dreef dat niet tot de absurditeit van de statuszoekers of van de bezetenen, die vanuit hun weelde of vanuit hun armoe, en soms zelfs
uit de weelde of de armoe van anderen, nooit gelezen complete
edities verzamelen en hun huis verbouwen om ze te bergen. Maar
hij had wel de typische trek van de verzamelaar dat hij niets kon opruimen, zodat in zijn bibliotheek het voetspoor van zijn leven te
volgen was. Met veel moeite had ik hem overreed, althans iets
van het volstrekt waardeloze weg te doen bij onze laatste verhuizing, en herhaaldelijk heeft hij daarna met iets van triomf in zijn
stem gezegd: `Kijk, dat boek van die of die, dat jij zo nodig moest
wegdoen, dat zou ik nu juist zo goed kunnen gebruiken.' Hij had
zijn grote kamer in het Groetse huis erop laten bouwen dat er een
reeks uniforme kasten in konden worden ondergebracht. 1k begon
de boeken uit de kasten te nemen met een vaag schuldgevoel, omdat ze me niet even dierbaar waren als ze hem waren geweest.
Waarom? Omdat ze me als het ware voortdurend mijn dilettantisme onder de neus duwden of omdat ik nu eenmaal liever licht
bepakt reis? Ik probeerde ze een zo goed mogelijke bestemming te
geven: de theoretische collectie naar het Historisch-theoretisch
Instituut, andere sorteringen naar enkele van zijn oudleerlingen
en ten slotte dat wat de kinderen en ik niet zelf wilden houden
naar de tweedehands boekhandel. Toen ik ermee klaar was bleek de
verbouwing onmogelijk, de afgebroken kasten bleven staan tot een
van de kinderen ze zou kunnen gebruiken. Op den duur verhuisde
ik met mijn werk van mijn kamer met te veel deuren, die logeerkamer werd, naar de `grote' kamer, die de kinderen pas langzamer[274]
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hand als mijn kamer zouden gaan aanduiden, liet ter wille van de
warmte en de beslotenheid die in tweeEn delen door een gordijn,
dat in de vakanties kon worden weggeschoven, wanneer mijn bureau onderstel voor de pingpongtafel werd.
Jan had mij wel gevraagd een paar hoofdstukken van het Breukvlale
voor mijn rekening te nemen toen hij ging twijfelen aan de mogelijkheid, het alleen te voltooien, maar hij had me nooit gevraagd
het of te maken, want we spraken niet over het einde. Het stond
intussen voor mij vast dat ik in ieder geval een poging moest doen,
de eerste twee delen persklaar te maken. Ze vormden immers een
gesloten geheel en voor de theoretische beschouwing die het derde
deel had moeten vullen minste ik aanleg en kennis. Mijn taak viel
me niet mee. Op Jans bureau was een blocnote blijven liggen met
onder zijn open vulpen in bevend handschrift de laatste halve zin
die hij geschreven had. Ik heb uren lang tegen die halve zin zitten
aanstaren en herhaaldelijk de afgebroken eerste helft van het laatste
hoofdstuk doorgelezen om ermee op drift te komen, maar het wilde
niet. Het is heel iets anders om, zoals we dat eerder hadden gedaan,
in overleg een werk te verdelen en dan ieder in voortgaand overleg
aan zijn eigen deel te timmeren dan wat nu noodzakelijk werd: in
de lijn van de ander verder te denken. Ten slotte begon ik met de
balans op te maken van wat nog ontbrak, de daarvoor verzamelde
aantekeningen door te lezen met de boeken waaraan ze ontleend
waren en verder alle lectuur die me ter aanvulling nog nodig leek.
Toen de ontbrekende hoofdstukken geschreven waren, keerde ik
naar het laatste terug. Hoe moeilijk het objectief was, het werk
van een ander aan te vullen, bleek me toen ik op zoek ging naar
medewerkers voor de twee hoofdstukken waarvan Jan zelf al had
uitgemaakt dat ze zonder deskundige hulp buiten zijn bereik lagen:
dat over de natuurwetenschap en dat over de muziek. Voor het
eerste deed zich een oplossing voor toen Minnaert, die ik om advies
vroeg, me naar `toch immers een oude vriend van uw man', Dirk
Struik, verwees. Ik had wel aan Dirk gedacht, ook omdat hij tot de
betrekkelijk zeldzame B-mensen behoort die zich met de geschiedenis van hun vak bezighouden, maar de samenwerking over de
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oceaan heen had me wat bezwaarlijk geleken. Dat probleem loste
zich op toen Dirk voor een jaar naar Utrecht kwam om gastcolleges te geven. 1k vond een bekwaam - wat ik al wist - maar ook
toegewijd en geduldig medewerker in hem. Geduldig tegenover
mijn onwetendheid, die we immers als normatief voor de gemiddelde lezer moesten beschouwen. De A-wetenschappen lenen zich
nu eenmaal beter tot een ruimer toegankelijkheid dan de B-vakken,
al is het verschil niet zo groot als wel eens gesuggereerd wordt door
de vlotheid waarmee de leek historische, taalkundige, sociologische
en andere problemen aanpakt en `oplose. Aan mijn eigen lekendom
gemeten heeft Dirk, geloof ik, wel het maximum van verstaanbaarheid bereikt.
Met de muziek ging het nog moeilijker. Meer dan een jaar
tobde ik met een medewerker die de gave miste om zich aan de
vraagstelling van een ander aan te passen en wiens eigen inbreng
niet zo imposant was om zijn bijdrage so-wie-so als waardevol op
te nemen. Bij een tweede poging kwam het tot een wat stroeve
samenwerking.

