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Linquo coax ranis, cra corvis, vanaque vanis
Ad logicam pergo, qui mortis non timet ergo.
(Laat de kikkers kwaken, de raven krassen,
de ijdelen ijdelheden begaan.
Ik steven af op de logica die het ‘ergo’ van
de dood niet vreest.)

(Volgens G. Naudé, Le Mascurat, 1650, afkomstig van een twaalfde-eeuwse Parijse
professor in de Logica, Silo of Serlo.)
Zoals een mens zijn huis betreedt,
een kaars ontsteekt en voor zich uit
door 't huis draagt, geen vertrek vergeet,
vlak onder 't dak zijn gang besluit
en onderweg door elke ruit
de stralen zendt, of hij niet weet,
dat overal, waar 't schijnsel stuit,
een mens zijn weg door 't huis ontleedt zo leefde hij. Ging zitten in 't
vertrek, dat hij het laatst betrad.
Hoe hij daar 't licht zag in de wind
bewegen - zo geschiedde 't dat
men hem als een verwezen tint
voor 't laatst zag zitten en vergat.
H.F.
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November 1981: Wat eraan voorafging
Het is voor het eerst dat ik van een boek het ‘Woord vooraf’ niet pas achteraf schrijf.
Het is dan ook geen ‘Woord vooraf’, waarin de schrijver achterover leunend, terugblikt
op wat hij heeft gewrocht, en ik heb dus ook de kop ‘Woord vooraf’ vermeden.
‘Wat eraan voorafging’ - luidt de kop nu. Wat ging eraan vooraf?
Als ik het me goed herinner, was het in het begin van juli 1981 dat ik ineens mijn
lopend lange-termijn schrijfwerk af had. Af, ja, voor zover dingen af kunnen zijn.
Ik had van mijn ‘Didactische Fenomenologie van Mathematische Grondbegrippen’
(later gewijzigd in ‘... mathematische structuren’) de Duitse vertaling voltooid, nadat
al in 1980 de Engelse gereed was gekomen. Het Nederlandse origineel had ik in de
eerste maanden van 1979 afgesloten. Afgesloten, maar niet voltooid. Ik heb onder
Hoofdstuk XVIII een streep gezet, toen bleek dat het volgende hoofdstuk uit zijn
voegen zou barsten en een heel boekdeel voor zich zou opeisen. Een streep, een dikke
streep, en die is niet meer uit te vlakken.
In het begin van juli 1981 stond ik dus voor het eerst sinds ik weet niet hoe lang,
weer voor een echte keus. Een keus uit drie. Eén: het vervolg schrijven op de
didactische fenomenologie. Twee: een filosofisch werk, een geïntegreerde uitwerking
van wat ik bij stukjes en beetjes in haast een halve eeuw had neergeschreven en al
of niet gepubliceerd. Drie: iets dat men oppervlakkig een autobiografie zou noemen.
Met elke autobiografie die ik in de loop der jaren heb gelezen - veelal met plezier
- is mijn vast voornemen verstevigd er zelf nooit een te schrijven. Ik heb bij mijzelf
heilige eden gezworen en die breek je niet. Althans - ik zal er mijn best voor doen
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mezelf trouw te blijven, en kan alleen maar hopen dat het me zal lukken. Ziehier de
eerste sporen van twijfel en aarzeling. Waarom zou ik geen autobiografie willen
schrijven? Wat is erop tegen? Is een autobiografie iets anders dan enige andere uiting
van jezelf?
Een vraag die ik me - ik weet niet hoe vaak al - heb gesteld, is: hoe kom je bij
anderen over? Niet om me te corrigeren als er iets niet in de haak was - daarvoor
was het heel vroeg al te laat - maar gewoon uit nieuwsgierigheid. Ik herinner me,
alsof het de dag van vandaag was, mijn verbazing - ruim een halve eeuw geleden over de eerste foto die me als man - niet als jongen - konterfeitte. Ik herinner me met
ontzetting - ruim een derde deel van een eeuw geleden - de eerste kennismaking met
mijn eigen stem, afkomstig van een magnetische band (of draad), je stem zoals ze
door anderen wordt gehoord, een foeilelijke stem.
Ik ben nieuwsgierig en een enkele keer heb ik het erop gewaagd te sonderen hoe
ik op anderen overkwam. Beter of slechter dan ik was - heus, dat doet er niet toe.
Was het een beetje ernaast of helemaal? Zijn er mensen die je beter kennen dan je
jezelf meent te kennen? Misschien. Ze zullen het je niet vertellen. Of ze zullen het
niet kunnen, al zouden ze het willen.
Je hebt een beeld van jezelf, maar het beeld is incompleet. Het is een visie op jezelf
- één visie, je eigen visie, een eenzijdige visie. Vind je jezelf de moeite waard om je
van alle kanten te bekijken? Van verschillende kanten - laten we daarmee genoegen
nemen.
Verleden zomer trok ik - op een conferentie van een week - nogal eens op met
iemand die ik toen voor het eerst was tegengekomen en die mij bij herhaling liet
weten hoe verbaasd hij was een totaal andere Freudenthal te hebben ontmoet dan hij
uit mijn geschriften had gedestilleerd. Het verbaast me niet zo erg want bij het eerste
woord dat we wisselden, voelde ik hetgeen tegenwoordig zo treffend wordt aangeduid
met ‘het heeft tussen ons geklikt’. Ja, dan toon je je vanzelf van je beste kant. Nee,
nee, laten we zeggen, van een andere kant dan wanneer het niet geklikt had. Of
vertoon je je steeds en aan iedereen van dezelfde kant en ligt het aan hem of het al
dan niet klikt?
Nee, ook weer nee! In mijn geschriften was hij een andere Freudenthal
tegengekomen dan op die conferentie. Het verbaast
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me eigenlijk toch. Of het bevalt me niet. Daar is iets mis. Of ik kan niet schrijven of
hij kan niet lezen. Wanneer ik stukken lees van mensen die ik ken, hoor ik hun stem.
Het sterkste had ik dit gevoel bij Minnaert, de Utrechtse sterrekundige, die even mooi
schreef als hij sprak (het handschrift inbegrepen). Ik kan ook van mensen uit een ver
verleden in hun geschriften de stem horen opklinken, van sommigen kan ik hun adem
zelfs ruiken (bij voorbeeld van Dostojevski - d.w.z. ik kan hem niet ruiken).
Hoe kom je over? - toen ik die vraag formuleerde, dacht ik eigenlijk: bij de mensen
die je persoonlijk kennen. En inmiddels is het veranderd in: bij je lezers. Dat schijnt
toch een verschil te zijn. Het verschil - zeg maar - tussen spontaniteit en
‘sophistication’. En toch probeer ik - ook in mijn geschriften - één en al spontaniteit
te zijn. Iedere volzin die ik schrijf, wordt, eer hij geschreven en gedrukt wordt, gewikt,
gewogen en gewenteld tot het summum van spontaniteit is bereikt. Het moet erop
lijken of al wat ik schrijf me net te binnen is geschoten. Het nadeel van deze procedure
is dat ik nooit tot de diepe denkers zal worden gerekend (met de reservatio mentalis
dat je misschien toch in die groep van diepe denkers terechtkomt die het zo
gemakkelijk afgaat).
Het is niet eenvoudig je te tonen zoals je bent, vooral als je helemaal niet zo bent.
Nog moeilijker lijkt het me je niet zo te tonen als je bent, vooral als je het anders wel
bent. Met die ‘je’ bedoel ik bepaald niet mezelf. Integendeel, soms kan ik me een
andere huid wensen om in te kruipen.
Maar je herkent een ander ook in een ander pak. Een baard als verkleedpartij is
soms effectiever dan een masker. Er bestaat van mij trouwens een foto als Sinterklaas
- mijn enige verkleedpartij die ik me herinner.
Aan verkleedpartijen heb ik, na mijn jeugdig toneelspelen, nooit veel gedaan. Een
autobiografie is een verkleedpartij en dat zal wel de reden zijn waarom ik mij heb
voorgenomen er geen te schrijven, hoewel ik verkleedpartijen van anderen met
genoegen gadesla. Zijn niet al mijn schrijfsels verkleedpartijen? Nee, ik schrijf
gekleed, maar niet verkleed.
Er zijn autobiografische geschriften die de lezer aan naaktlope-
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rij willen doen denken - sommige onder de titel ‘Belijdenissen’. Naaktloperij is zowat
de meest opdringerige verkleedpartij - althans het kan zo zijn. ‘Om je de waarheid
te zeggen’ is de gebruikelijke aanzet tot een leugen. (Trouwens: de laatste zin begon
vanzelf met ‘om je de waarheid te zeggen’.) Naaktloperij is de verkleedpartij waarbij
je de toeschouwer suggereert dat hij nu alles van je afweet.
Hierboven beweerde ik dat ik niet aan verkleedpartijen deed. En een professorale
toga dan? Juist, die was ik vergeten. Een teken dat ik hem niet als verkleding
beschouw. Een professorale toga is veeleer zoiets als wat je bedoelt wanneer je in
een vergadering zegt: ‘Ik zit hier met de pet op van...’. Het zijn denkbeeldige petten,
onzichtbaar en alleen voor de notulen bestemd. Het op- en afzetten van petten, het
weigeren of aanvaarden van een aantal simultane petten hoort nu eenmaal tot onze
vergadertechniek. De pet van de hoogleraar heet baret, met als verlengstuk bef en
toga.
Ik heb beloofd geen autobiografie te schrijven en ik hoop dat het me zal lukken.
P. Spigt, die een geschiedenis van de autobiografie aan het schrijven is [inmiddels
af], zal - naar ik hoop - kunnen zeggen of ik in mijn opzet geslaagd ben. Ik hecht aan
zijn oordeel veel waarde.
Als dit toch geen autobiografie is, wat is het dan? Een heldendicht, een
avonturenroman, een schelmenroman (misschien een beetje), een Bildungsroman
(nee, maar ik zou er graag een schrijven)? Een reisverhaal - het leven heet weleens
een reis te zijn en dan liefst per boot, maar ik houd niet van maritieme terminologie.
Is Der Abenteuerliche Simplizissimus van Grimmelshausen een autobiografie? Nee,
veeleer een ooggetuigenverslag van een roerig tijdperk. Met het woord ‘verslag’ ben
ik wellicht op de goede weg.
Als reiziger in functie naar congressen en conferenties moet je nogal eens verslagen
schrijven, bestemd om niet te worden gelezen. Verslagen van vergaderingen worden
- althans door sommigen - wel gelezen, want ze moeten worden goedgekeurd en dat
kan niet zonder dat er ‘aanmerkingen op’ of ‘opmerkingen naar aanleiding van’ zijn
gemaakt.
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Als schrijver van dit boek voel ik me dus verslaggever, rapporteur, of - als u wilt en
het me toestaat -reporter. De titel doet denken aan die van een boek van de befaamde
reporter Kisch - 50 à 60 jaar geleden - die ik me echter niet precies herinner. Het
gebeurt nogal eens in vriendenkring dat ik verhalen vertel (thuis minder, want daar
kent men ze al). Ware, driekwart-ware, halfware verhalen - maar als ik lieg, doe ik
het altijd in commissie. Ik vertel verhalen, omdat ik hoop dat anderen ze onthouden
en aan het nageslacht doorgeven - een ijdele hoop. Verhalen over mezelf, maar
meestal over anderen. En dan gebeurt het telkens weer dat iemand zegt ‘Schrijf dat
op, Hans!’, blijkbaar omdat hij het, net als ik, zonde vindt, dat zo'n verhaal in
vergetelheid raakt.
Daar doe ik nu verslag van, van wat ik gezien en gehoord heb. Zoals ze in de 18e
en 19e eeuw over hun reizen verslag deden. Maar dat er in Florence Titiaans hangen,
in Rome een Capitool en een Vaticaan en in Egypte piramiden staan, is nu terdege
bekend. Als er iets te vertellen valt, moet het nieuw zijn, althans voor wie het voor
het eerst leest. De laatste aardbeving, treinramp, Hongkonggriep is ook maar een
nieuwtje, maar dat is het dagelijks brood van kranteverslaggevers. Toch voel ook ik
me een beetje journalist, de man die op de dag voor de dag schrijft, een literaire
ééndagsvlieg, al heeft mijn dag wat langer geduurd dan 24 uur. Ik heb alle respect
voor de dag-aan-dag-schrijvers en columnisten. Ik zou het hun niet kunnen nadoen.
Maar toch voel ik verwantschap juist met hén. Schrijven met de zekerheid dat het
papier waar het op staat morgen opgehaald wordt en ten hoogste in de kringloop
herleeft. Zelfs wat ik wiskundig heb gewrocht is, voor zover het zijn nut heeft
bewezen, al in de kringloop opgenomen en van het minst onbelangrijke dat ooit aan
mijn wiskundig brein is ontsproten, kent haast niemand de bron. Mijn dag is nog niet
afgelopen, maar één ding is al zeker: op het einde van de dag sterft een ééndagsvlieg.
Een journalist.
Een journalist is niet iemand die er een journaal, een dagboek, op na houdt (bij
tijd en wijle heb ik ook dit gedaan), maar iemand die voor een journaal, een krant
schrijft. Ik heb voor dagen weekbladen geschreven - het fraaiste stuk voor een
tijdschrift dat al lang ter ziele en in de wijdste kringen onbekend is - als ook
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voor wetenschappelijke tijdschriften en uitgevers. En toch was het allemaal krant het ochtendblad dat in de avond oud nieuws is en het avondblad dat het ontbijt niet
haalt. Nu is het avondschemering. Ik doe verslag van deze dag, op het laatste nippertje,
maar niet gehaast. Als hij afgelopen is, legt de pen zich vanzelf neer.
Het is geen autobiografie maar een verslag, een reportage. Het schrijfsel van een
journalist, een dagjesschrijver wiens dag afloopt. En daar hoef je je echt niet voor te
verkleden. Ik heb niets te verbergen, omdat ik niets te openbaren heb. Tenminste,
als ik dit boek ooit zal schrijven, want zover waren we nog niet. U stond met mij op
de driesprong. Ik had de keuze uit drie en moest nog beslissen. Waar ik het net over
had, was mijn derde keus. Ik kon niet kiezen. Waarom? Omdat ik bang was de dag
vóór de avond te prijzen? Maandenlang stond ik voor de keus en stelde hem uit. Ik
had een gegronde reden en een goede aanleiding voor uitstel.
Toen ik niet kon kiezen, nam ik toch een kloek besluit: opruimen! Opruimen als
noodzaak en als uitvlucht om uitstel te verkrijgen. Het is nu haast 35 jaar geleden
dat ik voor het laatst ben verhuisd. Brand is er bij mij nooit geweest. Waterschade
wel, maar die heeft mijn paperassen ongemoeid gelaten. In een gesloten kast heeft
een muis, die er niet uitkon, een tijdje van de marges van enkele van mijn
manuscripten geleefd. Een van mijn jongens heeft eens uit mijn correspondentie de
ingedrukte postzegels gescheurd. Maar voor de rest is er meer bewaard gebleven dan
een nette huishouding kan verdragen. Ik heb dagelijks de kranten opgeruimd op wat
knipsels na. Weekbladen heb ik jarenlang bewaard, om ze ten slotte ook met de
vuilnis mee te geven, en bloc, en daarna wekelijks. Ik heb nooit het lef gehad boeken
weg te doen, hoewel ik ze, als ik ze nodig heb, toch nooit kan vinden en ze liever in
een bibliotheek opvraag, waar dan weleens blijkt dat ik het gewenste deel zelf enkele
maanden geleden daar geleend en nog bij me thuis heb. Van correspondentie heb ik
in de loop der jaren steeds meer weggegooid, maar toch niet genoeg om tussen de
rest nog adem te kunnen halen.
Drie maanden of langer ben ik aan het opruimen. Bij karre-
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vrachten is het papier de deur uitgegaan - het mannetje dat vóór de Stadsreiniging
uitrijdt, heeft een gezegende tijd gehad. Toen er een keer eens geen plastic zak of
doos met papier voor de deur stond, heeft hij aangebeld om te horen of ik ziek was.
Ik heb inderdaad een keer bij het opruimen zo hoog gegrepen dat ik er een liesbreuk
van kreeg, die inmiddels geopereerd is, maar waarvan de nasleep nog enige tijd het
energiek voortzetten van het opruimwerk zal beletten.
Eigenlijk ben ik met het opruimen haast klaar en ik zou de beslissing welk boek
te schrijven, nu al kunnen en moeten nemen. De zakelijke correspondentie is van de
persoonlijke gescheiden en netjes op datum en beginletter van de correspondent
gerangschikt. Krante-, week- en maandblad-artikelen zijn netjes ingeplakt, maar
onder de talloze stukken die ik heb geschreven, die nooit zijn verschenen of waarvan
ik niet weet waar en of ze ooit zijn verschenen, heerst nog geen goede orde.
Wetenswaardigheden en curiositeiten, ooit ergens uitgeknipt, zijn netjes geordend,
maar over mijn boeken - een zee om in te verdrinken - regeert de chaos. De
privé-correspondentie is netjes opgedeeld in: ouders, zuster, vrouw, kinderen en
kleinkinderen en ‘anderen’, maar in die afzonderlijke dozen, elke op zichzelf, is niets
geordend. Op een lange lijst is de opbergplaats van diverse mappen en bundels
vermeld: in dit rek, in dat rek, in de studeerkamerkast, in de gangkast, in de kast op
de zolderachterkamer, in de kast op de zoldervoorkamer, onder het bed en in de wieg.
Drie maanden is een aardig tijdsbestek om het puin van meer dan driekwart eeuw
menselijke activiteit op te ruimen. Zo op te ruimen dat het netjes staat, zodat wie het
van me overneemt er enig profijt van kan hebben. Maar onder het opruimen en terwijl
je beslist of een stuk bewaard wordt en zo ja in welke map, kijk je of loens je weleens
naar wat erin staat en dan kan het gebeuren dat in een oogwenk een heel verhaal uit
het verleden zich opnieuw in je geest afspeelt, om even later voor een ander plaats
te maken. Zodoende begin je in je verleden te leven, in een verleden, dat als een
reeks dia's telkens verspringt. Een reeks dia's - ja, maar dan een die op de grond is
gevallen en reddeloos in de war is geraakt.
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Dat wordt opruimen in je verleden, niet meer belichaamd door archiefstukken, maar
door je herinneringen. Opruimen en schoonmaak in je geheugen, die chaos van
suikerspin, kauwgom en plakband - hoe harder je trekt des te vaster plakt het. Ik had
eens het idee opgevat om alles uit mijn verleden, zoals het me te binnenschoot, achter
elkaar op te schrijven, al die onbenulligheden, waarvan je niet begrijpt waarom en
waarvoor je ze aldoor maar onthoudt. Op te schrijven om ze kwijt te raken, schoon
schip te maken zoals je het geheugen van een computer ‘clear't’.
Inmiddels ben ik nog aan het opruimen en ik hoef nog niet te beslissen welk van
die drie boeken ik ga schrijven wanneer de opruiming beëindigd is. Hoewel van de
eerste twee keuzen al het een en ander op papier staat en van de derde keus geleidelijk
hoofdstuk na hoofdstuk in mijn geest aan elkaar geregen wordt als aan een
kralensnoer, waarvan sommige elementen al in details zijn bewerkt. En toch, als ik
blader in wat al opgeruimd is en in wat nog valt op te ruimen, is het telkens alsof
iemand bij mijn oor fluistert: ‘Schrijf dat op, Hans!’
Schrijf dit op, ja. Niet als autobiografie, maar in de stijl die mij eigen is. Ik heb
hem niet uitgevonden. Een van de schrijvers die ik van A tot Z gelezen heb, is Jean
Paul. Als u niet weet wie dat is, bent u in een uitgebreid gezelschap, ook onder
geletterden. Jean Paul is niet als de Franse naam van de tegenwoordige paus en zijn
voorganger te verstaan. Het is helemaal geen Frans; maar de nom de plume van de
brave Duitse huisvader Jean Paul Friedrich Richter, die in Bayreuth de meest
succesrijke romans van zijn tijdperk schreef, tijdgenoot van de Köningsbergense
vrijgezel Immanuel Kant, die even lange, maar minder begrijpelijke volzinnen
produceerde, en van de ‘sinnlich-übersinnliche Freier’ Johann Wolfgang Goethe,
die weliswaar een Weimarse excellentie was, maar qua beroemdheid - speciaal bij
de dames - niet in Jean Pauls schaduw kon staan. Jean Pauls romans zijn de
georganiseerde chaos en daarin is hij de voorloper geweest van James Joyce. Jean
Paul las ik toen ik nog op school zat en in mijn voorvoorlaatste schooljaar heb ik aan
hem mijn verplichte lezing gewijd. James Joyce's Ulysses heb ik als student gelezen
en als mijn reconstructie juist is, was dat in 1928. Mocht er ergens een club
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van oud-James Joyce-lezers bestaan, dan zou ik me mogelijk als een van zijn oudste
leden kunnen aanmelden. Ruim tien jaar geleden heb ik Ulysses herlezen en ik stond
er telkens weer verbaasd over hoeveel in mijn geheugen was blijven hangen. Ik ga
hier niet de lotgevallen van een ‘Schulmeisterlein Wuz’ schrijven, noch een 24 uur
durende Odyssee, maar wat de stijl van de complete chaos aangaat, zal het niet mis
zijn. Niets let me. Ik hoef niemand te ontzien. Ook niet de lezer. Eén troost is er wel.
Al te lange zinnen schrijf ik niet en onbegrijpelijke evenmin (behalve weleens als
citaat, maar dan kan het niet anders). De lezer zal zich dus nooit hoeven af te vragen:
‘Wat bedoelt die man eigenlijk?’ Wél - maar dan heel vaak - ‘Wat bezielt die man
eigenlijk?’ En daar kan die man geen antwoord op geven, want dat weet hij zelf niet.
Ken jezelf! Zeker, maar daar zijn grenzen aan en om te weten wat je bezielt, zou je
de knoop moeten doorhakken waar je met toewijding aan zit te peuteren.
Inmiddels is er al weer uitstel. Ik moet ‘stellingen’ componeren voor een discussie
over twee maanden, waar ik voor gevraagd ben, en het manuscript voor een lezing
van drie kwartier op een internationaal congres, over negen maanden te houden.
Negen maanden zwangerschap vond ik een ondraaglijk lange wachttijd toen onze
eerste zoon op komst was, zes jaar ondraaglijk lang tot hij naar school zou gaan en
dertig jaar ondraaglijk lang tot hij zo oud zou zijn als ik toen was. Maar vliegtuigen
met uren vertraging hebben me opgevoed tot een geduldige oude man. Zulk een
driekwartierlezing schrijf ik dus, als de vraag binnenkomt, heet van de naald. Er blijft
dan tijd genoeg om het verhaal nog heter van de naald te doen voorkomen, om het
te laten typen en om het zelf in drie andere congrestalen te vertalen ten behoeve van
de simultaanvertalers, in de ijdele hoop dat ze niet zo eigenwijs zullen zijn een eigen
versie te preferen boven de mijne.
Al met al een goede gelegenheid de beslissing welke van die drie boeken ik zal
schrijven nog eens uit te stellen. Het helpt natuurlijk niet. Uitstel is geen afstel.
Inmiddels kun je alleen maar hopen op een dik pak drukproeven van het een of ander,
waarmee je een tijdje zoet kunt zijn, zeg tot volgende week, wanneer ik bezoek
verwacht van een historicus die mijn archief wil raad-
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plegen en die dan voor me de oudste ordners van de bovenste plank moet halen, waar
elk verhaal - welk dan ook - mee moet beginnen. Ja, dan moet ik echt aan de slag ik bedoel met de voortgezette opruiming, die me uitstel geeft om te beslissen welk
boek ik ga schrijven. Uitstel is geen afstel - als er één levenswijsheid is, dan is het
deze, die me doet denken: Schrijf dat op, Hans.
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Opruimen
Waar begin je aan! Als ik dat had kunnen bevroeden, was ik er nooit aan begonnen.
Waar begin je mee? is nu de vraag. Waar pak je de draad op?
Een belegen lijst boeken, die ik nog in de bibliotheek moet opvragen. Nee, een
heel dossier van lijsten, daterend van een kwart eeuw terug, toen ik bezig was een
boek te schrijven, een ‘geschiedenis van de ruimte-opvatting’. Op enkele honderden
boeken na, was een hele literatuur geraadpleegd en de documentatie in schriften
verzameld. Het eerste hoofdstuk was ook al geschreven, toen het werk - ik weet niet
waardoor - onderbroken werd. Maar enkele weken later, toen ik het wilde hervatten,
waren de schriften met al die documentatie zoek. Zoek, om jaren later ergens op te
duiken. Jammer genoeg was ik toen aan een ander boek bezig, dat evenmin ooit
afkwam, omdat ik inmiddels door het idee werd achtervolgd toch weer aan de
geschiedenis van de ruimte-opvatting te beginnen. En wederom was de documentatie
zoek. Nu, bij het opruimen, is ze voor de dag gekomen: zes kloeke schriften. Alsmede
de lijst van boeken die ik nog in de bibliotheek moet opvragen.
Opruimen! De lijst uiteraard, want ze lenen toch geen boeken van vóór 1800 meer
uit en van de geschiedenis van de ruimteopvatting zal toch al niets meer terechtkomen.
Weggooien, die lijst! En de documentatieschriften? Toch maar bewaren? Want
misschien schrijf ik het boek toch nog. Het eerste hoofdstuk is er immers al.
Het geval doet me denken aan een vriend bij wie ik in- en uitliep. Een keer trof ik
hem aan, splinternaakt in zijn clubfauteuil met een hoge hoed op. ‘Hoe jij erbij zit!’
riep ik uit. ‘Je bedoelt mijn blote bast? Bij mij komt toch niemand.’ ‘En die hoge
hoed?’
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vroeg ik verder. ‘Tja,’ zei hij, ‘misschien komt er wel iemand.’
Dus de boekenlijst weggooien en de documentatieschriften bewaren? Het is
onlogisch. Bovendien, als ik in de bibliotheek van al die nog te lezen boeken van die
lijst microkaarten laat maken om thuis te raadplegen... nee, ik val flauw als ik eraan
denk. Weggooien!
Een kranteknipsel van 9 september 1954: een foto in de blakende zon, een weiland
en vijver, bomen op voor- en achtergrond met rechtsonderaan de toelichting: ‘In de
paleistuin van Soestdijk dronk Koningin Juliana gistermiddag een kopje thee met de
hooggeleerde en zeergeleerde dames en heren die deelnamen aan het Mathematisch
Congres in Amsterdam...’ Nou, op de foto is geen enkel theekopje te zien. Wel een
tafel met zeven tuinstoelen eromheen - meer schijnen ze er in Soestdijk niet te hebben
- waarin Hare Majesteit te midden van zes heren plaats heeft genomen - voor zover
ik kan zien, zijn ze allemaal hooggeleerd. De overige Heren Zeventien op de foto
hebben met staanplaatsen genoegen genomen om schaduwen te werpen, waarvan de
richting doet vermoeden dat het vrij vroeg in de middag geweest moet zijn, eigenlijk
te vroeg voor de thee. Zodoende. De staande hooggeleerde en zeergeleerde heren en
dames zijn voor zover ik ze ken, allemaal hooggeleerd en van het mannelijk geslacht,
op mogelijk twee dames na, die - hoe dan ook geleerd - veeleer deel kunnen uitmaken
van de koninklijke hofhouding. Nu zou je zeggen: Is dit alles? Waar zijn de overige
1767 hooggeleerde en zeergeleerde heren en dames die aan dat internationale congres
deelnamen? De tuin van Paleis Soestdijk is wel groot, maar voor 1800 theekopjes
hadden ze echt bij een servies-verhuurbedrijf moeten aankloppen. Ik kan u
geruststellen: het was een zeer select gezelschap dat bij Hare Majesteit thee mocht
drinken.
Maar het meest opmerkelijke element op de foto - ietwat geïsoleerd, haast op de
achtergrond, maar juist daardoor bijzonder opvallend - ben ik. Onmiskenbaar voor
wie me ooit heeft ontmoet: de houding, kop, haren, blik. Alleen één ding klopt niet:
de das. Zover mijn herinnering reikt, ken ik mezelf alleen met vlinderdas, terwijl die
‘ik’ daar op de achtergrond een stropdas
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draagt. Zou ik me toen verkleed hebben en zo ja waarom? Ik kan u geruststellen: ik
heb me niet verkleed. Ik ben er niet eens bij geweest. Toen niet en nooit heb ik
Soestdijk gezien, anders dan van de buitenkant. Wie was die ‘ik’ dan wel? Het doet
me denken aan: ‘Ik ga binnen, doe de deur open, hij is dicht, wie staat daar? Ik.’ Ik
en ben niet ik.
Ik ben er heus niet bij geweest. Ik kan een waterdicht alibi overleggen. Ik was er
niet bij, want ik hoorde er niet bij. Nieuwlichters moesten toen nog wachten tot
uiteindelijk nieuwlichterij onder de naam innovatie ‘hoffahig’ werd. Jammer dat het
dan ophield nieuwlichterij te zijn. Maar toen was nieuwlichterij nog gevaarlijk. Ook
met je licht onder de korenmaat geplaatst had je een hele graanschuur in brand kunnen
steken. Alleen, ik was een ongevaarlijke nieuwlichter. Maar dat wisten ze toen nog
niet.
Weggooien dit kranteknipsel waarop een alias van mij voor ‘ik’ poseert? Nee, je
kunt het je kleinkinderen niet aandoen. Allen zullen me herkennen: ‘Opa op Soestdijk.’
Laten we wachten tot geen achterkleinkind meer weet wat Soestdijk betekent.
Wie Nicolaas Kroese was, zullen al mijn kleinkinderen niet meer weten. Als u het
niet weet: de man die Amsterdam, voor de oorlog de stad met minder restaurants
dan enige provinciestad in Frankrijk, Duitsland of Engeland, na de oorlog met een
indrukwekkende reeks 17e-eeuwse restaurants heeft verrijkt om het internationaal
toerisme te gerieven. Ze hebben hem geen windeieren gelegd.
Op zekere maandag - ik denk in 1963 - tussen twee promoties in die ik als rector
moest voorzitten, werd ik uit de receptiezaal naar de telefoon geroepen om mondeling
een telegram in ontvangst te nemen. De telefoniste begon te lezen, maar na de eerste
zin moest ik haar onderbreken, om papier en pen te pakken. Ze begon opnieuw: ‘7
december 1963 (10-10) Aristoteles concludeert dat er geen luchtledig of vacuüm
bestaat stop dit alles geldt voor het ondermaanse in de wereld der sterren is de toestand
heel anders stop...’ Ik kon het al niet meer bijhouden, maar de telefoniste ging
onverstoord door... zoals Dante dichtte... de quintessentie bestaat uit de 31
muziektonen, de 31 energieën van de harmonische, causale relatie... 3/8 uit harmonisch
fundamenteel, 2/8
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uit verticaal parasitair licht... de handtekening van Pythagoras... A toi la gloire... ‘Ik
was allang de kluts kwijt. Het sloot met: ‘Nicolaas Kroese Singel 449 Amsterdam.’
Gelukkig kon ik een kopie van het telegram over de post krijgen.
Twee dagen later gebeurde hetzelfde, weer tussen de promoties in. Een telegram
voor u - zei de telefoniste - het is wel erg lang, 479 woorden, het gaat over Jezus van
Nazareth, Willem de Zwijger, Prins Maurits tot Beatrix en De Gaulle toe. Het is
zeker van Nicolaas Kroese, zei ik. Stuurt u het maar over de briefpost. Ik heb de PTT
toen laten weten dat ze telegrammen van Nicolaas Kroese niet meer hoefden door
te bellen.
Ik heb, in de loop van een jaar of twee, honderden van die telegrammen ontvangen;
de kortste waren zowat 150 woorden lang. Veelal begonnen ze ‘Met de verschuldigde
hoogachting stop’ en onveranderlijk eindigden ze met ‘Nicolaas Kroese Singel 449
Amsterdam’. Een stortvloed van namen, van Noach tot Mondriaan, en een stortvloed
van woorden zoals de nieuwe alles-vernieuwende Messiaanse wereldwiskunde, zijnde
de nieuwjoodse harmonieleer der priemgetallen, de bio-algebra, de bio-geometrie,
de bio-weeghconst, de lichtwetten van Koning David zijn weergekeerd... 24 augustus
1964... Wereldbevrijdingsdag.
Honderden telegrammen, tienduizenden woorden. Een flinke stapel. Moet ik die
nu opruimen? Ik heb weken geleden honderden ansichtkaarten weggegooid,
onbeschreven, zoals je die kocht in musea, op tentoonstellingen, in de souvenirwinkels
- allemaal van voor de oorlog. Suus is zich, toen ze een aantal redde, een hoedje
geschrokken. ‘Dat is antiek, daar betalen ze tegenwoordig 25 gulden per stuk voor.’
Wel, dan heb ik dus zo'n 10000 gulden weggegooid. Is het daarom dat mijn afgedragen
kleding van jaren her nog over de zolderbalustrade hangt? Over een jaar of wat is
het antiek. En al die afgedragen schoenen, die ik in de loop der jaren heb weggegooid!
Is dat ook antiek? En die pijpen met de doorgebeten mondstukken, de oliekachels
van vóór en de wonderkachels van in de oorlog - is dat allemaal antiek, waar je, als
je het niet had weggegooid, een antiekwinkel mee had kunnen opzetten?
Nicolaas Kroese heeft aan al zijn telegrammen (aan mij en an-
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deren) een vermogen gespendeerd. Moet je dat zo maar weggooien? Is dat ook
‘antiek’? Of is het ‘antic’ op zijn Engels, dat wil zeggen geschift?
Ik heb een zwak voor geschiften. Ik beantwoord hun brieven en sta ze te woord.
Ik kende er een die me toevertrouwde: ‘Mijn vrouw zei tegen me dat ik weer eens
naar professor F. moest gaan, de vorige keer had het ook zo geholpen.’ Zelfs een
geschifte psychiater heb ik onder mijn klanten gehad. Nicolaas Kroese's telegrammen
weggooien? Misschien ben ik de enige onder de geadresseerden die zijn telegrammen
bewaard heeft. Stel dat ik ze weg zou gooien! Niets zou meer resten van Nicolaas
Kroese - een groot gat in de ‘Wereldencyclopedie der Geschiftheid’ die toch eens
een keer zal en moet verschijnen.
En al die andere geschiften in mijn collectie - moet ik die dan wel bewaren?
Waarom net Nicolaas Kroese? Omdat hij er tonnen in kon investeren, terwijl anderen
er alleen maar wat postzegels voor over hadden? Bij voorbeeld het artikel dat ik eens
voor Educational Studies in Mathematics ontving ‘The abolishment of the Arabic
and the development of the pederast numeral system’. Geschift of niet? Behalve
‘pederast’ staat er geen onvertogen woord in dat artikel. Toch zou het zonde zijn het
weg te gooien (een even zware zonde als pederastie).
En mijn eigen geschriften dan? Het onderhavige boek dat ik nog moet schrijven
bij voorbeeld. Was ik toen al geschift of werd ik het pas later? Hoe geschift moet je
zijn om geschiften serieus te nemen? En hoe om ze niet au sérieux te nemen? Hoe
geschift om dit te bewaren en om dát weg te gooien! Bij voorbeeld een collectie te
bewaren van brieven van studenten die je als ‘Proffessor’ aanschreven en dat nog
wel in de goede oude tijd toen ze op school nog spelling onderwezen?
Of al die rekeningen uit de goede oude tijd? Bij voorbeeld een over f0,42½, porto
incluis. Of een over zes boeken bij elkaar voor samen f8,15, waarvan f4,45 al per
giro was betaald. Of een met acht posten voor samen f2,38, plus f0,30 voor ‘frankeren
postpakket’, maar ongezegeld.
Wie bewaart dat nou? Maar dan die kwitantie:
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Ontvangen van den Heer H. Freudenthal de som van Zes en twintig Gulden,
Vijftig Centen, voor het onderstaande:
Rechten wegens huwelijksvoltrekking 2e f25,klasse (op woensdag)
Familiestamboekje