Begin '66 ging de tekst van het laatste hoofdstuk zijn definitieve
vorm aannemen en begonnen tegelijk de proeven van het eerste
deel van de zetterij te komen. Voor het eerst van mijn leven voelde
ik me moe en futloos en na een paar maanden ertegen in worstelen
begreep ik maar al te goed waar dat aan lag: het moeilijkste deel,
voor mij het moeilijkste deel van mijn taak lag nog voor me, omdat het nu ging om werk dat mij niet lag: het precisiewerk van de
correctie, notenapparaat en bibliografie. lk blijf er Jan Erik, Maarten Brands en de andere "jongens van het Instituut' eeuwig dankbaar voor dat ze me dat resoluut uit handen hebben genomen.
Eind maart '67 konden we met een kleine feestelijkheid op het
Historisch Seminarium de voltooiing vieren. Zowel Presser als de
medewerkers hadden erop gestaan dat het een puur universitair
onderonsje zou zijn. De rector was aanwezig, maar geen pers, geen
uitgevers. Speelden die de boze fee of was het een misverstand: de
exemplaren die ik aan mijn medewerkers had willen uitreiken
kwamen pas een paar dagen later. Maar Blaas sprak een knappe
inleiding op het boek uit, die later als recensie in De Nieuwe Linie
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werd afgedrukt, de kinderen waren er allemaal, en ik geloof dat ik
over de voltooiing van een stuk eigen werk nooit die voldoening
gehad heb als over dit, dat maar voor zo'n klein gedeelte mijn werk
was en waarvan ik me aanvankelijk zo vast had voorgenomen, me
er niet bij te laten inschakelen.
Het is nog altijd zo in onze maatschappij dat de activiteiten van de
man niet alleen de status, maar ook wat ik in een ruime betekenis
het patroon van het gezin zou willen noemen, bepalen. De vrouwenemancipatie, die men ten onrechte graag als een voorbije en
met succes bekroonde ontwikkeling ziet, heeft daar weinig aan
veranderd. Dat geldt in nauwelijks mindere mate zelfs voor die
huwelijken waar de vrouw door wat dan ook, een sterkere wil,
heerszucht, intellectuele superioriteit of een slecht humeur feitelijk
de leiding heeft. Voor zeer veel gescheiden vrouwen en weduwen
lijkt mij het patroonverlies niet minder zwaar te wegen dan het
statusverlies, vooral voor die van middelbare leeftijd, te oud en vaak
door de zorg voor kinderen belemmerd in het opbouwen van een
eigen leven, niet oud genoeg om rustig in de status van moeder en
grootmoeder naar het einde te freewheelen.
Ik was meer dan veertig jaar getrouwd geweest met een eigenwag en overgevoelig man. Hij is er zich stellig nooit van bewust
geweest, hoezeer ons huiselijk leven, dat noodzakelijkerwijs op
mijn initiatief moest drijven, aan zijn patroon was aangepast. Hij
was veel te zachtzinnig om het voile besef van zo'n `tirannie' te
kunnen verdragen. In het tijdelijke past het normale gezin zich aan
de werkuren van de man aan – eventueel ook aan de schooluren
van de kinderen. Jan heeft nooit veel opgelegde werkuren gekend,
en dus sloot ik me aan bij zijn persoonlijk werkritme. 1k ben van
nature niet ijverig. Ja, ik houd zelfs niet van ijverige mensen:
`goede' huisvrouwen bij voorbeeld, die werken om te werken,
Duitsers die zo gevaarlijk worden in hun ijver, en Zwitsers, zo
tevreden over zichzelf. Werk is op zijn best middel voor mij,
nooit doel. Mijn vrienden geloven niet in mijn luiheid, maar ze
weten niet hoe weinig kans ik gehad heb om lui te zijn. In mijn
jeugd ben ik opgejut door de schampere kritiek van mijn moeder
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op mijn `doezeligheid', en door de uitdaging die in haar diagnose
van mijn domheid stak. De eerste jaren in Leiden heb ik, geloof ik,
het meest naar mijn hart geleefd: vroeg op, veel langs het strand in
Katwijk slenteren en op zee uitkijken, veel lezen, veel tot diep in de
nacht %omen' met wel vaak een katterig gevoel achteraf over het
resultaat, maar nu kan ik me erover verbazen dat ik, vooral tegenover vader, weinig wroeging voelde over mijn tekort aan braaf en
nijver studeren. Toen kwam Jan, geen werker om het werk gelukking, maar wel altijd zo vol werkplannen dat hij bijna zijn leven
lang een straf tempo heeft volgehouden en — ik moest mee. Aileen
vrouwen, zelfs zulke eigenzinnige vrouwen als ik, weten hoe sterk
je leven bepaald wordt door wat er van je wordt verwacht. Ik zou
nooit uit mezelf tot het tempo gekomen zijn, waarin we binnen het
jaar — naast het andere werk — de Lage Landen schreven. Jan was van
nature een nachtpit, hoe later naar bed hoe liever, en alleen in die
paar jaren van zijn werken aan de Tribune was hij gedwongen, en
bracht hij het ook op, vroeg te beginnen. Ik ging zelden eerder naar
bed, had gelukkig weinig slaap nodig en kon me dus door de kin-

deren, zolang ze klein waren, vroeg uit bed laten jagen. Daarna
zakte ik af: het was zo ongezellig alleen op te staan.
Na Jans benoeming kwamen we allebei min of meer in het
patroon van de universiteit, zij het met mate, want wij hadden
al lang een eigen kring in Amsterdam en konden dus kieskeurig
zijn in onze omgang binnen de universitaire wereld. Ik heb
nooit veel vriendinnen gehad en had geen behoefte, nieuwe relaties
te zoeken onder de vrouwen van Jans collega's, onder wie mij
—gelukimtzondrge!—kmvrouweigintellectualiteit weinig aantrok.