f 1,50
______
f26,50

Amsterdam, 5 juli 1932
De rekenplichtige ambtenaar der afdeling Burgerlijke Stand. (Handtekening
onleesbaar)
Zegge f26,50
Huwelijksvoltrekking op Woensdag den 20 Juli a.s., des voormiddags te
11 uur precies.
Als je rekent dat je er vijftig jaar plezier van hebt gehad, was het niet eens zo duur;
twee kwartjes per jaar. De notaris kreeg voor het ‘ontwerpen, doen minuteren en
passeeren eener acte van huwelijksvoorwaarden en het afgeven van een afschrift en
uittreksel daarvan, met verschotten aan zegels, kosten inschryving ter griffie
Arrondissementsrechtbank Amsterdam enz.’ - en idem voor testamenten - totaal
f79,-, een bedrag dat niet aan mij besteed is, zolang ik nog niet dood ben. Moet ik
dat ook bewaren? Of mijn lidmaatschapsbewijs van de Kennemer Tabakstelerkring,
Zaanenlaan 195, Haarlem; met stortingsbewijs, 17 juni 1947, van f12,50, waarvoor
ze onder mijn naam tabak teelden. Maar u moet het mij ten goede houden - die tabak,
hoewel antiek, heb ik enkele weken geleden alvast weggegooid. Of de boekenlijst
van mijn oudste zoon toen hij op het lyceum kwam, met 39 titels op de rekening van
de boekhandel, voor samen f104,58, waar dan elke maand nog zo'n drie à vier titels
bijkwamen. Of de boeking 1951, van een Royreis naar Innsbruck voor drie personen:
f10,- per persoon heen en f10,- per persoon terug, met f15,- vooruitbetaald en f45,twee weken voor vertrek. Of van een Hooverwasmachine 1951, dus ook al antiek,
maar nog niet opgeruimd, 220 volt, nr. 32009 voor f360,-, waar je nu haast een
volautomatische voor krijgt?
Het is allemaal antiek - de voorwerpen én de prijzen die je er-
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voor betaalde. Als je tenminste voor je goede geld iets kon kopen - ik bedoel zo in
de periode na de Tweede Wereldoorlog van schaarste en bonnen, die in geen land
van West-Europa zo lang heeft geduurd als in Nederland. Ziedaar de groene passen
voor statenlozen, nr. 6496 en 6569, mij door Buitenlandse Zaken verstrekt voor twee
buitenlandse reizen, naar Brussel en Straatsburg in 1946 en naar Poitiers in 1947,
waar ik lezingen moest houden, met gestempelde visa en veelkleurige eveneens
gestempelde zegels erin, van Luxemburg, België en Frankrijk voor de eerste reis,
met talloze stempels van grensovergangen, met één van de Incassobank in
Watergraafsmeer voor valuta, met politiestempels voor verblijfsvergunningen. Nee,
bij de tweede reis hebben ze het minder bont gemaakt in mijn pas, want toen ik mijn
Belgisch doorreisvisum wilde halen, bleek dat ze het me alleen mochten verstrekken
als mijn pas nog ten minste een half jaar geldig was en dat was hij niet. Ik probeerde
het toen nog via Luxemburg (via Luxemburg naar Poitiers!), maar toen ik op het
Luxemburgs consulaat op het aanvraagformulier de geboortedata van mijn vier
grootouders moest invullen, nam ik een kloek besluit: per KLM naar Parijs en verder
per trein naar Poitiers - mijn eerste en onvergetelijke vliegreis, waarvan stempels
van Schiphol en Le Bourget getuigen. Nog als de dag van vandaag herinner ik me
de vreemde gevoelens van zo'n eerste gebeuren - hoe moet ik het uitleggen -, aan de
ene kant de angstige aarzeling bij het nieuwe en aan de andere kant de kalmerende
logica dat je zelf toch te onbelangrijk bent om door het noodlot als een overmoedige
nieuweling te worden herkend om te worden afgestraft. En van de terugreis: de
heldere lenteavond - ik heb het nooit weer zo gezien -de vlucht langs de Nederlandse
kuststeden. Als met de vinger op een kaart kon je ze voor je oog laten passeren, in
het nachtelijk donker verlicht: Middelburg, Dordrecht, Rotterdam, Den Haag,
Haarlem, Amsterdam. Ik moest mijn emotie toen aan mijn medereizigers kwijt.
Zonder succes. Want in die tijd hoorde je als vliegreiziger nog blasé te doen. Inmiddels
hoeven zelfs de piloten en stewards het niet meer. Ze durven zelfs aan te kondigen
‘We vliegen nu langs de Montblanc aan uw linkerkant’ of ‘onder ons het eiland
Cyprus’, en reizigers durven,
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zonder voor gek te worden versleten, anderen attent te maken op spiegelbeelden van
de wolken in en schepen op zee. Maar het hoofdstuk ‘De goede oude tijd’ komt er
niet meer, evenmin als het hoofdstuk ‘Vliegen’.
In feite heb ik onder het opruimen alleen maar in twee groene
statenlozen-paspoorten gebladerd - er zijn er trouwens nog twee, van mijn twee
oudste jongens, die in 1946 naar Zürich mochten om bij mijn leermeester en
collega-wiskundige Heinz Hopf en zijn vrouw Anja zomervakantie te vieren.
De passen kwamen op het juiste ogenblik voor de dag, net toen ik vertelde hoe
weinig er voor veel geld nog jaren na de oorlog bij ons te koop was. In Straatsburg,
Poitiers en Parijs heb ik toen boodschappen gedaan. Op Schiphol kwam ik wat dikker
terug dan ik daar vertrokken was, dank zij al die dameskleren voor Suus, die ik onder
mijn herenspul droeg. Ik had ook een voetbal meegebracht (maar niet onder mijn
kleren) die de aarzelende douane mocht passeren. Zonder succes. Ik ben de laatste
die zijn hart aan erfelijke factoren zou verpanden, maar het is toch te gek dat mijn
gebrek aan - actieve of passieve - belangstelling voor voetbal (of is ook mijn vrouw
er debet aan?) voortduurt over het eerste tot in het tweede nageslacht, op één
kleindochter na, die gezien haar medailles een buitenbeentje schijnt te zijn - of ze
links- of rechtsbuitenbeentje is, laat ik als ondeskundige in het midden (vóór of
achter?).
Dus zelfs leren voetballen kon je toen in het buitenland kopen. Om over het eten
maar geheel te zwijgen. Een jaar later, toen Suus en ik, net in Parijs aangekomen,
uitgingen om eens lekker te eten, viel het toch tegen: je mocht per persoon maar voor
350 (oude) francs (= f7,-) eten. Geen nood! Wat je meer at, werd als aperitief op de
‘addition’ geschreven. Het hotel voor twee kostte 135 francs per nacht, de metro 4
francs.
Ik bezat toen trouwens al weer schoenen. En Suus ook. Voor wie het niet mocht
geloven, een kranteknipsel van eind 1946 met aantekeningen van Suus. De
aantekeningen staan onderaan in de marge en daarom mag u meeprofiteren van het
‘Paardenvlees niet zonder bon’.
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Mijn eigen eerste schoenen na de oorlog kwamen uit voorraden die de Nederlandse
regering al vanuit Londen in Argentinië had aangekocht. Toen ik dertig jaar later in
Argentinië kwam, heb ik goed gekeken of die mensen daar inderdaad zulke gekke
voeten hadden. De schoenen die ik toen kreeg, waren - hoe moet ik het beschrijven
- aan de achterkant boven de hak niet naar buiten toe gewelfd, maar naar binnen.
Dus nu antiquiteiten om tentoon te stellen.
Jammer genoeg ben ik ze op. Koninginnedag in de Amsterdamse Kalverstraat in
het onvoorstelbaar gedrang kwijtgeraakt, toen ik er als het ware uitgetrapt werd en
op kousevoeten verder moest. Maar wat dan nog? Het was immers Koninginnedag
en ik was nog geen hoogleraar. Zo te zien, hebben op de groepsfoto, 9 december
1946, van na mijn oratie als Utrechts hoogleraar, zelfs mijn twee oudste jongens, die
erbij mochten zijn, schoenen aan.
Wat we met zijn vijfendertigen bij mijn oratiediner gegeten hebben, weet ik niet
meer. Het kostte f10,- per persoon en het was zonder bon. Dus zeker geen paardevlees.
Misschien kip of eend of wild. Ook dranken waren niet op de bon. Bij de aperitieven
waren 8 bols van f0,55, 10 glazen port van f1,-, 10 glazen Vermouth, 6 glazen zoete
most van f0,30 - op zijn minst één heeft er dus niets gehad. Daarentegen heeft iedereen
koffie na gedronken à f0,26. En bij het eten 16 flessen Bordeaux à f6,-, 3 flessen
zoete most à f2,75, 5 flessen Victoriawater à f0,26. Reken maar na, met 10 procent
bediening komt het op f561,10 - haast een bruto maandsalaris van een hoogleraar
van toen en veel meer dan een netto-salaris. Wat u mist op die rekening zijn natuurlijk
de sigaretten en sigaren. Die waren zwart gekocht en daar is er dus geen rekening
van.
Voor sommige zaken kon je wel toewijzingen krijgen. Bij voorbeeld 60
textielbonnen voor je professorale toga, die volgens aanbod van G.J. Rhebergen
f290,- kostte. Alleen voor een baret moest je in je eigen bonnenzak tasten. Maar ik
heb er nú nog over, die ik voor de volgende schaarste bewaar - evenals de
benzinebonnen uit de oliecrisis.
En dan de brandstof. Nee, zo'n correspondentie ruim je niet
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op. Eerst in Amsterdam, 28 november 1945: ‘Aan de docenten der Universiteit van
Amsterdam’. Niet alleen hoogleraren, maar alle docenten mochten extra brandstof
‘voor hun werkkamer aanvragen’, hetgeen ik onmiddellijk deed, met als antwoord
op 20 februari 1946 van de Brandstoffen Commissie ‘dat de mededeling van de
Rector op een misverstand berust’. Het mocht alleen voor hoogleraren. Op 18
december 1946 weer eens geprobeerd, toen al hoogleraar, zij het dan in het verre
Utrecht, maar weer nul op het rekwest. Inmiddels, op 31 juli 1947, was ik naar Utrecht
verhuisd - een driehoeksruil via Rotterdam, tot stand gekomen na bezichtiging van
plus minus 200 woningen in Utrecht. Ik ben verhuisd door C. Drost & Zn. in Zeist
- ik laat het telefoonnummer maar weg, want dit is inmiddels toch verouderd en
bovendien schijnt het bedrijf niet meer te bestaan. Het geschiedde door middel van
een eerste klas autotapissière, hetgeen volgens Koenen (voce ‘tapissière’) ‘een
inwendig beklede, gecapitonneerde verhuiswagen’ is, waarbij - ook al weer volgens
Koenen - ‘capitonneren’ betekent het ‘opvullen van wanden, meubelen, bij voorbeeld
stoelzittingen enz.’ (dus niet te verwarren met ‘chaperonneren’, waar ik het eerst
mee associeerde), waarin inbegrepen demonteren, monteren, kisten leveren, en dat
alles voor Zegge Eénhonderd zeven en twintig & 50/100 gulden, eerste klas, zoals
al gezegd, en onder garantie. Bestaan ze echt niet meer - C. Drost & Zn.? Ik moet
een traan wegpinken.
U ziet, het gaat van de hak op de tak. Al voor mijn verhuizing had ik contact
opgenomen met het Rijkskolenbureau Utrecht West (waarom West?) en al op 23 juli
1947 kreeg ik bericht dat ik extra brandstoffen voor studeerkamerverwarming mocht
aanvragen, waar ik echt niet veel aan had, want in Utrecht zou ik voor het eerst van
mijn leven met centrale verwarming wonen en over toeslag voor cv stond nog niets
vast. Maar in september/oktober kwam het bericht dat een controle bij mij thuis had
uitgewezen dat mijn woning er niet voor in aanmerking kwam. ‘Deze afwijzing is
definitief, zodat correspondentie over het onderwerp niet kan worden gevoerd.’
Ik heb u al de complete chaos beloofd, maar ik kan nu weer niet verder zonder u
te vertellen dat ik toen een zeer gewaardeer-
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de medewerker van De Groene Amsterdammer was en een artikel had ‘gepleegd’
(in de Koenen pas vanaf de 26e editie als zodanig vermeld met tussen haakjes ‘scherts’
en door mij hier op deze plaats voor het eerst in mijn leven mondeling of schriftelijk
als zodanig gepleegd) onder de titel ‘Keizer Nero zonder broodbonnen’.
Tussen het inzenden en het afdrukken van het artikel gebeurde het dat Suus me
toen ik thuis kwam een vreemd verhaal deed over een mysterieus telefoontje uit Den
Haag van iemand ‘die er meer van afwist dan ze dacht’ en ‘dat het met de cv
brandstoffen wel in orde zou komen’. En inderdaad, met 31 december 1947 gedateerd
- toen was er dus nog genoeg brandstof om tussen kerst en nieuwjaar door te blijven
werken - kwam er een brief van het Rijkskolenbureau Utrecht West dat me zeventien
eenheden brandstof waren toegewezen. Hoeveel was een eenheid? Een mud cokes?
Ik heb later wel drie tot vier keer zoveel per winter verstookt. Ik moest toen ook weer
het onderste uit de kan hebben, maar kreeg niet het lid op de neus. Integendeel, per
9 januari 1948 kreeg ik er nog vier eenheden bij, met dien verstande dat ik van mijn
elektriciteitsrantsoen er evenveel moest inleveren (ook weer zo'n recent neologisme).
Ze hadden namelijk aanvankelijk in Utrecht West geen rekening gehouden met de
extra toewijzing die me als hoogleraar al was verstrekt. Ik heb trouwens ook een keer
bericht gehad dat mijn stroomtoevoer zou worden afgesneden omdat ik mijn
elektriciteitsrantsoen had overschreden. Als ik het tegenkom, hoort u er nog over.
Dat was dan de strenge winter van 1947. Aan de zomer van 1948 doet me een
briefje uit Oisterwijk denken, waar we onze eerste naoorlogse vakantie doorbrachten:
‘Van 16 tot 30 juli te huur voor f200,- de grote slaapkamer en een achterkamer, met
gebruik van de wastafel in het badkamertje.’ U mag het ook als Oosterwijk uitspreken
en dan denken de meesten dat je naar Oostenrijk bent. Dat gebeurde pas later, zoals
u weet, in 1951 met zijn drieën, dank zij Roy voor f10,- heen en f10,- terug per
persoon.
Vakantie was nooit op de bon. Wel kon het gebeuren dat je je bonnen moest
meenemen. Trouwens, naast de bonnen beston-
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den er ook ‘toewijzingen’, zoals die voor extra brandstoffen. Meubilair en servies
waar je doorheen was, moest je maar op veilingen kopen. Op veilingen met
maximumprijzen. Als alle handen tegelijk omhoog gingen, wees de vendumeester
er een op goed geluk aan. Suus kocht schilderijen op veilingen alleen voor het glas,
om de gebroken ruiten in huis te vervangen, want voor gebroken glas waren er geen
toewijzingen. Ik kreeg er wel een voor een zakhorloge. Voor de oorlog kocht ik er
elk jaar een van één gulden, dat precies een jaar meeging. Maar dat van even voor
de oorlog deed het de hele oorlog - wel dank zij herhaalde reparaties. Na de oorlog
kon ik er als hoogleraar in de wis- en natuurkunde een met een secondewijzer krijgen
ten behoeve van de natuurkundige proeven die ik niet deed. Dit horloge heeft het tot
het voorjaar van 1980 gedaan - op het glas na, dat er soms afviel en vernieuwd moest
worden. Vijfendertig jaar trouwe dienst. Moet je dat weggooien? Het is immers
antiek. Trouwens, mijn nieuwe - wat een moeite om tegenwoordig zo'n gloednieuw
antiek te bemachtigen - was al na enkele maanden aan een schoonmaakbeurt toe.
Toen ik me als hoogleraar in het deftige Utrecht metterwoon had gevestigd, besloot
ik een hoed te kopen. Die was niet op de bon. Ik heb - enkele schuchtere pogingen
in mijn prilste jeugd daargelaten - nooit een hoed gedragen. Ik kocht een hoed, een
mooie hoed, een dure hoed. En dezelfde dag moest ik naar Amsterdam en liet in elke
winkel, in elk café, bij elke kennis mijn hoed liggen of hangen - nagezeten door
winkelbedienden, obers en andere vrienden, die erop toezagen dat je weer in het bezit
van je eigendom kwam. 's Avonds in de laatste trein naar Utrecht was er niemand
om met die fraaie nieuwe hoed achter me aan te hollen, en bij Gevonden Voorwerpen
kwam hij de volgende dagen niet boven water. Loopt nog iemand rond in Nederland
met mijn dure fraaie - maar niet meer nieuwe - hoed op zijn hoofd? Mocht hij dit
ooit lezen - ik heb hem vergiffenis geschonken. Ik heb sindsdien geen hoed meer
bezeten. ‘Waarom draag je geen hoed?’ vroegen ze me weleens. Nou, - zei ik dan het was vroeger, toen nog iedere beschaafde man een hoed droeg, zo aardig, wanneer
je ergens op bezoek was geweest en
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afscheid nam, de mensen in de gelegenheid te stellen je te vermanen ‘Vergeet u uw
hoed niet, professor’, ze dan te ontgoochelen met het bericht dat je er geen had en
ze meteen in hun waardigheid te herstellen door het verhaal van de enige hoed die
de verstrooide professor ooit bezeten had en dezelfde dag kwijt was geraakt. Want
hoeveel zekerheid ontneem je de mensen niet, als ze na de ooievaar, Sinterklaas en
O.L.H. zelfs niet meer in het bestaan van verstrooide professoren mogen geloven.
A propos ‘Verstrooide professoren’, mag ik wel eventjes tussendoor, eer ik beslis
wat ik met ‘de nieuwe dure fraaie hoed’ ga doen, het verhaal van de neerlandicus
De Vooys vertellen met wie ik op een bloedhete dag uit zuidelijker streken van
Nederland als gecommitteerde van de eindexamenreis thuis kwam en die in
Amsterdam op het CS bij het uitstappen zijn zware gevoerde winterjas in het bagagenet
liet liggen. Ik, die naar Muiderpoort moest, holde achter hem aan, maar tevergeefs.
Dus naar Gevonden Voorwerpen. Maar doordat ik wist van wie die jas was en het
er nog bij vertelde - met adres - raakte ik bij die ambtenaar in verdenking van
medeplichtigheid. ‘Wie draagt er nou op zo'n bloedhete dag zo'n dikke jas?’ Ik dacht
eerst dat hij mij bedoelde, want ik droeg hem over mijn arm. Dat had De Vooys
trouwens ook gedaan. ‘Het is een vooroorlogse,’ zei ik. ‘Van voor de Eerste
Wereldoorlog,’ zei hij. ‘Nee,’ zei ik, ‘ik denk dat hij geen textielbonnen genoeg heeft
om een lichtere te kopen.’ ‘Waarom brengt u hem er niet zelf naar toe als u weet
waar hij woont?’ Ik werd dus altijd nog als medeplichtige beschouwd. Hij dacht
misschien zelfs dat het mijn eigen jas was en ikzelf die verstrooide professor was
die eventjes dat lastige geval bij Gevonden Voorwerpen wilde stallen. Zuchtend nam
hij het monster in ontvangst. Thuis gekomen schreef ik een briefkaart aan De Vooys.
Bij het volgende diner van oud-hoogleraren in februari zal ik eens zijn zoon, de
socioloog, vragen in zijn vaders archief na te gaan of die kaart er nog is en zo ja of
ik er een lichtdruk voor mijn archief van mag hebben, zodat ik, als ik bij het opruimen
aan het jaar 1946 toe ben, kan beslissen of ik hem weggooi. Misschien weet De
Vooys junior ook al hoe en wanneer zijn vader zich toch nog van die jas heeft ontdaan.
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Zover kun je afdwalen als je met correspondentie over brandstoftoewijzingen begint.
Weggooien? Nog even over nadenken. De nieuwe dure fraaie hoed is in elk geval
geen probleem meer. Althans niet voor mij. De dief moet het maar zelf weten.
Maar nu geen zijsprongen meer en netjes op orde de stukken doornemen. Een
roebelbiljet P 0132512 Gosudarstvennyǐ Kaznučejskiy bilyet S.S.S.R. - Odin rubl'
zolotov - Narodnyǐ Kommissar finansiya (handtekening onleesbaar) - Kassir
(handtekening onleesbaar) en aan de andere kant nog eens herhaald dat het een gouden
roebel is die je niet mag namaken enz. - met als datum 1928. Ik heb het in 1935
verworven en de Sovjet-Unie uitgesmokkeld. Zo te zien was het toen al door miljoenen
handen gegaan en mogelijk enkele keren gewassen en gestreken. De randen lijken
franje; het voelt aan als vloeipapier, als u nog weet wat dat is. (In het Duits - heb ik
moeten constateren - kent niemand meer het woord Löschpapier.) Ik bewaar het
biljet in een speciale enveloppe, waar ‘1 rubel’ op staat, maar het hoort eigenlijk
onder glas.
Hebt u het weleens gehad dat voorspellingen uitkomen? Dromen bij voorbeeld?
Ik heb een jaar lang elke dag mijn dromen genoteerd. Als je bij voorbeeld van iemand
droomt, is er iets met hem gebeurd. Of als je van geld droomt, ben je het zó kwijt.
Er is nooit iets van uitgekomen. Behalve een keer dat ik een klok zag in mijn droom,
het was 's middags twintig voor vier en ik moest haast maken om ergens op tijd te
wezen. Ik werd wakker, keek naar de klok en het was twintig voor vier, maar dan 's
nachts, en ik had helemaal geen haast en moest nergens wezen. Maar de ‘twintig
voor vier’ klopte toch - op twaalf uur na. Het was trouwens zo lang geleden dat die
klok inmiddels al lang antiek is, verondersteld dat hij nog bestaat. En als hij nog
bestaat, zou hij niet als bewijsmiddel kunnen dienen, zoals die gouden roebel van
vloeipapier.
Maar nu iets dat wel uitgekomen is. Uit de Vossische Zeitung over ‘Was einem
so in Holland auffällt’. Hoewel er niets over klompen, windmolens, fietsen en tulpen
in staat, moet ik zeggen dat wat er in staat allemaal uitgekomen is - ik bedoel toen
ik in het ‘Holland’ van 1930 in de maand november aankwam. Wél ontbreken er
verschillende dingen in die me later pas opvielen,
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bij voorbeeld dat het in 1931 van 1 tot 31 oktober onafgebroken regende. Ook dat
het CS van Amsterdam zulke zware deuren had, zodat - een keer in de ochtend
opengeduwd - ieder ze voor de volgende openhield - een beleefdheid die ik in
Duitsland met zijn nog zwaardere postkantoordeuren nooit heb ondervonden. Ook
staat in dit stuk niets over wat je in Holland opvalt, dat elk gesprek in de winkel
begint met een opmerking over de weersgesteldheid - een voor veel variaties vatbaar
onderwerp naar gelang je je aandacht bepaalt bij temperatuur, wind, wolken,
vochtigheidsgehalte of het weer in het algemeen. Het duurde een tijd voor ik eraan
wende en mede als gevolg van mijn minder doorwrochte kennis van de algemeen
beschaafde Nederlandse spreeken vloektaal gebeurde het telkens weer dat ik op zo'n
inleidende opmerking reageerde met ‘Wat zegt u mijnheer?’ of iets dergelijks
onnozels. ‘Och, ik zei alleen maar...’ was het dan en dat maakte de zaak alleen nog
ingewikkelder. Ik was toen nogal vasthoudend. Wanneer ik ten slotte ook het ‘Wat
had u gehad willen hebben?’ niet begreep trachtten ze in het Duits te beginnen, maar
dan zonder weerpraatje. Ook de bakfietsen met belletjes en de klank ‘vodde’ schijnen
de journalist van de Vossische niet opgevallen te zijn, evenmin als de wekelijks
terugkerende ‘Ik heb goudvissies in alle maten’

maar dat waren wel Amsterdamse eigenaardigheden, terwijl die journalist in Den
Haag zat.
Maar wat hem wel is opgevallen, klopt zo precies dat je je nu nog afvraagt ‘hoe
bestaat het?’ Bij voorbeeld dat je in Amsterdam achter de brievenbus aan kon hollen.
Of kan dit nu nog? Volgende keer eens kijken of de Amsterdamse trams die naar het
CS rijden nog een brievenbus rijk zijn. Of rijden er in Amsterdam geen trams meer
naar het CS? Of dat er in de cafés aparte leestafels voor kranten zijn - laten we zeggen
‘waren’, want als dit gedrukt wordt, zullen de laatste het wel hebben begeven - of
dat er in Holland 60000 Duitse dienstmeisjes waren - ‘gastarbeiders’
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zou je tegenwoordig zeggen, ik was er trouwens ook een. Of dat er aparte radio was
voor protestanten, katholieken en sociaal-democraten. Heeft hij de AVRO over het
hoofd gezien of bestond die toen nog niet? Veronica, VPRO, TROS en EO kon hij
uiteraard niet voorspellen.
Wanneer ik iets uit de krant knipte, was het vaak iets om te lachen. Het meeste
stuur ik nu, na ook de andere kant te hebben bekeken, de kringloop in, omdat ik niet
meer begrijp hoe ik daar ooit om heb kúnnen lachen. Of het was iets monsterlijks
dat ik bewaarde, zoals de elk voorjaar terugkerende voorbeelden van rekenopgaven
bij toelatingsexamens. Het is onbegonnen werk en toch kan ik de verleiding niet
weerstaan er iets uit af te drukken.

En dat is dan alleen maar ‘rekenen A’. ‘Voor rekenen B’ moet u maar zelf iets
verzinnen. Taal mocht er trouwens ook wezen.
Of een monsterlijke volzin van nog maar kort geleden:
‘Hem [de econometrist] occuperen met de te omzeilen impedimenta van zijn
applicatie bij zijn “interface” met de computer komt neer op een bemoeilijken van
zijn opdracht op een terrein
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waar hij hoogstwaarschijnlijk niet optimaal gequalificeerd is.’
Monsterlijk? Het schrijven van hele rapporten en boeken in deze stijl is de manier
om subsidies in de wacht te slepen en hele instituten draaiende te houden. Vooral in
Amerika weten ze van wanten. In Dallas Independent School District komen de
kinderen met een 35 bij 20 centimeter metend rapportboekje van 32 bladzijden thuis.
Nee, geen rapportboekje, maar ‘Terminal Behavioral Objectives for Continuous
Progression Modules in Early Childhood Education’, bevattende 23 skills in 39
modes uit 7 curriculum gebieden. Skill 5 bij voorbeeld is ‘oral response on a concrete
level using objects’, wat ondersteunend toegelicht wordt: het kind kan een
speelgoedauto door een woord of zin identificeren.
Het zit in mijn verzameling ‘Monsterlijk’ omdat het door Time de titel ‘The Dallas
Monster’ kreeg. Maar ik heb in mijn collectie ook voorbeelden waarbij Nederlandse
plaats-, instellings- of persoonsnamen horen.
Toch maar weggooien; nee, verbranden! Het is als met de draak waar voor elk
hoofd dat je er afslaat zeven nieuwe aangroeien, tenzij je de wond uitbrandt, zoals
Herakles deed.
Nieuwe Herendracht op het Bal... een schokkend bericht uit Londen van 15
november 1937: ‘... de eerste maal, dat op een paleisbal kuitbroeken van laken [in
plaats van zijde] zullen worden gedragen.’ Weggooien! Ik heb er toen ik het uitknipte
vermoedelijk om gelachen.
‘Mount Everest is precies 9676 meter’ (van 19 november 1954). Zozo, zou die
inmiddels zo monsterlijk hard gegroeid zijn? Haast 1000 meter? Nee, in de Engelse
tekst stond 29028 voet en dat werd omgerekend volgens de beproefde deling door 3
in plaats van de vermenigvuldiging met 0,3.
Uit 1973: ‘Volgens het nieuwe vijfjarenplan van de Sovjet-Unie zouden er in dit
tijdbestek 580 miljoen woningen worden gebouwd...’ - voorwaar monsterlijk - voor
elk Sovjetgezin zowat tien woningen, dus twee keer per jaar verhuizen en wat dan
te doen met de oude? Het moest niet ‘woningen’, maar vierkante meter woonoppervlak
zijn, en als je aan het rekenen slaat, betekent het per jaar ongeveer twee miljoen
gezinnen, met zo'n
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tien vierkante meter per persoon. Een minimonster. Weg ermee!
Een schoolmeisje dat eventjes naar de wc moest, daar van een kind beviel, het in
toiletpapier verpakte en naar de klas terugkeerde alsof er niets gebeurd was - sinds
1951 heb ik deze rubriek niet meer bijgehouden en ook vóór 1951 was hij al lacuneus.
Dus weggooien!
De Verenigde Accountantskantoren Dijker en Dorenbos die in een advertentie van
1972 Pythagoras en zijn stelling afbeeldden met de verklaring: ‘Pythagoras heeft op
doordachte wijze het door de oude Indiërs aan de Arabieren overgeleverde
rekensysteem verder uitgewerkt.’ Ik heb die fraaie accountants toen geschreven dat
Pythagoras zowat duizend jaar vóór de Arabische cijfers had geleefd en of ze in hun
accountancy even consciëntieus waren? Ze hebben me geen antwoord waardig
gekeurd. Ik hoop dat ze inmiddels failliet zijn.
Veel van wat ik aan curiositeiten in mijn geheugen of mijn archief heb opgeslagen,
is van een soort dat ze toen ik nog in Berlijn studeerde ‘Eine Freudenthalsche
Geschichte’ noemden. Suus hoorde die uitdrukking voor het eerst toen we eens
Berlijn bezochten en ik een verhaal vertelde van een grachtenhuis in Amsterdam,
waarvan, terwijl de ene helft gerestaureerd werd, de andere helft eensklaps instortte.
‘Eine Freudenthalsche Geschichte’ werd toen bij ons thuis een geijkte term, dit wil
zeggen: een reactie van Suus op verhalen van mij, en bleef het zolang ik nog met
nieuwe verhalen voor de dag kwam - in vijftig jaar huwelijk valt dit tegen.
En toch: de duikboot die op een Californische marinebasis lag om gerepareerd te
worden en ineens, maar dan onbedoeld, zonk. Geen mensenleven was in gevaar,
want de reparatieploegen zaten net in de kantine te schaften. Inderdaad, niet een maar
twee reparatieploegen, die op de boot niet van elkaar afwisten, de een vóór, de ander
achter - zo waren ze aan het werk geweest. Voor dat werk moest bij de ene de boot
waterpas liggen en bij de andere een beetje schuin. Wanneer de boot waterpas lag,
pompte dus de achterploeg wat water in de voortanks, en wanneer hij schuin lag,
deed de voorploeg hetzelfde met de achtertanks - of zoiets. Dit ging zo om de beurt
en heel geleidelijk. Tot de tanks
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bijna vol waren. De boot lag toen nog een beetje schuin en toen de laatste man van
de voorploeg van boord was gegaan, was het evenwicht zoek. Hij kiepte en zonk.
Een prachtige expres-envelop. Toen ik secretaris van de Senaat en Rector
Magnificus was, had ik elke maandagochtend vergadering met Curatoren, Kromme
Nieuwe Gracht 29, van de universiteit. De stukken voor de vergadering kreeg ik op
vrijdag op mijn rectorkamer bij Curatoren. Toen een keer de stukken niet op tijd
gereed waren, stuurden ze deze aan mij over de post. Per expres. Aan het adres van
de Rector, Kromme Nieuwe Gracht 29, dus aan hun eigen adres. De expresbode die
op zaterdagochtend op Kromme Nieuwe Gracht 29 belde, werd uiteraard niet open
gedaan. Op maandagochtend had hij meer succes en toen de afzenders op Kromme
Nieuwe Gracht 29 zagen wat er aan de hand was, stuurden ze meteen iemand met
een auto naar mijn huisadres, waar ik uiteraard al Kromme Nieuwe Grachtwaarts
vertrokken was. Misschien zijn we elkaar onderweg tegengekomen. Ik denk van niet,
anders had ik naar de universiteitsauto gewuifd.
Of de brief voor D.T. Colin - zijn naam zij vereeuwigd - een Amerikaan die toen,
May 21, 1971, al twee jaar lang in Rome bezig was geweest een Amerikaanse
universiteit op te richten. Hij had me eerder, in 1970, op een internationale conferentie
leren kennen en vroeg me advies. De brief was geadresseerd aan Prof. H. Freidenthal,
Mathematics Institute, University Centre de Uithof, Budapestlaan, Utrecht, Hungary
- hij was dan ook door het Mathematisch Instituut der Hongaarse Akademie, waar
ze me kennen, naar Utrecht doorgestuurd. De heer Colin legde me zijn plannen uit
voor een autotocht van zes weken die de Colins van plan waren te ondernemen:
Wenen, Budapest, Bukarest, Costanza, Odessa, Kiev, Warschau, Praag, Dresden,
Berlijn, Leipzig (genaamd Lepsiz), Neurenberg, Stuttgart, Zürich, Rome, met hun
nog geen jaar oude zoontje David junior. In Budapest zouden ze op 17 juli aankomen
en een dag of drie blijven. Dus of ik een hotel in Budapest kon aanbevelen en een
babysit voor de avonden wist - hij inviteerde me meteen voor een van die avonden
in een Budapestse eetgelegenheid.
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En als we het dan toch over adressen hebben, nog de envelop uit Japan met Prof. Dr.
Hans Freudenthal, Mathematisch Instituut, Rijksuniversiteit The Netherlands - dus
zonder plaatsnaam, die door de PTT achtereenvolgens naar Delft, Rotterdam, Tilburg,
Nijmegen, Wageningen en Amsterdam werd gestuurd, dus naar alle hogescholen die
geen Rijksuniversiteit waren, om ten slotte toch nog bij mij te belanden.
En dan mijn twee persoonsbewijzen uit de oorlog, het echte en het valse. Dat doet
me denken aan het verhaal van de Franse collega, die in de oorlog ergens aangehouden
werd en per ongeluk zijn echte persoonsbewijs liet zien en tegen het ‘der ist falsch’
van de Duitser protesteerde en als bewijs van zijn gelijk ook het valse voor de dag
haalde.
Hoe zou je het noemen, dit element van de verhalen waaraan ik zo'n plezier heb
om ze te onthouden en te vertellen? Ironie? Leedvermaak? Laten we dan de zaak
uitstellen tot het hoofdstuk ‘Leedvermaak’.
Het oudste knipsel uit een Nederlandse krant dat ik kan vinden:
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Het was de meest treffende indruk die ik van Nederland kon krijgen: examenperikelen
die de politiek en de krant halen. Ik moet nog wel een ouder stuk hebben, maar ik
weet niet waar het uithangt: over een, zeg, hervormde burgemeester, benoemd in
een, zeg, gereformeerd dorp, en door de locoburgemeester ingehuldigd met een rede
die er niet om loog. Wat me toen - nog maar kort in Nederland - trof, was gewoon
maar het feit dat hier burgemeesters door de hogere overheid benoemd in plaats van
gekozen worden - iets dat in de democratische wereld uniek is. Heeft ooit een
historicus of socioloog onderzocht waar deze ‘autoritaire afwijking’ vandaan komt
en waarom ze als zo vanzelfsprekend wordt beschouwd? Ik heb ‘autoritaire afwijking’
tussen aanhalingstekens geplaatst. Ik moet eraan toevoegen dat - althans in die tijd
- het burgemeesterlijk gezag hier groter was dan waar ook ter wereld; zeker bij de
ouderen, voor wie de burgemeester en niet de minister-president de eerste man was
na de koningin.
Een knipsel uit dezelfde streek van 29 oktober - maar ik weet niet van welk jaar.
Ik zal het maar niet in extenso afdrukken. Het gaat over een ruzie tussen de Friese
Maatschappij van Landbouw en de Christelijke Tuindersbond, die gezamenlijk een
middelbare landbouwschool wilden oprichten en het er niet over eens konden worden
of in de grondbeginselen van de school Christus als Gods eniggeboren zoon moest
worden aangeduid en of het onderwijs dagelijks dan wel wekelijks met gebed zou
beginnen en eindigen.
Heel toevallig gaat het hier om een landbouwschool en twee protestants-christelijke
overtuigingen. Een toevallig paradigma. Ons hele openbare leven druipt van deze
mentaliteit, ook in het wereldlijke. Bij maanden durende regeringsformaties gaat het
om net zo of zelfs minder gewichtige meningsverschillen die dan op het geduldige
papier moeten worden beslecht. Een gat van 400 miljoen waar ze het niet over eens
konden worden, blijkt achteraf 4 miljard groot te zijn. Ik houd van steken en van
spelen. Ik houd niet van steekspel.
Moet ik voor het confessionele evenwicht nu ook, zoals een verontwaardigde
Volkskrantlezer deed, het adverterend ‘Hemels Gebedsbedrijf van de Slotzusters
achter de Tralies in Maarssen’
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met gironummer zoveel te kijk zetten? Je vraagt je af waarom je het stuk indertijd
hebt uitgeknipt. Of die antisemitische en pronazi-verhalen uit rooms-katholieke leesen geschiedenisboeken van liefst nog na de oorlog? Waarom heb je daar toen aandacht
aan geschonken en waarom kan het je tegenwoordig niet meer schelen en ruim je ze
op? Of zul je ze niet opruimen?
Opruimen ook in je geheugen, ook in je geweten. Vergeten dat er een tijd is geweest
dat een fascistoïde Romme het voor het zeggen had, gesteund door vader Drees, dat
de collaboratoïde De Quay minister-president kon zijn en dat ze luttele jaren later
een Aantjes over een jeugdzonde lieten struikelen. Ik zou Lucas 18, 10-14 hier willen
uitknippen indien ik in boeken knipte. Moet ik kerken en partijen hun jeugdzonden
aanwrijven of bidden dat de mijne vergeven en vergeten worden?
Als ik lees dat een raadslid in een Drentse gemeente per ongeluk vóór het toestaan
van gemengd zwemmen had gestemd, omdat hij er niets op tegen had dat protestanten
en katholieken elkaar in badpakken ontmoetten, dan lach ik nu nog, maar bij dat
missiekalenderblad van mei 1953 met ‘De Christenglimlach van de Kabylenvrouw’
lach ik niet. Kabylen, Berbers, zijn blanken, geen zwarten, bruinen of ook maar
donker mediterrane typen zoals de volkeren eromheen. Mogelijk is er verschil tussen
de lachspier-anatomie van blanken en van - zeg maar - minderblanken. De
christenglimlach van de Berbervrouw die op dat kalenderblad met haar kinderen
staat afgebeeld, is kennelijk een raskenmerk. Daarom heb ik dit kalenderblad bewaard
én in mijn geheugen geprent. Ik ben toen het spoor gaan volgen naar mijn eigen
prilste jeugd. Opruimen, ja, maar niet vergeten. In het Duits - ik weet niet hoe het in
het Nederlands was - werd toen, vóór 1914, christen quasi-synoniem gebruikt met
‘van het blanke ras’. Misschien niet in de literatuur, maar wel in de omgangstaal en
wellicht ook op de kansel. ‘Die Weissen’ - dat was boekentaal. In de volksmond was
het ‘die Christen’. Ik weet niet hoe het in die tijd met de Nederlandse terminologie
gesteld was, maar ‘de christenglimlach van de Berbervrouw’ spreekt boekdelen. En
de plaatjes van missionarissen of zendelingen in de soepketel met vuur eronder, waar
zwarten omheen dansen, ook. Ik kon het in
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1953 van Galeries Modernes in Utrecht niet gedaan krijgen dat zo'n bewegend toneel
uit de etalage werd verwijderd.
Ik herinner me mijn eigen verlegenheid als kind, wanneer iemand - zeg een
dienstmeisje of een schoolvriendje - het woord ‘christen’ in een zin gebruikte, waarbij
hij niet bedoelde mij uit te sluiten, en hoe een leraar, toen hij voelde dat hij iets fout
had gedaan, mij troostte: ‘Maar jullie behoren toch tot onze christelijke natie.’ Als
ik het goed heb, is de term ‘christelijke natie’ pas buiten gebruik geraakt toen je
Rusland er niet meer bij kon rekenen.
Ik ben vooruitgelopen op het hoofdstuk ‘Christenen’, dat er helaas niet meer komt.
Het is maar een van de aspecten waaronder ik het woord ‘christen’ heb leren zien.
Was het ook in mijn ogen een deugdelijk aspect? Ik schrijf hier geen belijdenissen.
Nu we het toch over kalenderbladen hebben, één in het Duits. Het is onvertaalbaar.
Het is van zaterdag 29 juni 1929 - dus zeker al antiek:
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En een Nederlandse tegenhanger:
‘He's got the whole world in his hands’
God houdt van alles boek
Bij Hem raakt geen electron zoek
Alles omvat Hij in zijn baan
Vanaf de melkweg tot een kindertraan

Ik vind het een treffende nationale tegenstelling: God als Rijkskanselier of als
boekhouder. Maar laten we dit uitstellen tot het hoofdstuk ‘God’, dat er ook niet
meer komt. Een hoofdstuk ‘Kalender’ is niet gepland, althans niet voor 1982. Suus
heeft van Sinterklaas een Bescheurkalender gekregen en ik zie het met vreze tegemoet
dat ze zich 365 dagen lang elke dag opnieuw bescheurt.
Even een correctie. Een correctie op een kalender van het Rijksinkoopbureau.
R.I.B. Omlegkalender 1954
Gebleken is, dat in de R.I.B. Omlegkalender 1954 wat de aanduiding van
de maanstanden betreft, een drukfout is geslopen en wel in die zin dat in
stede van
volle maan (5 Jan. en zo verv.) gelezen dient te worden nieuwe maan
l. kwartier (12 Jan. en zo verv.) gelezen dient te worden e. kwartier
nw. maan (19 Jan. en zo verv.) gelezen dient te worden volle maan
e. kwartier (27 Jan. en zo verv.) gelezen dient te worden l. kwartier.
En dat noem je dan één drukfout. Na dit dieptepunt heeft de lezer recht op een climax,
en als zodanig presenteer ik hem een verkiezingsbiljet van lijst 3, toenmaals van de
ARP, dus ook al an-
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tiek, met Colijn in wapenrusting en aan de achterkant aangeduid als ‘De kampvechter’,
‘de kampioen’, ‘de strijder voor’ enzovoort. Dus toen ook al een lijsttrekker! En wat
voor een. Zelfs liberalen stemden op hem wegens zijn geharnaste
‘aanpassingspolitiek’. Ik heb er zelfs twee exemplaren van en zal er een aan de
meestbiedende afstaan.
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Het fraaiste dat ik heb, bleef tot het eind bewaard: een besluit van de
geschillenbehandeling uit een College van Gedeputeerde Staten.
Na dat laatste stuk, het allerlaatste. Het mocht anders in vergetelheid raken:
‘Openbare hoorzitting gehouden in verband met het beroep op grond van
artikel 183, lid 1, van het Besluit buitengewoon onderwijs 1967, junkto
artikel 76, lid 2, van de Lageronderwijswet 1920, bij brief van 25 juni
1973, nr. 1.1., ingesteld door het bestuur van de Stichting voor Christelijk
onderwijs aan Weeskinderen, waarvan uitgaat de Prinses Marijkeschool
voor Weeskinderen te A., gericht tegen het besluit van de Raad van A.
van 24 mei 1973, verzonden bij brief van 5 juni 1973, voor zover bij dat
besluit werd geweigerd medewerking te verlenen voor de aanschaf van
twee openrubberringmatten. Gezien bovengenoemde stukken, het
ambtsbericht van burgemeester en wethouders van A. d.d. 27 juli 1973,
Bur. Ond. nr. 3158, met de daarbij overgelegde stukken, en het advies van
de hoofdinspekteur van het buitengewoon onderwijs, van 24 september
1973, nr. 1121, alsmede gehoord het verhandelde in eerderbedoelde zitting,
besluiten wij bij deze het beroep ongegrond te verklaren. Aan deze
beslissing liggen de volgende overwegingen ten grondslag:
Het schoolbestuur motiveerde zijn verzoek om medewerking voor de
aanschaf van twee open-rubberringmatten als volgt:
‘Om de verontreiniging van de school zoveel mogelijk tegen te gaan, is
het aangewezen twee stuks open-rubberringmatten van 2 × 1m bij de
ingang van de school te hebben. Deze matten hebben een zeer goede
werking en zijn heel gemakkelijk te reinigen.
De raad weigerde de gevraagde medewerking te verlenen, op grond van
de overwegingen: dat krachtens eerder aan het schoolbestuur verleende
medewerking ex artikel 72 der wet ten behoeve van de onderhavige school
reeds meerdere deurmatten aan het schoolbestuur zijn vergoed; dat de
thans voorgenomen aanschaffing derhalve niet hoeft te worden geacht te
strekken tot vervanging van hulpmiddelen, die ten gevolge van langdurig
gebruik, niet meer gebruikt kunnen worden of tot aanvulling van de
voorraad van de schoolbehoeften in verband met de vermindering door
verbruik.
In het beroep voert het schoolbestuur hiertegen aan: De thans aanwezige
matten zijn van een zodanige makelij, dat zij funktioneel van belangrijk
kleinere betekenis zijn en dus de verontreini-
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ging van de school minder tegengaan dan de aangevraagde matten, welke
bovendien veel gemakkelijker te reinigen zijn. Het gaat dus niet om
vervanging van versleten matten, hetgeen impliceert, dat de overweging
in het raadsbesluit “dat de thans voorgenomen aanschaffing derhalve moet
worden geacht te strekken tot vervanging van hulpmiddelen die tengevolge
van langdurig gebruik niet meer gebruikt kunnen worden”, of “tot
aanvulling van de voorraad van schoolbehoeften in verband met de
vermindering door verbruik” eveneens niet juist is.
Blijkens de jurisprudentie (gewezen kan worden op het Koninklijk Besluit
van 16 mei 1928, A.B. 1928, blz. 220) dienen matten als de onderhavige
voor de toepassing van de Lageronderwijswet 1920 te worden aangemerkt
als schoolmeubelen.
Op schoolmeubelen is de door de raad gehanteerde weigeringsgrond,
blijkens artikel 75, lid 2, van de Lageronderwijswet 1920, niet van
toepassing, zodat deze ten onrechte is gehanteerd.
De aanvraag om medewerking, voor zover betreffende de aanschaf van
deurmatten had (slechts) getoetst dienen te worden aan het bepaalde in
artikel 73 van de wet en aan de normale eisen, aan het geven van lager
onderwijs te stellen.
De aanvraag voldeed aan het bepaalde (voor zover van belang) in artikel
73, (vermelding reden verzoek).
Rest de vraag, of door verlening van de gevraagde medewerking bedoelde
normale eisen worden overschreden.
Nu de aanvraag om medewerking voor de aanschaf van deurmatten geen
betrekking heeft op een eerste aanschaf, de thans in gebruik zijnde matten,
zoals gekonkludeerd kan worden uit het beroepschrift niet zijn versleten,
en evenmin is gebleken, dat zij om andere redenen onbruikbaar zouden
zijn, menen wij dat door het inwilligen van de aanvraag om medewerking
voor de aanschaf van nieuwe matten de normale eisen, aan het geven van
lager onderwijs te stellen, zouden worden overschreden. Dat de matten,
waarop de aanvraag betrekking heeft, funktioneel van iets meer betekenis
zouden zijn, vermag hier aan onzes inziens niet af te doen. De aanvraag
op dit punt is naar onze mening dan ook - zij het op verkeerde gronden terecht afgewezen.
Ingevolge het bepaalde in artikel 17 van de Lageronderwijswet 1920 kan
ieder, die belang heeft bij de verbetering of vernietiging van dit besluit,
daarvan binnen dertig vrije dagen, te rekenen van de dag, waarop het
belanghebbenden is toegezonden, bij Hare Majesteit de Koningin in beroep
komen...’
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En na het allerlaatste het allerallerlaatste uit het Duits vertaald, een beschikking van
5 mei 1921 van het Pruisische Justiz-Ministerium, inhoudende dat alle akten van
voor 1871 vernietigd dienen te worden, echter niet dan nadat van elk stuk een
gewaarmerkte kopie is vervaardigd.
Hetgeen hierbij geschiedt.
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Wie aan mij voorafgingen
In 1740, uit Barchfeld a.d. Werra komende, vestigde Menachem ben Jitschak zich
in Tann in het Rhöngebergte, toen nog Beiers en pas door een ‘grenscorrectie’ na de
oorlog van 1866 Pruisisch geworden, een protestants stadje te midden van een nogal
gemengde streek. In mijn jeugd een stadje van zowat duizend inwoners, de koeien,
geiten en het pluimvee niet meegerekend, met voor haast elk huis een mesthoop. Er
was geen riolering en stadsverlichting. Maar hoe gauw heet buiten Nederland iets
niet een stad! Trouwens, de prachtige stadspoort boven mocht er wel wezen. Het slot
van de Freiherren von und zu der Tann-Rathsamshausen - een hunner was generaal
in 1866 en 1870-71 geweest - getuigde echter niet eens van vergane glorie. Tussen
twee bergketens lag Tann (die Tann, zeggen ze ter plaatse) aan de snelle Ulster. Het
is daar waar ik mijn eerste lief heb ontmoet en gekust, tussen de bezonde
bramenheggen op de Habelberg in het westen en onder de oude beuken van het
Gerieth in het oosten. Verder zuidelijk door de stadspoort leidde de weg naar de
‘Hohe Rhön’, een streek nog armer dan die rond Tann, met de Kreuzberg, de beboste
Milseburg en de kale eenzame Wasserkuppe, 950 meter hoog, de berg waar voor het
eerst ter wereld de sport van ‘Segelfliegen’ werd beoefend, waaraan ik in 1925 ook
een klein beetje meedeed - vijftien kilometer ver was toen het record. Om Tann nog
verder te lokaliseren: de meest nabije grote plaats, een uur sporen met de boemel,
was Fulda - een naam die ook Nederlanders iets zegt.
In 1967 was ik er weer, met de auto. De Wasserkuppe haast zo druk als de
Drachenfels, met schitterende hotels. En Tann - geen mesthopen meer, maar een
proper, schilderachtig plaatsje, en een van de mooist verzorgde huizen was No.
245-248, door
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mijn overgrootvader gebouwd toen hij ging trouwen. Alleen de moestuin bij het huis
op de straatkant ontbrak, mogelijk aan een straatverbreding opgeofferd. Ook de
joodse begraafplaats en de synagoge waren er niet meer. Maar de bergen waren er
nog en boven op de oostelijke en ten dele op de westelijke kammen liep de
‘Zonengrenze’ - dus een uithoek van de Bondsrepubliek.
Menachem ben Jitschak uit Barchfeld, die zich in 1740 daar had gevestigd, was
de grootvader van mijn betovergrootvader. Ik ben dus het zevende geslacht en mijn
kleinkinderen zijn het negende. Ergens ter wereld groeit het tiende en misschien zelfs
het elfde. Menachem ben Jitschak was liefst twee keer grootvader van mijn
betovergrootvader, want zijn kleinzoon Menachem Michael trouwde met zijn nicht,
Chawa, kleindochter van Menachem ben Jitschak. ‘Ahnenverlust’ noem je dit in de
genealogie - het zal wel niet de enige in mijn stamboom zijn.
Menachem ben Jitschak uit Barchfeld had twee zoons - volgens sommigen drie de oudste, naar zijn grootvader Jitschak genoemd (overleden in 1813) en de tweede,
Benjamin. Toen de joden - in of na de Franse tijd - geslachtsnamen moesten kiezen,
noemde de oudste zich Freudenthal en de tweede Goldschmidt - ik denk niet dat hij
goudsmid van professie was, mogelijk was zijn handel bijouterie.
Jitschak schijnt in vee te hebben gehandeld - bij de Sjioer, de leervoordracht op
Sjabbatmiddag hoorde ik meermalen vertellen dat hij, door de Fransen op veesmokkel
betrapt, in de cel van angst en schrik overleed - van de veronderstelde derde vertellen
ze dat hij zich Jüngster noemde, stamvader van vier gezinnen Jüngster in mijn tijd.
Toen waren er vijfentwintig gezinnen Freudenthal in Tann, maar de naam
Goldschmidt heeft zich in Tann niet gehandhaafd, want de twee zoons van Benjamin
vertrokken naar Amerika; zijn twee dochters bleven in Tann, Chawa (Eva), die met
haar neef trouwde, zoals eerder verteld, en Madel, die met Löb Stern trouwde, van
de Sterns die zich later in Hilders zouden vestigen.
Maar dan de oudste zoon van Menachem ben Jitschak uit Barchfeld, de vader van
mijn betovergrootvader. Hij had drie dochters, Küsel, Madel en Lea, en ten slotte
nog een zoon, Mena-
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chem Michael (1785-1848), mijn betovergrootvader. Van Madel en Lea weet ik
alleen maar met wie ze trouwden, maar van Küsel, die met Brendel Löwenstein in
Wüstensachsen, onder de Wasserkuppe gelegen, trouwde, ken ik het
nakomelingenschap tot in onze dagen, doordat er onder hen kleindochters en
achterkleindochters waren die met Freudenthals in Tann trouwden.
Met Menachem Michael, mijn betovergrootvader, begonnen de Freudenthals in
Tann een talrijk geslacht te worden. Bij zijn vrouw en nicht Chawa had hij acht
kinderen. Van de vier zoons die in Tann bleven en daar trouwden, bezit ik weer de
stambomen tot in onze dagen - vier clans, waarvan twee met elkaar overhoop lagen
om de sleutel van de oude afgebrande synagoge, die een stamvader zoek zou hebben
gemaakt. De oudste onder zijn zoons was mijn overgrootvader Naftali Zwi, in het
Duits Hirsch Freudenthal (4 mei 1813-2 mei 1892). Hij had bij zijn vrouw Jette Stern
uit Langsfeld (overleden in 1875) zes kinderen: Höly, die onderwijzer was, maar als
politiek verdacht naar Amerika uitweek, waar hij - gevolgd door zijn zusters Karoline
en Riekchen en een onecht kind van een hunner - zich in Albany vestigde. Ook daar
was hij publiek actief - mijn vader herinnerde zich een gedeeltelijk in het Duits,
gedeeltelijk in het Engels geschreven tijdschrift, dat hij uitgaf Der Erzdruide, en het
woord ‘grove’ dat er geregeld in voorkwam en dat klaarblijkelijk de plaatselijke
afdelingen van deze Druïden-orde aanduidde. Wat mijn vader zich ook herinnerde,
waren de postzegels met de presidentenkoppen voor zijn verzameling en de dollars
voor vader Hirsch, uit Amerika. Ook de jongste zoon van Hirsch, Benjamin, zat in
het onderwijs, aanvankelijk als onderwijzer, later als leraar. Benjamins zoon was de
rabbijn Dr. Max Freudenthal - ten slotte in Neurenberg - en diens zoon is de bekende
dirigent Heinz Freudenthal in Stockholm, wiens zoons als kunstenaars bekend staan.
Ook Hirsch Freudenthals jongste dochter zat in het onderwijs - zelfs nog als getrouwde
vrouw.
Resteert nog de tweede zoon, Isak (1840-1901), mijn grootvader, de enige van het
zestal die in Tann bleef wonen. Isak was niets. De blinde vlek in de familie, die, als
je hem zou kunnen inkleuren, de schilderachtigste van het zestal zou zijn. Mijn vader
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Joseph (1879-1967) heeft mij twee schriften nagelaten met jeugdherinneringen. Hij
schreef ze in Haifa in 1950, eenenzeventig jaar oud. Het is een aangrijpend verhaal
om te lezen en als ik er zeker van zou zijn dat het bij anderen zo zou overkomen,
zou ik het in extenso afdrukken. Aangrijpend als monument voor zijn grootvader
Hirsch. Zijn vader Isak komt er nauwelijks in voor. Wist mijn vader niet hoeveel hij
aan zijn vader verschuldigd was? Misschien wel, maar om het te vertellen, had hij
die blinde vlek moeten inkleuren en dat kon hij niet. Dat mocht hij niet. Wie kan,
wie mag zoiets wel, een autobiografie zonder blinde vlekken schrijven?
Als zeventigjarige schreef mijn vader over zijn grootvader, over de zeventig- tot
tachtigjarige gezien met het oog van de drie- tot dertienjarige - dit is het aangrijpende
van het verhaal.
Ik ben dit hoofdstuk telkens weer begonnen. Ik heb de saaie opsomming van namen
telkens weer ingekort en het verhaal trachten te verlevendigen. Maar hoe moet ik nu
verder? Eerst het verhaal doen van overgrootvader Hirsch, zoals het verstrengeld is
met de jeugdherinneringen van mijn vader? Maar dan zou ik mijn grootvader Isak
moeten overslaan, die ik bij stukjes en beetjes uit verhalen van mijn vader heb leren
kennen, te fragmentarisch om hem in vol postuur te kunnen schilderen en te grondig
om het niet aan te durven.
Laat ik dan liever de volgorde aanhouden zoals ik die zelf heb beleefd. We brachten
vaak onze vakantie - of ik alleen mijn vakantie - in Tann door. Het huis en de zaak
waren inmiddels van de oudste broer van mijn vader, Max (1869-1938), die twee
kinderen had, een zoon, die in de Eerste Wereldoorlog omkwam, en een dochter, die
met haar man en kind in de gaskamers zou eindigen. In het huis woonde ook nog
mijn grootmoeder Betty, een klein gebogen vrouwtje, een Sommerich uit Ottensoos
aan de Pegnitz, noordelijk van Neurenberg, van de pottenbakkers Sommerich. Een
hunner, Julius, neef van mijn vader, handelsreiziger in de zaak van zijn broer, kwam
geregeld bij ons thuis en leerde daar een zuster van mijn moeder, Lene, kennen, met
wie hij ten slotte trouwde. Hij was dus oom van mij in de tweede én eerste graad. In
het huis woonde ook nog een zuster van mijn vader,
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de stokdove oude vrijster Jettchen (1877-1942), die eens een beeldschoon meisje
geweest moet zijn - waarom ze niet is getrouwd, is een verhaal dat ik voor later
bewaar. Ook zij eindigde in de gaskamers. Verder kwam broer Jakob (1872-1966)
uit Mellrichstadt er wel eens, met twee zoons, die tussen de wereldoorlogen naar
Buffalo gingen, dank zij familie van hun moeders kant, en die ten slotte hun ouders
lieten overkomen, die daar hoogbejaard overleden zijn. Ook Thekla (1874-1938)
kwam er wel eens met haar zoon Martin. Ze was naar Berlijn uitgehuwelijkt aan een
weduwnaar, die uit zijn eerste huwelijk welvarende kinderen had, haast even oud als
zijn tweede vrouw; haar zoon leeft (of leefde) in Brazilië. Een enkele keer zag ik
ook de oudste zuster van mijn vader, de beeldschone en excentrieke Hedwig
(1870-1942), die met een rijke jonge erfgenaam in Pirmasens (een schoenenfabrikant
dus) was getrouwd, die die weelde niet aankon en in een mum van tijd het vermogen
van haar man erdoor had gejaagd. Ook zij is vergast, maar haar nakomelingschap
leeft, naar ik meen, zelfs in Duitsland. Dit waren dan de twee broers en drie zusters
van mijn vader; hijzelf was de jongste van het gezin. Hij heeft het huis, zestien of
zeventien jaar oud, verlaten en ging naar Keulen, naar de kweekschool - daar kom
ik nog op terug.
Zijn eerste betrekking was in Falkenburg in Pommeren, waar hij mijn moeder
leerde kennen, die vlakbij, in Tempelburg, geboren en getogen was. In Luckenwalde,
vijftig kilometer van Berlijn, waar hij zijn tweede betrekking had, ben ik geboren.
In het huis in Tann waren nauwelijks boeken. Het meest indrukwekkend waren
wel de gebonden oude jaargangen Gartenlaube, waarin ik achteraf nog de
‘Silbenrätsel’ en ‘Rebussen’ op ging lossen. Eén boekje was er dat ik niet vergeet,
het Wanderbüchlein van mijn overgrootvader Hirsch, die reizend en trekkend zijn
leerjaren als leerlooier ‘Geselle’ had doorgebracht, toen en nog tot na de Eerste
Wereldoorlog in Duitsland gebruikelijk in alle ambachten. Een boekje met vele
kleurige stempels van leermeesters en magistraten in zeker vijftig plaatsen van
Kopenhagen tot Zwitserland of Italië toe. Leerlooien was geen deftig ambacht - een
joods ambacht als het ware. Een leerlooier was im-
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mers zoiets als een vilder, zij het dan een die de dierenvellen nog verder bewerkte.
Hoe de leerlooierij een eeuw geleden werkte, staat tot in details in de
jeugdherinneringen van mijn vader te lezen. Hij moest immers zijn grootvader bij
het werk helpen - je hebt geen microscoop nodig om tussen de regels te lezen dat dit
tot zijn minder prettige jeugdherinneringen behoorde. Tussen de zeventig en de
tachtig was Hirsch toen en hij werkte de hele dag als leerlooier - de laatste van zijn
gilde in de Tann. Leerlooien een eeuw geleden - mijn vader heeft het precies
beschreven. Of moet ik zeggen, anderhalve eeuw geleden, want wat Hirsch
praktiseerde was de techniek die hij een halve eeuw eerder als ‘Wanderbursche’ had
geleerd, en niet die van zijn oude dag. Maar laat ik de lezer niet vervelen met de
finesses van het leerlooien een eeuw of anderhalve eeuw geleden. Ik bezit nog een
stuk leer dat ongetwijfeld uit mijn overgrootvaders werkplaats afkomstig is, zo'n
twintig bij zeven centimeter groot. Het is de rug van een boek dat niet erg stevig
meer in zijn band zit, een Zunz-bijbel uit 1838, het boek waaruit de joden tot in
Oost-Europa Duits leerden, de vertaling van de ‘Vier und zwanzig Bücher der Heiligen
Schrift’. Mijn vader heeft het boek van zijn grootvader geërfd; hij is het op zijn
omzwervingen, ook in kampen, niet kwijtgeraakt en er ontbreekt ook geen enkele
bladzijde aan. Hij heeft het me met zijn jeugdherinneringen uit Haifa gezonden en
hij begon het verhaal over zijn jeugd met het relaas over de Zunz-bijbel. Ik heb net
op de eerste bladzij de naam van mijn overgrootvader en mijn initialen geplaatst in
de hoop dat dit oude boek, dat niet meer in een beste staat verkeert, mij nog vele
geslachten zal overleven.
Ook in die tijd - vertelt mijn vader - toen hij iedere vrijdagavond zijn grootvader
uit de bijbel moest voorlezen, verkeerde het boek al in een niet te florissante staat.
Mijn vader besloot het boek opnieuw in te binden en dat is dan de band waarin het
nu zit: twee kartons van een oude Gartenlaube op maat gesneden en met zwart papier
beplakt en een stuk leer uit Hirsch's werkplaats als rug. Het is vermoedelijk het enige
ambachtelijke werkstuk dat mijn vader ooit heeft vervaardigd.
Lang - wellicht 1,90 meter - mager, maar gespierd, een ge-
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zond gebruind gelaat met een witte ringbaard, die onder de kin net niet sloot, en met
nog steeds zwart hoofdhaar - aldus beschrijft mijn vader zijn zeventig- à tachtigjarige
grootvader, recht en sterk als de eiken die hem zijn looivocht leverden.
Op 3 juni 1879 werd mijn vader in Tann geboren, drie weken na de grote brand
op 13 mei 1879, die de halve stad in de as legde, synagoge en kerk incluis. De brand
van Moskou van 1812 en van Tann in 1879 waren in de geschiedverhalen zoals mijn
vader ze in zijn jeugd hoorde, zo'n beetje tegenhangers van elkaar. Wat zo'n brand
betekent, klinkt ook in mijn dagboek op 27 mei 1921 (blz. 1086/7) door: ‘Toen we
in de Volkswacht van een “Grossfeuer” in Tann lazen, gingen Vader en ik naar de
redactie, om ons de krant te laten geven, waaruit het bericht afkomstig was. Op de
weg ernaar toe vertelde hij me van de brand, tweeënveertig jaar geleden, op 15 (?)
mei, dus in zijn geboortejaar, die de halve Tann had vernield. Maar tot onze
geruststelling lazen we in de Volksstimme (Frankfurt), dat de brand in een smidse
was uitgebroken, dus niet in Oom's buurt kon hebben gewoed.’ Het was inderdaad
een blok midden in de stad, dat ik nog enkele jaren later als ruïne zag liggen. Over
‘Rampen’ zou ik veel kunnen vertellen, maar de brand van 1879 hoort op deze plaats.
Toen hij uitbrak, was de meerderheid der joodse mannen op een veemarkt ergens in
Meiningen, maar Hirsch was ter plaatse om zich - ‘Sjema Jisroel’* - in de vlammen
van de brandende synagoge te storten om de twee nog onbeschadigde wetsrollen te
redden. Aldus het verhaal dat - waar of niet - nu eenmaal bij het beeld van mijn
overgrootvader hoort. Zijn huis, dat toen al twee gezinnen met samen negen personen
herbergde, bood gastvrijheid aan een der dakloze gezinnen. Te midden van al die
drukte werd mijn vader geboren. De stad was spoedig - fraaier dan voor de brand herbouwd. De synagoge, waarvoor alom in de joodse wereld werd gecollecteerd,
was drie jaar na de brand herrezen - en zo heb ik hem nog gekend en bezocht - om
ten slotte door nazi's in brand te worden gestoken.
In de geblakerde ruïnes van de kerk heeft mijn vader nog ge-

*

Begin van een gebed: ‘Hoor Israël...’
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speeld. Het duurde tien jaar eer de kerk herrees, uit blokken fraai wit zandsteen - een
wonder tussen de huizen van vakwerk en tichels. Maar het opwindendst waren de
vier grote klokken. Wat een gebeurtenis toen mijn vader als tienjarige ze in de takels
zag hangen, en honderden mensen aan een touw zag trekken, dat van de kerk tot aan
het vadershuis strekte - honderden die zelf niet konden zien hoe de klokken - de een
na de ander - naar de klokkenstoel rezen. Op Sjabbat, tijdens de middagwandeling
van de joden, begonnen ze proef te luiden om zestig jaar later nog na te klinken uit
de geschreven herinneringen van mijn vader. Een gebeurtenis - de inwijding van die
kerk. Alom guirlanden, en aan die van Hirsch's huis naar de overkant van de straat
zag de passerende stoet een spandoek hangen met in fraaie letters de eerste twee
verzen van psalm 122 - een toespeling, lijkt het, op de guirlande als poort van
Jerusalem en de Christenkerk als huis van de Heer.
Dus dezelfde God - lijkt het - tot wie de tienjarige gebeden richtte, wanneer hij
urenlang de gelooide vellen moest vasthouden, terwijl zijn grootvader ze met het
krispelhout bewerkte, maar de lieve God liet zich niet vermurwen om het ontstaan
van de nerven in het leer te bespoedigen, zodat de jongen met zijn vriendjes op straat
had kunnen spelen. Een andere keer lijkt het hem wel te zijn gelukt. Toen grootvader
in een opvliegende bui tijdens de godsdienstoefening op Sjabbat er één die zich
misdroeg een draai om de oren gaf. Er zou een kwalijke rechtzaak van zijn gekomen
als Hirsch niet zo'n gezien lid van de gemeente was geweest en - laten we het met
de tienjarige geloven - God niet het voor zijn grootvader biddende kind had verhoord.
Mijn familie had, zoals elke andere in Tann, ook ‘land’ - weide en akkerland aan
de Weissenberg; mijn overgrootvader had het ten dele zelf ontgonnen door wat in
mijn tijd nog steeds de ‘vijver’ werd genoemd, met keien uit de berghelling te dempen
en te draineren. Zelfs de geiten lustten het zure gras van de ‘vijver’ niet, maar mijn
overgrootvader maakte het dienstbaar aan de leerlooierij door er wilgen te stekken.
De tenen, die in het najaar ‘geoogst’ werden, waren het materiaal voor de
mandenmaker, die je op gezette tijden liet opdraven - hoe je de tenen tot man-
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den vlecht, staat ook in mijn vaders jeugdherinneringen beschreven, en ook waarom
een leerlooier zoveel manden nodig had, bij voorbeeld om ze met wol en haren, van
de vellen geschoren, te vullen en het vulsel in de molenbeek van de Ulster te wassen.
Lieden die op gezette tijden hun ambacht in je huis beoefenden, waren er meer:
de pantoffelmaker bij voorbeeld, die de textielafval van het hele jaar tot sokken en
pantoffels verwerkte, die je in huis en die de leerlooier in zijn hoge laarzen droeg.
Mijn overgrootvader was een vrome jood, wiens gestaag werk alleen onderbroken
werd door de dagelijkse gebedstijden, die mijn vader met hem deelde - op Nieuwjaar
en Grote Verzoendag als de Sjofarhoorn geblazen werd, achter diens gebedsmantel
verborgen, want de Sjofar is er om te worden gehoord, niet om te worden gezien.
Mijn overgrootvader was geen schriftgeleerde, wel iemand door wie de ‘leraar’ zich
graag liet vervangen om de Gemeente voor te gaan in het gebed, bij het lezen van
de Thora en bij de Sjioer, de leervoordracht. En voor de buitenwacht, voor menige
christen, was hij het symbool van dat geheimzinnige Jodendom, met wie naar
mysteriën hunkerende of alleen maar nieuwsgierige boeren en ambachtslieden
gesprekken aanknoopten om hun weetgierigheid te bevredigen. Zo - en als
vertegenwoordiger van het oude verbond - heb ik mijn vader nog benaderd zien
worden in werkplaatsen en op boerderijen, en bij tijd en wijle kom ik zelf nog mensen
tegen die van de afstammeling van Abraham meer voor hun diepste roerselen
verwachten dan zijn boekenwijsheid prijs kan geven.
Waren de joden even nieuwsgierig naar wat het christengeloof inhield? Ik denk
van niet. Kennis ervan nemen, met welk zintuig ook, leek op besmetting. De naam
Jezus, een joodse naam, sprak men niet uit. Hij was, als je van hem moest spreken,
de Toloei, de gehangene, en ikzelf heb nog moeite hem Christus te noemen en als
het ware te erkennen dat Jezus van Nazareth de Gezalfde van de Heer, de Messias,
was. En toch werd je, als je niet in een getto leefde, ermee geconfronteerd. Soms
mocht mijn vader van zijn grootvader boodschappen doen bij een schoenmaker, een
van Sneeuwwitjes dwergen naar het leek. De schoenmakerswerkplaatsen, zoals mijn
vader er een beschrijft, waar altijd iets
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op een kachel stond te pruttelen, heb ik nog gekend. Maar bij die schoenmaker hingen
aan de muur oleografieën met bijbelse verhalen, ook van, zoals de schoenmaker ze
noemde, de Verlosser en van de moeder Gods. Zelfs op de kweekschool die mijn
vader bezocht, werd elke stap buiten het Oude Verbond vermeden. Tot zijn eerste
betrekking, toen hij, dan twintig jaar oud, zijn literatuur zelf begon te kiezen, bleven
de oleografieën en verhalen van het schoenmakertje zowat zijn enige bron van
geschiedenis van het Nieuwe Verbond. Toen hij later in Goethes roman Wilhelm
Meisters bezoek aan St. Jozef de Tweede las, voelde hij zich van de kapel met de
Jozefschilderijen verplaatst naar het huis van het schoenmakertje - aldus mijn vader.
Waarom ik dit vertel? Omdat er zoveel meer achter schuilt dan wie dan ook kan
bevroeden, als een oudere man zich zulke ‘déjà vu's’ herinnert. Zoals ik mijn vader
heb gekend, hoe hij letterkunde heeft geproefd, zijn hij en ik als jongelingen opnieuw
als oude man door hetzelfde moment in Goethes verhaal getroffen, maar hoe zou ik
dat aan iemand die dit verhaal niet kent, duidelijk kunnen maken; het verhaal van
een oude Jozefkapel, met het geschilderde bijbelse verhaal, dat als het ware een
nieuw paar Jozef-Maria doet leven? In plaats van dit hoofdstuk te vervolgen heb ik
in dit weekeinde die vreemde parallelle en elkaar kruisende levens bij Goethe herlezen
- in de Wahlverwandtschaften en in Wilhelm Meister - en gepeinsd over al die dubbele
levenslijnen die ik zelf heb willen tekenen, en over andere zaken, waarvan nog sprake
zal zijn.
Ik ben al weer ver afgedwaald - van mijn vaders prilste jeugd naar zijn iets rijpere
jaren en zijn ouderdom, en parallel hiermee de mijne. Dus weer terug. Toen mijn
vader zes jaar was kreeg hij tyfus en het mag een wonder heten dat hij de ziekte
overleefde. De dokter herinnerde hij zich nog met de St. Bernhardhond waarop hij
een keer toen hij al aan de beterende hand was, mocht rijden. Als jongste in het gezin,
door de ziekte verzwakt, maar wellicht ook zwak van nature, werd hij door zijn
zusters nogal verwend, ze deden hun best om hem aan de arbeidsdiscipline van hun
grootvader te ontfutselen. Mijn vader, op de joodse eenmansschool, was een goede
leerling - aldus onderwijzer Hecht, tevens leraar van de joodse gemeente, die ik nog
gekend heb - en
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zodoende werd op zekere dag het geweldige besluit genomen dat hij door moest
leren, de enige van de zes kinderen uit het gezin, hoewel neef van onderwijzers en
leraren. Doorleren - dat betekende naar de kweekschool, om tot onderwijzer en tevens
tot leraar die een gemeente zou voorgaan, te worden opgeleid. Ik vermoed dat mijn
vader de Bijbel voor het eerst in het Duits heeft leren kennen. Uiteraard had hij op
de lagere school ook Hebreeuws geleerd om de gebeden te kunnen zeggen; maar om
naar de kweekschool te gaan, was meer vereist. Na de lagere school heeft hij eerst
nog twee jaar lang privé-lessen in Hebreeuws van zijn onderwijzer gekregen en ook
in Fulda les daarin gehad, om de bijbel te kunnen lezen. Hij heeft vioollessen gevolgd
en in de winter cursussen van voortgezet onderwijs, eer hij, vermoedelijk in 1895,
zestien jaar oud, naar de joodse kweekschool in Keulen ging. Het is vreemd dat hij
- de grote verteller - nauwelijks over zijn studiejaren heeft gesproken. Niets over
Keulen, de stad aan de Rijn met de grote Dom, niets over leraren en vrienden, het
moet een ontzettende tijd zijn geweest. Het enige dat ik uit die tijd van hem bezit, is
een opstel bij de tachtigste verjaardag van Bismarck; het enige dat ik me uit zijn
verhalen herinner, zijn de eerste sigaren die hij kocht, van geld dat hem geschonken
was, en dat het geschiedde net op dezelfde dag dat de beierende klokken aan een
mensenmenigte Bismarcks dood verkondigden.
Mijn vaders eerste baan was in Falkenburg in Pommeren en daar in het nabije
Tempelburg heeft hij haar ontmoet die mijn moeder zou worden, Elsbeth Ehmann hij negentien en zij zestien. Het moet meteen raak zijn geweest tussen Sepp en Else.
Een van de fraaiste foto's in mijn bezit is die van de zilveren bruiloft van mijn
grootouders Ehmann, in de kring van hun zeven - nog ongehuwde - zoons en drie
dochters, mooie jongens, op de jongste na allen als heer gekleed, en mooie meisjes.
Maar het middelpunt van de kring, de blikvanger als het ware - geen Rembrandt had
het beter kunnen componeren - Elsbeth, het hoofd schuin achterover, de enige die
niet met een uitgestreken gelaat in de lens staart, een zelfbewust meisje van vijftien
dat weet hoe mooi ze is en hoe ze het mooiste overkomt.
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Geen grotere tegenstellingen, tussen twee clans dan tussen - om het wat ouderwets
te zeggen - mijn zwaard- en spillemagen. Van vaderszijde Zuidduitsers, uit de bergen,
wat benepen aandoend, maar de koning te rijk met hun armoe, jolige feestvierders,
vooral zo'n vrolijke Frans als mijn vader. Van moederszijde Noordduitsers, uit de
Oostelbische vlakte, dikdoenders, opsnijders, bij wie elk feest in geschreeuw en ruzie
eindigde, althans wat de mannen aanging. Het is wat kras en overdreven gezegd,
maar als je groepen mensen tegenover elkaar plaatst, ben je gauw aan zwart-wit
portretten toe en verwaarloos je hoe licht en schaduw waren verdeeld. Mijn vader in
Falkenburg had zijn zuster Jettchen als huishoudster over laten komen, uiteraard om
bij een der broers Ehmann in de smaak te vallen. Wel, geen hunner gunde haar de
ander en Jettchen bleef haar leven lang een oude vrijster.
In 1901 trouwden mijn ouders, zij was negentien en hij tweeëntwintig, en spoedig
was mijn vader aan zijn tweede baan toe, in Luckenwalde bij Berlijn, waar ik in 1905
werd geboren, vermoedelijk na een reeks miskramen; in 1909 volgde mijn zuster
Lotte. Inmiddels was ook grootvader Ehmann van baan veranderd, naar Zerkow, in
wat toen de provincie Posen heette, vlak bij zijn geboorteplaats Konin, even over de
grens, in Russisch Polen gelegen. Nog later verhuisde hij naar Militsch in Silesië.
Van de familie van moederskant is er geen stamboom. Ik heb van die kant wel
mijn twee grootouders gekend. Ook Lottchen Fürst, naar wie mijn zuster is genoemd,
de moeder van mijn grootmoeder, die als jong mooi meisje aan een veel oudere man
was uitgehuwelijkt - ik heb haar alleen gekend als de oude heks, voor wie wij neven
en nichten doodsbenauwd waren. Vol humor en met een scherpe tong - zo kwam ze
in mijn moeders gesprekken over, waar geestige gezegden veelal gevolgd werden
door een ‘zoals mijn grootmoeder Lottchen placht te zeggen’. Originele
zinswendingen zoals ‘er red't wie Kuhs Arschloch’, wanneer iemands woordenvloed
niet te stuiten was. Van haar grootmoeder Lottchen erfde mijn moeder twee grote
gouden oorbellen, elk bestaande uit een grote bol met een klein bolletje als aanhangsel.
Mijn moeder liet de twee grote bollen tot een
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broche samenvoegen en van de kleine bolletjes kreeg mijn zus oorbelletjes - ik
herinner me nog hoe dat gebeurde. Toen mijn zusters dochter Bettina die oorbelletjes
van haar moeder en de broche van mijn vader erfde, kwamen overgrootmoeder
Lottchens oorbellen in hersteld verband.
Lottchen van ‘fürstlichem Blut’ en uit het Hertogdom (d.w.z. Posen) afkomstig,
zag met minachting neer op haar schoonzoon en zijn Russisch-Poolse familie. Van
die kant heb ik nogal eens leden gekend en ontmoet, tot in Parijs in 1927 toe. Maar
een van mijn oudste herinneringen is het bezoek vanuit Zerkow aan mijn
overgrootvader Mosje Ehmann, toen de hele familie bij elkaar was om zijn zeventigste
of tachtigste verjaardag te vieren. Ik zie me nog in een koude kale kamer staan tussen
de spiegel en hem, die uit de synagoge thuiskomend zijn handen op mijn hoofd legt
om zijn oudste achterkleinzoon te zegenen zoals Jakob had gedaan met Efraim en
Manasse.
Mosje Ehmann was van professie kleermaker, maar voor de joden in Konin was
hij een soort heilige. De wonderverhalen over hem waren niet van de lucht. Eens op
een vrijdag, midden in een strenge winter, toen meren en rivieren potdicht zaten en
nergens vis te koop was, die immers bij het Erev-Sjabbat-maal hoorde, geschiedde
het dat mijn overgrootmoeder in een tobbe water ging halen uit een wak - en ziedaar:
ze had een vis gevangen, de wondervis van Mosje Ehmanns Erev-Sjabbat.
Ik was twee jaar oud toen we mijn grootvader in Zerkow en mijn overgrootvader
in Konin bezochten. De briefkaart waar dit uit blijkt is zoek, maar een vroegere kaart
is er wel, een foto van mij, nog geen jaar oud, op de schoot van mijn grootvader, de
koning te rijk met zijn ‘oudste kleinzoon’: ‘Das ist Hansing mit dem “Opapa”, hat
natürlich nicht stillgesessen, der wilde Hans’, schreef mijn moeder erbij. Inderdaad,
omdat mijn moeder Pommerse was, werd ik ‘Hansing’ en werden mijn ouders ‘Vating’
en ‘Mutting’ genoemd, en onder de naam ‘Vating’ hebben mijn kinderen en enkelen
van mijn kleinkinderen mijn vader gekend. ‘Wild’ was ik ook, het duurde jaren eer
de eerste scherpe amateurfoto van me lukte.
Ik leed vermoedelijk toen al aan astma. ‘Hij heeft niet meer ge-
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hoest’, schreef mijn moeder op de kaart die zoek is. Toch herinner ik me ook uit die
tijd dat ik weer eens ziek was. Ik herinner me ook het speelgoed dat grootvader
Abraham Ehmann voor me in elkaar knutselde - een wagentje uit een sigarenkist en
twee doorgezaagde garenklossen voor de wieltjes. Abraham Ehmann was, zoals mijn
vader, voorganger in de Gemeente - ik denk niet rabbijn, zoals zijn zoons beweerden.
Hij kende Thora en Talmoed beter dan mijn vader, maar vooral was hij een
kunstvaardig en vernuftig knutselaar in veel ambachten, en dat hij dat wist, straalt
van zijn zelfgenoegzaam gezicht af. Ik heb wat er overgebleven is van zijn werkdoos
in mijn bezit. Een rol geel perkament, en een tweede, waarop hij begonnen is met
het boek Genesis tot midden in hoofdstuk III, vers 13 - drie kolommen perkament
met de ganzepen en (uiteraard zelfgemaakte) zwarte inkt geschreven - een
wonderbaarlijk mooi Hebreeuws schrift, licht voorover leunend. Je kunt nog zien
hoe hij het gedaan heeft: eerst met een fijne pen de omtrekken van de letters en die
dan met een bredere ingevuld. Alleen de eerste twee woorden (‘In het begin schiep’)
zijn niet ingevuld, misschien opengelaten tot het hele werk af zou zijn. En hetzelfde
schrift, maar dan minuscuul, ruim een millimeter hoog, vind ik terug op de rolletjes
perkament in de kapsels van de onvoltooide gebedsriemen. De mallen zijn er ook
nog waarop de leren kapsels werden opgetrokken en de stempels waarmee lettertekens
in het leer werden geperst, en de gietvormen van de stempels; er is een zaadstreng
van een stier, waaruit draden werden gespleten om het leer te naaien; hulzen voor
de rollen die aan de deurposten werden gehecht, een passer, een scherpe pen om
onzichtbare lijnen te trekken; onnoemelijk veel stukjes perkament; werktuig voor de
besnijdenis (mes en een glazen buis). Twee Ester-rollen heb ik, één - dacht ik - door
hem geschreven. En dan iets - ik weet niet of het zijn eigen uitvinding was: bij wijze
van Chanoeka-kandelaar maakte hij (misschien alleen voor mij) een set ronde loden
stoeltjes met vier pootjes, met een gewelfde, doorbroken leuning, en in plaats van
het zitvlak een vaatje voor de olie en in het vaatje een schuin vlak om de pit te dragen
- er zijn nog enkele exemplaren van over en ook van de vormen van beukehout
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waarin hij ze heeft gegoten. Er is ook een stuk van zo'n gietvorm voor een trendel een soort dobbelsteen die je tollend in beweging zet. De stoeltjes, zowat
drieëneenhalve centimeter hoog, bleken trouwens in de praktijk niet te voldoen. Als
je de vlam van het droog gebrande stoeltje niet meteen bluste, ging het lood smelten
en daar werd het stoeltje niet mooier van. In de doos - het zijn er eigenlijk twee - zijn
ook, hoewel ze er niet in horen, de eerste krullen van mijn hoofd, in krantepapier
verpakt - ik denk dat ze eraf gingen nadat ze op de statiefoto van de 2½-jarige voor
het laatst waren vastgelegd. Het is vreemd dat er onder elf kleinkinderen van twee
grootvaders, die allebei krullen hadden, maar één krullebol voorkomt - misschien
haalt de volgende generatie de schade in.
Grootvader Ehmann werd niet oud - midden in de zestig. De foto van zijn grafsteen,
waarop ik zijn geboorte- en sterfjaar zou kunnen lezen, is zoek. Zijn eerste hartaanval
trof hem toen de grootouders bij ons logeerden, als ik het me goed herinner rond
1912. De meesten van zijn tien kinderen hebben zijn fysieke aanleg geërfd. Ze stierven
betrekkelijk jong, aan diabetes, nierziekte, hart- en vaatziekten - het hele syndroom
in al zijn schakeringen. Twee of drie hebben een hoge leeftijd gehaald. Uit 1920 heb
ik een brief van mijn moeder, waarin ze schrijft dat te hoge bloeddruk bij haar was
geconstateerd - ik wist niet dat ze toen al naar zoiets keken. In die tijd viel er natuurlijk
niets aan al die ziekten te doen. Mijn moeder leed aan reumatiek, had hartklachten
en stierf in haar 47e levensjaar, na een korte acute ziekte aan uremie. Ze werd
gecremeerd - ongewoon in die tijd; haar graf, niet op de joodse begraafplaats maar
op de Waldfriedhof, is er nog.
Ik was nog met grootvader Ehmann bezig en via zijn lichamelijke gesteldheid
kwam ik bij zijn nakroost en hun ziekten en dood terecht. Van moederszijde had ik
ooms en tantes die niet om en rond één plaats kluisterden, maar wijd en zijd verspreid
waren: drie broers en een zuster van mijn moeder in Silezië, twee broers in Berlijn,
één broer in Memsl en één, in 1900 naar de Wereldtentoonstelling in Parijs vertrokken,
later daar als tailleur gevestigd en met een nicht (of een achternicht) van de Koninse
lijn - eveneens tailleur - getrouwd, als Duitser in 1914 naar de