Ik had altijd graag verschil gemaakt tussen mijn `eigen' werk en
het huishoudelijk bedrijf, wat ik als niet meer dan onvermijdelijk
aanvaardde, maar nauwkeurig bekeken was ook dat eerste maar ten
dele eigen. Ten dele verdienwerk: lessen en recenseren, ten dele
werk-met-Jan, zoals de Lage Landen en de Erflaters, hand- en spandiensten voor Jans mo-opleiding, lectuur doornemen etc. En dan
lag voor de rest het initiatief nog ten dele bij anderen: opdrachten
als Slib en Wolken, en ook een aantal van mijn essays zijn ontstaan
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uit lezingen op uitnodiging. En Jan liet me met de voltooiing van.
het Breukvlak een onuitgesproken opdracht na. 1k had niet verwacht, toen 1k eraan begon, dat die taak bijna vier jaar lang een
groot deel van mijn tijd in beslag zou nemen. Kreeg mijn traagheid
eindelijk zijn kans ? Of werkte het zoeken naar wat ik bij gebrek
aan beter een eigen patroon noemde niet minder remmend dan het
zonder de mogelijkheid van overleg voortgaan in het gedachtenpatroon van een ander, ook al was het dan de ander? Hoe dan ook,
ik wees nieuwe opdrachten niet terug voor zover ze aansloegen op
smeulende initiatieven in mezelf of in de atmosfeer van het Breukvlak bleven: in '63 hield ik voor een jaarvergadering van het
Humanistisch Verbond in Utrecht een lezing over Oud en Nieuw
Humanisme, en voor een Studium Generale in Groningen over de
Gay Nineties, in ' 66 een avondcollege van de School voor Taal en
Letterkunde in Den Haag over De vrouw tussen realiteit en romantiek
in de 18de- en 19de-eeuwse roman. Vooral die laatste paste, ondanks de
opdracht die de gedetailleerde titel inhield, wonderwel in wat ik
zelf kwijt wilde, en dat gold nog meer voor een lezing die ik later
in datzelfde jaar voor het Leidse Literis hield, en waarin ik een verschijnsel behandelde, de Woekering der attributen, dat me eigenlijk al
sinds mijn dissertatie had bezig gehouden. Het volgend jaar werkte
ik het uit voor De Gids, toen het speciale nummer over het Onbehagen daar aanleiding toe gaf.
Het huwelijk van prinses Beatrix en de wijze waarop dat voltrokken werd waren voor een minderheid in den lande aanleiding
tot het uitspreken van redelijke bezwaren tegen een aantal voldongen feiten en tegen het kitsch-taboe van het koningschap, voor
een meerderheid was het een aanleiding om daar op weinig doordachte en uiterst emotionele wijze op te reageren. De P S P verzocht
me ook een enkel woord te zeggen op een protestvergadering die
in Amsterdam op 8 november '65 georganiseerd werd. 1k geloof
nog altijd dat ik in die korte, in De Nieuwe Stem opgenomen, rede
niet anders gedaan heb dan een aantal feiten onderstrepen en vanuit
een onbegrensde historische belangstelling me de vraag stellen, wat
deze jonge vrouw en haar raadgevers bezield heeft. Niet natuurlijk
bij de keuze van haar levenspartner, wat voor iedereen een zuiver
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persoonlijke zaak is, maar in haar functie van kroonpretendent. Het
resultaat: een aantal boze brieven en een gerechtelijke aanklacht,
maakte weer eens duidelijk dat de vereerders van kronen en 'huizen', hoe graag ze ook in de kleine menselijkheden van hun aanbiddingsobjecten wegzwijmelen en de treffende menselijkheid in hun
gedrag prijzen, nooit meer geprikkeld worden dan wanner je ze
`beim Wort nimmst' en `vorstelijke personen' inderdaad als mensen
bekijkt.
1k kreeg weet van die aanklacht uit de krant, belde Willem
Nagel op, die me zo nodig naar Cammelbeeck als advocaat verwees, en die toonde zich gaarne bereid me ter zijde te staan: er was
niets tegen, iemand van de politie te ontvangen, maar niets dwong
me, nieuwsgierige vragen te beantwoorden. Er verscheen een
inspecteur die zich zo graag `een beeld van mijn motieven' wilde
vormen, maar die, zoals ik ze hem voorlegde, niet begreep, en
evenmin dat ik weigerde tegenover een politieambtenaar een politieke
geloofsbelijdenis of te leggen, die ik overigens voor niemand geheim zou houden. `Ik weet niet goed wat ik met u aanmoet,' verzuchtte hij, 'ten slotte ben ik gespecialiseerd in falsarissen en oplichters.' Waarop we samen een kopje koffie dronken en de zaak
blauw-blauw lieten, en dat deed het gerecht blijkbaar ook, want ik
heb nooit bericht gehad dat de zaak geseponeerd was.
Kort na het Vaticaans Concilie vroeg de KRO me voor een
uitzending over antipapisme, in een paar minuten mijn mening te
formuleren over de RK kerk nu, omdat ze wilden weten in hoeverre
die na het concilie afweek van wat ik in '55 daarover in Te elfder ure
geschreven had. In de opname sprak ik mijn voldoening uit over
wat bereikt was, mijn teleurstelling en vrees over wat onderdrukt
was, en eindigde:
`Er is op het concilie gediscussieerd, openbaar en vermoedelijk
nog meer binnenskamers. Dat heeft tot een aantal compromissen
geleid, want ook in de kerk geldt de politiek van het "haalbare".
Het is trouwens nooit veel anders geweest: alle conciliebesluiten
door de eeuwen heen waren compromissen, maar met minder in
het openbaar komende opposities. Het feit echter dat over bepaalde
punten iiberhaupt nog gediscussieerd moest worden, heeft voor
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mij de gunstige uitslag van een aantal andere discussies verduisterd.
Want wanneer het nog een punt van overweging, al te duidelijk
van politieke overweging - en een andere overweging zou misschien nog erger zijn -, een punt van overweging moet uitmaken of
de zinloze, afzichtelijke en gemechaniseerde moord op miljoenen
mensen `betreurd' dan wel `veroordeeld' moest worden, en dan tot
het gratuite `betreurd' besloten wordt, dan vraag ik mij af, waarom
er eigenlijk niet gediscussieerd is over het `betreuren' of `veroordelen' van de heksenvervolgingen. Dat deze uitspraak voor mij, en
ongetwijfeld voor vele anderen, de kleur van het concilie bepaalt,
heb ik gemeend hier niet te moeten verzwijgen, juist tegenover die
katholieken die ik graag tot mijn vrienden reken.'