Hans Freudenthal, Schrijf dat op, Hans. Knipsels uit een leven

63
Verenigde Staten gevlucht, omstreeks 1925 als Amerikaans burger in Parijs terug
om aan Amerikaanse vrouwen zijn Haute Couture te verkopen, in 1940 opnieuw
naar Amerika gevlucht, maar dan in zijn hoedanigheid van jood. Ten slotte, niet te
vergeten, een zuster in Neurenberg, die getrouwd was met een neef van mijn vader.
Dit waren heel wat vakantieadressen, naast Tann in het Rhöngebergte.
Daartussen lag Luckenwalde, waar om de haverklap familie van hier en daar
neerstreek. Neven en nichten had ik bij de vleet - van moederskant eenentwintig en ik herinner me nog mijn verontwaardiging wanneer ze over mijn ouders als Oom
Sepp en Tante Else spraken, terwijl ik me niet realiseerde dat ik hun ouders ook bij
hun voornamen noemde. In mijn geheugen leeft ook nog de grote ‘Baumkuchen’ bij
het huwelijk van tante Lene en oom Julius en dat ik niet begreep hoe die Julius al
vóór zijn huwelijk met mijn tante mijn oom (feitelijk van de tweede graad) kon
wezen, terwijl zulke aangetrouwde titels normaal pas ná een huwelijk werden
verworven. In mijn oren klinkt nog de ‘Moritat’ (een drama geïllustreerd met
schilderijen) die mijn ouders bij die bruiloft opvoerden. Ze vormden een geweldig
span dat van plezier hield - mijn ouders. Hij zowat de vrolijkste man in het stadje en
zij - wat overdreven gezegd - de mooiste vrouw, altijd volgens de nieuwste mode
gekleed, zoals een reeks foto's laat zien.
Mijn moeder was sterk van lichaam en geest, slim, handig, hartstochtelijk, mateloos
in haar doen en laten, in haat en liefde, een diepe zee onder een bruisend oppervlak.
Mijn vader was - ik vertelde het al - een vrolijkerd, iemand die elke keer dat hij
de deur uit was geweest en thuiskwam, een verhaal kon vertellen, terwijl zijn zoon
- ook een beetje een verteller - zijn verhalen uit de krant, uit andermans verhalen of
moeizaam uit de diepte van zijn geheugen moet knippen. Op reis ontmoette hij altijd
mensen van wie na een kort gesprek bleek - zeg maar - dat ze een oudoom hadden
wiens huishoudster getrouwd was met een zakenvriend van de vroegere eigenaar
van de brouwerij waar zijn overbuurmans vader in loondienst was geweest - ik verzin
maar iets, want ikzelf heb een slecht geheu-
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gen voor dergelijke relaties. ‘Kol Jisrael achehem’ - heel Israël zijn broeders - maar
vaders relatiesysteem was niet tot het Jodendom beperkt.
Wie aan mij voorafgingen - is de titel van dit hoofdstuk, maar onverhoeds lijkt
het te worden: wie rond mij leefden. Laat ik het dus afkappen, maar dan om een
verzuim in te halen: wat ik de blinde vlek in mijn stamboom heb genoemd, mijn
grootvader Isak, van vaderszijde. Ik heb hem niet gekend, en op mijn vaders
wereldtoneel trad hij nauwelijks op.
In 1920, vóór ik op reis ging naar oom Julius en tante Lene, was het mijn moeder
die het geheim verklapte. Ik zou in Neurenberg vast en zeker ook mijn vaders neef,
de opperrabbijn Dr. Max Freudenthal, bezoeken - en volgens het Dagboek (blz. 481)
deed ik dat op 19 juni 1920, en zij waren ‘höchst liebenswürdig’, al vond ik het
stomvervelend. Maar daar wilde mijn moeder me niet voor waarschuwen. Als ik bij
Dr. Freudenthal zou worden uitgenodigd, zou ik op moeten passen met mogelijk
alcoholgebruik. Het is waar dat ik toen, nog geen vijftien jaar oud, bier stoerder vond
dan limonade en bij feesten - die waren er nogal wat - een glas wijn dronk, maar was
dat een reden? Ik was zo matig als je van een jongen van vijftien die geen sissie was,
mocht eisen.
Wel, mijn grootvader Isak, een vrolijke Frans - dat loochende zelfs mijn vader
niet - kenner en zanger van alle opera's en operettes, die hij in de jaren van zijn
militaire dienst had bezocht, meester-scherpschutter, lid of voorzitter van alle
pretverenigingen in Tann, kapitein van de Vrijwillige Brandweer - dat vertelde mijn
vader er wel eens tussen neus en lippen door of werd me door anderen in Tann verteld
- Isak Freudenthal was een drinkeboer, zelden thuis en vaak in de kroeg. Of was hij
wat je noemt een ‘Quartalssäufer’? Overgrootvader Hirsch heeft met zijn twee oudste
kleinzoons Max en Jakob de leerlooierij draaiende en het gezin in leven gehouden.
Mijn vader leek op de zijne, een zwakke imitatie - denk ik. Maar mijn vader dronk
niet. Of niet meer dan hij net moest.
Waarom vertelde mijn moeder me dat? Dat ik me bij Dr. Freudenthal niet zou
blameren en zij zouden zeggen: ‘Net zijn
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grootvader’? Ze had me toch nog nooit dronken gezien? Ik denk nu dat het subtieler
was - een typische hersenkronkel, mijn moeder waardig: ‘Zouden ze hem daar, bij
Dr. Freudenthal, niet dronken willen voeren om te kunnen zeggen: “Net zijn
grootvader”.’ Het idee dat het zo in elkaar zat, komt nu zomaar in me op. In dit
opzicht lijk ik op mijn moeder: ergens iets achter zoeken en dat meestal daar waar
niets achter zit.
En mijn vader, die honderduit van alles en nog wat kon en wilde vertellen, behalve
over zijn eigen vader? Moet dit niet een kwelling zijn geweest? Of zoek ik ook daar
meer achter?
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H.F.
Hans Freudenthal, geboren 17 september 1905 in Luckenwalde, was de zoon van
Joseph en zijn vrouw Elsbeth geboren Ehmann. Zijn vader was voorzanger en
godsdienstleraar van de kleine joodse gemeente van ruim vijftig gezinnen - een wat
je noemt liberale gemeente met godsdienstoefeningen in het algemeen alleen op
vrijdagavond en de feestdagen. De Freudenthals woonden achtereenvolgens
Carlstrasse 38 - in het gebouw van de synagoge -, Breitestrasse 32, Grabenstrasse
29, Dahmerstrasse 6, Weinberge 6.
Luckenwalde was een plaats van 25000 inwoners, een oude stad, maar als
middelgrote fabriekstad een parvenu uit het eind van de 19e eeuw - textiel-, hoed-,
metaal-, meubelindustrie - aan de lijn Berlijn-Halle de eerste middelgrote stad, vijftig
kilometer van Berlijn en na Lichterfelde de eerste stop van de ‘Eilzüge’ en een enkele
D-trein. De plaats was een massieve markttoren rijk, die nog steeds het stadsbeeld
beheerst, drie evangelische kerken, een Baptistenkerk en een katholieke kerk (met
toentertijd niet meer katholieken dan joden), drie of vier lagere scholen, een
Reform-Realgymnasium (met ‘Vorschule’), de ‘Friedrichsschule’, en een Höhere
Töchterschule. Het fraaie koekebakkerstijl-gymnasiumgebouw was net klaar toen
H.F. met Pasen 1911, vijfen-eenhalf jaar oud, op de ‘Vorschule’ kwam. Hij deed
daar op 22 februari 1923 eindexamen.
Van 1923 tot 1930 studeerde hij wiskunde (en nog wat bijvakken) in Berlijn, met
een tussendoorsemester in 1927 in Parijs, verdiende zijn studie door privé-lessen te
geven, was enkele jaren lang ‘Hilfsassistent’ in de wiskunde en redactieassistent bij
het ‘Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik’. Na een aantal vergeefse pogingen
slaagde hij er in 1929 in een wiskundig proef-
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schrift te schrijven, waarop hij op 20 februari 1930 doctor philosophiae werd. Op 15
november 1930 vertrok hij naar Amsterdam, als assistent, naast Witold Hurewicz,
van L.E.J. Brouwer, die hem in 1927 bij zijn ‘Gastvorlesungen’ in Berlijn had
opgemerkt. Na enige maanden in Laren, Brouwers woonplaats, te hebben gewoond,
was hij van het najaar van 1931 tot de zomer van 1947 Amsterdammer; tijdens de
oorlog stond hij jarenlang op non-actief. Van 1946 tot 1976 was hij hoogleraar in
Utrecht, sinds 1971 ook hoogleraar-directeur van het IOWO (Instituut Ontwikkeling
Wiskunde Onderwijs). Uit zijn huwelijk met Susanna J.C. Lutter zijn vier kinderen
gesproten.
Over zijn doen en laten bestaat nogal wat documentatie. Daar zijn ouderlijk gezin
veel en verscheidene kanten uit placht te reizen, is er heel wat correspondentie
geweest, waarvan grotendeels alleen het tot hem gerichte deel behouden is. Er zijn
schoolschriften vanaf het eerste leerjaar, er is een dagboek van 2043 bladzijden,
daterende van 20.10.1918 tot 23.2.1923, de dag na zijn eindexamen, dat echter niet
- althans niet in zijn geheel - toegankelijk is. Uit zijn studietijd is er weinig
correspondentie, doordat hij elk weekeinde thuiskwam. Vanaf 1930 is er weer veel
familiecorrespondentie, van zijn kant veelal in carbon-kopieën behouden. De gehele
familiecorrespondentie zal 1000 à 2000 stuks belopen. Daarnaast is er in toenemende
mate beroeps- en wetenschappelijke correspondentie. Er zijn wederom
dagboekperioden met onderbrekingen vanaf 1939 tot 1945; dit materiaal is
gemakkelijker toegankelijk.
H.F. was vanaf zijn prilste jeugd tot ongeveer zijn vijfenvijftigste zwaar astmalijder.
Aan zijn ziekte werd uiteraard veel aandacht besteed; één van zijn zoons heeft er
eveneens, zij het veel minder, last van. Bij het minste of geringste moest hij thuis of
in bed blijven; hij kreeg gemakkelijk van school verlof om vervroegd met vakantie
te gaan en later terug te komen. Op school was hij een goede leerling en graag bereid
te laten zien dat hij de beste van de klas was. Thuis was hij een lastpak, een huilebalk
en een plaaggeest voor zijn drieëneenhalf jaar jongere zuster, maar bij de ooms en
tantes bij wie hij op bezoek kwam, wist hij zich voorbeeldig te gedragen. Voor
loftuitingen was hij zeer gevoe-
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lig. Tot zijn voordeel mag worden gememoreerd dat hij nooit uitblonk in valse
bescheidenheid.
Uit pure luiheid las hij vroegtijdig veel, maar niets grondig. Bij het begin van zijn
dagboek is hij met de hele Lessing bezig; het was blijkbaar begonnen met de
Hamburger Dramaturgie, waaruit hij kennis wilde putten voor zijn eigen dramatische
produktie. Goethe en Schiller had hij toen blijkbaar al achter de rug. Nog geen
zeventien jaar oud las hij Freud c.s. Wat hij van al wat hij las, echt begrepen heeft,
kon hij zelf achteraf moeilijk zeggen - geen rekbaarder begrip dan ‘begrijpen’. In
elk geval kon hij vroegtijdig over van alles en nog wat meepraten en dat deed hij
ook. De hiervoor vereiste wijsheid deed hij veelal uit de krant op - het Berliner
Tageblatt. Die enkele keer dat hij bij zo'n gelegenheid een steek liet vallen, heeft
hem jaren later in de herinnering nog het schaamrood naar de kaken doen stijgen.
Op school wist hij alles beter, soms zelfs beter dan de leraar, maar dat lag dan aan
de leraar. De enorme stapel Duitse poëzie die hij in die jaren heeft geproduceerd,
heeft hij in het eerste hoofdstuk van dit boek opgeruimd, kennelijk niet zonder
gegronde redenen. Hij was voor zijn leeftijd mogelijk een goede schaker, ook
simultaan en weleens blind. Als hij won, was het de goede combinatie; als hij verloor,
was het een domme blunder. Hij kon slecht tegen verliezen.
Na het eindexamen, bij het begin van zijn studie wiskunde, is hij met schaken
gestopt, naar hij zei omdat je niet twee dingen tegelijk kon doen. (Maar deed hij echt
zoveel aan wiskunde?) Daardoor is zijn hele schaakliteratuur en zijn zijn opgetekende
schaakpartijen en composities grotendeels verloren gegaan - vermoedelijk geen groot
verlies voor het schaakdom.
In wiskunde was hij als twaalfjarige aan differentiaal- en integraalrekening toe.
Theoretische fysica begon hij (28.12.1919) met de relativiteitstheorie, die bracht hem
(27.8.1920) op de elasticiteitstheorie, en pas daarna (6.10.1920) op de algemene
mechanica. Uit die volgorde kan men gissen hoeveel hij ervan begrepen zal hebben.
Maar in elk geval kon hij erover meepraten. Thora, Talmoed, middeleeuwse
Hebreeuwse filosofen, architectuur, krijgswetenschap, het leek allemaal gesneden
koek.
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Toen hij aan zijn wiskundestudie in Berlijn begon, bleek hem dat hij niet het enige
jonge wiskundegenie op de wereld was. Maar spoedig vond hij zijn draai: van alles
net genoeg leren om erover mee te kunnen praten. Of om er een ander les in te kunnen
geven of de les te kunnen lezen. Hij las per dag tien à twintig kranten en wist dus
alles van film en toneel af. De voor het kunnen meepraten vereiste kennis wordt
echter bepaald door de kringen waarin je verkeert, en daar zijn ambitie uitging naar
die waar ‘everybody is somebody’, leerde hij ondanks alles nog genoeg wiskunde
om te promoveren en om op gevorderde leeftijd te gelden als iemand die van alles
wat afwist, hetgeen bleek bij lezingen en op colloquia, omdat hij op het juiste ogenblik
de juiste vraag wist te stellen. Hij deed weleens een goede greep, maar nooit diep
genoeg om een goudmijn te exploiteren. Later leerde hij wel hele akkers om te spitten,
maar nooit dieper dan het kouter van de gemiddelde boer delft. Het sprekende bewijs
voor zijn oppervlakkigheid is een ontdekking die hij gelijktijdig met en onafhankelijk
van twee andere onderzoekersgroepen deed en waar zijn onderzoek net daar stopte
waar het echt had moeten beginnen.
Zijn beunhazerij strekte zich over meer gebieden uit. Bij voorbeeld de Nederlandse
letterkunde, door hem met veel - meestal ongepubliceerd - werk in proza en poëzie
verrijkt, dat hij kennelijk van zoveel waarde achtte dat hij het in het eerste hoofdstuk
niet vernietigde. Hij schreef graag, veelal speels (zijn oppervlakkigheid maskerend)
in dag-, week- en maandbladen, vooral in De Groene Amsterdammer, en als hem
gevraagd werd ergens een lezing over te houden, gebeurde het uiterst zelden dat hij
zich met tijdgebrek of ‘geen verstand van’ excuseerde. Hij liet trouwens ook de
geschiedenis en filosofie van de wetenschap niet ongemoeid. Ten slotte raakte hij
nog in de netten van de onderwijskunde verstrikt - een gebied waarop zijn
oppervlakkigheid hem uitstekend te pas had kunnen komen, ware het niet dat de
splinters in zijn eigen oog hem in staat stelden, de balken in die van anderen te
onderkennen, hetgeen hem, daar hij het gaarne kenbaar maakte, niet in dank werd
afgenomen.
Hij had de neiging zijn intense burgerlijkheid met een aura
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van excentriciteit te omgeven. Als student kleedde hij zich ‘jugendbewegerisch’,
droeg later een snor, een vlinderdasje en bruine schoenen, geen hoed en geen
trouwring en ging nooit met zijn vrouw gearmd. Het toppunt van geaffecteerdheid
is de overlijdenskennisgeving, zoals hij die voorschreef: alleen zijn kale naam, plaats
en dag van geboorte, overlijden en begrafenis bevattende - dit wellicht nog overtroffen
door zijn grafsteen, waarop niets staat dan
H.F.

Commentaar door een onbevooroordeelde
Het bovenstaande doet denken aan wat Heine over Fouché schreef ‘een bekende
valse man, die in zijn valsheid zo ver was gevorderd, dat hij op het eind zelfs valse
memoires schreef’. Fouché's postuum verschenen memoires zijn vermoedelijk vals,
maar dan natuurlijk vervalst door hemzelf.
H.F., van wie hier beweerd wordt dat hij niet aan valse bescheidenheid leed, wordt
- op de bruine schoenen na - zo zwart afgeschilderd, als strookt met de kennelijke
bedoeling de indruk te wekken dat niemand zo zwart is als afgunstelingen hem
afschilderen - een te doorzichtige poging, indien dit met verdraaide hand geschreven
stuk inderdaad vals zou zijn, om zich van een maximaal aantal witte voetjes te
verzekeren. Een bijzonder geraffineerde trek: dat de schrijver van H.F. diens vijf
eredoctoraten verzwijgt.
De waarheid ligt in het midden - een stomvervelend grijs of een gulden middenweg,
de gulden middelmatigheid.
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Kiekjes
Kiekjes - bedoel ik. Niet herinneringen, maar iets dat in je geheugen is afgebeeld.
Er zijn mensen - een van mijn zoons bij voorbeeld - die wat ze gezien hebben tot in
details toe, de kleuren inbegrepen, kunnen beschrijven. Mijn kiekjes zijn slechte,
onscherpe foto's, of - moet ik zeggen - te scherp, op één detail gefocussed en voor
de rest wazig. Bij voorbeeld toen ik jaren later een hoofdstuk van een van mijn romans
herlas, was ik verbaasd in de kamer waar het speelde een papegaai te missen, die ik
in alle scherpte voor me zag - een papegaai die enkele bladzijden later zich heel
terloops met zijn stem meldde, maar voor de rest totaal niets betekende.
Zo is het dan ook met het laatste (maar het eerst geschreven) van een lange reeks
sonnetten:
Ik prevel mijn gedachte als kuch.
Zo gaat zij wankel weg
en keert nog eer ik 't haar ontzeg,
als witte boot terug.
Die vraagt, dat ik nog dieper dreg
onder mijn houten brug,
opdat mijn spiegelbeeltenis stug
siere haar smalle scheg.
Als witte vogels vliegen veel
boten uit 't ritselend riet.
Verlangens, waar ik zeil en deel
en roer mee overgiet,
vliegen nog vlugger, maar ik speel
en ken mijn beelt'nis niet.
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Ik zou de houten brug over de ringvaart van de Watergraafsmeer nog kunnen
aanwijzen, mocht hij er nu, veertig jaar later, nog zijn. Ik zie van dit toneel elk detail
voor mijn ogen, naar gelang waar ik de blik op richt, maar vat het niet als geheel misschien omdat in de reeks sonnetten, waarvan dit het laatste is, de ‘Ik’ een vrouw
is geworden. Geworden? Wellicht al geweest, toen ik de regels schreef? En is het
daarom dat de ‘Ik’ zijn beeltenis niet herkent?
Hoe echt zijn de herinneringsbeelden uit je prilste jeugd? Het beeld van mijn
overgrootvader die zijn achterkleinzoontje zegent, het beeld van de koets door de
sneeuw met mijn grootvader, het beeld van de sigarenkist op wieltjes, het beeld van
bloederig slachtvee, van de vieze boerenjongen met de kwarkboterham, het beeld
van jezelf in de ijskoude winter op straat tussen vader en grootvader, huilend van de
koude voeten, het beeld van je hevig bloedende lip na de botsing met de scherpe
tafelpoot, het beeld van je zwarte vingers die de warme druppels onder aan het
beteerde dak hadden gekneed, het houten beeld van een uil aan de muur van de
zitkamer tussen de landkaarten van het Balkanschiereiland waarop mijn vader geregeld
de vlaggetjes van de oorlogvoerende volkeren verplaatste, van mijn zusje dat ik
stiekem verloste van handverbanden die het vingerzuigen in bed moesten beletten?
Waarom zijn ze me zo scherp bijgebleven om echt te lijken?
Er zijn van die beelden, die je scherp kunt dateren. Toen ik net in de tweede klas
zat, overleed onze onderwijzer. Onder de wisselende vervangers was een leraar die
in de hoogste gymnasiumklassen Frans, Latijn, geschiedenis, enzovoort onderwees
- trouwens de meest gevreesde schoolsadist. Ik kwam wanhopig thuis, want de
rekensommen die hij ons had opgegeven - zomaar optellen en aftrekken onder de
100 - gingen boven mijn pet. Niet hierom vertel ik het, maar om dat scherpe beeld:
hoe ik me met mijn vader zie zitten op de houten trap, die uit het huis naar de
binnenplaats leidde, waar hij me het rekenen tot 100 met Groschen en Pfennigen zou
uitleggen. Waarom heb ik dit zo scherp onthouden? En uit dezelfde tijd het
handtastelijke verzet tegen een invallende onderwijzer, die me - ik weet niet om
welke reden - wilde raten nablijven.
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Of: met amper acht jaar in een kindervakantietehuis in Duhnen bij Cuxhaven aan de
Noordzee - er is nog een groepsfoto van, waarop ik met een grote strohoed op
herkenbaar ben. Mijn vader had me er samen met oom Willy - toen, meen ik, in
Hamburg werkzaam, heen gebracht. Ik werd zo beroerd van heimwee dat ik meteen
de eerste dag een kaart naar huis schreef, hoewel ze de volgende dag nog eens zouden
komen kijken! De thuisreis maakte ik vier weken later met oom Willy, d.w.z. tot
Lehrter Bahnhof in Berlijn, waar mijn moeder me op zou vangen. Maar zij was er
niet, wat wel meer gebeurde. ‘Wacht hier bij de koffers,’ zei oom, vermoedelijk om
ondertussen te telefoneren. Even later kwam moeder de hal binnen en stevende op
het loket af om een perronkaart te kopen. Ik riep, want ik durfde de koffer niet in de
steek te laten, maar blijkbaar met verstikte stem, niet hard genoeg. Ik was in de
grootste wanhoop, ze zou voor niets een perronkaart kopen. Het hielp niet. Toen liep
ze oom Willy tegen het lijf die net terugkwam, en ten slotte waren we verenigd. Ze
bracht me naar de Anhalter Bahnhof. Wie me daar opving weet ik niet. Ik zie mezelf
terug in onze keuken, met Emilie, ons trouwe dienstmeisje.
Van Duhnen staan mij veel beelden voor ogen. Het strand, de duinen, een militaire
post in de duinen, waar een soldaat binnen een draadomheining iets stond te bewaken.
‘Doe het hek dicht,’ zei hij tegen een andere soldaat die binnenkwam, ‘het tocht.’ Ik
heb die grap kennelijk begrepen en gewaardeerd, anders had ik de situatie niet
onthouden. (‘Mach die Türe zu,’ zei hij natuurlijk. In het Nederlands, met ‘hek’, is
dat geen grap.)
We sliepen in een grote slaapzaal. Ik plaste vaak in bed, wat me thuis nooit gebeurd
was. Ik herinner me nog dat ik een ander wilde voorjokken dat ik zo gezweet had.
We werden met zijn drieën of vieren in grote kuipen gebaad in zeewater (‘Solebad’).
De koude zee mocht ik niet in, wegens mijn astma. Ik heb pas laat leren zwemmen.
Ik leerde nieuwe spelletjes, bij voorbeeld met een zakmes dat in het zand werd
gemikt. Langs het terrein rond het tehuis, dat in mijn herinnering reusachtig groot
lijkt, waren greppels en bosjes. Een grote jongen (hoe groot?) nam mij eens mee
daarnaar toe om
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me - zoals ik veel later pas begreep - voor te lichten. Ik begreep er toen niets van.
De jongen sprak Saksisch en ik verstond het woord waar het op aankwam als ‘Bibel’,
en dat wekte bij mij geen van de vieze associaties die de ‘grote jongen’ bedoelde.
Toen ik werkelijk werd voorgelicht, begreep ik het verband met wat die jongen
wilde vertellen trouwens ook nog niet. Het was misschien een jaar later dat een meisje
- twee jaar ouder - bij ons in pension, mij het geheim verklapte - ik zou de plaats in
het ‘Stadtpark’ nog kunnen aanwijzen waar ik allereerst een eed moest zweren het
niet te verklappen (vooral niet aan de andere pensionair, een jaar jonger dan ik). Nog
wat later was het de Brockhaus, de encyclopedie, waaruit ik meer gedegen wijsheden
putte. De Meyer die ze bij een vriendje in Berlijn hadden, was trouwens nog beter,
met een illustratie van hoe een zwangere vrouw er vanbinnen uitzag. Het toppunt
was een dikke pil in mijn vaders bibliotheek - ik zie hem nog voor me met de bij de
rug afgebroken hoek - van een zekere Bloch, als ik het goed heb, waar alle
perversiteiten wetenschappelijk waren beschreven, maar daar was ik pas veel later
aan toe.
Uit het derde schooljaar herinner ik me een leesstuk: een jongen die uit het raam
kijkt terwijl het sneeuwt. ‘Der April pfuscht dem Winter ins Handwerk.’ Herr Frädrich
legde dit uit: ‘Bij voorbeeld als je moeder voor je een broek naait, dan “pfuscht sie
dem Schneider ins Handwerk”.’ Ik was verschrikkelijk kwaad op de onderwijzer,
die mijn moeder zo durfde te beledigen - mijn moeder en ‘pfuschen’ (knoeien). In
het derde schooljaar schreven we ons eerste opstel. Het was dezelfde onderwijzer,
die ons het verhaal voorlas van de hond; die had een stuk vlees bij de slager gestolen,
en zag, toen hij ermee over een brug liep, in het water een andere, hond met ook een
stuk vlees lopen en hapte ernaar, waarbij hij het zijne in het water zag verdwijnen.
Na het voorlezen zei Herr Frädrich: ‘Und nun schreibt jeder es auf, wie ihm der
Schnabel gewachsen ist.’ Ik was wanhopig. Ten eerste had een hond geen ‘Schnabel’
maar een ‘Maul’, en over de groei ervan had hij helemaal niets verteld. Maar toen
ik de anderen aan het werk zag, begon ik ook maar het verhaal na te vertellen. Het
is er nog.
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Dit doet me denken aan een ander opstel, in het vijfde leerjaar. Het schooljaar begon
met Pasen; in de zomer had je plant- en in de winter dierkunde. De dierkunde begon
met de hond, waarvan je bij voorbeeld alle tanden van het gebit moest leren. Nee,
het moet het zesde leerjaar zijn geweest. Dat begon met de inktvis. De leraar eigenlijk de onderwijzer, een verwaand en onwetend dik zwijn - was er trots op er
de Latijnse naam van de kennen - sepia officinalis. Een van de spotnamen waaronder
hij bekend stond, was dan ook Sepia. We moesten de keer daarop een opstel over de
inktvis inleveren. Of mijn stijl beter was dan de zijne, weet ik niet. In elk geval
beschuldigde hij mij het niet zelf te hebben geschreven. Een onbeschrijflijke scène
- ik zie mezelf nog in tranen uitbarsten.
Het was mijn vierde schooljaar toen de oorlog uitbrak. Ik zie nog voor me hoe ik
een vriendje onder de bomen van het plantsoen ‘Der Haag’ ontmoette, maar weet
niet meer wie het aan wie vertelde. En ook hoe ik met vriendjes in de
‘Chausseegraben’ in de greppel naast de straatweg op de loer lag om de vijandelijke
koerier met de krijgsschatkist te vangen die Frans goud via Duitsland naar Rusland
moest smokkelen. Trouwens ook mannen die de jaren des onderscheids al hadden
bereikt schijnen daaraan te hebben meegedaan en vanuit de ‘Chausseegraben’
wederzijds op elkaar te hebben geschoten.
De eerste film die ik zag, kan ik me nog maar vaag herinneren - in een kleine
bioscoop in het eerder genoemde plantsoen. De eerste die ik me wel herinner, ik was
toen zeven à acht jaar, was de ‘Ondergang van de Titanic’, die me dusdanig opwond
dat ik in de bioscoop in mijn broek plaste. Vooral wachtte ik aldoor maar op de
reclameplaat - de dood met de zeis boven het schip - waarmee de film was
aangekondigd. Dagenlang imiteerde ik in de zandbak in onze tuin die schipbreuk,
waarbij ik mezelf dan heel vaag nu als een figuur zie die tot het laatste volhoudt en
mét het schip ondergaat.
Van die tuin, achter de synagoge, herinner ik me nog alles. Speciaal de dorps-wc
in de hoek, die al buiten gebruik was gesteld. Ook de gebrandschilderde ruiten van
de synagoge, die erop uitkwamen. Ook de irissen tegen de muur, die net bloeiden
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wanneer mijn vader jarig was en dus een verjaardagscadeau waren. Ook de rode
platte kevers onder de stenen.
Ook hoe ik, terwijl mijn vader zijn middagdutje deed, met een pen zat te krassen
en hoe die brak; hoe ik in paniek raakte en de pen met het inzetstuk van de houder
in de kachel gooide; hoe ik hem kneep, hoe mijn vader wakker werd en hoe verbaasd
ik was dat ik geen straf kreeg. Of: hoe ik op de kalender ‘begin van de lente’ las - ik
was dus zeseneenhalf of zeveneneenhalf en een lentefeest organiseerde. Ik zeg dat
zo maar, ‘zeseneenhalf of zeveneneenhalf’, want toen ik achteneenhalf was, waren
we verhuisd, terwijl deze beelden aan Carlstrasse 38 gekluisterd zijn.
Ook de ‘Lila Villa’, want die is daar vlakbij. Het gebouw was helemaal niet paars.
Ik had voor mijn verjaardag een nieuw pak gekregen, bij Jules Rosenthal, de fameuze
Skatspeler, gekocht, en als privé-cadeau een ‘lila’ fluitje -alleen al van het woord
‘lila’ raakte ik in vervoering. Op de weg naar huis viel het, terwijl ik ermee speelde,
bij de voortuin van een villa door de tralies en bleek onvindbaar. Dat werd dan mijn
‘Lila Villa’. Trouwens, ik gold lange tijd als kleurenblind.
Onze eerste zangles in het eerste (?) schooljaar begon ermee dat ieder een lied
mocht zingen. Ik zong, voor zover je het zingen kon noemen, ‘Wir sind die
Dollarprinzessen, die Mädchen von reinem Gold’, een niet zo gemakkelijke wijs,
maar na zoveel ‘Puppchen, du bist mein Augenstern’ moest ik wel iets anders laten
horen. Ik zie me nog op het podium staan, maar mijn stem kan ik niet horen. Ik had
er trouwens geen, ik vermoed dat ik over niet meer dan twee toonhoogten beschikte.
Thuis lachten ze toen ik van de Dollarprinzessen vertelde en ik heb me er nog jaren
voor geschaamd.
Nee, geluiden herinner ik me eigenlijk nauwelijks uit die tijd. Wel geuren. De
urine waar mijn klassenbuur naar stonk, de weeë geur van consumptie-lijnolie in de
arbeiderswoningen, en de amandelgeurige rook van de locomotieven bij de spoorlijn.
Toch, ook een geluid. De poef-poef van de auto van Dr. Hoffnung; de tweede auto
in de stad na die van de pianofabrikant Niendorf. Mijn vioolgeluiden herinner ik me
ook niet meer. Het begon met een halve, toen kwam er een driekwart en ten slotte
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een hele viool - een marteling voor alle betrokkenen. Ik zie me nog in de les, in het
tuingebouw achter café Hennig. Je kon et ook achterom naar toe, via de brug over
de Nuthe.
Mijn vaders stem hoor ik natuurlijk nog, en wat ik me het beste uit die tijd herinner
is een gedeelte van een Duits gebed uit het Berliner Gebetbuch - elke vrijdagavond:
‘Er hat uns in der Urzeit berufen, seinen heiligen Namen zu verkündigen’,
onlosmakelijk verbonden met het herinneringsbeeld van de reusachtige wijzerplaat
(de ‘Uhr’) aan de muur van de speelplaats van onze school - zoals we in de klassen
zaten alleen zichtbaar voor de leraar, want het hoofd draaien tijdens de les mocht
evenmin als - veel later - op je polshorloge kijken.
Hoe mijn vader het laatste gouden 20-markstuk dat ik me herinner, bij de bakker
op de hoek uitgaf, zie ik nu nog en ook hoe ik van straat met een 1000 markbiljet
thuiskwam - een reclamenamaak. Dat ik voor moeder liever boodschappen bij
‘Weinberger (?)’ dan bij ‘Naundorf’ deed, vanwege het snoepje dat je daar kreeg,
en hoe ik een keer verstrooid - dat was ik als kind meer dan als professor - toch bij
Naundorf binnenliep, mijn zegje zei en er toen spijt van kreeg: ‘Nee, ik koop het
liever bij Weinberger want dan krijg ik een snoepje.’ Toen streek Frau Naundorf
over haar hart en gaf me een snoepje toe - ook weer zo'n incident waarvoor ik me
jarenlang heb geschaamd.
Meer dan voor mezelf heb ik me meestal voor anderen, vooral volwassenen,
geschaamd, bij voorbeeld eens voor mijn vader, toen hij bij een uiteenzetting aldoor
maar ‘Volksschullied’ in plaats van ‘Volkslied’ zei, of voor een inspecteur, die bij
een ondervraging in de klas de naam van de onderwijzer verkeerd uitsprak.
Een van de beelden die me levendig voor ogen staan is een oleografie van ‘Laat
de kinderkens tot mij komen’: Jezus aan de oever van de Jordaan - maar het leek
veeleer de zee, waar op het strand om hem heen naakte kindertjes speelden. Het is
de enige plaat die ik me uit mijn school herinner, uit het vijfde leerjaar, meen ik - en
wel om het bezoek van de inspecteur, die er de aandacht op vestigde om ons te vragen
wat er ons aan opviel. Het was een zich moeizaam voortslepend klassegesprek, waarin
de in-
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specteur zijn doel niet bereikte (of juist wel, naar gelang wat hij op het oog had
gehad). Eendrachtig en krampachtig spanden we ons in van alles en nog wat te
verzinnen dat ons - naar we zeiden - opviel, om te vermijden te bekennen dat kennelijk
het meest opvallende was dat alle kinderkens naakt waren. Het plaatje en de scène
raak ik niet kwijt. Wat bezielde ons, wat bezielde de inspecteur: was het een taboe,
dat het woord ‘naakt’ belastte? Had je niet kunnen zeggen dat ze geen kleren
aanhadden, maar liep je dan niet het gevaar dat de inspecteur doorvroeg ‘en hoe
noem je dat ook?’ Of was het dat je je als voyeur verdacht maakte wanneer je bekende
te zien dat iemand naakt was? Dat je geacht kon worden meer op je kerfstok en achter
je mouwen te hebben wanneer naaktheid iets was dat je opviel? Of was het een loer
die we de inspecteur wilden draaien door ons collectief van de domme te houden,
en was je bang het na de les zwaar te verduren te krijgen als je je niet aan die
stilzwijgende afspraak hield? Was de inspecteur zo naïef dat hij niet merkte dat hij
op de hak werd genomen? Of zo slim dat hij ons met zijn ogenschijnlijke naïviteit
op de hak nam?
Het doet me denken aan een veel latere gebeurtenis, toen we bij de eerder genoemde
schoolsadist een stuk Sallustius lazen, waar sprake was van lieden die hun vermogen
er ‘ventre et pene’ hadden doorgejaagd en niemand bleek te weten wat ‘penis’
betekende, want hoe riskant was het niet te bekennen dat je het wel wist? Of wat zou
je niet bij je klasgenoten voor een figuur slaan als je met zoiets als ‘mannelijk
geslachtsdeel’ voor de dag kwam? Toch was ik verbaasd over de reactie van de leraar:
‘Die preutsheid van tegenwoordig; vroeger stond het woord in het vers van de
genusregels.’ (‘Penis’, hoewel met vrouwelijke uitgang, is mannelijk. Mogelijk was
het er met de opkomst van meisjesgymnasia uitgeschrapt.) Blijkbaar waren we voor
de leraar toch al mannen onder elkaar.
Maar laat ik me niet verder op dit glibberige pad begeven. Wel jammer van de
anekdotes die ik op die manier moet overslaan.
Levertraan, ik zie de fles nog en de dreigende lepel. En die soms kleine riviervisjes,
‘Stinte’, waar ik van walgde, die moeder
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me ten slotte door ze te bakken toch smakelijk wist te maken. Spinazie en selderij het dreigende: ‘Und davon wird man gross und stark und kräftig.’ Twee keer per
week was er markt in onze plaats en ik zie nog de stallen met de riviervissen en mijn
moeder met het visnet voor mijn ogen - vlak bij de Pelikanapotheek met als wapen
een pelikaan die zijn jongen voedt - tevens ons stadswapen. Schuin tegenover was
een drogisterij, waar tijdens de oorlog (de Eerste Wereldoorlog) mijn moeder eens
de laatste voorraad nagelmesjes opkocht. Voor ieder van ons één. Ik heb het mijne
nog. Ook antiek dus!
Petroleumlampen had je voor de onmetelijke kelder en de nog grotere zolder. In
Carlstrasse 38 hadden we verder gas. Die gaslamp is later tot een elektrische
omgebouwd. Maar ik herinner me ook een restaurant buiten de stad, met
benzinelampen. Breitestrasse 33, een gloednieuw huis, van de zadelmaker
Kariedel-Schulze, had al elektriciteit. Ik herinner me nog boer Paul uit Neuhof, onze
leverancier, voor wie mijn vader het licht in de keuken aandeed met de woorden
‘God zeide, daar zij licht, en daar werd licht’.
We hadden vastrecht, herinner ik me, maar dat ging gepaard met een automatische
beperking van het verbruik - een voorziening die het licht deed flikkeren zodra er te
veel stroom werd gebruikt. Dubbele ramen hadden we daar en zware rolluiken, waar
telkens weer, als je ze te hard liet zakken, die optrekriem in de spleet van de rolluikkast
verdween - dan moest de trap erbij komen en de rolluikkast geopend worden om de
optrekriem weer te kunnen ontwarren en te pakken te krijgen, anders zat je in het
pikdonker.
Het best herinner ik me uit die tijd de keuken, want daar zat ik met Emilie, sinds
1912 ons dienstmeisje, mogelijk toen net van school, want toen de oorlog uitbrak
was ze verloofd met een Otto, die sneuvelde. Emilie had een andere achternaam dan
degene die ze haar vader noemde. Ik herinner me een scène - mijn ouders waren
uitgegaan. We zaten in de huiskamer, hadden een dobbelspel gespeeld en ze was net
met de kalender bezig om vast te stellen op welke dag van de week ieder van ons
jarig zou zijn. Toen bleek dat, vergeleken bij het jaar daarvoor de verjaardag
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soms één dag, soms twee dagen opschoof. Ineens ontdekte ze dat het met de 29e
februari te maken had - het moet dus 1916 geweest zijn. Wat me zo trof - ik heb het
niet vergeten - was Emilies opwinding over die ontdekking die ze net gedaan had en
de verbazing waarmee ik die opwinding gadesloeg.
Maar meestal zat ik bij haar in de keuken. Daar leerde ik dan van haar Schiller's
Glocke, drie of vier jaar eerder dan die op school aan de beurt zou zijn - gedichten
van Uhland en stukken uit Tell, waar ik ook nog lang niet aan toe was, en vooral
stenografie Stoltze-Schrey, op het muziekpapier van mijn vader. Haar
stenografie-brieven uit 1916, toen ik in Kolberg zat, zijn er nog, maar niet mijn
antwoorden. Bij het opruimen heb ik moeite gedaan de brieven te lezen. Het valt niet
mee als je ondertussen nog twee andere stenografieën hebt geleerd om ze nooit te
gebruiken en dus te vergeten. Ik begrijp alleen niet waarom ze de brieven met
‘Elschen’ tekende - dat moet een geheim tussen ons zijn geweest. Ze keek ook mijn
huiswerk na en ik herinner me nog hoe ze me op een ‘das’ in plaats van ‘dass’ betrapte
- in Stoltze-Schrey mocht dat, maar niet in spelling. Aan algebra was zij uiteraard
op haar lagere school niet toegekomen - mijn vaders kweekschoolboek, waaruit ik
dat vak leerde, herinner ik me nog. Het zag er niet meer zo best uit nadat ik het een
keer in een waterplas had laten liggen. Ze overhoorde me ook de Franse woorden in de vierde-vijfde klas - hoewel ze uiteraard alleen maar kon gissen of ik ze juist
uitsprak. Trouwens, op dezelfde manier overhoort thans de zevenjarige Daphne haar
twaalfjarige broer over de betekenis van ‘d.d’, ‘l.l.’, ‘jl.’, ‘e.a.’, enzovoort. Vreemd
dat Emilie toch nooit de behoefde voelde met en van mij nieuwe dingen te leren.
Waarom laten bepaalde herinneringsbeelden je niet los? In Tann op de sofa zittend,
zeven jaar oud vermoedelijk, met een langwerpig schrijfboek voor me, waarin ik
begin te noteren wat mijn ouders voor me hebben uitgegeven, voor schoolboeken,
voor het nieuwe pak, voor de reis. Of een jaar of acht oud, mijn wanhoop toen ik bij
moeders wekelijkse modetijdschrift met de knippatronen niet de obligatoire
kinderbijlage vond - ik zie me nog eindeloos repeterend rondlopen: ‘Die Kinderbeilage
fällt die-
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se Woche aus.’ Vooral het woord ‘ausfallen’ intrigeerde me. Of: hoe ik in de pauze
over de speelplaats lopend allerlei magische trucs verzon om te beletten dat de leraar
een fout in mijn proefwerk zou opmerken. Of hoe bij het soldaatje spelen een
passerende vrouw ons berispte: ‘Daar hebben we de echte oorlog aan te wijten’, en
hoe we erom lachten - met een verholen schuldgevoel, wat mij betreft. De lachend
verholen schuldgevoelens zijn een chapiter op zichzelf - een omvangrijk chapiter,
maar er schieten me geen andere voorbeelden te binnen.
Ik zou de datum moeten nagaan van het ‘Hochbahn’-ongeluk bij het ‘Gleisdreieck’
in Berlijn. Ik heb het vaak nagebouwd. En de totale zonsverduistering, was dat 1912?
Ik keek naar de zon met een paar negatief-foto-platen op elkaar. Mijn vader
fotografeerde. De donkere kamer herinner ik me niet. Wel de rode lamp en de
kopieerramen die je in de zon zette en de zwarte bakken voor het ‘tonen’.
Het moet op mijn zevende verjaardag zijn geweest dat ik dat mooie trekkarretje
kreeg, waarmee ik voor het huis van onze nieuwe onderwijzer, vlak naast het onze,
paradeerde (de onderwijzer die later de oorlog in moest). Het schooluitstapje herinner
ik me nog en dat hij op zeker ogenblik ons rond een boom bijeenriep: ‘Das ist eine
Lärche, und die wird mit “ä” geschrieben’, en hoe hij overhoorde: ‘wat is dat?’ en
verder: ‘Hoe wordt het gespeld?’, maar met de vinger naar zijn jonge echtgenote,
wat een geweldige grap was.
De verzen voor de naamvallen bij de voorzetsels in het Duits ‘unweit, mittels,...’,
‘mit, nach,...’, ‘durch, für,...’, ‘an, auf...’ zie ik nog, als ik ze herhaal, op de
respectievelijke bladzijden uit het derde leerjaar staan, de voorbeelden voor de zwakke
en sterke verbuigingen, voor zinsontleding, een bladzij rekensommen uit het vierde
met herleidingen van Schock, Mandel, Gros, Dutzend. Ik kan nog aangeven op welke
bladzijhoogte het eindeloze van buiten te leren gedicht ‘Roland Schildträger’ begon,
en waar het twee bladzijden later eindigde.
Ik zie me nog in de klas zitten, waar vooraan drie platen hingen ‘Sprich laut und
deutlich’, ‘Antworte in ganzen Sätzen’, ‘Bewahre Ruhe und Ordnung’, en de
onderwijzer, die zonodig
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stilzwijgend met de bamboestok naar een van de borden wees.
Mijn eerste Franse leesstuk uit het vierde leerjaar kan ik nu nog opzeggen en ook
de eerste Franse gedichtjes. Merkwaardig dat ik me van het onderwijs Frans zoveel
herinner, het klimmen op de impérial van een Parijse autobus, een jongen die zijn
oom, een rijke zijdefabrikant, in Lyon bezocht, een loket met een rij wachtenden,
die door omstandigheden omgekeerd bediend werden, waarop een der betrokkenen
opmerkte: de eersten zullen de laatsten zijn - een gezegde dat ik merkwaardigerwijs
het eerst in het Frans leerde kennen. Of ook weer uit het eerste boekje Frans: ‘je suis
enrhumé’, dat zo goed bij mijn normale toestand paste en waarin de extra ‘h’ mij zo
beviel. En ‘bernique’ (morgen brengen), dat in de woordenlijst met ‘ja, Kuchen’
vertaald was, hetgeen een onzer verleidde ‘Kuchen’ met ‘bernique’ te vertalen. En
ook in de woordenlijst bij Lyon ‘französische Stadt’, dat dan ook spoedig zo vertaald
werd. Een kennis van ons kreeg geregeld tijdens de Eerste Wereldoorlog het Journal
de Genève, de eerste Franse krant die ik las, met naast de Duitse de Franse
legerberichten. Het doet me denken aan mijn Franse vriend, de filosoof M. Schuhl,
die, terwijl de Zeppelins Parijs bombardeerden, in de kelder Faust zat te lezen.
Ik zie nog een reusachtige kaart voor me hangen, in een dorpsherberg, met daarop
afgebeeld de grenzen van het volgens de Alldeutschen uitgebreide Duitsland. Ik zie
me op een dag, mogelijk rond de jaarwisseling 1916/17, de krant spellen, toen het
leek of er een eind aan de oorlog zou komen.
Waarom deze beelden? Bij stukjes en beetjes voegen ze zich samen tot één beeld,
waaraan in verloren minuten een kwast verf wordt toegevoegd. Al het bezinnen
bestaat uit het herlezen van de laatste bladzijden die ik schreef.
Op het eerste na komen al deze ‘kiekjes’ uit mijn kinderjaren, zeg vóór de leeftijd
van tien/elf. Laat ik er met één sluiten dat qua tijd bij het eerste past. Ook weer een
sonnet - uit een andere collectie. Ook weer iets waarbij ik, als ik het lees, niets hoor,
alleen maar beelden zie.
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La malmaison
Bij brokjes stilte, alsof een schrijver
voor 'n punt zijn pen licht van 't papier,
is 's werelds goed- en kwaadheid hier
lang onderweg van haar bedrijver
op druppelwegen door een kier
naar haar ontbinder en beklijver
en wekt en dekt de ontspannen vijver
met rimpels rouw en goede sier.
Maar als ik wederkeer na jaren
dat elke herfst zijn lente snoeit,
zie 'k in 't hooghartige gebaren
aan onze sterf'lijkheid ontgroeid,
de zwaan nog door de vijver varen
als schrijvers hand die vleit en vloeit.

De foto met de zwaan is er nog.
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De stad
De ‘Mark Brandenburg’ stond eens bekend als de strooizandbus van het Heilige
Roomse Rijk - het was vóór de uitvinding van het vloeipapier, dus toen je de inkt op
het papier nog met fijn wit poeder droogde. Als die spotnaam ergens op toepasselijk
was, dan zeker op de omstreken van mijn geboorteplaats. Wel hier en daar een meertje
of moeras of beekje, maar voor de rest zand, dor of begroeid met rogge, spichtige
dennen, heide en jeneverbes. De Sandberg, vlak bij de stad, was puur zand met
bovenop, uit houten planken getimmerd, een zonnebad, door excentrieken gesticht.
In Nederland zou je zo'n geval van 25000 inwoners geen stad noemen. In vroeger
eeuwen was een stad iets met muren en poorten. Maar toen de gewoonte opkwam
eeuwfeesten te vieren, begon je in Duitsland de geboorte van een stad te dateren met
het tijdstip van de - soms vervalste - oorkonde waarbij een vorst of graaf aan een
plaatsje markt- of brouwrechten had verleend. In Luckenwalde hebben ze in 1981
weer zo'n eeuwfeest gevierd - het zevende of achtste, ik weet het niet.
Iets zuidelijker, zo'n twaalf kilometer van Luckenwalde, lag een echte stad, met
resten van stadsmuren en een prachtige poort, waar aan een ijzeren ketting een knots
hing met de spreuk: ‘Wer seinen Kinderen gibt das Brot und leidet nachher selber
Not, den schlage man mit dieser Keule tot’, waar een heel verhaal bij hoort. Jüterbog,
zoals dit stadje heette, was naar grootte maar een derde of een kwart van Luckenwalde,
van Wendische oorsprong, zoals ‘bog’ (Slavisch: god) aanduidt, met het spoorstation
van dezelfde naam door een paardetram verbonden. Trouwens, ook Luckenwalde
zou oorspronkelijk - ook Slavisch - Lugkien hebben geheten, waarbij dialectmatig
het ‘Kien’ met bos geasso-
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cieerd werd. Het kan allemaal in de kroniek van Reinhold staan, maar daar steek ik
mijn hand niet voor in het vuur. Trouwens, ‘Luckenkien’ voor ‘Luckenwalde’ was
heel gebruikelijk. De hele streek moet vanuit Vlaanderen in de 12e-13e eeuw
gekoloniseerd zijn. Een heuvelrug, iets zuidelijker, heette de Fläming, met als hoogste
top de Golm - ook al weer een Slavisch woord. Maar vele andere plaatsen daar en
elders werden ten onrechte als Slavisch opgevat; de uitgang ‘ow’ in Teltow, Rochow,
Gottow enzovort (met een w als in Nederlands ‘sneeuw’ uitgesproken) betekent
gewoon ‘ouwe’ zoals in ‘landouwe’.
Het enige authentiek oude in Luckenwalde was een prachtige markttoren met veel
specie uit grote zwerfkeien gebouwd - zeg maar 13e-eeuws - een vluchttoren in een
vijandige streek. Authentiek, maar minder oud, was het plaveisel van kinderhoofden
- alleen van de Wilhelmstrasse was het stuk waar onder meer het postkantoor en de
Höhere Töchterschule stonden, de burgemeester woonde en de firma Koele haar
brandspuiten fabriceerde, geasfalteerd. Authentiek was ook het ellende-kwartier ‘Die
Burg’, waar merkwaardigerwijs te midden van de armoe een van de rijke fabrikanten
woonde.
Dat de stad een parvenu was, kun je aan de brede straten zien. Ik gis maar wat,
maar ik denk dat de snelle groei omstreeks 1880 inzette, met Bismarcks
protectionistische handelspolitiek. Kleine kapitalisten - veelal joden - zagen kans
kleine industrieën te stichten waar de ongeschoolden uit de omliggende arme dorpen
een leven van aardappelen, lijnolie en af en toe een zoute haring konden verdienen.
De arme landarbeiders werden stadsarbeiders die zich de koning te rijk waanden.
Toch was er heel wat middenstand, ambacht en handel. Nogal wat joodse winkeliers
en een enkele joodse bankier en liefst drie joodse dokters, maar geen joodse advocaat.
Geen veehandelaren als in Tann, want als er rondom al iets groeide, dan was het
geen veevoer. In de oorlog 1914-18 kregen we zelfs nog een joods proletariaat Poolse textielarbeiders die in het tekort aan inheemse arbeidskrachten moesten
voorzien.
Luckenwalde lag dichter bij zijn spoorstation - met de legendarische kruier - dan
Jüterbog, het was zelfs al over de spoor-
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lijn heen gegroeid. Daar over het spoor, in de ‘Weinberge’, lag ook de joodse
begraafplaats, met een schitterend erfgraf van een der fabrikantenfamilies, een
geweldige steen met een vers van Rilke erop. Als ik het graf in gedachten zie, denk
ik aan de ‘Schnorrer’ (bedelaar) die in Frankfurt het erfgraf van de Rothschilds
bewonderde met de woorden: ‘Die Leute leben!’
Dat brengt me op de ‘Schnorrers’. In Luckenwalde waren er geen, maar geregeld
kwamen ze, van buiten, bij ons aan de bel trekken om van mijn vader uit de
Gemeentekas een mark te ontvangen, net genoeg voor een spoorkaartje naar Berlijn.
De normale bedelaar kreeg uiteraard veel minder, maar dan ook periodiek.
Het stadsplan zou ik nog in details kunnen uittekenen, behalve de ‘Siedlung’ die
er na de oorlog 1914-18 bijkwam, en een doorbraak in de oudere stad, waarover ze
me vertelden, kan ik er precies intekenen. In 1954 bracht ik een kort bezoek aan de
stad, het eerste sinds 1931. Toen was er in het stadsbeeld nog nauwelijks iets
veranderd en in de omgeving trouwens ook niet - een doods hoekje van de DDR.
Een foeilelijke stad, een ratjetoe van fabrieken, villa's, huurhuizen en sloppen. Een
bevolking, praktisch geheel protestants - inmiddels na de Tweede Wereldoorlog met
veel katholieken uit Pools geworden gebieden aangevuld en aangegroeid boven de
30000, maar vermoedelijk ook nu nog herkenbaar, anders dan Berlijn en Neurenberg.
Waarom zoveel woorden besteed aan die stad? Om de duizenden beelden die de
plaats oproept. Het klinkt sentimenteel, en een grootsteeds opgegroeide kan niet
begrijpen wat het betekent in een stad te zijn opgegroeid, waar de deur gemakkelijk
opengaat naar de achtertuin, de tuin naar de straat, de straat naar de stad, en waar de
stad bij stukjes en beetjes overgaat in de wijde vlakte van heide, bos en zand. Een
stad waar je je verbeeldt elkaar te kennen en door elkaar gekend te worden, waar je
bent opgegroeid, samen met de huizen en bomen, al heb je je er gemakkelijker uit
losgerukt. Van 1911 tot 1923 zat ik daar op school, op de Friedrichsschule, en tot
het eind van mijn Berlijnse dagen, midden november 1930, ben ik daar praktisch elk
week-
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eind teruggekeerd, met de vuile was in mijn rugzak heen en met schone terug.
In de clan Ehmann hadden ze andere ambities dan de Freudenthals uit Tann en
mijn moeder was er misschien de meest ambitieuze en de minst geslaagde van. Ze
had als zestienjarige voor een jolige onderwijzer gekozen; dus voor armoe, als je het
vergeleek met wat zij - onwennig - voor de rijkdom van haar ondernemende broers
aanzag. Ze had meer in haar mars dan al haar broers en zusters samen en minder in
haar portemonnaie dan de minste. Het was genoeg om zich goed te kleden, voor
feesten, boeken en toneelreizen naar Berlijn, maar het was niet genoeg om haar
eerzucht te bevredigen. In alles wat mijn vader ondernam, moest ondernemen, was
zij de motor. Ik herinner me - nog vóór 1914 - een werkplaats waar ze voor verwanten
in Berlijn lichte confectie lieten naaien of uitbesteden, die in reusachtige kisten heen
en weer werd getransporteerd. In de oorlog begonnen mijn ouders pensionnairen aan
te nemen. Dit was vermoedelijk de reden waarom we in 1914 van Carlstrasse 38 naar
Breitestrasse 33 verhuisden. Het geval breidde zich uit; we verhuisden (1916?) naar
een grotere woning, Grabenstrasse 29, met centrale stoomverwarming gestookt,
vanuit de kolenhaard in de keuken. Op het hoogtepunt zullen we zowat zeven à acht
pensionnairen hebben gehad. Uit Tann kwamen geregeld voedselpakketten, die een
bovenmaatse existentie in de oorlog mogelijk maakten. In 1921 verhuisden we
opnieuw, naar Dahmerstrasse 6 - een kleiner huis, met minder en ten slotte helemaal
geen pensionnairen.
Inmiddels heerste er een stormachtige inflatie in Duitsland. Begin 1923, bepaalde
de joodse gemeente, moest er maar een eind komen aan de salarisverhogingen, die
met die van het overheidspersoneel in de pas liepen. Mijn vader ging in zaken, het
laatste maandsalaris dat hij in 1923 opstreek, was minder dan de prijs van een
postzegel. Het zakendoen bleek maar een wisselvallig succes. Ondertussen, in 1923,
was ik gaan studeren, ik heb de studie zelf verdiend. We woonden toen bij ons kleine
fabriekje, Weinberge 6.
Geld verdienen betekende voor mij privé-lessen geven. Ik ben er vroeg mee
begonnen. Ik denk, met elf jaar. Of was het nog
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vroeger? Je zou zeggen dat, als je zo vroeg met onderwijzen begint, lange oefening
grote kunst baart, maar dat kan hard tegenvallen.
Ik dwaal af. Ik had over de stad willen vertellen, en ik ben weer met mezelf bezig.
Maar ik was een deel van die stad. ‘Ik heb u nog gekend toen u zó klein was’ - dat
hoorde je geregeld. En ik heb ze gekend, die oude lieden. Ik ken ze nog, als
moment-opnamen of wasfiguren, alsof mensen gedurende de twintig jaar dat ik ze
zag, niet veranderden.
Luckenwalde was een bolwerk van de socialistische partij, de SPD met al die
bastions zoals een ‘Konsum’ (coöperatie), arbeidersbibliotheek, vakverenigingen,
vrijdenkers voor crematie. Dat drukte onder het Keizerrijk op de stad geen politiek
stempel, want in tegenstelling tot het Rijk heerste er in Pruisen en in de gemeenten
het ‘Dreiklassen Wahlrecht’, dat de kiezers naar hun belastingopbrengsten in drie
klassen verdeelde, met in de gemeenteraad van elke klasse evenveel
vertegenwoordigers. De eerste klasse bestond uit een handvol kiezers en ik herinner
me het opzienbarende schandaal toen de joodse grootwinkelier uit de eerste klasse
de naam van de nachtwaker op zijn kiesbiljet zette. Mijn vader was een vrijzinnige,
die bij een ‘Stichwahl’ wel eens SPD zal hebben gekozen - Ewald was onze
SPD-kandidaat bij Reichstagswahlen. Na de omwenteling werd vader ‘democratisch’,
maar mijn moeder liet het daar niet bij en sleepte hem mee naar de SPD, waar ze ten
slotte beiden nog ondergeschikte functies vervulden - ook weer iets om met de joodse
gemeente in conflict te komen.
Je zou er hele hoofdstukken aan kunnen wijden, maar je mag het in elk geval niet
overslaan: het antisemitisme. Het is echter in zijn wortels en uitingen een te complex
fenomeen om in enkele regels te worden afgedaan. Als kind kwam het allereerst in
zijn religieuze vorm op je af. Je werd voor jood uitgescholden: ‘Jullie hebben onze
Heiland gekruisigd.’ Ook minder kras werd je soms als jood behandeld, op school
of elders. Maar dit was niet de kern van de zaak. Waar het op aankwam was dat je
zelf mensen classificeerde: dat je van deze of gene wist wat hij over de joden dacht
- of hij een ‘roosje’ (antisemiet) was of een ‘goede goj’. Als
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jood was je allereerst anders dan alle anderen, zoals een katholiek, een zigeuner, een
neger (ik herinner me een keer, in Berlijn: iedereen keek om naar zo iemand), een
Fransman. Anders zijn is iets ambivalents - negatief of positief. Nog belangrijker
was wat er over joden (en anderen) geschreven en gedrukt werd. Daaraan kon je
ongeveer relateren wat er over ze gedacht werd. Trouwens, tot op heden zijn ook de
synoniemen waarvoor en de combinaties waarin ‘jood’ in woordenboeken staat, een
goede informatiebron. De jood als woekeraar paste slecht in het milieu van mijn
geboorteplaats. Dat hij gemiddeld hoger op de sociale ladder stond dan de gemiddelde
christen, zal zeker een rol hebben gespeeld. Maar het voornaamste element, en dan
vooral in intellectuele kringen, was de twijfel aan zijn ‘Deutschtum’, aan zijn
patriottisme.
Toch was het een uitzondering als een jood het er dubbeldik oplegde om zich als
Duitser te bewijzen. Als jood was je krachtens je opvoeding net zo Duits als de
anderen om je heen, en naarmate je meer literatuur las of aan muziek deed nog een
tikkeltje meer dan de anderen, althans in zeker opzicht. Je moet wel een racist of
extreem aanhanger van Cyril Burt, Jensen en consorten zijn om te geloven dat je
sociale en culturele gedragspatroon door je chromosomen bepaald is en niet door het
milieu. Wel, voor een deel was je milieu joods, maar je speelde op straat en ging
naar school met het gros, vierde op 27 januari ‘Kaisers Geburtstag’, op 2 september
de overwinning van Sedan, in 1913 honderd jaar ‘Völkerschlacht bei Leipzig’, zong
‘Deutschland, Deutschland über alles’ of bloeddorstiger liederen, leerde dat de
Fransen gedegenereerd, de Italianen zakkenrollers, de Polen vuil, de Engelsen
handelaren, de negers menseneters waren en de Chinezen vlechtstaarten droegen (en
het laatste klopte nog ook). Je las en leerde de heldendichten van Grieken en
Germanen, zij het dan in een prozaversie, de Germaanse mythologie van de Edda
(naast de Griekse en Bijbelse), de glorieuze geschiedenis van het Duitse volk, wachtte
voor de Kyffhäuser op de komst van Barbarossa die het 1000-jarige rijk zou stichten
en had er geen moeite mee boerenknollen te transformeren in vurige toernooipaarden.
Integendeel, als je een snaar was die méétrilt, was je voor die
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invloeden gevoeliger dan anderen, een tikkeltje Duitser dan de ‘echte’ Duitsers, en
naarmate je de Duitse taal en letteren beter beheerste, kon die gevoeligheid groter
zijn. Alleen met dit in je achterhoofd kun je het ‘alldeutsch’ gedrag van een Martin
Buber in de Eerste Wereldoorlog begrijpen. ‘Am deutschen Wesen wird die Welt
genesen’ - ik weet niet wie dit gezegd heeft, maar velen hebben dit gedacht, ook
onder de joden. Het lijkt gezocht, wortels van het nazidom in de Duitse romantiek
op te sporen, maar wie Duits is opgevoed kan getuigen dat er iets van waar is. Heine
als stamvader van het nationaal-socialisme - het lijkt gek, maar als hij nog leefde,
zou zijn ene helft bevestigen dat zijn andere helft zoiets was. Zijn ene helft - het valt
ook niet te loochenen, politiek was de jood linkser dan zijn gemiddelde tijdgenoot.
Aan de namen van Marx en Lassalle zijn er nog heel wat toe te voegen. Ook dat was
een milieukwestie, en bovendien: bij rechts was het antisemitisme kind aan huis.
Haast alle rechtse kranten waren openlijk of verholen antisemitisch en bij de linkse
zat de journalistieke intelligentia, met nogal wat joodse inslag.
Ik ben weer afgedwaald, maar mijn plaats in mijn geboortestad was mede door
deze factor bepaald, trouwens ook mijn plaats op school. Mede - doch niet alleen
daardoor en ook niet in overwegende mate. Discriminatie is een o zo gemakkelijke
verklaring als je je verongelijkt of geïsoleerd voelt, en aan de andere kant wekt het
gevoel gediscrimineerd te worden reacties op van verongelijking en isolatie. Toch
was zo'n klas een hechte gemeenschap; zo hecht dat je de leerlingen onder en boven
je nauwelijks kende en dat een nieuweling moeite had de cirkel te doorbreken.
Maar dat was niet de enige kring. Je leeft - en dat geldt voor iedereen - in
verschillende kringen die soms maar weinig raakpunten vertonen. De kring van het
gezin - door het grote aantal pensionnairen vrij groot; de kring over het hele land
verspreid van ooms, tantes, neven, nichten. De joodse gemeente. Je vrienden. En dan
de geestelijke aura die je om je heen vormt, waarvan deze en gene hier en daar
deelgenoot is.
En om er weer op terug te komen: de stad. Wat kan zo'n stadje bieden? Meer dan
je denkt en toch misschien minder dan waar
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je recht op had. Thuis had je boeken en er waren de bibliotheken, maar letteren is
een ruimer begrip. Een museum hadden we niet, maar musea waren er wel in Berlijn,
op vijftig kilometer afstand, en het eerste waarmee ik in aanraking kwam, nog vóór
mijn studie, was het expressionisme, in het ‘Kronprinzenpalais’. Met de Rembrandts
en Oud-Babylonië en wat er nog meer op het ‘Museuminsel’ te zien was, kwam ik
pas tijdens mijn studie in aanraking, met de schilderkunst onder leiding van Fischel.
Wat viel er in zo'n stadje te beleven? Het einde van de oorlog, de politieke
instorting, was tevens het begin van een politiek leven, zo intens als Duitsland en dit
stadje nooit hadden gekend. Maar er was ook zoiets als een culturele revolutie, een
geestelijke reactie op nederlaag en armoe. De Volkshogeschool - een leraar van onze
school, die helaas nooit mijn leraar is geweest - was er de instigator van: concert,
toneel, lezingen - om er één te noemen: Paul Östreich van de Entschiedene
Schulreformer. Het Dagboek geeft op blz. 1499-1501 een indrukwekkend beeld. En
dan had je op vijftig kilometer afstand altijd nog Berlijn - ik denk dat ik niets van
Reinhardt heb gemist.
Maar wat deed je zelf met wat je las, zag en hoorde? Hoe creatief was je zelf?
Schrijven - meestal poëzie, en als het proza was, een soort filosofie. Natuur- en
scheikundeproeven, om wat onder handen te hebben. Schaken, met een vriend en in
clubs, praktijk en theorie, problemen oplossen en componeren. Muziek - dat mag
geen naam hebben. Alleen geen wiskunde. Dat wil zeggen: met twaalf jaar was ik
aan differentiaal- en integraal-rekenen toe, en eer ik begon te studeren had ik al heel
wat van universitair niveau gelezen. Maar één ding kwam totaal niet in me op: zelf
wiskunde te produceren, zoals ik poëzie, filosofie en schaakpraktijk en -theorie
produceerde. Geen ogenblik vatte ik het idee op dat wiskunde iets was om zelf voort
te brengen, maar dit had alles te maken met de wijze waarop je met wiskunde - op
school en buitenschools - werd geconfronteerd. Daarbij stond al vanaf, zeg, mijn
negende levensjaar vast dat ik eens wiskunde zou gaan studeren. Maar in het stadje
en ook elders kwam ik met niemand in aanraking die me had kunnen vertellen wat
wiskunde nu echt was, behalve dan wat er uit de boeken op me afkwam.
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Pas in mijn eerste studiejaar ging ik dat beseffen. Vreemd dat ik me toen - op veel
te laag niveau - een probleem stelde dat ik pas ruim dertig jaar later echt zou
aanpakken.
Hoe zou mijn leven zijn verlopen als ik vroegtijdig een echte wiskundige zou zijn
tegengekomen, iemand die de wiskunde in je had weten te stimuleren? Mogelijk had
ik dan als vijftien- of zestienjarige wiskundig werk geschreven in plaats van gedichten.
Zou het de moeite waard geweest zijn? Per slot van rekening heeft de wiskunde in
mijn leven niet zo erg veel betekend en als ik er eerder mee was begonnen, had dit
best nog minder geweest kunnen zijn.
Weer ben ik afgedwaald. Alleen om uit te leggen dat ik in die stad de enige
wiskundige was of, laten we zeggen, degene was die zich verbeeldde de enige
wiskundige te zijn. Het eindexamen betekende ook het einde van deze illusie.
Het betekende nog niet: afscheid van die stad. De zeven jaar studie - God, hoe
lang - waren een symbiose van Berlijn en Luckenwalde in mijn leven - profiteren
van allebei. Stadspolitiek en de grote politiek, Arbeidersjeugd en de vakantietochten
met de wis- en natuurkundigen van de ‘Mapha’. Vrienden uit Berlijn in Luckenwalde,
met Luckenwalders op stap in Berlijn.
De kleine stad. In de Tweede Wereldoorlog droomde ik eens dat ik hem kapot had
gebombardeerd, en in de laatste oorlogswinter, de hongerwinter, droomde ik haast
elke nacht dat ik weer thuis was, in die kleine stad, me schuilhield in tuinen en
tuinhuisjes, waar ik als kind ‘schuilhokje’ had gespeeld.
Ik ontmoet ze nog weer eens, op reünies, de jongens van mijn school en mijn klas
en hun vrouwen die met mijn zuster school waren gegaan. Op mijn zesenzeventigste
verjaardag kreeg ik van Thijs een stenen bierkruik, op een rommelmarkt in Nederland
gekocht, van de Wirtegenossenschaftsbrauerei GmbH in Luckenwalde.
Dit hoofdstuk is gelukkig af. Moeizaam sleept mijn pen zich over het papier. Zo
doodernstig - het is niet mijn manier van schrijven. Geen lach, geen glimlach als ik
herlees wat ik geschreven heb.
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Intermezzo
In 1951 was ik voor de vijfenzeventigste verjaardag van Erhard Schmidt, een van
mijn leermeesters, in Oost-Berlijn. Vertrouwd. Herkenbaar. Onveranderd: de wijde
straten, de lange gevelmuren - de leegte erachter was verborgen. Het was doodstil.
Geen tram, geen auto, geen mensen. Net zondag. Op vakantie is het altijd zondag.
Een uitstapje naar Luckenwalde in de ‘Zone’ dat ik mij had voorgenomen, werd me
niet toegestaan.
In 1954, bij de Riemann-Tagung, was Berlijn al onherkenbaar - gesloopt, herbouwd.
Toen lukte het wel. Ik kreeg van de Akademie een auto en een chauffeur die me
heen- en terugreed. Een verhaal daarover verscheen op 4 december 1954 in De Groene
Amsterdammer, met H.F. getekend, al werd de titel: ‘Ik vind mijn verleden terug’,
in plaats van ‘Omweg naar een graf’ zoals ik het had genoemd en nu weer noem.
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Omweg naar een graf
‘Doe het niet,’ zei hij tegen me. ‘Je neemt je illusies mee en je brengt de ontgoocheling
van je leven thuis. Dat stadje leeft in je herinnering, mooi en groot, omdat je daar
geboren en getogen bent, en het is je dierbaar. Maar je hebt het in vijfentwintig jaren
niet gezien, je bent ondertussen vijfentwintig jaar ouder geworden. Je ziet het nu met
andere ogen. Ik zeg je alleen maar: het is daar allemaal zo intens lelijk, zo intens
dorps, het is een dooie boel. Ga er niet naar toe,’ zei hij.
‘Je hebt gelijk,’ zei ik. ‘Ik weet het best. Het is lelijk en dorps, en het is een dooie
boel, maar dat zoek ik ook: een begraafplaats, een graf, een dode. Uit mijn léven is
dat allang verdwenen, het was immers maar de eerste helft van mijn leven.’
Het ijzeren gordijn werd opgelicht, ik kon eronderdoor. Veel ijzer zat er niet aan,
het was maar een houten slagboom. We reden door een land dat ongevraagd zijn
geschiedenis vertelt, tussen eindeloze akkers en bossen door. Door dorpjes en
miniatuurstadjes, met een kerk, een stadhuis, een school, een apotheek, wat winkels,
een hoefsmid, een schoenmaker, een bakker, en met een plein vol linden. Weinig
stadjes en dorpen en zelden een huis aan de kant. Geen welvarende boerderijen, maar
akkers en bossen. Daar in de verte liggen misschien het herenhuis van de adellijke
eigenaar dezer gronden en de stulpen voor zijn arbeiders, halve lijfeigenen, zo was
het vroeger tenminste. Een oorlog en een pennestreek hebben deze duizendjarige
rechtsorde omvergeworpen, maar in velden en wegen is niets veranderd. Een paard
trekt een lege ladderwagen, of een kar van de zuivelfabriek met lege bussen, of een
oogstwagen met aardappelen, en straks - wie zal het weten? - zal een os of een paard
de ploeg door het zand van de lichte akkers trekken. Daar kruisen we het smalspoor,
er groeit
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geen gras tussen de rails. Zal straks de stoomtram ons kuchend en luidend tegemoet
rijden, als een monster, dat weigert te sterven? In bos en veld zijn wij haast de enigen
op de weg. Er zijn ook zoveel bossen, velden en wegen in deze dunbevolkte streek,
waar ieder zijn eigen gang gaat.
Het is een vreemd geval. Ik ben al niet ver meer van huis. Ik ken de naam van elk
dorp, maar de dorpen zelf herken ik niet, ofschoon hun huizen oud en verweerd zijn.
Ook bossen, akkers, heuvels en meren herken ik niet, ofschoon dat koele,
ongenaakbare landschap mij wel vertrouwd is. Maar zó ziet het er overal uit, vijftig
of honderd kilometers in het rond, en alleen de borden aan de rand van de dorpen
kunnen me vertellen dat ik mijn doel nader.
Dan weer een onafzienbaar woud. Rechts en links stijgen de glaciale duinen steil
op, zwaar bebost met hoge dennen. Ineens hoog boven hier de watertoren en ginds
het café met de speeltuin - ‘ziekenhuis’ vermeldt een bord. De heuvels worden lager.
Een elzenbos in felle herfstkleuren kondigt de rand aan van het stroomdal uit de
ijstijd, waarin de stad moet liggen, aan een riviertje van drie meter breed. Nog enkele
meters, en boven de weilanden met de populieren, waar we 's winters op schaatsten,
wanneer ze ondergelopen waren, verrijst de brede silhouet van huizen,
fabrieksschoorstenen en de rode Jacobuskerk. Daar komen al de eerste huizen, een
tuindorp aan de rand van de stad, dat ik net nog heb zien bouwen, een vreemd kwartier
voor mij, dat zich met een vreemde bevalligheid aan de boezem van deze stugge stad
koestert.
‘Rij langzamer,’ vraag ik de chauffeur. Op de hoek staan twee huizen, die daar
vanouds stonden, zolang als ik me iets kan herinneren. Ik zou eens moeten kijken of
ze daar nog die ouderwetse mechanische drukbellen hebben. Maar nee, rij door, de
hoek om, dát is mijn weg. Dat is een welbekende straat. Ik heb hem duizenden keren
gelopen, met mijn tas onder mijn arm, naar school en van school. Ik heb een tas bij
me, ik zou kunnen uitstappen en doorlopen, zoals ik veertig jaar geleden deed. Want
niets is veranderd sindsdien. We maken een omweg, zeg ik, en enkele honderden
meters verderop stoppen we bij een hek. Niet voor
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die hoge stoep. Die was voor de leraren. Wij gingen achterom over de speelplaats,
langs het onderhuis, waar de claviger woonde. Zo doe ik nu ook.
De vrouw van de claviger doet open. ‘Och, waar komt u vandaan, en hoe gaat het
met uw zuster? Weet u nog dat theater met die vlechten?’ Ja ik weet het nog. Van
Vader mocht het geen Bubikopf wezen, maar op een dag kwam ze van een fietstocht
thuis, met verschroeide haren, die bij het kampvuur in brand waren gevlogen. Zij
huilde dikke tranen om haar mooie vlechten, maar nu was er niets meer aan te doen,
en het moest wel mogen van Vader, dat kortgeknipte haar.
Ik ga de school binnen. Geen steen is daar veranderd, geen spinneweb, zou ik
zeggen, maar ik heb daar nooit spinnewebben gezien. Alleen de stenen trap is in mijn
herinnering hoger en somberder geweest, en de tegels onderaan leken me nu wat
donkerder dan weleer. De hal boven zag er altijd zo uit, en de vleugeldeur naar het
Allerheiligste, waar rector en leraren zetelden, is er ook nog. Alleen klopt mijn hart
niet meer, als ik hem open doe. De docentenkamer - nee, die herken ik niet. Maar
hoe zou ik ook? Ik heb hem maar een enkele keer betreden, en dan nog met
neergeslagen ogen, het laatst toen ik van een rij geweldenaren in jacquets en
pandjesjassen mijn diploma in ontvangst nam.
Nog een trap hoger! Ik herken elke trede, en de kwispedoor is er ook nog, helder
wit zoals toen. Ik zou nog eens moeten kijken of er nog iets rest van wat ik toen in
de bank heb gekrast.
Ik ga het klaslokaal binnen. Het zijn de laatste minuten van de les. Hier is dertig
jaar lang geen tafel of bank of stoel verplaatst, en de leraar, een der laatsten van de
oude garde, is in dertig jaren geen dag verouderd. Alleen de jongens vallen me tegen.
Toen ik hier zat, waren wij al geen jongens meer, maar heren, dunkt me. We droegen
geen trainingspakken en geen ribfluweel, maar nette colberts met boorden en
stropdassen.
Toen heb ik de jongens daarstraks gevraagd... - vertelt de leraar mij - en dan legt
hij mij met een stuk krijt op het bord de vraag uit, die geen van de jongens heeft
kunnen beantwoorden. Gelukkig ken ik mijn lesje van dertig jaar geleden nog. Ik
had niet graag een slechte beurt willen maken.
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Ik ga op een tafel zitten. Dat deden we toen ook, maar dan moest er geen leraar bij
zijn. Mijn oude leraar zit ook op de tafel, en dan zal het wel mogen. We praten, en
ik kijk door de brede ramen naar de overkant, waar, zoals overal in deze stad, huisjes
van één en huizen van vier verdiepingen elkaar afwisselen, en gepleisterde zijgevels
het uitschreeuwen van de lelijkheid en de vieze verf der opschriften. Ik toets en
vergelijk, en elke vlek klopt met mijn oude herinneringen.
Het is jammer, maar ik moet verder. Straten, huizen, winkels. Wat toen verweerd
was, is het nu nog net zo, wat er toen verzorgd en netjes uitzag, heeft niets van zijn
glans en frisheid ingeboet. Ook de verwering heeft hier halt gehouden. Op één
naambord, dat me vreemd lijkt, volgen tien, die de jaren hebben getrotseerd.
Daarginder is een gaping in de huizenrij; daar stonden eertijds bewoonde bouwvallen,
de enige die het hebben begeven. Maar de trotse markttoren, duizend jaar oud, uit
grote zwerfstenen met veel mortel gebouwd, staat er nog. Ik had de indruk dat hij
vroeger langer en slanker was.
We rijden al weer om. Ik heb nog niet genoeg gezien. Dan ineens zit ik bij een
hartig hapje met twee klasgenoten. Zoiets deden we toen niet. Of alleen stiekem.
Wanneer ik hun verhalen zou moeten geloven, is er ondertussen veel veranderd in
de wereld, tot in dit stadje toe. Maar als ik uit het raam kijk, weet ik stellig dat er
niets van aan is. Dat zijn nog dezelfde bomen, dat is dezelfde wingerd. En op de
keper bezien is ons gesprek ook maar het vervolg op het laatste ‘tot straks’, dat we
elkaar toeriepen, vijfentwintig of dertig jaar geleden. Want heus - ik merk het nu pas
- ik spreek ineens weer het onmiskenbare dialect van mijn geboorteplaats en de stoere
taal van de gymnasiast van weleer, die uit een dertigjarige vergetelheid is opgeborreld.
Het is weer ‘tot straks’, want ik heb een doel. Maar ik ga nergens naar binnen.
Ook niet mijn geboortehuis, want het ledikant met de glimmende geelkoperen ballen
staat er toch niet meer, en de houten uil hangt niet meer aan de muur. Maar de
vreselijke hond loopt daar weer. Nee, het zal zijn achterkleinzoon zijn, en ik zit in
de auto, en nu is hij bang voor mij.
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Ik heb een doel, dat ik op omwegen benader. Want ik moet het snoepwinkeltje nog
zien en de paarse villa. Hij is niet paars meer, maar hij is het ook nimmer geweest.
Op mijn derde verjaardag kreeg ik een paars fluitje, en op dezelfde dag verloor ik
het. Ik streek met mijn hand langs de tralies van het tuinhek toen ik op straat langs
die villa liep, en toen viel het fluitje erdoor en werd niet meer gevonden. Ik werd
lang als kleurenblind versleten, omdat ik er zo'n vreemde benamingen op na hield
als ‘de paarse villa’. Maar hoe zou een volwassene kunnen begrijpen, dat een tuin
en een villa paars worden, wanneer ze je een paars fluitje hebben ontfutseld. - O ja,
die villa is nog even paars, maar ik zal het fluitje liever niet gaan zoeken, want ook
die tuinkabouter is verdwenen. Tuinkabouters hebben geen achterkleinzoons.
Nu wordt het menens. Het kan niet missen. Ik ken die weg op mijn duimpje. Dit
huis zag ik afbranden en herbouwd worden. Bij die spoorlijn speelden wij met de
lorries, toen ze hem verbreedden. Vijfentwintig jaar geleden heeft iemand deze stad
in een grote kast gezet. Even afstoffen, en hij is weer net zo mooi als toen ik in deze
straten speelde - mooie lelijke stad.
We stoppen voor de begraafplaats in het bos. De man is niet thuis, en de vrouw is
niet van hier, dat hoor je wel. Ze bladert in een kaartsysteem. Maar het dochtertje
weet het wel - het graf met de jodenletters. Ik volg haar over de bospaden. We hoeven
niet ver, naar het oudste deel van de begraafplaats. Dát is die plek, luttele vierkante
meters, mijn laatste bezit in deze streek. Van drie kanten beschermd door een heg,
midden tussen de dennen. De grafheuvel is begroeid met klimop, het zand eromheen
is netjes aangeharkt, een week of twee geleden wellicht voor het laatst, want enkele
droge dennenaalden liggen op de lichte aardkruinen. Het is het enige verzorgde graf
in de omtrek. ‘De gedachtenis van de rechtvaardige is een zegen’, staat in Hebreeuwse
letters op de steen. Enkele fijne craquelures in de zwarte verf van die letters - dat is
het ganse werk dat de tijd hier heeft verricht. Zelfs de bomen schijnen niet gegroeid
te zijn. Vijfentwintig jaar lang was het hier louter vrede. Het is ook zo stil hier in het
bos. Hier houdt alles halt, zelfs het geluid. Alleen de vink in de boom doet zich horen.
Maar hij is hier thuis, hij in de kruinen, zoals
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Moeder bij de wortels van de bomen en van het klimop in de grond.
Vijfentwintig jaren zijn zo ongeveer de eerste seconde van de eeuwigheid, een woelige
seconde leek het ons, en toch is het maar een fijne craquelure geweest op een zwarte
letter, die de gedachtenis van een rechtvaardige boekstaaft.
Ik neem de bloemen weer mee. Hier mag niets verwelken.
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Jiesgadal* (Havelte 1944)
't Is 8 augustus weer, de 16e 8 augustus in het zwijgende prieel, en die geen vrienden
in de drukke kring meer bindt van gast en gastvrouw en het blij genieten van het
zomerfruit in 't kruim'lige gebak.
't Is 8 augustus weer, de 16e 8 augustus, sinds de kring verbrak. Gij zijt de band
geweest, die veel verbond, en hebt de band, die veel verbond, verbroken.
Toen stierf de kat, de hond ging eigen wegen, het paard werd ziek, de gasten werden
moe en schaars de feesten. De een na de ander keerde niet terug. Want geen prieel
is groot genoeg, om wat in verten is verstoven te bevatten.
In 15 jaren is zoveel gebeurd, en enkel de zwaluw wordt het niet gewaar en keert
terug en broedt als steeds in 't lover van het zwijgende prieel.
Het zwijgt voorgoed. Maar zou ik het herkennen? Wie vuur en bijl en onkruid weerde,
kon de tijd niet weren, die de dingen bij hun schaduw pakt en met de schaduw ding
en wezen sloopt, om in het gruis hun vormen te herscheppen.
Niets blijft zichzelf of het verandert mét de dingen, die 't omgeven. En gij? En zou
ik u herkennen? Ik was niet bij u, toen gij afscheid naamt, en heb uw laatste zegen
niet ontvangen.