De opnameploeg was zeer tevreden over mijn bijdrage, maar een
paar dagen voor de uitzending kwam er telefonisch bericht dat
helaas met proefdraaien de film verongelukt was. Gelukkig was
mijn tekst gered, en of die in verkorte vorm mocht worden uitgezonden. 1k zei: 'Nee, het kan niet korter.'
Ik weet niet meer precies wanneer in de jaren '5o ik ben gaan
meewerken aan het blad Verstandig Ouderschap en deel ben gaan
uitmaken van de redactieraad ervan. De reeks historische beschouwingen over Zedelijkheid en Schijnheiligheid daaruit werd in
'62 door de NvsH in een bundeltje uitgegeven.
Artikelen, ook al weer meestal op uitnodiging, in verschillende
bladen liepen uit op een los-vast medewerkerschap aan Vr Nederland. Wij waren vanouds op De Groene geabonneerd geweest en na
de oorlog hadden we dat weer opgenomen. Maar we waren door
een reeks van ervaringen er nooit toe gekomen, in De Groene Ons
blad te zien: Jans medewerking eraan in de jaren ' 20 was nooit zonder strubbelingen verlopen; de ondoordachte uitschieter tijdens de
oorlog, toen men hem voor daarna hoofdredacteur wilde maken,
pareerde hij zelf. Toen we in ' 5 1 naar Indonesia gingen wilde de
redactie graag brieven van daar hebben. Er is er een, of waren het er
twee?, met grote instemming aanvaard, toen had men er geen
belangstelling meer voor zonder dat daarvan een verklaring werd
gegeven. Als lezers konden we waardering opbrengen voor individude medewerkers en afzonderlijke artikelen, maar al had het blad
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dan, vooral in de conservatieve hoek, een linkse reputatie, wij misten er altijd een lijn in, de drijvende kracht van een hoofdredactie,
persoonlijk of collectief, die wist waar hij stond en wat hij zich ten
doel stelde. Een pagina-grote advertentie van de Morele Herbewapening was voor ons dan ook niet meer dan de laatste stoot tot opzeggen van het blad. Bij Vrij Nederland voel ik me als lezer en medewerker meer thuis, al zou ik het betreuren als De Groene, die ik of en
toe wel zie, verdween, (Lees die krant dan! zullen de Groenelezers
terecht roepen), omdat het een stukje nederlaag tegen het ElsevierTelegraaf-virus zou zijn. Ik stuit nog wel eens op mensen van
goeden wille, beslist geen Telegraafklanten, die Vrij Nederland,
evenals Zo-is-het, te negativistisch vinden. Je kan het afdoen door
te zeggen dat min maal min plus is, of te vragen: wat dan in een
tijd waarin het meest positieve wat een mens kan doen, voortdurend 'Brand!' roepen is.
Het enige wat ik - afgezien van het attributen-essay - op eigen
initiatief in deze, ik mag toch wel zeggen, aflopende periode van
mijn activiteit tot stand heb gebracht, is dit herinneringenboek, en
het is de vraag of dat er geweest zou zijn zonder de enthousiaste
gangmaking van Nell Clegg, die tot in het laatste stadium van haar
onverbiddelijke ziekte, me steeds bleef aanmanen haar weer een
portie te sturen. Na haar dood heeft het werk ook een tijd stil gelegen. Vreemder is dat ik me niet kan herinneren, meer tot publicistische werkzaamheid te zijn uitgenodigd - met uitzondering misschien van de periode vlak na de oorlog - dan nu ik de zeventig
gepasseerd ben, en dat nog wel in een tijd van onmiskenbare
overwaardering van de jeugd, terwijl ik me toch, meen ik, niet tot
die boven-de-zeventigers moet rekenen, over wie ik de toen
85-jarige professor Winkler eens heb horen zeggen dat ze hun aftakeling verrieden door zich zo onaantastbaar jong te voelen.
Maar misschien word je je gemakkelijker bewust van de inkrimping van je leefterrein, wanneer een moeizaam slepend been
de kring van je beweeglijkheid steeds nauwer maakt. Toen we in
Groet gingen wonen dacht ik : nu kan ik weer heel vaak naar zee,
net als vroeger in Leiden. Met de auto kon je dicht bij zee komen en
rustig, stap voor stap, liep ik met mijn stok het tegelpad naar
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Camperduin. Maar er waren zo veel restricties : het moest niet te
hard waaien, niet te koud zijn en niet te druk. Ik heb het nog eens
gedaan op een koele avond en er een beetje huiverig met mijn
kopje koffie achter het glasscherm gezeten om te kijken, alleen
maar te kijken naar iedere nieuwe aanrollende golf, naar een leeggewaaide bleke hemel met een paar scherp afgetekende donkerblauwe wolken aan de horizon. Er zat niemand anders. Maar over
het tegelpad kwam een forse oude vrouw aanwandelen, ook langzaam en leunende op een zwarte stok. Alles was zwart aan haar, ze
schoof me als een silhouet voorbij in een lange zwarte mantel,
waaronder zwarte knooplaarzen voor de dag kwamen. Met haar
ene vrije hand zeilde ze een platte, zwarte hoed tegen de wind in.
Ze was dapperder dan ik, moeizaam liep ze voetje voor voetje de
trap naar het strand af, waadde tloor het zand en liep tot halfweg de
basaltblokken de pier op. Er kwamen een paar schaarse, sportief geklede wandelaars langs het strand, die naar haar keken en omkeken.
Toen ik even later mijn ogen weer naar de pier richtte was ze als in
de grond gezonken verdwenen. Was ze onder langs het duin teruggelopen? Ik voelde me op een vage wijze met haar verbonden en
beschaamd, alsof zij en ik iets belachelijks, bijna iets `exhibitionistisch' gedaan hadden. `Dat moet je niet meer doen,' dacht ik, terwijl ik naar de auto terugstrompelde, "je valt zo op.'