*

Eerste woord van het gebed voor de dodenherdenking
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Ik heb u nooit gemist, en ik herken u steeds.
Wat heeft de verte u toch slecht verborgen op plaatsen, waar ik zelf te vaak vertoef,
en die vibreren van uw verend vlugge stap, wanneer ik peins. Daar staat gij voor mij,
prijzend of verwijtend, of achter mij als vorsend spiegelbeeld, of als betoog, dat uit
de warme hartstocht in uw stem en zonder woorden lange zinnen spreekt.
Ik zie en voel tot in de knokkels en de vingertoppen van uw smalle blanke handen
uw helderhoge rimpelloze voorhoofd speurend en ontzaglijk peinzen en zie en voel
uw donkerfelle ogen het onbegrepen onbegrijpelijke grimmig straffen.
Want ieder vervolmake zijn bezonkenheid. En uw bezonkenheid bij ons was vlijt.
Ik zie u niet meer achter het fornuis of in de moestuin of in 't keldertje. Een andere
verdrong u daar voorgoed. Maar in haar zuchten, als de naald de draad niet pakt,
verneem ik soms het uwe en het klinkt, gelijk het altijd klonk nabij alsof, onhoorbaar
ver de ganse mensenheid zuchtte, onder het leed, dat mét de mensheid zich
vermenigvuldigt. Ik schrik dan niet, want ik herken uw kwaal en hartstocht liefde,
die u, maar niet zichzelve kon verteren.
En dat stelt mij gerust. Ik weet en 't streelt mij, dat geen worm aan u geknaagd heeft,
dat gij verbrand zijt in de vlammen van uw trots, die overwon en steeds nog overwint.
En God, dien gij ten langen leste hebt gehaat, maar nooit verloochend (al dacht gij
't zelf) vergeldt uw trots met uw bezonkenheid, en dat stelt mij gerust.
Wat mét ons leeft, is één zoals het is. Het is zijn eigen laatste beeld, en and're zijn
er niet, die met ons leven. Portretten sterven in de barensweeën van wie ze schiep,
of 't was een meester, die de toekomst kende. En wat gestorven is, herkent men niet.
Maar in uw jeugdportret schittert gijzelf. In 't achteroverwerpen
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van uw hoofd en golvend kapsel slingert de zestienjarige, die bloost, haar lange
bruine vlechten in haar nek, en ik herken u aan uw trots op uw bekoorlijkheid. Die
hield met haar en u gelijke tred en was van u. Want alles, wat in u bekoorlijk was,
was schoon.
Zo was 't beschikt, en daarom mocht gij niets bij ons voltooien. Ook niet uw leven
- meet het niet bij jaren, maar bij seizoenen van geluk en leed, en bij seconden, die
van feest en hartstocht tint'len.
Seizoenen, feesten, hartstocht en seconden, en gasten in het gonzende prieel - gij zijt
de band geweest, die veel verbond, en hebt de band, die veel verbond, verbroken. Ik
heb u nooit gemist, en ik herken u steeds.
Ga dan, terwijl ik zuchtend lange regels schrijf, voorbij het raam, of sta voor mij
wanneer ik opkijk van de zwaaislag met de moker, en vrees niet, dat ik schrik! Ik
zal u zo begroeten en omhelzen, als men een vriend omhelst, die lang afwezig was,
want ik herken u steeds.
In 15 jaren is zoveel veranderd.
En gij?
Misschien vergis ik mij.
Misschien...
Het nieuwe weifelt lang. Wat nieuw uw stem omlijst, is vóórnoch nagalm uit een
vreemd verschiet, maar iets uit ú, waar uw geluid in stroomt, als water stroomt in
water. Het spreekt de taal van uw gedachten, maar niet úw taal. En met een stem,
die niet betoogt, maar die omhelst. Zo rijst gij langzaam, dunkt mij, op de steile straat
der stilte en koestert met uw blanke hand wat gij bemint en in uw gonzende prieel
vergaart.
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En ik herken u steeds. En naast u, wie de naaste bij uw hart was, en naast uw kind'ren
kind'ren van uw kind'ren. Gij licht uw leed uit 't hart der onderdrukten, die gij bij
ons altijd hebt hulpeloos verhoord, en scheldt uw straffen kwijt voor 't kwaad der
onderdrukking.
Zo galmt uw stem.
Misschien...
Misschien omhelst uw liefde reeds de verste sterren en laat het onbegrijpelijke
onbegrepen. In 15 jaren is zoveel veranderd.
En gij? Blijft steeds uw laatste beeld, dat leeft en nooit veroudert - geen dag, geen
oogwenk zelfs in 15 jaren. En ik herken u aan uw jeugd. In 15 jaren bleef uw golvend
kapsel bruin, bleef rimpelloos uw helderhoge voorhoofd en blank de hand, die zijn
gedachten streelt en meedenkt. De wijde ruimte tintelt van uw stap.
Wat is de wereld groter dan een klein prieel! Maar als wij groeien, wordt een wereld
klein.
We zien elkaar weer. Ik zal grijsaard zijn, en gij bleeft jong. Uw oog bleef open, en
uw mond beweegt in woorden. Ge spreekt tot mij. Ik hoor uw warme stem. Maar
roep mij nimmer in de taal, die ik verleerd ben, en luister goed, als ik mijn stem
verhef!
Ik spreek. Ik noem u Moeder.
Moeder!
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Karl Helling
Hij was iets ouder dan ik. Vanaf de eerste schooldag zaten we zes (negen) jaren lang
in dezelfde (parallel)klas. Hij was de zoon van een boekhouder, uit een erg
kleinburgerlijk gezin; boeken waren er nauwelijks in huis. Wanneer we elkaar voor
het eerst opvielen, weet ik niet. Het zal in het vijfde of zesde leerjaar zijn geweest.
Allengs werden we dikke vrienden. We zagen elkaar praktisch dagelijks; voor
gesprekken over natuur- en scheikunde en proeven en om te schaken. We waren op
het schoolplein samen, wandelden met elkaar, pratend en (blind) schakend.
Lichamelijk was hij mijn volstrekte antipode; mager als ik, maar dan gespierd, de
snelste sprinter en schaatser van de klas. Ik heb zo achteraf de indruk dat hij op alle
gebieden die wij gemeenschappelijk hadden, mijn meerdere was en het verbaast mij
dat ik volgens mijn dagboek vaker van hem bij het schaken won dan hij van mij. In
elk geval was hij het die voor scheikunde-proeven het initiatief nam.
Onze vriendschapsband was even smal als hij hecht was. We spraken wel nog
over politiek, maar ik denk niet dat we veel over literatuur praatten, of als we het
deden, kwam het van mijn kant. Die dingen deed ik met anderen met wie ik lang zo
nauw niet was verbonden. Zelfs moppen vertelden we elkaar niet; ik denk niet dat
hij gevoel voor humor had. Ik was een tijd lang op zijn zus verliefd; of hij toen op
iemand verliefd was, weet ik niet. We spraken niet over gevoelens; daarvoor had ik
andere praatpalen. Na het zesde leerjaar lieten zijn ouders hem de ‘Realschul-kant’
opgaan, hetgeen betekende dat hij na het negende leerjaar het ‘Einjährige’ kon halen.
Ik ging de ‘Realgymnasium-kant’ op met het vooruitzicht op het ‘Abitur’ na het
twaalfde leerjaar.
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Maar gedurende drie jaar hadden we nog heel wat vakken gemeenschappelijk.
Na het ‘Einjährige’ plaatsten zijn ouders hem als volontair bij de
brandspuitenfabriek Koebe, waar hij twee jaar verlummelde. In het voorjaar van
1922 ging hij naar het Technicum in Chemnitz en daarna zag ik hem nog maar
sporadisch. Net vond ik een brief van 8 mei 1932 uit Chemnitz; ik ben van het
handschrift geschrokken.
Uit die tijd is er ook een foto van Karl en mij bij het schaakbord, door een
schoolvriend in het schoolatelier genomen (Dagboek blz. 1621); eerder constateerde
ik al dat Karl zich alleen nog voor schaak interesseerde.
Na Chemnitz ging hij toch nog aan de TH Charlottenburg studeren, maar in feite
werd hij professioneel schaker en - naar ik meen - een goede. Ik had het schaken
opgegeven. Ik zag hem nog af en toe - het laatst ongeveer in 1929 in de trein naar
Berlijn. Ik ging eind 1930 naar Amsterdam.
Toen ik bij mijn eerste bezoek aan Luckenwalde, in 1931, naar hem informeerde,
bleek dat hij zelfmoord had gepleegd, uit liefdesverdriet naar het schijnt.
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Reizen
Van ‘De Stad’ is dit hoofdstuk de onvermijdelijke tegenhanger. Dat ‘de stad’ me
heeft gevormd, kan alleen iemand begrijpen die in dat vervlogen tijdperk opgegroeid
is in zulk een soort stad dat thans niet meer bestaat. Wat daarnaast en daarbovenop
reizen voor me betekende, is misschien makkelijker te begrijpen, maar om het
duidelijk te maken, leid ik eerst in wat anders een droge opsomming zou lijken.
In de geschiedenis van het reizen lijkt mijn leven een over-gangstijdperk te
overbruggen. Na de zaken- en ontdekkingsreizen beginnen in de 17e eeuw wat je
noemt de ‘Bildungsreïsen’. Al in de oudheid ging je, als je je het kon permitteren,
om je te vormen op reis, maar vanaf de 17e eeuw werd dit een gewoonte. Enkelen
hebben er literair verslag van gedaan en van de ‘Bildungsroman’ is de ‘Bildungsreise’
een integrerend element. In de 19e eeuw beginnen de ‘statusreizen’ het te winnen.
Je ging ergens naar toe omdat je er geweest moest zijn. Vooral naar Italië. (Ik moet
hier toch wel de mop kwijt: Ach wat enig, u bent in Italië geweest, is het waar wat
ze zeggen, dat Italië op een laars lijkt?) Ook de ‘Badereisen’ - een Duits begrip vallen in die rubriek. En dan, in de 20e eeuw, komt het toerisme op, het reizen gewoon
voor je plezier.
Vakantie - natuurlijk, dat bestond al. Voor mensen die het zich konden permitteren
eruit te breken, voor de schoolgaande jeugd en voor de meesters en leraren. Maar
vakantie betekende nog niet reizen. Ik was een geprivilegieerde (en daarom plaatste
ik me net in een overgangstijdperk). Ik heb als jongen veel gereisd, ik zou haast
zeggen dat van mijn klas, van mijn school niemand ook maar bij benadering zoveel
op reis was als ik. Ik herinner me nog hoe een leraar eens vroeg - en het was in een
vrij
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hoge klas - wie ooit in Berlijn was geweest en toen bleek ik de enige te zijn. Ik was
bevoorrecht, met familie in alle windstreken, en ouders die graag reisden, soms
verschillende kanten uit, omdat er dan uren te schrijven viel en te vertellen als je
thuiskwam.
‘Bildungsreisen’ - zijn die er nog? Ja, maar anders, want ‘Bildung’ kun je efficiënter
opdoen uit boeken en voor het televisiescherm. Opvolger van de ‘Bildungsreisen’
zijn studiereizen en congresbezoeken. Ook wat dat betreft was ik een vroege vogel,
een soort recordhouder zelfs, zoals spoedig zal blijken.
Hoe moet ik mijn reishistorie classificeren? Mijn astma was altijd een gegronde
reden om me naar een ander klimaat te sturen, al vielen de effecten soms (of meestal?)
tegen. Als ik ergens kwam en er viel iets te bezichtigen, dan moest ik ernaar toe, ook
al stond het niet in de Baedecker vermeld. Musea waar nooit iemand kwam, en wat
heb ik ervan onthouden? In welk godvergeten Frans provinciestadje zag ik toch die
Rogier van der Weyden hangen? Waar was het toch dat mijn begeleider op een oud
spinet mocht spelen? Van welke toren kon ik toch de beruchte spoorwegmoordenaar
- Matuschka of zoiets - op het tuchthuisplein lucht zien scheppen? Hoeveel stoffige
bibliotheken en archieven in pakhuizen, in kloosterhallen en op stadhuiszolders ben
ik niet binnengevallen - alleen om me tussen folianten en paperassen thuis te voelen?
En dan bloos ik weer van schaamte als ik me uit 1948 de bibliothecaris in Poitiers
herinner, die me met ontzag behandelde omdat ik uit de stad van het Utrechts
Psalterium kwam, waarvan me het bestaan niet eens bekend was.
Maar laat ik, als ik over reizen schrijf, terugblikken naar mijn prilste jeugd. Een
foto bewijst dat ik in mijn eerste levensjaar met mijn moeder naar haar vader in
Zerkow moet zijn gereisd en vage beelden spiegelen me een verblijf in het tweede
levensjaar aldaar en bij mijn overgrootvader in Konin voor. Ik denk dat we vaak naar
Tann of Militsch reisden (waar mijn moeders vader naar toe verhuisd was). Ik herinner
me Berlijn en ritten met trams en omnibus die respectievelijk 10 en 5 Pfennig kostten.
Ik herinner me het bezoek aan de kinderarts Czerny, voor mijn astma, een operatie
(amandelen knippen?) met verdoving en de eindeloze stoet van zon, maan en sterren
voor mijn droomogen toen
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ik wakker werd. Ik mocht 24 uur niets warms eten, en dus kreeg ik als troost van
mijn moeder in de eerste de beste Konditorei een ijsje, dat ik er meteen uitbraakte.
Nu ik toch aan dit onderwerp toe ben, herinner ik me ook precies de eerste treinreis
waarbij ik niet overgaf - het moet ongeveer 1913 zijn geweest. In 1911 was ik - door
mijn vader begeleid - in een kindervakantietehuis in Kolberg, ik kan het me maar
vaag herinneren. De vakantie van 1912 weet ik niet - misschien Tann. Over Duhnen
in 1913 heb ik al eerder verhalen verteld. Het was in 1915 dat mijn moeder me na
een lange astmaperiode naar Kissingen stuurde, waar mijn vader kuurde. Ik denk dat
dit mijn eerste reis was die ik helemaal alleen deed, mét een consumptie in het
restauratierijtuig en overstappen. Er is een foto uit die tijd van een uitstapje naar de
ruïne Trimberg, met ook mijn achterneef Hessenberger erop die ik later in 1921 weer
in Freiburg als student in de medicijnen ontmoette en in 1960 als arts in Berkeley.
Ook andere uitstapjes herinner ik me nog, een maquette van de veldslag bij Kissingen
aan het landschap gerelateerd - ik heb altijd een zwak voor veldslagen gehad. De
promenade staat me nog duidelijk voor ogen, het Kurhaus en het huisje waar Bismarck
zich placht te laten wegen en je een kaart kon kopen met de datumlijst van zijn niet
onaanzienlijke gewichten (ik denk, soms boven de 130 kilogram). Ik woog toen 25
kilo. Vanuit Kissingen bezochten we ook Mellrichstadt en oom Jakob.
Van 1916 herinner ik me niets - misschien was het weer Tann. Mijn verblijf in
Kolberg in 1917 is veelvuldig gedocumenteerd, met brieven van vader, moeder,
Lotte, Emilie. Ik deelde mijn kamer met twee jongens, één van mijn leeftijd met
kuiltjes in de wangen, en één wat jonger. Ik herinner me ook dat ik als cadeau voor
thuis gerookte scharren had gekocht en dat mijn vader, die me op de Stuttiner Bahnhof
opwachtte om me naar huis te brengen, ze meteen in de trein naar huis opat.
In het najaar van 1917 was ik weer in Tann en in de zomer van 1918 wederom.
De reis in 1917 deed ik samen met tante Thekla, die na de dood van haar man van
Berlijn naar Tann ging verhuizen. Blijkbaar werd ik meegestuurd om de goede afloop
van de reis van de wat wereldvreemde en hardhorende dame te garan-

Hans Freudenthal, Schrijf dat op, Hans. Knipsels uit een leven

109
deren. Maar om helemaal veilig te zijn, bracht men ons in het ‘Dienstabteil’ onder,
met een fooi voor de conducteurs. Die conducteurs wilden ons blijkbaar even graag
weer kwijt en lieten ons op het volgende station in een ander compartiment
overstappen. Via het perron, want doorlopende treinen waren toen nog een
zeldzaamheid. Inmiddels vertrok de trein; de rest van de bagage werd nog door het
raam op het perron gegooid. We moesten op de volgende trein wachten die ons maar
tot Eisenach (of Fulda) bracht, waar we moesten overnachten. Een opwindende reis
- je maakt hem nog eens mee als je het navertelt - ik in één bed met mijn tante, hetgeen
me niet aanstond. De extra kosten werden door de spoorwegen vergoed - ook een
bij de smak op het perron gebroken fles wijn.
Tann in de zomer van 1918 - dat betekende Fritz en Susi F. Ze kwamen uit
Frankfurt a.M., logeerden in Tann bij hun grootouders, de familie Heilbronn, aan
wie ze gelieerd waren, zij het van moederskant, als Lotte en ik met de Freudenthals.
Fritz was even oud als ik of iets ouder - iemand om uren mee te praten over politiek
en literatuur. Susi was ongeveer twee jaar jonger dan ik. Uit die tijd is er een
‘Singspiel’ dat ik voor Susi schreef. Ik beloofde haar een heel drama, waar ik hard
aan werkte maar dat nooit afkwam. We bleven elkaar schrijven. In 1922 zouden we
elkaar weer in Tann ontmoeten - maar dat zou, als ik het ging vertellen, meer dan
maar een reisverhaal worden. Fritz is in het verzet gesneuveld. Susi heeft omstreeks
1930 zelfmoord gepleegd. Ik leef nog.
Het enige slachtoffer van de oorlog 1914-1918 uit mijn naaste familie was mijn
neef Julius uit Tann. Van mijn moeders broers heb ik nogal wat foto's in uniform;
ze kwamen allen terug. De enige die toen nog ongetrouwd was, Willy, keek toen uit
naar een zaak en een vrouw - laten we het in die volgorde plaatsen. Het werd Ida
Millner in Memel, met een grote textielzaak in de Fleischbänkenstrasse. Op 18 mei
1919 werd in Berlijn het huwelijk voltrokken - een familiebijeenkomst van de
Ehmanns die ik me levendig herinner, de eerste na die van het huwelijk van Julius
Sommerich met Lene Ehmann even vóór de oorlog.
Zodoende was ik van 26 juni tot 3 augustus 1919 hun gast in
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Memel, dat theoretisch al afgestaan was aan de Volkenbond, maar praktisch nog
Duits. De reis erheen, gepaard met een partiële spoorwegstaking, was een avontuur.
Terug trouwens ook: van Allenstein tot Berlijn per slaapwagen. Het is mijn eerste
vakantiereis waarvan ik uitvoerig verslag heb gedaan (Dagboek 192-292). Dat ik
over mijn reizen veel en lange brieven schreef, blijkt uit de tegengestelde
correspondentie - van de mijne is weinig bewaard. Later, toen Memel (Klaipeda)
Litouws was, kwam ik er weer - eind 1923 of begin 1924.
Een deel van de kerstvakantie van 1919 zat ik in Berlijn, in het huis van een van
onze pensionnairen. Boekwinkels, schouwburgen, musea. Reizen naar Berlijn werden
van toen af aan regel.
De zomer van 1920 was: Neurenberg, bij oom Jule en tante Lene (Dagboek
467-542). Op 10 juni vertrok ik (ik had altijd extra vakantie), maar het begin van
mijn schooljaar waarvoor ik bijtijds op 3 augustus thuis was, werd weer door een
astma-aanval vertraagd. Op de heenreis drie uur in Halle, net voldoende om de stad
te bezichtigen, met de blik van de Giebichenstein op de Saale - zoiets werd in het
vervolg schering en inslag. Maar voor bezichtigen was Neurenberg een vruchtbaar
terrein. Een week tussendoor was ik in Ottensoos, waar vaders moeder vandaan
kwam, bij familie in de tweede graad, en vanaf 19 juli zaten we met vakantie in
Neuhaus aan de Pegnitz. Van daaruit maakte ik op mijn eentje een tweedaagse
voettocht door de Fränkische Schweiz van Pegnitz tot Ebermannstadt en Forchheim
en terug naar Neurenberg. Het onvolprezen landschap van toen zou heden, met
spoorlijn en autowegen, onherkenbaar zijn. Ik kwam toen voor het eerst in
druipsteengrotten en zat voor het laatst - als ik me niet vergis - in een postkoets.
Nooit tevoren heb ik van de wereld en de mensen zoveel gezien als van 9 juli tot
15 (?) augustus 1921 (Dagboek 1184-1289). Het begon in Freiburg i.B., waar een
van onze vroegere pensionnairen, Max Lefkowitz, zijn in Berlijn begonnen studie
medicijnen voortzette. Ik volgde nogal wat colleges - het beste vond ik nog de
medische. De natuurwetenschappelijke beschreef ik als van laag niveau. Van Husserl
merkte ik op dat hij veel gesticuleerde, dat hij alles tien maal herhaalde alsof hij voor
zwak-
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zinnigen sprak en de hele geschiedenis der filosofie fenomenologisch verdraaide.
Op 15 juli noteerde ik: ‘Hij sprak al weer over de goede eerlijke Locke, die goed en
eerlijk genoeg is om... hij besloot het college met een volzin waar het woord
“Widersinn” tien keer in voorkwam.’ Op 20 juli vermeldde ik over Schulze-Gävernitz
(‘Nationalökonomie’): ‘Het college was vaak amusant. Maar toen Schulze-Gävernitz
zei “Ik ga nog eens de definitie van bankbiljet herhalen”, ging een golf door het
publiek, die mij verontrustte. Hij vormde een volzin, die hij vijf à zes keer herhaalde,
daarna een helft van een bijzin, eveneens vijf à zes keer herhaald, dan de andere
helft... en ten slotte het geheel verschillende keren herhaald, op de toon van een
standwerker.’ Jammer dat ik niet van die momentopnamen heb uit de colleges die
ik twee jaar later in Berlijn begon te lopen. Bij voorbeeld van Spranger, wiens colleges
nog drukker bezocht en even absurd waren als die van Husserl.
Van wat er in en rond Freiburg te bezichtigen viel, heb ik zowat alles gezien. Ik
heb voettochten gemaakt naar alle natuurmonumenten, tot aan de Rijn toe bij Breisach
- de eerste keer aan de Rijn. Vader Rijn, want over het algemeen zijn de rivieren in
het Duits vrouwelijk. Waarom is de Rijn een vader, evenals de Mississippi ‘Old man
river’? Er is iets mee aan de hand.
Veel van die tochten maakte ik met de ‘Kameraden’, de joodse Wandervogel, en
al mijn vrienden daar waren ‘Kameraden’. Wat jeugdbeweging aangaat, heb ik later
nogal wat in de Arbeiterjugend in Luckenwalde meegedaan, en een studentengroep
in Berlijn deed daar ook aan denken. De kameraden hadden ongeveer van 7 tot 9
augustus hun landdag in Metzlersreuth in het Fichtelgebirge. Op 2 augustus begon
de reis ernaar toe, afwisselend per trein en te voet. Schwäbisch Hall, Rothenburg ob
der Tauber, Neurenberg, dan met een andere groep door de Fränkische Schweiz in
de tegengestelde richting als het jaar tevoren. Bayreuth. Dan de landdag, met als
hoogtepunt de nacht van 9 augustus, in een grote kring gelegerd, gezongen en gedanst,
bij het vuurwerk der Perseïden - de opmaat van een nieuwe romantiek, die mij soms
sterker, soms minder sterk mee deed trillen.
Terug, dat betekende de reis naar huis, waarbij ik voor mezelf
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zijsprongen maakte terwijl anderen in een wachtkamer de volgende trein afwachtten.
Koburg, Inselberg, terwijl ik russendoor nog Meiningen en Schmalkalder bekeek.
Eisenach, Wartburg, Weimar, waar ik in een hotel voor het eerst met wandluizen
kennismaakte.
Mijn reis in 1922 (Dagboek 1705-1917) duurde van 11 mei tot 7 augustus - in
mijn eindexamenjaar had ik liefst twee maanden extra vakantie. Mijn astma was het
gerede voorwendsel. Tante Claire (Hugo's vrouw) - ook astmalijder - moest samen
met haar schoonzuster nodig in Reichenhall kuren, en dat was een gelegenheid me
mee te nemen. Een onderbreking in Neurenberg en op 13 mei de eerste blik op de
Alpen. Ik onderging in Reichenhall het hele toenmalige ritueel van
astma-behandelingen, maar daarnaast was er tijd te over om bijna de hele omgeving
te verkennen tot Berchtesgaden toe, veel te lezen, schaak te oefenen en dingen te
bedrijven en te beleven die niet goed in een droog hoofdstuk ‘Reizen’ passen.
Op 13 juni vertrok ik van Reichenhall naar Neurenberg. Een groot verschil
vergeleken bij 1920. Lichamelijk, al woog ik nog geen 50 kilo. Geestelijk - ik dichtte
niet meer (of nauwelijks) maar schaakte. Zowat elke avond in een andere club. Ik
kocht wiskundeboeken. Op 25 juni de Rathenau-moord. Op 11 juni vertrok ik van
Neurenberg naar Tann. Op het station opgewacht door oom en twee tantes. En
onderweg - het was geen toneel - wie kwam ons tegemoet met haar grootmoeder?
Het meisje dat ik al eerder - 1918 - heb aangekondigd: Susi. Het was niet precies
zoals in Schillers ‘Lied von der Glocke’, maar wat wil je? Het leek er heel erg op.
Tegenwoordig begroet je een bekende met smakken op de rechter- en linkerwang nee omgekeerd - maar in principe, denk ik, is er ook in zestig jaar niet zoveel meer
veranderd sinds Schillers ‘Glocke’.
De maand in Tann bracht ik praktisch geheel met Fritz und Susi door, met
wandelingen en tochten, waarbij we de hele Rhön verkenden - op een zijsprongetje
na naar Kissingen, waar tante Frida kuurde.
Hier had ik het hoofdstuk eigenlijk moeten besluiten. De bedoeling was immers:
reizen van een bevoorrechte, van een ver-
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wende, weg uit een te kleine stad. Als ik in het vervolg reis, dan is het meestal als
lid van een groep van mijnsgelijken. Maar misschien juist daarom is het goed het
verhaal voort te zetten.
Op 22 september 1923 deed ik eindexamen, op 19 april werd ik aan de universiteit
in Berlijn ‘geïmmatriculeerd’, met geen andere bedoeling dan wiskunde te studeren,
wis- en natuurkunde. Vanaf mijn thuiskomst uit Tann waren we talrijke malen in
Berlijn geweest, om naar middelen uit te kijken mijn studie financieel mogelijk te
maken.
Ik werd ten slotte voor het eerste semester spoorstudent. Tussen 6 en 7 opstaan,
te voet naar het station, in Berlijn van de Anhalter Bahnhof te voet naar de universiteit
en 's avonds soms pas met middernacht: terug - Einstein had het in zijn hoofd gehaald
van 20-21.30 uur college te geven, en dat mocht je niet missen. Vanaf het tweede
semester woonde ik in Berlijn op kamers. Eerst een paar weken ergens in het centrum,
dan in een studenten barak bij de Bahnhof Friedrichstrasse, in een strenge winter het water bevroor in de lampetkannen. In mijn derde semester had ik een kamer
ergens in de buurt van de Schlesische Bahnhof, met gasverlichting - ik stond aldoor
maar weer op om er zeker van te zijn dat de gaskraan dicht was, maar daarvoor moest
ik eerst het gaslicht weer aansteken.
Er was in Berlijn een nauw samenwerkingsverband van de studenten wis- en
natuurkunde, de Mapha - mathematisch-physikatische Arbeitsgemeinschaft - een
monument achteraf voor Alfred Brauer en zijn adlatus Hans Rohrbach. Door de
Mapha, de privé-lessen die ze bemiddelden, heb ik mijn studie kunnen voortzetten.
Vanaf het vierde semester verdiende ik zoveel als privé-leraar - en later als
student-assistent - dat ik mijn studie en zelfs nog wat meer kon bekostigen. Ik had
toen een kamertje van 20 mark per maand in de Pannierstrasse 41 in Neukölln, bij
de hoek van de Fichtestrasse, waar ook nog een ‘Restaurant zur Fichte’ was (een
goede grap).
September 1927 verhuisde ik, omdat de dochter van het huis trouwde, naar
Elbingerstrasse 29, ook voor 20 mark per maand. Mijn hospita was Ottilie Fuhrmann,
die oude trouwe ziel, met een haast honderdjarige moeder die zich nauwelijks kon
bewe-
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gen. Daar huisde ik tot mijn vertrek naar Amsterdam, 15 november 1930. De kamertjes
waren niet om in te wonen en te werken. Ik had daar mijn ontbijt, nam mijn
avondboterhammen mee, at 's middags in de mensa of elders en bracht de dag door
in het Mathematische Seminar in de universiteit, die om 21.30-32.00 uur sloot, of in
de leeszalen van universiteits- en staatsbibliotheek, in de krantenleeszaal van de
universiteit waar ik dagelijks tien tot twintig kranten las, uiteraard ook in colleges van wiskunde, geschiedenis, strafrecht, forensische medicijnen, Griekse taal, in de
Hochschule für die Wissenschaft des Judentums, in antiquariaten, musea, in de huizen
waar ik privé-les gaf en - ga zo maar door.
Maar reizen waren er ook bij: van zaterdagmiddag tot maandagochtend meestal
in Luckenwalde, waarbij ik de naam van Ilse en onderwijzer Schulze niet mag
vergeten. Verder was er nog - maar dat past veeleer in het oude schema - in de
wintervakantie 1923/24 een reis naar mijn hele Silezische familie, in Konstadt,
Herrenstadt en Militsch. Ook een reis naar Memel, toen al Litouws Klaipeda, maar
die kan ik niet goed plaatsen. Er waren tochten met de Arbeiterjugend in Luckenwalde,
maar de echte grote tochten waren die met een Maphagroep, ongeveer twintig man,
met slapen in schuren en stallen - jeugdherbergen waren er toen nog maar weinig en ‘Abkochen’, koken in pannen op stenen met sprokkelhout. Ik bracht van huis de
reuzenpannen mee - een ervan kreeg ik in Luckenwalde naar het station gebracht,
gevuld met pudding voor de hele club. De eerste tocht, in de inflatiezomer van 1923,
was naar wat toen nog de Böhmwald werd genoemd, tot Passau toe waar de blauwe
Donau, de witte Inn en de groene Ils samenstromen en de kleuren nog kilometers
ver gescheiden blijven. In de jaren '70 was ik weer in Passau. De Donau was niet
blauw meer, de Inn niet wit (want de kalk die de snelle rivier wegvoerde, bezinkt nu
bij al die elektriciteit producerende stuwen). Dat de Ils ook niet groen meer was, hoef
ik er niet aan toe te voegen.
Waar het elke zomer naartoe ging, kan ik niet goed reconstrueren. Volgens een
briefkaart van het zweefvliegen op de Wasser-kuppe moet het 1925 Midden-Duitsland
geweest zijn, Staffel-
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stein, Fichtelgebirge, Würzburg, Bamberg, de Rhön - ik weet het niet zo precies. In
1924 of 1926 waren het de Alpen. Eén zomer zijn we dichter in de buurt van Berlijn
gebleven. Het was een vrij constante groep, in elk geval met een grote vaste kern.
Naar gedrag en geest Wandervogel.
Daar kwamen wintervakanties bij, met zijn tweeën of drieën. Ik weet niet wanneer
het begon: 1925 of 1926. Skivakantie - de eerste naar de Rhön, maar nauwelijks
waren we op de Wasser-kuppe of in één nacht had de Föhn de sneeuw weggeblazen.
De volgende keren was het altijd het Riesengebirge. Aan de Duitse kant lag rond
kerst praktisch nooit sneeuw. We moesten bij de Schneekoppe over de kam naar de
Boheemse kant en daar was het goed. Dagtochten, Abfahrten - skiliften bestonden
er toen nog niet. De laatste keer van mijn leven dat ik op ski's stond was in februari
1930 in het Eulengebirge, ook tot de Sudeten behorend.
Eén reis heb ik nog overgeslagen: in het zomersemester 1927 studeerde ik in Parijs.
Ik woonde aan Place des Batignolles in de buurt van oom Eugène en tante Renée,
bij wie ik veel kwam. Ik ging per metro naar het Quartier Latin, waar ik met zwarte
koffie en croissants ontbeet en kennismaakte met spijzen waar ik tevoren nooit van
had gehoord, zoals andijvie, olijven, biefstuk, garnalen, pommes frites en - ga zo
maar door. Maar daar was ik eigenlijk niet voor naar Parijs gekomen. Ook niet voor
het majestueuze Parc du Luxembourg, de chaotische Bibliothèque Nationale, de
paleizen, de Eiffeltoren, de musea, St. Germain en Fontainebleau. Parijs was heerlijk,
maar intens ouderwets - zeg maar Berlijn een kwart eeuw eerder. De mensen op
straat: oudjes gekleed zoals ik ze in mijn prilste jeugd had gekend. De studerende
jeugd waarvan het Quartier Latin krioelde, minder jeugdig dan die waaraan ik gewend
was, een grauwe massa, want die waar ik dacht bij te horen zaten in de elitaire École
Normale en daar kwam ik niet verder dan in de miserabele bibliotheek.
Wetenschappelijk viel er niets te beleven. De meeste hoogleraren waren een generatie
ouder dan mijn Berlijnse leermeesters. Hun colleges waren traditioneel, tientallen
jaren achter bij de wiskunde die ik thuis had geleerd. Lebesgue over de gammafunctie
- dat
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zegt u natuurlijk niets, maar voor wiskundigen is het iets om van te schrikken. Julia,
wiens werk toen in Berlijn opzien had gebaard - terecht zoals nu een halve eeuw
later pas goed is gebleken - jonger dan de anderen maar nauwelijks jeugdiger. De
meest bijdetijdse was een onbeduidende Amerikaanse gasthoogleraar, Coolidge,
wiens seminarium stukken moderner was dan het vermaarde van de grote Hadamard.
Van mijn generatie wiskundigen, die na de Tweede Wereldoorlog de toon zouden
aangeven, zag ik er haast geen. Alleen André Weil had ik, even voor mijn vertrek
naar Parijs, in Berlijn ontmoet. Hij was op doorreis naar Stockholm. Wist hij toen al
dat hij een der grootste wiskundigen van onze tijd zou worden? Vast en zeker.
Ik was de eerste Duitser na de Eerste Wereldoorlog die in Parijs wiskunde zou
studeren - het eerder aangekondigde record. Iets later kwamen Fransen naar Berlijn
- als eerste George Bourion, ook eens mijn ski-tochtgenoot, samen met Carl Boehm,
in het Riesengebirge. In Parijs was mijn beste vriend de filosoof Schuhl. Voor de
rest: weinig wiskunde maar toch een andere wereld, en dat was ook heel veel waard.
In 1932 kwam ik weer naar Parijs, toen vanuit Amsterdam, met Suus - niet voor de
wiskunde, en nog eens in 1937, toen de Bourbakigroep leven in de brouwerij bracht
- maar we kwamen er, als ik me niet vergis, voornamelijk voor de
Wereldtentoonstelling. Het jaar 1942 werd uiteraard overgeslagen. In 1947 was het
weer raak - met Suus naar een topologische conferentie, waarvoor ik uitgenodigd
was - in het voorjaar was ik in Brussel en in Straatsburg geweest. U zult het raden:
1952 was de vijfde keer Parijs - lezingen aan de Sorbonne. Van toen af aan heb ik
me niet meer aan de vijfjarige periode gehouden. Ik denk dat ik er haast elk jaar een
keer of meermalen geweest ben, voor lezingen en vergaderingen, als gastprofessor
aan het Collège de France en voor ons plezier.
Ik ben op Parijs doorgegaan wegens de merkwaardige periode van vijf jaar. Maar
ik moet weer terug: de reizen naar de congressen van de Deutsche Mathematiker
Vereinigung: 1928 Hamburg, 1929 Praag en 1930 Königsberg, waar ik zelf een lezing
hield en verschrikkelijk uitgescholden werd door Emmy Noether omdat ik het zo
slecht deed. In Praag en Königsberg was het
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tevens ‘Tagung für exacte Erkenntnislehre’. Het was in Praag dat ik voor het eerst
de ‘Wiener Kreis’ leerde kennen: Philipp Frank, Hans Halm, Otto Neurath, maar
ook Sommerfeld, Fraenkel - Carnap kende ik al en Reichenbach natuurlijk ook. Ook
met Schouten uit Delft sprak ik voor het eerst in Praag. In Königsberg leerde ik
Heyting kennen, die toen leraar in Enschede was - ik zou spoedig naar Nederland
vertrekken. Ook Gödels eerste werk hoorde ik toen voordragen. Ja, die Gödel van
‘Gödel - Escher - Bach’. Laat ik al die anderen niet opsommen.
Na mijn promotie in februari 1930 werd ik door L.E.J. Brouwer gevraagd voor
een assistentschap in Amsterdam; hij had me in 1927 tijdens gastcolleges in Berlijn
leren kennen. Op 15 november 1930 vertrok ik met de nachttrein naar Amsterdam.
De vrienden met wie ik afscheid had gevierd in de (door E.T.A. Hoffmann) vermaarde
wijnkelder van Lutter & Wegener brachten mij naar het station. Een groot deel van
de bagage - de boeken - zou veel later volgen.
Berlijn-Amsterdam, dat was als het ware de enige enkele reis van mijn leven, al
kwam ik nog weleens in Berlijn. Immers, met je eerste reis - de wereld in - koop je
alvast je retourtje. En Amsterdam-Utrecht was geen reis, maar een langdurig proces
waarvan de pijnlijke wonden veel tijd nodig hadden om te helen.
Na het van jeugd, cultuur en wetenschap sprankelende Berlijn was Amsterdam
een anticlimax. Ik had andere mogelijkheden geëxploreerd, maar wat wil je: een
jaarsalaris van 3500 gulden, waar vond een jonge wetenschapper dat elders ter wereld?
Dat er in dat Amsterdamse klimaat toch nog iets van me terecht is gekomen, heb ik
aan twee mensen te danken. Aan Witold Hurewicz, tot de zomer van 1936 mijn
medeassistent bij Brouwer - zonder hem was ik met al mijn kennis wetenschappelijk
te gronde gegaan. En aan Suus.
In Amsterdam zat ik eerst enkele weken in een pension bij het Concertgebouw,
om begin 1931 te verhuizen naar Laren (N.H.), Brouwers woonplaats; maar met de
cursus 1931/32 was ik weer terug in Amsterdam. In Laren, op het carnaval bij
Hamdorf, leerde ik Suus kennen; ze was er met een hele partij medestudenten-Duits;
ze stond net voor haar kandidaats en eer ze doctoraal
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deed waren we getrouwd. Haar promotiewerk dat snel vorderde - middeleeuwse
Duitse mystiek - zou om diverse redenen nooit afkomen: kinderen en huishouding,
de promotor die in de oorlog fout ging, maar in hoofdzaak ‘opvoeding en onderwijs’
wat toch haar wezenlijke belangstelling had. Daar heeft ze ook een eredoctoraat voor.
Onze oudste, Jedidja (1935), doet door zijn naam trouwens denken aan de mystieke
‘Gottesfreund aus dem Oberland’.
Dat was dan, met zijn nasleep, wat ik noemde de enige enkele reis van mijn leven.
En de volgende jaren: met een Berlijnse vriend naar Zuid-Frankrijk; naar België,
Duitsland, Oostenrijk. Naar Duitsland ook nog na 1933, met onze oudste om Vader
en Zuster te bezoeken. In 1933 bij voorbeeld: Zell am See, Salzburg, de Wachau en
Wenen, waar we onder meer Otto Neurath bezochten, die spoedig - op de vlucht
voor Hitler - naar Den Haag zou verhuizen.
In 1934 de westkust van Noorwegen, onze eerste zeereis, waar we op Djupvashytta
Kurt Schwitters leerden kennen, het begin van een vriendschap met bezoeken her en
der. In 1934/35 was hij bij ons, begin 1935 bezocht Suus hem. In de zomer van 1935
was het Laroche en Bouillon - ik studeerde al ijverig Russisch, want voor het najaar
was ik uitgenodigd voor een topologische conferentie in Moskou. Op de terugweg
uit Moskou stopte ik in Hannover bij Kurt. De enige keer dat ik zijn grote monument
zag. In 1935/36 was hij weer bij ons. In 1936 congres in Oslo met aansluitend
Djupvashytta met Kurt. In 1936/37 was hij weer bij ons. In 1937 deden we het (na
Parijs) met Zomers Buiten in Soestduinen, in 1938 Zandvoort. In 1938 ging ik met
Jedidja naar Antwerpen om afscheid te nemen van Lotte, die per boot naar Argentinië
vertrok - ik heb haar niet weergezien. Ik herinner me nog uit het hotel in Antwerpen
de verbazing van de eigenares dat ik met een kind van twee Nederlands sprak (dus
noch Frans noch Antwerps). Begin 1939 een uitstapje naar Brussel om met Lefschetz,
die daar lezingen hield, te praten over een mogelijke emigratie naar de vs. Hij ried
me dringend af een goede positie in het ‘veilige’ Nederland in te ruilen voor een
armoedig bestaan in Amerika.
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Moet ik doorgaan met mijn reizen op te sommen? Gelukkig, er valt een groot gat:
1940-45. Maar nee, ook toen waren er nog reisjes. Bij voorbeeld met de kinderen
naar het Gooi, toen we op de terugreis hoorden dat de oorlog zich tot de Sovjet-Unie
had uitgebreid en de Duitsers op de Gooise tram er niet bepaald van in geestdrift
raakten. Of later mijn reizen tussen Amsterdam en Havelte, de laatste - terug - op
Dolle Dinsdag. En de eerste na de oorlog - nee, die moet er bij - vlak na Victory
Japan Day - naar de conferentie van de Werkgemeenschap voor Vernieuwing van
Opvoeding en Onderwijs (WVO) in De Steeg. Heen liftend, terug waarachtig met de
trein, via Nijmegen door de Betuwe. Wat was dat een heerlijke conferentie! Daarna
komt het langzaamaan op gang, met steeds grotere versnelling. Reizen om lezingen
te houden, naar conferenties, naar congressen, examentournees, voettochten langs
jeugdherbergen, in de Alpen langs hutten, in Noorwegen van hotel tot hotel. Tussen
Bombay en Berkeley. Waarom dit allemaal?
Maar voor 1953 moet ik toch een uitzondering maken. Niet als het jaar van de
stormvloed of als het jaar waarin Nederland voor het laatst in de Nobelprijzen viel,*
zoals ze dat tegenwoordig noemen. Laat ik het bij de reizen laten.
Op 27 februari een lezing in Delft, op 17 januari en op 21 april in Brussel, op 17 en
18 april Akademiedagen in Assen, van 21 tot 25 april een conferentie in Aken, op 9
mei een lezing in Parijs en aansluitend op 12 mei in Zürich, in juni examentournee
van Limburg tot Zeeuws Vlaanderen, met Den Boer en Dresden, van 17 juli tot 1
augustus met twee van mijn jongens in de Oostenrijkse Alpen, met als hoogste punt
de Grossglockner. In augustus enkele weken met zijn allen in Winterswijk, van 6 tot
12 september het congres van de Poolse wiskundigen in Warschau en aansluitend
een reis die ons naar Krakau, Nova Huta, Zakopane en Auschwitz bracht, van 20 tot
26 september het congres van de Duitse wiskundigen in Mainz, 4 oktober een lezing
in Zwolle, 16 en 17 oktober een herdenking van N. Beets en R. Dodoens in

*

Ondertussen kwam er een bij.
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de Vlaamse Akademie, 19 oktober een bijeenkomst voor de sociëteit voor Culturele
Samenwerking in Den Haag, van 26 tot 31 oktober in het Mathematische
Forschungsinstituut Oberwolfach, 7 en 8 november de wiskundewerkgroep van de
WVO op de Grasheuvel in Amersfoort - heb ik niets overgeslagen?
Waarom die opsomming? Omdat er de hoogste berg van Oostenrijk bij was? Omdat
ik een koninklijke hand mocht schudden? Nee, omdat er een punt uitsteekt, iets dat
je onvergetelijk pleegt te noemen. Van alle internationale evenementen die ik heb
meegemaakt, is dat Poolse nationale congres van wiskundigen met zijn dertigtal
internationale gasten het meest geslaagde geweest dat ik me herinner - dank zij M.
Stark die een monument verdient als volmaakt organisator in een windstreek waar
organisatie iets is dat over het algemeen ontbreekt, maar ook voor het simpele feit
dat voor het eerst na de oorlog wiskundigen uit Oost- en West-Europa elkaar weer
op redelijke schaal ontmoetten, oude vrienden en nieuwe kennissen. Niet alleen sinds
de oorlog. De culturele grens met de Sovjet-Unie was al veel eerder dichtgedaan, in
Oslo 1936 ontbraken de Russen - Stalins gordijn was net dichtgegaan - en zelfs in
Amsterdam in 1954 zouden er maar twee bekende (begeleid door twee onbekende)
komen opdagen. Ik zag mijn oude (en oudere) vriend Paul Alexandroff daar weer
en voor het eerst ontmoette ik al die jonge Hongaarse wiskundigen met wie ik nog
jaren zou optrekken, een jolige club die zijns gelijke in de wereld niet kent. Na het
congres was een reis voor ons weggelegd naar Krakau, waar we in een hotel - stijl
Oostenrijks-Hongaarse monarchie - logeerden. Daar konden wij de door de nazi's
geroofde houten sculpturen van Veit Stoss, terug uit Duitsland en gerestaureerd, op
de burcht tentoongesteld, stuk voor stuk bewonderen, voor ze weer in de kerk waar
ze thuishoorden als altaar zouden worden geassembleerd - wat jammer, want in die
kerk zijn ze praktisch ontoegankelijk voor het oog dat ervan wenst te genieten. We
zagen Nova Huta, een nieuwe industriestad, Zakopane met de toppen van de Tatra,
en Auschwitz, even onvergetelijk om het demonisch geweld waarmee het op je
afkwam als de vlakte en het monument van het verwoeste joodse getto van Warschau
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enerzijds en de trotse maar politiek overschaduwde hoop op een blijdere toekomst
anderzijds.
Om in Warschau te komen moest je vliegen. Via Brussel en Kopenhagen ging ik
erheen. Kopenhagen is een van de steden waarvan ik telkens en telkens weer alleen
het vliegveld heb gezien. Dat van Warschau was toen nog niet meer dan één barak
rijk. Terug vloog ik via Hamburg naar Frankfurt om het congres van de Duitse
wiskundigen in Mainz bij te wonen. In Hamburg moest ik overnachten; doordat er
net een soort jaarbeurs en een congres waren, had ik moeite ergens een kamer bij
particulieren te krijgen, waar ik maar enkele uren de tijd kreeg om te rusten. In
Frankfurt op de Air Terminal liep ik Suus mis, met wie ik pas in de avond in Mainz
herenigd werd. Het was een merkwaardige tegenstelling. Mainz, dat ook onder de
oorlog geleden had, maar in betrekkelijke welstand verkeerde, vergeleken bij het
arme Warschau dat ze zowat van de grond af hadden moeten herbouwen, een
overwonnen volk dat al begon te vergeten, en een dat zich tot de overwinnaars mocht
rekenen en dat zelfs als het had gewild niet kon vergeten, dat geschrokken was van
de EEG en van Adenauers verkiezingsoverwinning, dat nog zijn vrees en angstdroom
alleen kon bedwingen door te vertrouwen op de machtige oosterbuur. Gek, terwijl
wij hier in het Westen bang waren voor de Sovjetmacht, vreesden ze even hard of
nog harder de Duitsers met hun achterban.
Nog eens, waarom ben ik aan dit hoofdstuk over reizen begonnen? Vannacht is
het mij te binnen geschoten. Het heeft iets met dromen te maken, of beter, met
droompatronen. Je hebt dromen in soorten. Bij voorbeeld toen ik al grootvader was,
droomde ik vaak dat ik vrijgezel op gevorderde leeftijd was, bij hospita's woonde en
aldoor maar geen vrouw kon vinden. Ik heb telkens en telkens weer van reizen
gedroomd - angstdromen. Aldoor maar van treinreizen en maar een enkele keer van
een vliegreis, hoewel ik juist aan vliegreizen met dat eindeloos wachten, die
vertragingen, die stakingen zo het land heb.
Van treinreizen droomde ik, maar dan niet van ongelukken. Koffers pakken en de
spullen zijn niet te vinden, of er zijn geen koffers om de boel te bergen. Er is niets
om je naar het station
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te brengen. Je moet met een soort witkar naar het station en je bent ruimschoots te
laat. Je raadpleegt de spoorgids en je kunt de bladzij niet vinden. Je staat voor een
groot emaille bord met de vertrektijden en er is geen trein bij die je naar je bestemming
brengt. Je zit in de trein en weet niet meer waar je uit moet stappen. Je moet je
rekening in het luxe-hotel betalen en je hebt geen geld of alleen maar geld waar je
niets mee kunt beginnen. Je zit in een verkeerde trein. Je weet niet naar welk perron
je moet. Het perron waar je moet wezen, is dicht. Je stapt uit en weet niet waar je
naar toe moet. Het is een onafzienbare lijst van angstdromen, nu veel minder frequent
dan vroeger, zelfs zeldzaam, zou je kunnen zeggen.
Misschien heb ik met dit hoofdstuk het laatste restant ervan willen afreageren.
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Intermezzo
Het is net dat ik doe alsof mijn neus bloedt wanneer een inmiddels welbekende naam
in mijn verhaal voorkomt. Maar bij één naam ben ik aan wie dit lezen wil, toch meer
tekst en uitleg verschuldigd: Kurt Schwitters. In juni 1956 heb ik in Amsterdam in
het Stedelijk Museum een Kurt Schwitters-expositie geopend. Ziehier de rede, toen
gehouden.
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Kurt Schwitters
Het verheugt mij van harte dat ik op deze plaats en bij deze gelegenheid mijn vriend
Kurt Schwitters mag herdenken. Op trektocht met mijn vrouw door Noorwegen in
1934 leerde ik hem kennen, in het berghotel Djupvasshytta aan de rand van de barre
Noorse hoogvlakte. Daarna heb ik hem tot de oorlog elk jaar weer ontmoet, in
Noorwegen, bij mij in Amsterdam, of bij hem thuis in Hannover.
Schwitters bracht toen de zomers in Noorwegen door, niet alleen omdat het Noorse
landschap hem boeide, maar vooral omdat het geestelijke klimaat van Hitlerduitsland
hem steeds meer ging benauwen, 's Zomers vluchtte hij naar Noorwegen, en in de
winter bereisde hij andere landen van Europa, maar Hannover, waar zijn vrouw leefde
en waar hij huizen en ander vermogen bezat, bleef nog jarenlang de basis van zijn
bestaan, al werd het steeds moeilijker om zijn buitenlandse verblijven vanuit Duitsland
te financieren. In Noorwegen verdiende hij iets met het schilderen van portretten en
landschappen, die hij aan touristen verkocht. De prijzen die hij ervoor kon bedingen,
waren belachelijk laag; vijftig tot honderd gulden was zowat het maximum. In 1940
nam hij voor de Duitse troepen, die Noorwegen binnenvielen, de wijk, steeds hoger
naar het Noorden, en ten slotte naar Engeland. Pas na de oorlog hoorden wij weer
iets van hem. Wij hebben hem niet weergezien: in de eerste dagen van 1948 overleed
hij.
Ik weet niet meer of de naam Kurt Schwitters mij vóór onze eerste ontmoeting
veel zei. Ik stond toen niet geheel vreemd tegenover de stromingen die zich in de
laatste twintig jaar in de kunst hadden afgetekend, maar het zou best kunnen, dat zijn
‘nom de guerre’ Merz mij toen vertrouwder was dan de naam,
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waarmee hij bij de Burgerlijke Stand stond ingeschreven. In elk geval is het niet zijn
schilderkunst geweest, die ons nader tot elkaar bracht.
Het was niet moeilijk met Kurt Schwitters een gesprek aan te knopen. Trouwens,
die middag op Djupvasshytta was hij het die begon, en enkele uren later declameerde
hij al, met zijn stem van een Stentor, voor ons zijn ‘Sonate in Urlauten’ en zijn ‘Anna
Blume’. In de Noorse hotels, waar de gasten komen en gaan, was hij mét het personeel
de pièce de résistance én de centrale figuur, die met zijn grappen en boertige verhalen
een publiek urenlang kon boeien. Toch zullen er onder de honderden en duizenden
die hem daar hebben meegemaakt, niet velen zijn voor wie een avond met Kurt
Schwitters meer is geweest dan een tijdpassering, als met een reisgenoot, die men
vluchtig leert kennen en spoedig vergeten is. We hebben toen ons verblijf op
Djupvasshytta, dat naar ons oorspronkelijke plan één nacht had moeten duren, met
enkele dagen verlengd. Enkele maanden later was hij bij ons in Amsterdam te gast,
en pas de oorlog sneed onze correspondentie en de reeks van onze ontmoetingen af.
Hij had veel vrienden hier in Nederland, nog uit de jaren 1922-23, toen hij met de
Doesburgs de boer op trok, om over een verbijsterd Nederlands publiek de
verschrikkingen van het Dadaïsme uit te storten.
U zult van mij niet verwachten dat ik Kurt Schwitters' leven voor u schets. U vindt
het naar jaartallen gerangschikt in de catalogus - geboren 1887, 1918 zijn eerste
abstracte kunst, 1919 zijn befaamde gedicht ‘Anna Blume’, 1921 de ‘Ursonate’, 1924
het begin van de geweldige plastiek, waaraan hij jaren zou werken, in de jaren dertig
het begin van zijn ballingschap als ontaard kunstenaar, die zou eindigen met zijn
dood in Engeland in 1948. Ik zal ook niet trachten Kurt Schwitters' werk, dat in de
zalen boven is tentoongesteld, kunstzinnig te analyseren en zijn betekenis voor de
ontwikkeling van de hedendaagse kunst in een goed of kwaad daglicht te plaatsen.
Er zijn er genoeg die over de kunstenaar Kurt Schwitters met oneindig groter gezag
kunnen spreken en schrijven dan ik. Ik heb de mens leren kennen en in de
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mens ten slotte ook de kunstenaar leren waarderen. Ik zou zijn schilderijen nooit
kunnen zien zonder aan de mens te denken, en dit niet-kunnen-abstraheren van het
persoonlijke zal voor mij een beletsel zijn om door te dringen tot het blijvende, tot
hetgeen het sterfelijk lichaam zal overleven. Wat mij het dierbaarst is in de gedachtenis
aan hem, is juist de vluchtige ongrijpbare seconde, het vrolijke gesprek, waarvan de
wind de klanken wegdraagt, het bezonken zwijgen, dat zolang als het duurt eeuwigheid
lijkt - angstige eeuwigheid - en erom vraagt te worden verbroken, de glimlach en de
rimpel die niet verstarren, de schaduw van een wolk die over het landschap glijdt kortom, het leven, waaraan hij, nu haast een decennium, geen deel meer heeft. De
pen en het penseel kunnen trachten het vergankelijke vast te houden - ze zullen niet
beletten dat met de mens zijn menszijn ten onder gaat, en al was het diep gegrift in
ons geheugen, het zal niet langer duren dan zijn laatste ooggetuigen.
Kurt Schwitters zal voortleven, in musea, op tentoonstellingen, in encyclopedieën
en in de analyses van kunsthistorische onderzoekers - als ik er ooit aan heb getwijfeld,
dan is het mij zeker daarstraks bij de rondgang door de tentoonstelling in alle
helderheid duidelijk geworden. Maar ook dit heb ik beseft: dat de Kurt Schwitters,
die dan zal leven, een andere zal zijn dan die wij hebben gekend. Hij is het nu al.
Want ziedaar - een vreemd gevoel bekroop mij daarstraks bij mijn rondgang, het
gevoel van een oneindige vertrouwdheid met dit werk, dat ik jarenlang niet heb
gezien, en dat ik toentertijd maar met tegenstribbelen heb aanvaard, en alleen omdat
het van Kurt Schwitters kwam. Dat is het vreemde: dat hij het pleit gewonnen heeft.
En daarom leek het mij soms of ik hem niet meer herkende, hem, die geweldenaar,
die zich met zijn onstuimige dictie opdrong aan wie hem niet wilden aanvaarden.
Alleen zijn signatuur stelde mij gerust, zijn signatuur was niet veranderd, de steile
letters van zijn wat onbeholpen lijkende hand.
Het zal een andere Kurt Schwitters zijn. Niet geboren in 1887, maar op deze
tentoonstelling, acht jaar na zijn dood. De Schwitters van hen, die hem niet hebben
gekend, van hen die de ‘Ursonate’ en ‘Anna Blume’ niet uit zijn mond hebben
gehoord, maar
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van een grammofoonplaat, die niet meer dan de fysische sporen van zijn declamatie
in zich heeft opgenomen. Wie hem niet bij zijn werk heeft gadegeslagen, wie hem
niet langs de weg en tussen het afval de wonderlijke ingrediënten heeft zien
verzamelen, wie niet getuige is geweest van zijn ongemotiveerd lijkende invallen en
hem niet heeft begeleid op zijn kronkelwegen van scheppen en vernietigen,
verdoezelen en herscheppen, zal genoegen moeten nemen met de objectieve
kunstuitingen, en geen fysische of kunstzinnige röntgen-analyse zal hem iets verraden
omtrent de geheimen die hij en wie hem hebben gekend meenemen in het graf.
Wat hem heeft bezield, gezeten burger van Hannover, erfgenaam van welgestelde
kooplieden, begaafd genoeg om zich met conventionele portretten aanzien en
vermogen te verwerven - wat heeft hem bezield, om onder de nieuwe wegen in de
kunst juist de meest revolutionaire, de meest anticonventionele, de meest
anarchistische te kiezen, de weg van het alles ontkennende dadaïsme? Zijn politieke
overtuiging was veeleer behoudend dan radicaal. Geen van de vier temperamenten
was hem vreemder dan het zwartgallige. Waarom moest juist hij zich opwerpen tot
apostel van de afbraak, hij die met alle vezels van zijn sterke natuur vastzat in de
wereld zoals die reilt en zeilt, groeit en bloeit, wonden heelt en zich levend verzet
tegen alle ingrepen die alleen maar destructief willen zijn?
Hij verwierp onze onzekerheden, omdat hij boven alle één verkoos, de ijdelste:
de zekerheid van het leven zelf, van zijn onstuimige leven, van zijn ongebreidelde
kracht, waarvan hij zich met een feilloos instinct bewust was. Er is niets cerebraals
in zijn werk. Zijn kunsttheorie is a posteriori; het leven gaat aan de leer vooraf. Hij
miste in zijn strijdvaardigheid de gave en het temperament van de etsende kritiek en
de bijtende ironie. Als kemphaan gebruikte hij niet het zwavelzuur, maar de moker.
In de grond was hij geen negativist. Zijn anarchisme was dat van het onstuimige
leven dat geen grenzen wil kennen, niet vernielzucht, maar levensdrift. Het jeugdige
vuur is in hem blijven branden. De jaren hebben hem niet wijzer, dat is, niet bedaarder
gemaakt. In de kunst heeft hij zijn exuberantie uitgestort, niet gekanali-
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seerd. Waar hij vormen schiep en zich matiging oplegde, werd hij conventioneel; zo
zou men hem de tegenpool kunnen noemen van een Mondriaan, die redenerende
zichzelf grenzen stelt en binnen die grenzen zijn uitdrukkingsmogelijkheden tracht
te vinden.
Misschien zullen velen het niet met deze kenschetsing eens zijn, en ik kan dit best
begrijpen, want ikzelf had, toen ik zijn werk weerzag, het gevoel dat de grote strijd
geleden is en de wonden geheeld zijn, ik was getroffen door de uiteindelijke harmonie,
al is het die van de chaos. Maar ik heb de mens Schwitters naar de kunstenaar toe
geredeneerd, want het zou mij eeuwig spijten als de mens mij in dat werk zou
ontsnappen. Al het feit dat thans musea hem de laatste en eerste eer bewijzen, doet
mij vreemd aan, en evenzeer het feit dat men zulk een indrukwekkende verzameling
bijeen kon brengen. Want Kurt Schwitters was een zwerver, zijn levensdrift deed
hem een vagabonderend bestaan leiden, ook waar hij duurzaam was gevestigd.
Zelfs in zijn huis in Hannover woonde hij niet, maar hij kampeerde er, en dit was
zijn wijze van leven overal waar hij kwam, in Noorse hotels, in een hut bij Molde,
en bij vrienden die hij bezocht. Hij kon een geordende huishouding flink in de war
brengen, maar hij deed dit met zoveel zwier dat gastheer en gastvrouw die last licht
en blijmoedig droegen. Toch kon deze zwerver zich alleen thuis echt uitleven. Daar,
Waldhausenstrasse 5, kon hij zijn kracht botvieren. Daar kon hij breken, metselen,
timmeren en met zijn emmers gips knoeien. Daar ontstond zijn levenswerk, veeleer
het bijprodukt dan het doel van zijn activiteit. In de grootse plastiek die hij daar
schiep, groeide hij boven zijn dadaïstische faze uit. Ik heb dat werk, dat mij van al
zijn scheppingen het meest bekoorde en het beste is bijgebleven, in wording gezien.
Het was trouwens steeds in wording en niet bedoeld om ooit te worden voltooid. Het
groeide en het zou groeien, zolang er nog holten in het huis waren en zolang er nog
gips was, om die holten, als in een druipsteengrot, te vormen. Die plastiek, die van
binnen ontlook, was een symbool van het leven, van het onstuimige leven van Kurt
Schwitters, chaotisch