In het zo even genoemde gesprek met professor Winkler – ik
meen dat het in '39 was – vroeg hij : 'Bent u bang voor de oorlog ?'
Dat leek me vanzelfsprekend, maar hij zei lachend ongeveer dit:
`Kijk, dat is nu een van de plezierige dingen als je vijfentachtig bent.
Als ze bommen op Utrecht gaan gooien, dan gaat pats de ene helft
van de Herenstraat zo, en pats de andere helft zo en Keesje Winkler
ligt eronder.' Ik vond dat toen wel benijdenswaardig, maar kon het
me met mijn vierenveertig nog moeilijk indenken. Ik heb lang
willen geloven dat ik niet bang was voor de dood. In de oorlog was
ik wel vaak bang, maar ik geloofde al weer graag dat dat meer voor
het geweld dan voor het volstrekte einde was. In december '67
begon af en toe zonder kennelijke oorzaak mijn hart in mijn keel te
kloppen. `Ik ben zuinig op u,' zei Meyler zorgzaam en stopte me
een maand in bed. Die maand in het Luthers bracht ik met veel
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lezen en borduren door als een vreemd soort vakantie. Ik dacht niet
veel aan dat hart, dat stond pas weer op me te wachten toen ik alleen
in Groet zat. Wij zijn bang voor de dood, wij zijn allemaal bang
voor de dood, voor de langzaam aansluipende, dat schuiven we
graag naar voren, omdat we dan in de bijverschijnselen kunnen
blijven hangen: alsjeblieft geen aftakeling, niet hulpbehoevend, niet
seniel worden. Maar de gadood, zoals de middeleeuwers zeiden,
komt immers altijd op het verkeerde moment. Het is een van de
wonderlijkste uitkomsten van een beschaving die de natuur stavoor stap leert bedwingen, dat de natuurlijke dood steeds onnatuurlijker voor ons wordt, en het eeuwige leven voor wie niet de
engelenvleugels hoort ruisen een niet minder groot schrikbeeld is.
Als Tolstoj niet anders dan dat verhaal van de Drie Doden had geschreven, had hij daarmee alleen al de onsterfelijkheid verdiend.
Nu, een eeuw nadat hij zijn verhaal schreef, moet je al naar een
achtergebleven natuurvolkje om nog een boer te vinden die bijna
sterft als een boom. Behalve door de natuurlijke angst voor het
raadsel van de volstrekte stilte zijn we allemaal aangetast door die
beschavingstic die ons dwingt tot het - volstrekt redelijk! - hinderlijk volgen van onszelf in onze aftakelingsverschijnselen. 1k weet
heel goed dat ik die periode van angst en nervositeit niet te boven
ben gekomen doordat ik zo'n rotsvaste filosofie van het onvermijdelijke veroverd had, maar doordat de verschijnselen zich niet
herhaalden. Zich een wereld voorstellen, een grote of een kleine,
waarin hij zelf niet meer meedoet, dat kan de mens niet. Daarom
vind ik testamenten zulke dwaze instellingen. Beschikkingen maken over wat er moet gebeuren als je zelf niet meer waarneemt en
reageert lijkt me even dwaas als brieven aan de sjah van Perzie
sturen met aanwijzingen voor zijn regeringsbeleid.
Op 6 december '68 reed ik na een familiale Sinterklaasviering in
Amsterdam terug naar Groet. Op de rand van de stad bij het
Schouw veroorzaakte ik een aanrijding die mijn Taunus tot een
puinhoop maakte en de auto van de tegenligger tot niet veel beter.
1k was volgens de marechaussee die van vlakbij toesnelde niet de
eerste op dat punt, waar binnenkort een doelmatiger kruisings[284]

OMZIEN IN VERWONDERING

mechaniek zal worden gemaakt in plaats van een uitzichtbelemmerend bord. Maar er was niettemin geen twijfel aan de schuldvraag en mijn eerste gewaarwording was dan ook een gevoel van
opluchting, toen ik de ander gaaf zag uitstappen. Pas toen ik dat
ook dacht te doen, werd mij duidelijk dat mijn linkerbeen gebroken
was en alleen de riemen erger voorkomen hadden. Resultaat : weer
tien weken ziekenhuis, nu weer in het Ciz.
In een ziekenhuis heb je veel tijd om te kijken, te vergelijken, na
te denken. Ik vergelijk : het Luthers met het c iz van vijfjaar eerder.
Het ciz is joods, maar je deelde er alleen in de gezelligheid van het
jodendom: vrijdagsavonds kreeg je er boterkoek, in december
zingen vriendelijke zustertjes bij kaarsjes op de gang god-weetwaarom de felle strijdliederen der woeste Makkabeeen, en een
introvert arts die er langs loopt, haalt plotseling een keppeltje uit
zijn zak en zingt brommend mee. Je kon vragen, je deur open te
zetten om te luisteren, maar je bleefgast en werd niet verondersteld
als mens ook food te zijn, zoals je voor de lutheraantjes van nature
ook-christen bent en overstroomd wordt met de kerstgedachte en
zes dozijn kerstbomen en kerstkerkjes en kerststalletjes (mijn kleinzoontjes raakten er niet op uitgekeken) en kerstbezoek van de
dominee, want, nietwaar, u wilt toch ook wel weten wiens stem u
hoort, als u morgen naar de kerstpreek luistert door de radio. Nu,
opnieuw in het c I z, luister ik, vergelijk: er zijn zusters die in Israel
gewerkt hebben, er zijn er nog meer die er heen willen. Ze nemen
als vanzelfsprekend aan dat ik niet food ben, maar ook i00% proIsrael. Zo woekeren de zinloze tegenstellingen.
Ook nu voelde ik me na de eerste weken van overal pijn niet
ziek en haakte naar afleidende bezigheid. Tegen mijn rechterknie
schreefik – op verzoek! – een artikeltje voor het studentenblad van
de Theologische Hogeschool in Kampen over de kerstgedachte.
Daarna verdiepte ik me wekenlang in de briefwisseling van Ter
Braak en Du Perron, waarvan De Gids me het laatste deel ter bespreking had gestuurd. De reactie op dat artikel, dat ik 'De Onzekeren' had genoemd, verbaasde me in zekere zin. Er was het te
verwachten, ik zou bijna zeggen, moedwillig en traditioneel onbegrip van de adepten, maar ook uitspraken van waardering voor de
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ontmythisering, en een paar oudere-jaarsstudenten kwamen mij
later opzoeken, omdat ze nu eindelijk wel eens iets van literaire sociologie wilden zien opgenomen in hun studieprogram-op-dehelling en bij mij terecht kwamen als 'eigenlijk de enige die zich
daarmee ooit in ons land heeft bezig gehouden'. Het drong nu pas
tot me door dat dat al vijfendertig jaar zo was, maar ook dat ze van
mij niet moesten verwachten werkelijk thuis te zijn in alles wat
intussen op dat terrein in het buitenland omgeploegd was.
In het vroege voorjaar van '69 kwam ik slap, op krukken en onzeker of ik daar ooit of zou komen en wanneer uit het ziekenhuis.
Ik herademde in Groet, maar de kinderen maakten zich terecht
zorgen over de vraag hoe het verder moest en haalden me over,
eens in het toen vrijwel voltooide Rosa Spier-huis in Laren te gaan
kijken. Het zag er aantrekkelijker uit dan enig bejaardenhuis dat ik
ooit gezien had, en ik had er een aantal, soms met afschuw, bezichtigd toen we een paar jaar geleden onderdak en verzorging zochten
voor mijn invalide geworden oudste zuster. Ik dacht: iets voor over
een paar jaar, ik zal me laten inschrijven, het leven is nu zo voorlopig . . . maar ik werd – vriendelijk – voor de bijl gezet: nu een
behoorlijk appartementje of – voor hoe lang ? – op de wachtlijst.
Ik bleef die lange, warme zomer in Groet met hoge verwachtingen van dit gerekte afscheid van mijn huis en tuin, die zich niet
verwezenlijkten door een langdurige medische behandeling onder
de druk van het opdringerig bewustzijn van mijn bejaarde lichamelijkheid en de onrust om het afbreken van mijn zelfstandig bestaan.
Pas bier in Laren, waarheen ik eind augustus verhuisde, herstelde
zich mijn evenwicht en bereikte mijn beweeglijkheid het oude,
beperkte niveau van voor het ongeluk, maar zonder de Taunus,
en nu pas besefte ik wat die voor mijn onafhankelijkheid betekend
had! Nu, na een half jaar heb ik me wel ingesteld op deze laatste
etappe van mijn bestaan, de laatste etappe voor een snel toenemend
aantal mensen: het bejaardenhuis.
Onze snel vooruitgaande – daar zijn we het allemaal over eens –
welvaartsstaat wordt bestuurd door een aantal tovenaarsleerlingen
wier potjes gestadig overkoken. Intussen gebruikt niemand de nog
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overgeschoten vindingrijkheid om die potjes van het vuur te nemen, maar hoogstens om de gevaren ervan te analyseren en de
vuile brij die door de straten stroomt of te dammen. We laten niet
minder vuil en gif in de rivieren vloeien, maar bedenken vernuftige
stelsels om het er tot de grens van het toelaatbare weer uit te zeven,
we gaan door met het bouwen van hoogovens en raffinaderijen tussen woonwijken, maar we zetten er hoge schoorstenen op: vanuit
de omringende polder zie je de veelkleurige giftige dampen opstijgen tot tegen het wolkendek, dat ze weer laat neerzijgen in mist
en regen. We bouwen steeds grotere tankers, omdat die 'voordeliger' zijn, en als er weer eens een strandt, ploegen we honderden
kilometers kuststrook om en stichten noodhospitalen voor teervogels. We zeggen niet : dan maar wat langzamer vliegen dan waartoe een straaljager in staat is, maar zetten onze schoolkinderen die
`in de baan' zitten microfoons op, die hun, jawel, de stem van de
meester verstaanbaar overbrengen, maar in de geluidssteriele leegte
waarin ze zich nu bevinden, niet het stimulerend gefluister van de
klas, noch door het open raam het gekwetter der vogels, voor
zover die nog niet aan de insecticiden bezweken zijn. Het verkeer
overwoekert onze steden, de militaire oefenterreinen, die de verdediging van ons goede leven moeten dienen, overwoekeren het
recreatiegebied, waarop we dat goede leven zouden moeten genieten. We weten het allemaal, maar niemand neemt de overkokende
potjes van het vuur.
Geven we ons er wel rekenschap van dat een van de grootste
medisch-sociale veroveringen van onze eeuw: het opvoeren van de
menselijke levensduur, ook zo'n potje is dat we uit pure humaniteit
alleen al niet kunnen afzetten? 1k ga geen pleidooi voeren voor goede bejaardenhuizen of een filippica afsteken tegen de slechte, want
het bejaardenhuis als zodanig deugt niet: we bewaren er de oude
mensen, voor wie geen plaats is in een maatschappij die louter op
werkverhoudingen berust, zoals we vroeger de in de weg lopende
kleuters opborgen in bewaarscholen. Deze boutade geeft geen oplossing, maar wij moeten op weg zijn naar een samenleving waarin
de mens met zijn verlengde levensduur ingeschakeld blijft. Voorlopig toont die maatschappij zijn bewustzijn van het tekort en zijn
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schuldbesef en zelfverweer er tegenover in bepaalde duidelijke
indices.
Een daarvan is het gebruik van verkleinwoordjes tegenover alles
wat uitgeschakeld is of lijkt: opaatjes en omaatjes, goed geconserveerde dametjes en heertjes, vitale baasjes of 'onze oudjes' zoals
dokter Van Swol in zijn humane Tv-praatjes zegt. Het trillen van de
naald van de tweede index volg je, als 'oudere' die nog niet helemaal 'der Welt abhanden gekommen' is, met spanning, alleen al
omdat het je voortdurend pijnlijk beroert : de groeiende spanning
tussen de generaties. Levend meer tussen ouderen dan jongeren
hoor je uitentreuren de kritiek aan op de zinloze rebellie van de
jeugd. Wat zeg je dan? Och, meestal niets. Maar wat zou je willen
zeggen?
Om te beginnen dat de jeugd, waar we het zo vaak over hebben,
niet = alle jonge mensen van om de twintig, maar die groep van
uitblinkers en onevenwichtigen en eventueel onevenwichtige uitblinkers, die altijd de wereld in beroering hebben gebracht en zullen houden, en dat ik blij ben dat die groep weer uit de aanpasserige
kleurloosheid van de koude oorlogperiode is opgedoken.
Hun en ons aller grootste maatschappelijk-cultureel probleem is
dat wij niet meer, als onze verre voorouders en de volken die nu
nog op een vergelijkbaar beschavingspeil leven, beheerst worden
door een algemeen menselijk patroon (in een romantisch terugverlangen gezien als een gouden tijd van het Zuidzee-eiland), een
leefpatroon dat het kind, alsnog niet verantwoordelijk, vrijlaat en
verwent, maar een patroon dat zich vanzelf aan de tot zelfbesef
gekomene oplegt, omdat hij anders in een ondraaglijk isolement
zou vervallen. Ons – burgerlijk – leefpatroon is nooit hecht genoeg
geweest om het beheersmiddel van een systematische opvoeding
`tot christelijke en maatschappelijke deugden' te kunnen missen, en
al sinds een paar eeuwen wordt het dan ook door een toenemend
verzet aangevochten. De huidige jeugd, door de teleurstellingen
van '14, ' 40 en na ' 45 onzeker geworden over het resultaat van georganiseerde massabewegingen, valt het heersend bestel op bepaalde actuele punten aan: atoombom, onderwijs- en kunstpolitiek,
seksuele taboes, recreatie enz. Niet zonder begrip omtrent de
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machten waartegenover ze komen te staan, maar tegelijkertijd door
de bittere ervaringen van hun voorgangers doordrongen van de
enorme reikwijdte van die politiek-economische machten en de
onmogelijkheid van een directe politieke aanval daarop.
Ik weet niet of hun weg de weg is, wel dat niemand iets bereikt
die daar zelf niet in gelooft. Mijn – grote – belangstelling wordt
belang bij de leuze dat `wir an allem Schuld sind'. Een onzinnige
leuze, omdat de grens tussen wij en zij in de loop der jaren steeds
verschuift. De kinderen van de demonstranten van nu moeten hun
spandoeken goed bewaren. Nee, de schuld van de ouderen ligt
mijns inziens meer in het heden dan in het verleden. In hun panische angst om voor oude trutten te worden aangezien gaan al te
veel autoriteiten van alle geledingen, tot aan de top van c R M, zich
haasten om achter de opstandige jeugd te gaan staan of die zo ver
mogelijk tegemoet te komen, waardoor ze het verzet tegen het verzet overlaten aan hoogleraren of schoolleiders, die hun wat beperkt
persoonlijk gezag in de knel zien komen, aan oud-kolonels, christelijk-gereformeerde politieke tinnegieters of aan De Telegracf, en
daarmee verzaken ze mijns inziens hun meest wezenlijke taak.
In mijn jeugd had ik een vriendinnetje dat mij toevertrouwde:
`Ik kan alles met mijn moeder bepraten.' Mijn, verzwegen, reactie
was: `wat lijkt me dat eng !' Mutatis mutandis : deze jonge mensen
hebben iets nodig om hard tegenaan te schoppen, maar dat wordt
hun telkens met een toegevende glimlach voor de neus weggetrokken. Ze willen geen gelijk krijgen, ze willen het hebben. Daardoor
gaan ze niet alleen steeds harder schoppen, maar richten bovendien
al hun aandacht op professor X of museumdirecteur Y of dirigent
Z, die hun het dichtst voor de voeten lopen, terwij1 slechts enkelen
zich verdiepen in een analyse van de machten die al deze autoriteiten manipuleren. De spanning wordt zwaarder doordat men van
beide zijden bang is: de autoriteiten voor het Geweld, de opstandigen voor de bietebauw van het Gezag ook in de meest tegemoetkomende tegenpartij. Onbegrensde inspraak-eisen: alleen maar
koren op de molen van wie van het starsap gedronken hebben.
Onzeker in een wereld zonder stij1 beletten we de jeugd hun gedachten scherp en geordend te formuleren door ze geen weerwerk
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te geven, geen gedurfd en kritisch tegenspel. Fuserende, machtsbewuste uitgevers, kunstkenners en -kopers werpen zich op alles
wat anders dan anders is uit vrees weer de boot te missen als indertijd met de impressionisten en worden daardoor weer richtingbepalend voor de 66k onzekere vernieuwers, die de middelen tot en de
attributen van de vernieuwing voor die vernieuwing zelf aanzien.
B ovendien kweekt (onbeperkt uitgebaat commercieel) succes
succes. De met zijn innerlijke opdracht op een zolderkamertje
worstelende artiest wordt een sprookje, het wonderkind is in de
markt en in de welvaartsstaat onttrekken zich weinigen aan het
kansspel om het grote lot en aan de waardering voor wie het trok :
een zwakbegaafde pornograaf (och nee: een erotisch realist), die
een bestseller produceert, een liedjeszanger die miljonair wordt.
Kunstenaars, nauwelijks de onevenwichtigheid van de puberteit
te boven, of die nooit over die drempel zullen komen, worden
gegrepen door de grootheidswaan die een paar nullen achter de
toch nog maar bescheiden begroting Kunstzaken hun opdringt en
barsten uit in ongeremd verzet tegen een tentoonstellingsbeheer dat
een jaar uitstel vraagt om zich te bezinnen op de kosten van een
kunstmanifestatie die zal bestaan in het rondrijden met bulldozers in
Sonsbeek en het in de grond steken van een troffel van 3 o meter
hoogte. Ministers en vorstelijke personen openen tentoonstellingen,
wonen, zoenen uitdelend als beroepsvoetballers onder elkaar,
kunstmanifestaties bij, waarmee ze, als helaas een zeer groot deel
van het publiek, geen contact hebben. Het is duidelijk dat de nieuwe kleren van de keizer als bij C & A in alle prijsklassen op rekken
hangen.
Had ik dit laatste, had ik dit hele boek kunnen schrijven, als ik niet
altijd in de berm van het literaire en maatschappelijke verkeer had
gestaan en nu aan het begin van de uitschakeling ? Want ja, ik woon
in een bejaardenhuis met alle onmisbare voordelen en onmiskenbare nadelen van een instelling die geen reden van bestaan moest
hebben. Het is waar : ik sta nog op de bovenste tree van de trap
omlaag, de tree van de nog net even ingeschakelden. Want dit is
een elite-bejaardenhuis, dat gonst, of in ieder geval verondersteld
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wordt te gonzen van de activiteiten van `ouderen die nog volop in
het Leven staan'. Telkens een trapje lager staan de halve zelfverzorgers, de toch nog zelfstandige invaliden met een eigen kamer
in het laatste verweer tegen de wrokkend of met een bleke glimlach aanvaarde `grote zaal', die hygienische, blanke, zonnige
wachtkamers van de Dood, waarin je alles wat nog aards eigen was
met een vriendelijke glimlach wordt afgenomen als om je laatste
stap zo licht mogelijk te maken.
Ik woon in een elite-bejaardenhuis. Er is geen dwazer woord dan
elite, sinds we ons bewust zijn geworden van de verticale mobiliteit van onze maatschappij. Of was het daarvO6r eigenlijk ook al
nonsens, een begrip, zo ongrijpbaar als een ijl wolkje, zodat je alleen
de handen ziet die ernaar grijpen.
In huizen als dit vergelijken we – bewust of onbewust – onze
pretenties op, ons verlies aan, ons nog handhaven van ons elitedom.
Want al die verworvenheden die we als kind zo triomfantelijk aan
het woordje 'al' koppelden, vervoegen we nu met 'nog'.
Ik kan nog met mijn handen de vloer raken, ik kan nog werken,
ik kan nog leven, ik kan nog – hoe lang ? – vooruitzien . . . in
verwondering.
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AANTEKENINGEN

A J C, Arbeiders Jeugd Centrale (socialistische jeugdbeweging)
B s, Binnenlandse Strijdkrachten (legaal geworden illegale strijders)
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lc c, Internationaal Cultured Certtrum (Vondelpark-paviljoen)
I D I L, Info- rmatie Dienst Inzake Lectuur (onofficiele R K censuur)
I 0 D, Instauut voor Oorlogsdocumentatie
K NIL, Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
M G, Militair Gezag (tijdelijk bewind na de oorlog tot het eerste
parlement was gekozen)
De Miranda, Joodse wethouder van Amsterdam, vermoord in het kamp
Amersfoort
N C s v, Nederlandse Christen Studenten Vereniging
o D, Orde Dienst (illegale organisatie, tamelijk rechts georienteerd)
Organisation Todt, Duitse organisatie voor de bouw van verdedigingswerken
Raad van Indie, lid van het college van adviseurs van de GouverneurGeneraal in Nederlandsch-Indie (voor '42)
Rerum Novarum, encycliek van Paus Leo XIII (1891) over de positie
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van de PvdA
V C S B, Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond
YMCA, Young Men's Christian Association
z w (3., Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek
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Het eerste deel van de herinneringen van Annie lionlein-Verschoor, dat
najaar 1 97 0 in Priva-Domein verschecn, is in de pens algemeen begroct
als een van de belangrijkste en bociendste verschijningen op de najaarsmarkt. Het bock sloeg aan bij ecn breed publiek zodat het in korte tijd drie
herdrukken beleefde! De bijzondere rang van deze autobiografie wcrd
nog extra onderstrcept door de toekenning aan de schrijfster van de
Constantijn Huygensprijs voor haar gehele oeuvre. De bekroning van
een werk dat in Omzien in verwondering als het ware een doorlichtende
conclusie vindt, in de beschrijving van ongeveer cen halve eeuw sociale
en culturele geschiedenis. Annie Rornein vervolgt in dit tweede deel het
relaas van haar herinneringen vanaf de bevrijding. Na de ontgoochelende
periode van 'de koude oorlog' te hebben doorstaan, breekt eindelijk het
klimaat van meer verdraagzaamheid door, waarvoor Annie en Jan Romein zelf zo lang hadden gestreden en geschreven.
Een greep uit de enthousiaste recensies van het eerste deel:
`Het geheel van deze memoires tot 1939 wekt een gave indruk, en wie
een stukjc vaderlandse geschiedenis wil bezien vanuit de provo-rol die de
Romeins toch zeker tot 192 5 hebben vervuld, zal dit bock in een
adern uitlezen.' (Warn de Moor in De Tijd)
Ten bock leesbaar haast als ecn roman en met allerlci belangwekkende en
prikkelende beschouwingen. Men sla het niet over: het is de moeite
waard.' (Sj. van der Schaaf in Het Parool)
heb me vooral afgevraagd: wie is deze vrouw? Ze zet je voor grate
puzzels terwij1 dan toch de integriteit van de schrijfster wint. Je gelooft
in deze vrouw; ze is echt; ze vecht – nog steeds – am een bestaansverheldering, waarin ze clichés weigert, durft alleen te staan, een
overtuiging te hebben, een radicaal standpunt in te nemen, tegen de
fatsoensrakkers in.' (Ben Bos in De Nieuwe Linie)
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