Hans Freudenthal, Schrijf dat op, Hans. Knipsels uit een leven

129
en uitdrukking van ontembare kracht. Niets van dit werk is aan de bommenoorlog
ontsnapt; alles wat ervan rest zijn de foto's, die u boven in de vitrine kunt zien. Zijn
tweede gelijksoortige werk, dat hij in Noorwegen aanving, is eveneens vernield, bij
de derde poging, in Engeland, heeft de dood hem verrast.
Het zal een groot verlies wezen - toekomstige kunsthistorici zullen het kunnen
becijferen. Toch treur ik er niet om - evenmin als hij dat deed. Want het is een groot
ding, iets onvergankelijks te hebben geschapen, maar voor wie leeft en medeleeft,
telt slechts de oogwenk, de overvloeiende beker vol van geluk en wanhoop, die hij
ledigde en die wij hem hebben zien ledigen, de ijdelheid der ijdelheden.
Ik sta hier geen kunstbeschouwing ten beste te geven. Ik zou het ook niet kunnen.
Als ik in een museum stilhoud voor een portret, is het enige wat mij iets doet, niet
het spel van kleuren en lijnen op het doek, maar de innige wetenschap dat dit schilderij
een mens is geweest, naar bloed en vlees, die poseerde voor een mens naar bloed en
vlees, in wie eenmaal de geest vaardig was, om uit te beelden wat hij zag en beleefde.
Dit is een averechtse visie, allerminst geschikt om abstracte kunstuitingen recht te
laten wedervaren. Het is de visie van de vriend en medemens die, langs de schilderijen
gaande, hem die er niet meer is naast en achter zich weet, over zijn schouder wijzende
en zijn zwijgen onderbrekende. Laat anderen zeggen wat in dit werk geobjectiveerde
geest en onvergankelijk is. Voor mij is het document humain, getuigenis van een
mens, die ik ontmoette, echt en waar in het goede en kwade, spiegelbeeld naar
gelijkenis, en menselijk in zijn onvolmaaktheid, zijn onstuimigheid en zijn
ondoorgrondelijkheid.
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Reizen - kommer en kwel
Het laatste verhaal van het hoofdstuk ‘Reizen’ bracht me op het idee ermee door te
gaan, maar dan op een andere manier.
Allereerst de Eerste Internationale Topologische Conferentie, 4-10 september
1935 - de eerste en voor jaren de laatste ontmoeting met Sovjet-wiskundigen in de
Sovjet-Unie. Volgens mijn kassaboekjes moet ik op 30 augustus van Berlijn zijn
vertrokken, op 1 september naar Warschau, op 2 september in Moskou, op 11
september terug met mogelijk een onderbreking in Berlijn en zeker een bij Kurt
Schwitters in Hannover; op 19 september was ik weer thuis. Het congres begon
uiteraard al in de trein naar Moskou met al die deelnemers uit het Westen die veelal
nieuwe kennissen voor me waren. Op een grote foto van de conferentie zijn er een
aantal te identificeren. Op het station in Moskou werden we in de vroegte door een
grote delegatie van Russische collega's opgewacht - enkelen geen onbekenden voor
me. We werden opgewacht, alleen de bus die ons naar het hotel moest brengen,
ontbrak. Het was dus wachten voor ons en telefoneren voor onze Russische collega's.
De bus was stellig vertrokken en hij had er al lang moeten zijn. Alleen: hij was er
niet. Ik denk dat we daar een uur met onze koffers op het perron stonden te wachten.
We zetten dat nog enige tijd in een soort wachtzaal voort, tot iemand - ik weet niet
wie - ontdekte dat de voor ons bestemde bus al uren had staan wachten bij een
zijuitgang van het station.
Wij logeerden in een Grand Hotel - het eerste van mijn leven, met kamers als
zalen, bedden als leefkuilen (om het modern te zeggen), overvloedige maaltijden en
welgeteld één badkamer in het hele hotel, die duidelijk een meer recente aanwinst
was. Wij - dat waren de buitenlandse gasten; onze Russische collega's durfden dit
paleis niet binnen te stappen, behalve bij een groot ban-
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ket, en dan had je op het toilet nog de gelegenheid om de een of ander buiten de
officiële congresgebeurtenissen aan te spreken. Ik meen dat het hotel ‘National’
heette of iets dergelijks. In 1966 was het al lang door een moderner geval vervangen.
Op de hoek tegenover het hotel lag de oude universiteit, inmiddels al lang verplaatst
naar een wolkenkrabber elders, waar ik in 1966 tegen op zou kijken.
Uiteraard hadden we ook het een en ander te bezichtigen. In de schouwburg had
ik een vrouwelijke tolk naast me, die me vol eerbied toefluisterde ‘dat is een
Akademik’ toen een acteur optrad, die voor Akademik speelde. We zagen Tsarskoe
Selo (‘Tsarendorp’) dat toen Detskoe Selo (‘Kinderdorp’) was, scholen, fabrieken
en ik zie me ergens in een textielfabriek met de bekende wiskundige Von Neumann
naast een kleine wentelende constructie staan, waarvan we trachtten de zin te
achterhalen tot Von Neumann diagnosticeerde: ‘Dit is een machine waarvan doel en
bestemming is zichzelf te oliën.’ Aangezien ik erom bekend sta deze beeldspraak of is het er een? - toe te passen in onze eigen maatschappij waar en wanneer hij te
pas komt, neem ik deze gelegenheid te baat Von Neumanns auteurschap te erkennen.
Ik was ook in de gelegenheid mij in de Tretjakov Galerij dood te schrikken van iets
waar je de 19e-eeuwse voorloper van het socialistisch realisme in kon zien: een
verhalen-schilderij, zou ik het noemen. Ik bezocht familie van een kennis van me.
Een groot paleisachtig huis, waar elke kamer huisvesting bood aan een gezin, of
veeleer een familie. Waar ik toevallig kwam, woonden zes personen: vader, moeder,
grootmoeder, schoonzuster, dienstmeisje en een kind, dat vijf talen sprak, met elke
volwassene een andere. Van de metroweelde heb ik ook een glimp opgevangen.
Auto's waren er nauwelijks. Trams soms op vier sporen naast elkaar. Vele straten
hadden niet eens plaveisel. Toen ik thuiskwam en aan de slavist (eigenlijk historicus)
Bekker, later hoogleraar in Amsterdam, verslag moest doen en bekennen dat er geen
Izvoščik (aapjeskoetsier) meer in Moskou te bekennen was, wilde hij zijn oren niet
geloven. Wel was Moskou nog vele mooie houten huizen rijk, die er uiteraard nu
niet meer zijn. Maar terug tot onze conferentie. Ik hoor nog André Weil jegens een
rasechte
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communist Stalins Chinapolitiek afkraken en zie de ander nog met de mond vol
tanden staan, maar zoiets was bepaald buitenissig. Alles liep volgens een zekere
regelmaat. Zoals het op de eerste dag begonnen was, ging het voort. Overal en altijd
vertragingen en wel cumulatief. Het diner verschoof geleidelijk naar na middernacht,
we stonden steeds later op en op 't eind hadden we zowat een halve dag verloren.
Nog een aardigheid: Von Neumann had uit Moskou een flinke hoeveelheid kaviaar
meegenomen en die in de frigidaire van het restauratierijtuig gestald. In Negoreloje,
op de grens met Polen, moesten we door de douane, waar de wiskundige J.W.
Alexander moeilijkheden kreeg omdat hij boven het in het paspoort aangetekende
geïmporteerde fototoestel nog een tweede bij zich bleek te hebben - een
randapparatuur waar hij niet over gedacht had die bij de heenreis aan te geven. Toen
we eindelijk weer op het perron stonden, bleek het restauratierijtuig net afgekoppeld
te zijn en mét Von Neumanns kaviaar in de verte te verdwijnen.
Ik hou me maar aan de chronologische orde om te berichten over een Internationaal
Congres voor Geschiedenis der Wetenschappen, dat ik meer als official dan als echt
belangstellende heb meegemaakt, in Warschau en Krakau, van 24 tot 31 augustus
1965 - het werd toen in Polen gebruikelijk congressen te laten ‘reizen’. Suus was
weer van de partij en op Schiphol ontmoetten we Hooykaas, toen nog aan de VU en
mede dank zij deze ontmoeting later collega in Utrecht. Het vliegtuig van de LOT,
dat nog uit Warschau moest komen, had vertraging; elk uur kwam er weer een uur
bij. Ik herinner me niet meer hoeveel het uiteindelijk was. In plaats van in de middag,
kwamen we te middernacht in Warschau aan - praktisch allemaal congresdeelnemers.
Het vliegveld was gelukkig nog open, maar de mensen van het congresbureau waren
vertrokken - die hadden ons het hotel moeten opgeven en andere gegevens moeten
verstrekken. Ook het wisselkantoor was dicht. Gelukkig was er nog een bus naar de
Air Terminal. Toen we daar uitstapten, vroeg de chauffeur betaling, d.w.z. zlotys,
die we niet hadden, niet mochten hebben. Inmiddels was een eenzame wandelaar
genaderd, had zich het geval laten uitleggen, zijn beurs getrokken, voor ons betaald
en ons
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de weg naar het dichtstbijzijnde hotel gewezen - een kwartier koffers sjouwen. Wij
- Suus en ik - boften, het was het voor ons bestemde hotel. Anderen kwamen pas
uren later op hun bestemming aan. Mijn vriend Biermann logeerde samen met een
Amerikaan, die nogal laat thuis placht te komen. In zijn hotel gebeurde het dat er 's
nachts soms geen water was (een pomp die ze stillegden). Biermanns slaapje had
thuiskomend de kraan opengezet en, toen er niets uitkwam, niet dichtgedraaid. In de
ochtend werd Biermann door kloppen op de deur gewekt. Het water stond toen al
enige centimeters hoog in zijn kamer. Hij kon er niets aan doen, maar in het hotel
gingen ze hem Wassermann noemen.
Het Congres verplaatste zich op zekere dag per bus van Warschau naar Krakau.
De autoweg was op een boerenkar na leeg. Op de plaats waar hij een andere autoweg
kruiste, die net zo leeg was, hing een verkeerslicht in functie. Onderweg mochten
we ons in een gloednieuw hotel vertreden. De dames-wc's hadden geen deuren - niet
in nabootsing van Amerika waar openbare wc's zonder deuren in de jaren zestig
normaal waren, maar eenvoudig omdat de leverancier ze nog niet had afgeleverd. In
Krakau kwamen we ook in een gloednieuw hotel terecht; het restaurant was nog niet
klaar en de ontbijtzaal was zo krap dat je voor het ontbijt een uur of langer in de rij
moest staan. Meubilering en stoffering waren nog gloednieuw, maar van een soort
dat het niet lang uithoudt. Restaurants waren overvol, maar als je een tafel kon
bemachtigen, werd je goed bediend. Bij het vertrek hoorden we dat voor het congres
een groot restaurant was gereserveerd, dat praktisch leeg bleef omdat niemand er
iets van af wist. Van het Veit-Stoss altaar, nu in de kerk, was niet veel te zien.
In 1966 was het weer Moskou geblazen: het Internationaal Mathematisch Congres.
Voor mij was een voorspel in het atoomcentrum Dubna weggelegd: de General
Assembly van de International Mathematical Union. Ik had hotel klasse IA besteld,
hetgeen in Moskou het gigantische Hotel Ukraina bleek te zijn, dat inderdaad IA was.
Het hotel van de gedelegeerde in Dubna was echter niet IA, maar luxe. Ik bedoel: per
definitie. IJzeren
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bedden, tafels en kasten van triplex, verstopte wastafels, geen douche of wc op de
kamer en een smerige algemene wc. Ik moest het verschil tussen IA en luxe bijbetalen.
Ja, voor Dubna was dit een luxe hotel, maar die luxe sloeg alleen op het hotel, niet
op de maaltijden. Ik kreeg de tegenwaarde van het verschil in consumptiebonnen
overhandigd. Want er stonden geen luxeof ook maar IA-gerechten, beantwoordend
aan de consumptie-bonnen, op de kaart. Ik kreeg bij elke maaltijd wisselbonnen
terug. Toen ik mijn beklag bij de Intourist-juffrouw deed zei ze: ‘Dan moet u maar
twee soepen of twee desserts eten.’ Ik heb ten slotte de bonnen nog in Moskou kunnen
opmaken. In Dubna mochten we laboratoria bezichtigen. Intens ouderwets.
Toen we van Dubna uit met de bus in ons Moskous hotel aankwamen, duurden
de receptieformaliteiten anderhalf uur. Suus, die rechtstreeks naar Moskou was
gevlogen, had het nog erger. De duizenden deelnemers kregen pas op het vliegveld
te horen naar welk hotel zij moesten. Er waren lijsten van deelnemers, maar die waren
niet alfabetisch opgesteld. Het waren veeleer lijsten van de afzonderlijke hotels en
bij elk hotel volgens kamernummer de namen van de deelnemers. Er waren tientallen
tafels waar employés zaten, die voor elke afzonderlijke naam al die lijsten moesten
doorbladeren. Het duurde uren en nog eens uren.
Het congres vond plaats in het gigantische universiteitsgebouw, een symmetrische,
in zekere mate zelfs viertallig symmetrische, plattegrond. Je raakte voortdurend in
de war, bij voorbeeld in welke van de vier symmetrisch gelegen kantines je een
afspraak had gemaakt. Je liep, als je eruit wilde, geregeld de verkeerde kant op. Een
Russische collega maakte me er ten slotte op attent dat in het centrale vierkant de
vloertegel in de zuidwest-hoek op speciale wijze gemerkt was. Dit om je te kunnen
oriënteren.
Het eten in Ukraina was uitstekend, maar de bediening abominabel. Onwillig
personeel - terecht onwillig als ik af mag gaan op scènes die ik beleefd heb. Je kon
ook in andere restaurants eten. Je moest ervoor in de rij staan. Je, daarmee bedoel ik
de Russen. Vreemd geld had voorrang.
Op zondag werden we door een Russische vriend uitgenodigd
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voor een autotocht naar Zagorsk, het beroemde bedevaartsoord. Onze vriend nam
het niet zo nauw met de verkeersbepalingen. Op de heen- en op de terugweg werd
hij door de politie aangehouden. Hij trok, voor hij uitstapte, zijn jasje aan met de
Leninprijs op het revers en mocht doorrijden. Inmiddels hadden wij hem zitten
knijpen. Visa voor de Sovjet-Unie golden (gelden) alleen voor bepaalde plaatsen, in
casu Moskou; voor Zagorsk hadden we niet eens een visum.
Graag had ik ook gevolg gegeven aan een uitnodiging van de Georgiërs voor een
authentiek Georgische avond in Moskou, maar die avond was bezet door een bezoek
aan onze ambassade - leuk, maar zeker niet met dat andere te vergelijken. Wel waren
we een keer uitgenodigd bij een van mijn vrienden thuis, een onmogelijk ouderwets
huis in een onmogelijke buurt, een grote woning met een pijpenla van een gang,
waarop pijpenladen van kamers uitmondden. Ik kon mijn ogen niet geloven in deze
woning, een museum zo vol met moderne kunst - schatten zoals er in de officiële
musea niet mogen worden vertoond, van kunstenaars waar ik nooit van heb gehoord,
die hun kunst niet tentoonstellen maar onderhands kwijtraken aan kenners. Wat weten
wij in het Westen hiervan af? Wanneer komt de eruptie die deze schatten aan het
daglicht brengt?
Op een avond wilden Suus en ik uitgaan. Het Intouristbureau in het hotel was
verdeeld over twaalf à veertien tafels. We wilden eens naar een bioscoop. We werden
van tafel 1 naar tafel 2 gestuurd, van tafel 2 naar tafel 3, enzovoort, tot we de kring
rond waren. Op ‘bioscoop’ hadden ze het niet begrepen. Er was niet eens een lijst
van films en bioscopen. ‘U wordt geacht naar opera, schouwburg, concert, ballet te
gaan.’ Maar we wilden per se naar een bioscoop. Employés van de diverse tafels
confereerden met elkaar. Er werd druk getelefoneerd - ik weet niet of er ten slotte
ook het politbureau aan te pas kwam. Eindelijk konden we vertrekken met een briefje
- het adres van een bioscoop - Poesjkinplein, ‘Oorlog en Vrede’, ik weet niet meer
welk - en een stempel van Intourist. Veiligheidshalve waren we er twee uur voor het
begin. Er stonden er al vijfhonderd tot duizend mensen in de rij voor één loket. We
gingen erachter staan, maar werden - als
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kennelijke vreemdelingen - meteen naar voren gedirigeerd en hadden twee uur voor
het begin onze biljetten. Suus ging op een van de banken in het plantsoen op het
Poesjkinplein zitten. Ik houd niet van zitten wachten en maakte mijn rondjes om het
Poesjkinplein tot ik er genoeg van had aldoor maar door jonge dames te worden
aangesproken.
De bioscoop was een enorme kwartcirkel. Van je plaats kon je behalve het enorme
scherm nauwelijks iets van de ruimte zien. Ineens niesde iemand in het publiek, dat
als reactie hierop in schaterend gelach uitbarstte. De nies herhaalde zich en het gelach
eveneens. De niesbui hield aan en het gelach zette door. Toen was er pauze, in het
souterrain dat veel weg had van een Erosbeurs.
Maar laten we afscheid nemen van Moskou! We deden het met een banket. Een
staand banket voor zesduizend mensen of zo. In een fantastische hal - ik stond er zo
vroeg bij de gesloten glazen deuren dat ik vanuit de hoogte uitzicht had over de
houten tafels, waar, op helder witte lakens, glazen en flessen, vorken en messen
flonkerden in het licht van de lusters en waarop kleurige bloemen en spijzen geurige
genietingen beloofden - een groots stilleven zoals geen schilder zou kunnen uitbeelden.
Toen de deuren stipt op tijd openschoven, moesten we enkele treden omlaag en toen
we een uur later uit de hoogte een blik terug wierpen, leek het of een vlucht
sprinkhanen een bloeiend veld had verwoest. Sic transit gloria mundi. De volgende
ochtend moesten we om vijf uur in de vestibule van het hotel gereed staan om - ruim
op tijd - naar het vliegveld te vertrekken. We waren er, wij en de anderen. We stonden
in de hal met onze koffers te wachten op de bus die ons weg zou brengen. We stonden
te wachten, een half uur, drie kwartier, een uur - ik heb het niet genoteerd. Toen
herinnerde ik me een scène van eenendertig jaar terug. Ik liep op mijn stoute schoenen
om het hotel. Een kwartslag naar links was voldoende. Daar stond - niet eens bij een
ingang - een bus te wachten. Mét de chauffeur. Mijn beetje Russisch was voldoende
om hem te bewegen naar de ingang te rijden. De opgewonden massa reizigers beklom
met bagage terstond de bus. Het was een gedoe langs en boven de koffers in de
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gang nog eens koffers en menselijke lichamen te persen, maar min of meer lukte het
dan toch. Toen schudde de chauffeur zijn hoofd. De koffers moesten in de bagagebak
onder de touringcar - een redelijke eis. Dus terug en opnieuw koffers en mensen door
het gangpad persen. En daar stonden we weer, of veeleer zij, de koffers, naast de bus
bij de bagagebak, waar ze in moesten. Maar ze konden er niet in, want de bak was
dicht. Was en bleef dicht, want de chauffeur had er geen sleutel van. Pech gehad, en
het sjouwen begon voor de derde keer, opnieuw de bus in. We bereikten op tijd ons
vliegtuig. Er was immers genoeg tijd voor uitgetrokken. Je moet op alles voorbereid
zijn.
Voor de afwisseling nog eens Polen en dan 1971 - een prachtige conferentie in
Krakau, de 23e bijeenkomst van een internationale groep voor het
wiskunde-onderwijs, waarvan ik zonder het te weten een van de medeoprichters was
(met Piaget, Beth, Gattegno en anderen). Het was de eerste conferentie van die groep
die ik bezocht, nadat de leden twee autocratische presidenten, die ik niet lustte,
versleten en eruit gezet hadden. Het was de nieuwe presidente, mijn vriendin
Krygowska, die deze geweldig geslaagde conferentie organiseerde. Maar wat in dit
hoofdstuk telt, was de onvermijdelijke kommer en kwel. Het begon al weer in
Amsterdam, 19 augustus 1971. Het Poolse vliegtuig waarmee Edu Wijdeveld en ik
in de middag zouden vertrekken, kwam met twee uur vertraging uit Londen aan,
zodat we in Warschau onze mooie slaaptrein naar Krakau moesten missen. Gelukkig
hadden we van ‘Orbis’ een transfer en werden we op het vliegveld opgewacht en
naar een soort nachtkwartier gebracht, om 's morgens in alle vroegte opgehaald te
worden voor de dagtrein naar Krakau, terwijl ik eigenlijk de openingsvoordracht had
moeten houden. Ontbijt hadden we niet gehad en een restauratierijtuig was er ook
niet. Gelukkig wel iemand die ook naar Krakau moest en zich over ons ontfermde.
Hij heeft zelfs nog een rol koekjes met ons gedeeld.
In Krakau stonden enkele honderden optimisten bij de taxistandplaats te wachten,
maar onze begeleider rekwireerde eenvoudig een jeep, die ons voor een fooi naar de
universiteitsgebouwen buiten de stad bracht. Dat was boffen. We aten alles
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op wat van de lunch was overgebleven. Behalve de lezingen stond er, zoals
gebruikelijk, ook een dagexcursie op het programma onder de verantwoordelijkheid
van Orbis. Bezichtiging van drie bezienswaardigheden - een slot, een kerk, een
museum -, een lunch en een reis met platboomde kleine vaartuigen over de ondiepe
Weichsel tussen keien door, over keien heen en door stroomversnellingen - de boten
werden telkens op vrachtauto's vanuit het eindpunt naar het beginpunt van de reis
teruggereden. Elk van de drie bezienswaardigheden was gesloten, alsmede het
restaurant waar we moesten lunchen. En toen we kwamen waar de boottocht moest
beginnen, waren er geen boten, en als ze er wel geweest waren, hadden we niet
kunnen vertrekken, want er was geen water in de Weichsel. De bussen brachten ons
zo'n twintig kilometer lager, waar wél water was. Maar bij ‘Orbis’ was er blijkbaar
niemand die kon uitrekenen hoe vaak zo en zo veel boten heen en weer moesten
varen en rijden om honderden gegadigden van de inderdaad fantastische tocht over
de Weichsel te laten genieten, en de laatsten onzer kwamen pas tegen middernacht
op de plaats aan waar ze hun inmiddels koud geworden diner konden opsouperen.
Vanaf de jaren vijftig was mijn pas geregeld versierd met Oosteuropese visa,
Poolse, Bulgaarse en Hongaarse. De marechaussée toonde daar belangstelling voor.
Bij elke grenscontrole, waar ik ook naar toe ging of vandaan kwam, schreven ze al
die visa woordelijk over - lichtdrukken bestond er toen nog niet. Ik verkneukelde me
terwijl zij met het Pools, Bulgaars en vooral het Hongaars worstelden. Bij de BVD
in Den Haag liggen zeker een dozijn handgeschreven kopieën van mijn Hongaarse
visum uit juni 1962. Kommer en kwel voor de BVD.
Maar laten we ons niet tot Oost-Europa beperken. Italië is een net zo vruchtbaar
landschap voor kommer en kwel-reizen. Ik herinner me nog tijden dat post naar dat
land alleen bij wijze van uitzondering werd besteld. En dat voor elk evenement drie
kwartier vertraging vanzelfsprekend was - misschien is dit nog steeds zo. En dat je,
als je naar Florence wilde vliegen, in Pisa terechtkwam omdat de reisagent de kleine
letters over het hoofd had gezien die het vliegveld van Florence naar Pisa verplaatsten
-
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dan hielp geen protest en moest je per bus de halve breedte van Italië door. En in
Florence op dat congres in 1964 zie ik nog een ochtend een voorzitter zwijgend twee
uur lang voor een zwijgend publiek wachten op een minister die uit Rome moest
overkomen om een speciale lezing te beluisteren die dus voor meer dan de
gebruikelijke drie kwartier vertraagd was.
Of in 1971, toen mijn hotelreserveringen in Rome niet waren doorgekomen en ik
onder onbeschrijflijke omstandigheden moest logeren. En dat ik bij het vertrek uit
Rome veiligheidshalve één uur eerder dan nodig met de bus naar het vliegveld vertrok
- wilde vertrekken, want de bus slaagde er niet in een reusachtige demonstratie van
landbouwers te doorbreken en kwam veel te laat op het vliegveld Leonardo da Vinci
aan, hetgeen er echter niet toe deed, omdat de Alitalia, waarmee ik naar Frankfurt
moest vertrekken, net wat uurtjes aan het staken was en niemand wist hoe lang het
zou duren, weshalve ik alvast in het restaurant op de welbekende Italiaanse kip zonder
vlees ging lunchen, om achteraf door de lege hallen wandelend te ontdekken dat ik
binnenkort met een Argentijns vliegtuig (Duitse bemanning) naar Frankfurt zou
kunnen vertrekken, hetgeen inderdaad geschiedde, maar helaas, de vluchtleiders in
Frankfurt hielden net een langzaamaan-actie die ons een uur boven die stad deed
cirkelen, waar ik toch nog uiteindelijk de laatste trein naar mijn bestemming
(Offenburg-Oberwolfach) haalde omdat die een half uur vertraging had - een lange
zin, maar voor zoiets heb je een lange adem nodig.
Eind januari 1973 zou ik medewerking verlenen aan de ‘Tweede Internationale
Week voor de School’ in Rome. Ik had het geaccepteerd hoewel ik er eigenlijk niet
meer van wist dan dat ik een lezing moest houden, echter niet waar en wanneer dit
precies zou geschieden. Alleen één ding wist ik precies: het hotel waar ik zou logeren.
Achteraf bleek het geheel een commerciële tentoonstelling te zijn, gelardeerd met
wat lezingen. Ik had het geaccepteerd omdat het paste tussen een bezoek aan Erlangen,
waar ik het ‘Erlanger Programm’ moest herdenken, en aan Zürich, waar ik moest
helpen Van der Waardens zeventigste verjaardag te vieren.
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Het hotel was een dure tent, maar daar had ik gelukkig geen last van. Ook niet van
die sjeik of emir die daar met een hele harem logeerde. Alleen vond ik het vervelend
dat ik op geen van de telefoonnummers die ik voor nadere inlichtingen draaide gehoor
kreeg. Affijn, het was zondag. Op maandag in de vroegte lukte het. Over drie kwartier
zou mijn lezing beginnen en de man die mij ernaar toe zou brengen was al onderweg.
Ik ging dus vast voor de deur staan, ietwat verbaasd over de tijd die de straatklok
aanwees. Ik weer naar binnen, hoe laat het eigenlijk was. O ja, de elektriciteit was
uitgevallen (staking?), maar mijn horloge trok zich er niets van aan. Ik bleef maar
voor de deur op de onderweg-auto wachten, maar liep af en toe naar binnen, of er
geen telefoontje voor me was. En inderdaad, één keer was het raak: een misverstand,
en ik moest maar een taxi nemen naar EUR, de tentoonstellingstad, onder Mussolini
gebouwd, ongeveer tien kilometer buiten Rome.
Aangezien ik meer dan drie kwartier te laat was, waren ze vast begonnen met de
tweede spreker, mijn vriend Varga, die wél geweten had waar hij moest spreken,
maar niet in welk hotel hij moest logeren. Ik hield mijn lezing in het Frans, hetgeen
zin voor zin door een tolk in het Italiaans vertaald en daarna door mij gecorrigeerd
werd. Bij een wat vertraagde geweldige lunch werd de schade ingehaald.
Voor de volgende dag had de organisatie een bezoek aan de president der republiek
op het programma. Men zou per taxi van EUR vertrekken. Toen ik kwam, zat men
zwijgend te wachten op de eerste spreker, een minister van Onderwijs, die gelukkig
precies drie kwartier te laat kwam. De tweede spreker was op tijd en toen konden
we met zijn allen drie kwartier vertraagd naar de president vertrekken, naar het paleis
de Quirinalis. De binnentrap die we beklommen, was rechts en links omzoomd met
een reeks reuzen in uniform - ik denk geen onder de twee meter. Vanuit de garderobe
kwamen we door een eindeloos lijkende reeks van open zalen met op de drempel
tussen de opeenvolgende wederom rechts en links een geüniformeerde reus. Het eind
was een zaal met deur en even nadat we binnen waren en die gesloten was, kwam
door een andere deur de president der republiek,
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Leoni, iemand die men zelfs onder normale omstandigheden kort van stuk zou
noemen. Na de gebruikelijke ceremonie van kennismakingen begroette hij ons met
een toespraak die hij - meen ik - al van buiten kende. Na de verversingen en een blik
door het raam vanuit de Quirinalis vertrokken we, spitsroeden lopend tussen
geüniformeerde reuzen.
De volgende dag zou ik vertrekken. Veiligheidshalve had ik me op de hoogte
gesteld van de vertrektijden van de bussen naar het vliegveld. Eigenlijk overbodig,
want ik wist toch al dat dit om de twintig minuten was. Behalve op de dag van mijn
vertrek, want dan zouden ze staken. De taxi's ook? Gelukkig kon ik een auto van het
hotel krijgen.
Toen ik in december 1973 voor de eeuwviering van de geboorte van Levi Civita,
een vermaard Italiaans wiskundige, in Rome moest zijn, was net de eerste oliecrisis
uitgebroken. Ik vertrouwde het luchtverkeer niet en reisde dus per trein, heen vanuit
Brussel waar ik eerst nog een lezing moest houden en dan per slaapwagen naar
Milaan. Van Milaan naar Rome had ik in de drukke trein een gereserveerde plaats,
maar helaas niet in het restauratierijtuig. Voor de terugreis had ik niet eens een
reservering in de trein naar Milaan - ik moest, aldus het reisbureau - in Rome
aangekomen meteen een plaats bespreken. Toen ik arriveerde was het bureau dicht
en toen ik het de volgende dag probeerde, stonden er al duizenden mensen te wachten
op het herstel van de computer die het had laten afweten. Toen ik desalniettemin aan
de beurt was, waren al alle plaatsen besproken. Maar twee wagons, zeiden ze, blijven
onbesproken en als je er vroeg genoeg bent, enzovoort. Bij mijn vertrek was ik er
inderdaad vroeg genoeg. Vanaf Milaan was het dan weer slaapwagen - hoe heerlijk
ouderwets.
Toch deed ik het de keer daarop, 1974, naar Rome weer door de lucht. Deze keer
verliep de reis zonder wederwaardigheden. Althans voor mij. Mijn vriendin,
Krygowska, die de euvele moed had in ons pension thee te drinken, had de pech dat
de ketel net tevoren zo grondig schoongemaakt was dat er nogal wat van het
afwasmiddel in was achtergebleven alvorens er theewater in gekookt werd. Zoiets
onthoud je omdat het pension toevallig TEA heette.
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Van mijn Rome-reis van 1976 heugt me nog de halve taxistaking. De helft van de
taxi's staakten. Na twee uur wachten met de koffer bij de standplaats was ik aan de
beurt. In het hotel had ik - vlak onder het dak - de kleinste kamer die ik ooit bewoond
heb; het raam was zo klein dat zelfs je hoofd er niet door kon.
Maar laat ik opgehouden met op Italië te mopperen. Toen Suus en ik na een verblijf
van zes weken in het onvolprezen State College, met overstappen in Pittsburgh, naar
Minneapolis wilden vliegen, had ons vliegtuig zoveel vertraging dat we redelijkerwijs
niet konden verwachten de aansluiting in Pittsburgh te halen. Maar in Pittsburgh was
men gewaarschuwd: wij en onze bagage mochten er als eersten uit en werden door
een vriendelijke juffrouw dwars over het vliegveld enkele honderden meters begeleid
naar ons vliegtuig, dat, zodra we ingestapt waren, vertrok.
In 1970 van Carbondale in Illinois komend om van St. Louis naar Columbus (Ohio)
te vliegen (en twee of drie dagen later naar Minneapolis), werd ik in St. Louis door
een langzaamaanactie van de vluchtleiders getroffen. Ik zat maar rustig op een vlucht
naar Columbus te wachten, maar de ene vlucht na de andere naar het oosten werd
afgelast. Ineens zag ik dat er over een kwartier (of was het maar tien minuten?) een
vliegtuig naar Minneapolis zou vertrekken, dat toch al mijn uiteindelijke bestemming
was. ‘Of ik mee kon?’ ‘Uw bagage?’ ‘Is naar Columbus opgegeven.’ ‘Ik bel even
of ze hem kunnen vinden.’ ‘Gevonden - omlabelen vlucht zoveel naar MSP.’ Toen
hij hierin geslaagd was verkocht hij me een biljet naar Minneapolis, waarschuwde
het vliegtuig, wees me de weg en toen ik binnen was vertrok het toestel.
Is dat nou kommer en kwel? Nee, maar het is de inleiding op een ander verhaal.
Op 31 augustus 1973 moesten we naar Bordeaux vertrekken, naar een van onze
jongens. Vertrek Schiphol 8.05 uur, 9.05 uur aankomst Le Bourget, 10.00 uur vertrek,
11.00 uur Bordeaux - een prachtverbinding - op dat kleine vliegveld Le Bourget zou
het niet mis kunnen lopen. Wij waren op tijd op Schiphol en het KLM-toestel stond
op tijd gereed. Behalve Suus en ik was er nog een enkele kandidaat-passagier. Het
KLM-toestel bleef maar wachten. Wachten, zoals bleek, op een honderdtal Ja-
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panners die met de KLM van Anchorage moesten komen en vertraging hadden. Je
kon het de KLM niet kwalijk nemen dat ze de vlucht op Parijs daarvoor uitstelden.
Maar geen nood, we zagen spoedig de machine van Anchorage landen, vlak in de
buurt. Wat we niet konden zien was dat ze de passagiers de hele tocht naar de ingang
en terug naar onze poort lieten maken, in plaats van ze rechtstreeks over het praktisch
lege vliegveld direct naar het Parijse vliegtuig te vervoeren (zoals ze met ons in
Pittsburgh hadden gedaan). We vertrokken uiteindelijk met haast een uur in plaats
van een kwartier vertraging. Eindelijk in het vliegtuig lieten we het aansluitende
vliegtuig waarschuwen. Enkele minuten voor zijn vertrek in Le Bourget stonden we
met onze koffers op de vaste grond; het toestel was er nog, maar de deuren gingen
net dicht. Ik kon nog net op tijd naar Bordeaux bellen om te waarschuwen dat ze ons
niet af hoefden te halen. Het werd een zinderend hete dag in Parijs tot we met de
laatste vlucht van Orly naar Bordeaux konden vertrekken. Bijna twaalf uur vertraging.
In het vervolg zijn we maar via Londen naar Bordeaux gevlogen.
Zwitserland mag er ook een (of twee) keer van langs hebben. Op 21 oktober 1974
moest ik in St. Gallen een lezing houden. Of eigenlijk twee. In de ochtend in St.
Gallen zelf, in de middag in Nesslau in hetzelfde kanton, in een school, op een steile
heuvel, ongeveer vijftien meter hoog gelegen. Tijdens mijn lezing begon het te
sneeuwen - ongewoon voor de tijd van het jaar. Het leek maar een klein beetje sneeuw.
Maar toen mijn lezing en de conferentie afgelopen waren, maakte de voorzitter van
de deelnemende onderwijzers, die van alle kanten uit het kanton waren gekomen, de
lijst bekend van alle passen die inmiddels gesloten waren. De een na de ander
vertrokken de auto's, elk in een slakkegang de gladde helling afkruipend. Dat nam
veel tijd in beslag. Na drie kwartier was onze auto aan de beurt. Op de terugweg zag
ik op een steile verhoging langs de weg een auto ondersteboven liggen - ik begrijp
niet hoe die daar was gekomen.
In 1977 had ik een conferentie van 26 juli tot 2 augustus in Lausanne - preciezer:
in de buurt van Lausanne, in de meest elitaire hotelschool, waarvan de leerlingen net
met vakantie waren.
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1 augustus is de Zwitserse nationale feestdag. Op 1 augustus 1291 tekenden de drie
oerkantons het verdrag dat het begin van het eedgenootschap markeert, en dit verdrag
wordt alom in den lande plechtig herlezen, met redevoeringen en muziek omzoomd,
in de open lucht bij vuren of vuurwerk. Wij, de conferentiedeelnemers, mochten
eraan meedoen, achter de dorpskapel aan naar het veld waar de dorpsburgemeester
het verdrag (in de Franse vertaling) voorlas en van commentaar voorzag - een lange
stoet dank zij onze conferentie, want anders liep er niemand mee. Dezelfde dag las
ik in een Zwitserse krant een ingezonden stuk: wanneer zullen we er eindelijk mee
ophouden onze nationale feestdag te vieren op 1 augustus, wanneer iedere
rechtschapen Zwitser met vakantie is en we zijn aangewezen op onze vakantiegasten
als feestvierders! Ik vermoed dat dit soort stukken elk jaar opnieuw wordt ingezonden.
Kommer en kwel voor de Zwitsers.
Ik weet niet meer hoe het hotel in Menton heette waar ik van 27 tot 31 augustus
1970 voor de Algemene Vergadering van de Mathematische Unie logeerde. Wel
weet ik nog mijn kamernummer: 81. Je zou zeggen: is dat nou kommer en kwel?
Toen de ober mij bij het ontbijt mijn kamernummer vroeg en ik ‘quatre-vingt et un’
zei, corrigeerde hij me: ‘quatre-vingt un’. Ik heb het in geen woordenboek kunnen
nagaan en was het al haast vergeten, ware het niet dat ik haast twaalf jaar later (precies
22 juli 1982), naar het geboortejaar van L.E.J. Brouwer (1881) gevraagd, dezelfde
fout maakte, zonder gecorrigeerd te worden, helaas ook zonder te informeren wat
nu goed was. Kommer en kwel!
Toen ik in februari 1956 voor een conferentie naar het Tata Instituut in Bombay
moest, beleefden we in Nederland een van onze strengste winters. De winter was
laat begonnen, pas in februari, en de nacht voor ik per vliegtuig via Londen moest
vertrekken zou de koudste van allemaal worden - als ik het goed heb, -23 °C. Ik
moest om 8.30 uur op Schiphol zijn om om 9:00 uur te vertrekken. Ze zouden me
allemaal uitwuiven - mijn hele gezin. Het spoorverkeer was danig in de war. Ik had
voorgesteld per taxi van Utrecht naar Schiphol te gaan, maar dat vonden ze toch
overdreven. Toen zei ik: ‘Als het gewoon moet, dan maar
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met de allereerste trein’ - ik weet niet meer hoe vroeg die vertrok. Toen we op het
station waren, werd het hoe langer hoe duidelijker dat er die dag helemaal geen trein
zou rijden. Dan maar een taxi naar Schiphol. Maar na vijf minuten, midden op de
Vleutenseweg, sloeg de motor af en was niet meer te starten. Ik kijk om en zie achter
ons de bus naar Aalsmeer. Ingestapt en in Aalsmeer overgestapt op die naar Schiphol.
Ondertussen was ik - in de kou - tropisch gekleed. In elk geval haalde ik het vliegtuig,
op het laatste nippertje. In Heathrow had ik drie uur wachttijd, genoeg om van het
ene vliegveld naar het andere te komen - ze waren toen nog gescheiden. Ik liep om
niet te verkleumen door alle zalen en hallen van het vliegveld. Ineens zag ik midden
in een grote hal mijn - in transit opgegeven - koffer staan. Ik was nieuwsgierig wat
ermee zou gebeuren en ging in een hoek staan. Er kwam een employé die naar de
label keek en doorliep. Er kwam een tweede, die ook niets van mijn koffer moest
hebben. Ik weet niet wat er gebeurd zou zijn als ik niet mijn geduld had verloren. Ik
heb toen iemand die de indruk maakte van hoger gezag op mijn koffer attent gemaakt.
Hij werd weggehaald en ik zag hem in Bombay terug. Het vliegtuig was praktisch
leeg, maar de temperatuur was ondraaglijk. Voor de landing in Bombay vlogen we
over een meer. De zeilschepen beloofden een frisse bries. Het werd een bries, maar
dan een gloeiend hete.
Vanuit Bombay schreef ik dagelijks luchtpostkaarten naar huis met fraaie postzegels
voor mijn filatelistische kinderen. Pas op de dag voor mijn vertrek op 28 februari
werd ik gewaarschuwd. Je mag alleen brieven met opgedrukte postzegel versturen.
De opgeplakte waarde van een luchtpostbrief komt ongeveer overeen met het
maandsalaris van een Indiase ambtenaar. Inderdaad is geen van mijn kaarten
aangekomen. Thuis was men in alle staten. Ik had in Cairo een tussenlanding gemaakt,
had een biljet voor een zijsprong naar Israël en een Israëlisch visum op zak. Wat zou
er met mij gebeurd zijn? Ze hebben zelfs de diplomatieke dienst ingeschakeld. Toen
kwam er bericht via een andere Nederlander die aan een andere conferentie in Bombay
deelnam en mij had ontmoet.
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We logeerden in Bombay in het luxe-hotel Taj Mahal, met vier bedienden per
hotelgast, te midden van duizenden daklozen, die op straat slapen en van het
keukenafval in de hotelvuilnis leven. Is dit ook kommer en kwel? Misschien om te
zien. Om het te ondergaan - nee, daar zijn, voor zover mij bekend, geen termen voor.
Van Bombay vloog ik op 28 februari naar Cairo in een vol toestel, ingeklemd
tussen twee welgevoede passagiers, waarvan de vleesmassa's over mijn stoel
heenpuilden. Via Port Said moest ik naar Cyprus, waar we zeven en een half uur
moesten wachten op het vliegtuig naar Tel Aviv. Cyprus was toen nog van de Britten,
die het zwaar te verduren hadden van het Griekse verzet dat op ‘Ennosis’ met het
moederland aanstuurde. Toen de politie in mijn bagage op de deelnemerslijst van
Bombay de naam van een Rus ontdekte, kregen ze argwaan. Ik werd grondig
ondervraagd, waarbij ik tot overmaat van ramp nog in tegenstrijdigheden verward
raakte, althans in wat zij als zodanig aanzagen. Nooit is mijn bagage zo grondig
onderzocht en nooit eerder of later heeft lichamelijk politie-onderzoek bij mij zich
tot het blote lichaam uitgestrekt. En dit voor een verblijf van enkele uren op Cyprus,
waar ik ten slotte toch nog in en vanuit Nicosia op wegwijzers al die plaatsnamen
mocht lezen die me toen vertrouwd waren uit berichten over bomaanslagen.
Mijn Israëlisch visum was niet in mijn pas gestempeld - mijn reis bracht me immers
door Arabische landen. Op 29 februari tegen middernacht kwam ik in Tel Aviv aan.
Mijn verblijf in Israël sla ik maar over. Op 19 maart vloog ik via Wenen naar huis.
Joegoslavië, met sneeuw bedekt, zag eruit als een ijsbaan, met beken en rivieren als
schaatskrassen. De vlucht langs de Alpen was een van mijn mooiste. Je zag de rechter
zijrivieren van de Donau uit de bergen komen in de volgorde zoals je die op school
had geleerd (of eigenlijk de omgekeerde, want we vlogen stroomopwaarts). De
kommer en kwel? Mijn vliegtuig landde op Schiphol een kwartier te vroeg. Er was
niemand om me af te halen. Geen nood: mijn koffer was er immers ook niet. Nog
niet. Ten slotte kwam alles terecht.
Scherpe grenscontroles heb ik vaker ondergaan. Ik ben blijk-
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baar een heer met een verdacht uiterlijk. Het is me geregeld gebeurd dat ik uit een
grotere groep - een treincompartiment bij voorbeeld - werd gehaald, om mijn bagage
te laten doorwoelen. Wie wat te smokkelen had, kon het beste maar in mijn coupé
gaan zitten. Toen ik in 1969 (1970?) via Chicago en St. Louis naar Carbondale moest
en ik op het vliegveld van Chicago dacht alle formaliteiten al achter de rug te hebben,
werd ik teruggeroepen, om in een aparte kamer te worden onderzocht - klaarblijkelijk
op narcotica. De onderzoeker greep onder mijn jasje door om ook mijn rug af te
tasten. In Carbondale aangekomen constateerde ik dat mijn overhemd onder de rode
verf zat, die ook nog door het jasje was overgenomen. Onschuldige verf, die niet
opgewassen bleek tegen chemisch reinigen.
Het lijkt me gepast dit hoofdstuk te besluiten met een Belgenmop, maar dan een
die echt gebeurd is in 1951, toen Suus en ik twee dagen deelnamen aan een congres
in Brussel. Toen we 's avonds laat in ons pension kwamen, zagen we op onze bedden
de mottemaden bij honderden over de dekens kruipen. Toen ik de volgende dag de
eigenares erop attent maakte, kreeg ik het antwoord: ‘Och, het geeft niet, de boel is
toch al verkocht.’
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Het Dagboek
Met hét Dagboek bedoel ik de 2043 bladzijden die ik van 29 oktober 1918 tot 23
februari 1923 vol schreef. Eigenlijk eindigde het al op 24 december 1922. Dan volgde
nog op 19 februari 1923 de aankondiging dat ik er een punt achter zou zetten - vijf
wanhopige bladzijden, en ten slotte op 23 februari 1923 het verslag van het
eindexamenfeest. Pas op 24 augustus 1939 ben ik weer aan zoiets begonnen. Eigenlijk
geen dagboek. Of een minder pretentieus dagboek. (Het spijt me nu dat ik me niet
eerder tot deze grotere bescheidenheid heb kunnen brengen.) De periode van 17
februari tot 31 maart 1942, toen ik op de Weteringschans zat, is uiteraard achteraf
ingevuld. Dit dagboek sluit op 13 mei 1944 met de mededeling dat ik mijn
spoorkaartje naar Meppel had afgehaald. Ik werd tegen elke verwachting in
goedgekeurd en zat dus tot Dolle Dinsdag in het kamp van Havelte toen ik de benen
(of eigenlijk de laatste trein) nam. Inmiddels was ik op 18 september 1942 met een
parallel dagboek begonnen, of veeleer met een verzameling gedachten en gedichten.
Ik heb het toen meegenomen naar Havelte. Een soort document. Je ziet er je gedachten
en gedichten echt in groeien - maar dat hoort onder ‘Letteren’. Ook het dagelijks
kampleven is erin gedocumenteerd. Het eindigt op 5 augustus 1946. Op 11 november
1946 deed ik een nieuwe poging en nog eens op 13 mei 1947. Waarom lukte het me
niet meer? Straks zal het duidelijker worden.
Maar met hét Dagboek bedoel ik hier wat ik als dertienjarige, even vóór de
wapenstilstand, begon en met mijn eindexamen afsloot. Het dagelijks gebeuren op
school, in de kleine stad en in de grote wereld is erin gedocumenteerd, mijn reizen
zijn er, mijn schaaksuccessen en -wansuccessen, het weer, mijn astma, mijn literatuur,
mijn letter-, film-, toneel- en muziekkundige kritiek,
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mijn filosofie, mijn hoop en wanhoop, mijn liefde en mijn belijdenissen. Op 1
november 1921 ging ik van het Gotische tot het Latijnse schrift over. Op de tweede
verjaardag van mijn Dagboek, 29 oktober 1920, begon ik het met ‘du’ toe te spreken
- een vertrouwde vriend als het ware.
Als ik het Dagboek nu, zestig jaar later, herlees, valt het me op hoeveel ik, met
mijn goede geheugen, vergeten ben. Niet alleen met het Dagboek, maar van de oudste
tot de jongste correspondentie is dat het geval. Met ‘hoeveel’ bedoel ik ‘praktisch
alles’. Dan verbaast het me weer dat ik toch het een en ander onthouden heb - van
wat voor me leeft alsof het nu is gebeurd tot wat vaag uit de diepte van mijn geheugen
komt opdagen. Nee, niet het hoeveel of hoe weinig is het punt, maar het wát. Waarom
ik deze of gene onbenulligheid scherp (of minder scherp) onthouden heb en veel wat
me nu belangrijker lijkt, vergeten, totaal vergeten ben. Hóe ik die keuze heb gemaakt
- dat is wat er vreemd aan is. Waarom dít onthouden en dát vergeten? Mensen die je
nog voor je ziet en namen die je niets zeggen. Is het zoals soms met kostbare
voorwerpen die je zo goed en veilig wegstopt dat je ze niet meer kunt vinden? Neem
bij voorbeeld Paul Östreichs - de ‘entschiedene Schulreformer’ - lezing op 24 januari
1922 in Luckenwalde. Ik herinner me nog precies de plaats waar ik zat, twee rijen
naar links achter Krassowski, de voorzitter van de Volkshochschule die echter toen
midden in het publiek zat. Ik herinner me ook het onderwerp dat ik immers al uit de
literatuur kende. Wat ik me niet herinnerde, wat ik pas uit het Dagboek opdeed, is
de grote indruk die de mens Östreich op me maakte. Omdat het maar een
oppervlakkige indruk was, of omdat ik hem zo diep had weggestopt? Toen ik eens
voor een radioprogramma gevraagd werd om te spreken over mensen die me
beslissend hebben beïnvloed, ben ik er na urenlang overleg met de radiomedewerkers
niet uitgekomen. Ik heb mensen ontmoet met wie ik heerlijk heb gestoeid, mensen
van wie ik heb gehouden, mensen aan wie ik veel heb te danken, mensen tegen wie
ik heb opgekeken, die ik heb hooggeschat om hun intellectuele of morele kwaliteiten,
maar hoe weet je of ze je beslissend hebben beïnvloed? Dramatische gebeurtenissen
vind ik in mijn
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Dagboek én in mijn geheugen aangetekend - ik bedoel belevenissen, gedachten,
gevoelens, die me toen diep hebben aangegrepen en die ik nu, in het geheel van mijn
leven gezien en gerelativeerd, veel minder of geheel geen betekenis toeken. Als
vijftienjarige, lichamelijk nog onder de maat, was ik geestelijk al wat ik nu ben - er
is ontzaglijk veel bijgekomen, maar in wezen is er niets veranderd. (Misschien was
het al op nog jongere leeftijd het geval, maar dat is uit het Dagboek niet op te maken.)
Wellicht is dit niet zo verrassend ‘So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen’.
Wat me wel verrast heeft, is dat ik me, vijftien à zestien jaar oud, volkomen doorzie,
weet wie en wat ik ben, wat ik kan, waartoe ik (niet) in staat ben. Ik doorzie mezelf,
dat wil zeggen precies zoals ik me nu doorzie, en ondertussen heeft mijn leven en
werk voor mezelf bevestigd dat ik mezelf toen goed heb doorzien. Let op de slagen
die ik om de arm houd. Het is geen objectief beeld van mezelf dat ik meen te kennen
en te herkennen, het is mijn beeld. Zó heb ik mezelf gezien en zó zie ik me nog en
zó wordt mijn kijk door mijn leven en werk bevestigd volgens mijn inschatting. Het
is dan ook het enige waarvan je zeker bent, zeker kunt zijn. Hoe anderen je zagen
en zien - wie kan, durft, mag het je vertellen?
Wat me telkens weer verbaast wanneer ik in het Dagboek blader, is hoe je zo tegen
jezelf kon liegen. Nee, het verbaast me niet. Ik tutoyeer het Dagboek. Het is je vriend,
je beste vriend, je vertrouwde, aan wie je alles mag biechten. Maar het is toch een
vreemde. Ik lieg niet tegen mezelf, maar tegen die vriend die Dagboek heet.
Is dat een belijdenis - dit verhaal over het liegen? Nee, er valt hier niets te belijden.
Het is alleen maar constateren. Het is zo, omdat het niet anders kan. Zodra je over
jezelf reflecteert, reflecteer je over een ander.
‘Liegen’ is een hard woord. Laten we zeggen ‘de onwaarheid spreken’. Maar dat
was het niet. Er staat geen onwaarheid in mijn Dagboek. Wat erin staat is de halve
waarheid. De grotere of kleinere helft, de zwaardere of de lichtere - ik laat het in het
midden. Ook als ik het niet uit mijn herinnering wist, zou ik het kunnen
bedocumenteren. Hoe vaak gebeurt het niet dat ik aan mijn
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vriend, het Dagboek, biecht: ‘Dat heb ik je toen verzwegen.’
Goed, dan wordt berouw getoond. Maar ook het berouw is maar de halve waarheid.
Er is één helft die totaal ontbreekt. Wanneer ik mezelf doorzie, mij inschat op wat
ik ben, op wat ik kan, vergeleken bij wat ik zou moeten zijn, kunnen zijn, in al die
vlagen van - terechte - zelfkritiek, verzwijg ik hardnekkig één ding: het geloof in
mezelf, de stoute dromen, wensen en verwachtingen. Zou het anders kunnen? Zelfs
aan je beste, je meest vertrouwde vriend, kun je dát niet vertellen. Met je geloof in
jezelf op je lippen ben je een snoever en pocher. Op je lippen, maar ook op papier.
Misschien ziet de wereld me, bij alle voorzichtigheid in dezen, toch zo. Ik heb nooit
uitgeblonken in bescheidenheid, en ook in het Dagboek verneder ik me niet. Mijn
zelfanalyse - ik zei daarstraks ‘zelfkritiek’ - is niet nederig, gelukkig ook niet
hoogmoedig. Ik zeg wat ik over mijzelf denk. Ik verzwijg wat ik in me over mijzelf
voel. Is het een leugen?
Maar dit is nog niet alles. Het Dagboek is literatuur en daarom verdient het niet
te worden gepubliceerd, want als literatuur is het slechte literatuur, pril jeugdwerk.
Ik hoef me er niet voor te schamen, zeker niet voor stijl en compositie. Maar literatuur
is meer dan alleen stijl en compositie.
Natuurlijk, niet het hele Dagboek is literatuur - voor een groot deel is het beknopt
verslag doen van het dagelijks gebeuren. Maar als ik boeken lees, toneel en
schilderijen bekijk, naar muziek luister en filosofeer, is het veelal literatuur. En de
neerslag van dramatische gebeurtenissen, de belijdenissen, zijn literatuur, reflecties
van iemand die zijn woorden goed weet te kiezen. Belevenissen, diepe, echte, ware
belevenissen, maar meteen op een hoger, literair, niveau getild. Niet hoogdravend.
Integendeel. Ook toen al heb ik me beijverd zo eenvoudig mogelijk te schrijven.
‘Zoals je spreekt.’ Maar dat is het hem juist. Niemand schrijft zo simpel dat het lijkt
alsof hij spreekt. Echt spreken, dat is kitsch, dooddoeners, clichés. En waar je dat in
mijn Dagboek tegenkomt (bij voorbeeld in een liefdesscène) kun je er top op zeggen
dat het echt is. Echt is alleen het cliché - de rest is literatuur. Het hoort dus onder
‘Letteren’ thuis, maar dan onder die letteren die je beter verzwijgt. Ik schrijf immers
geen
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belijdenissen en ook dit is geen belijdenis. Mijn jeugdwerk is geen jeugdzonde. Een
mooi woordspel: geen jeugdzonde, maar natuurlijk wel een jeugdzonde.
Waarom maak ik er zoveel woorden aan vuil? Mijn relaas daaromtrent is niet
onbenulliger dan wat ik anders hier heb geschreven. Toen ik dat dagboek begon,
stond er niemand achter me te fluisteren ‘Schrijf dat op, Hans’. Het begon met
verslagen en het eindigde met belijdenissen. Met belijdenissen, die ik toen al doorzag
als literatuur of pretenderend dat te zijn. En toen ik er genoeg van had, stopte ik
ermee. Toen ik later opnieuw begon, waren het verslagen en de literatuur bleef er
gescheiden van - als literatuur en niet als belijdenis.
Er blijft nog één vraag: waarom ruim je het niet op zoals je deed met je kilo's
Duitse poëzie? Om er af en toe in te lezen? Dan komt er toch een ogenblik om het
te vernietigen. Welnu, als ik het vernietig, zou een nageslacht zich dan niet gaan
beklagen: ‘Wat jammer!’ Of zullen ze zeggen: ‘Hij heeft het vernietigd om ons te
beletten na te gaan dat het inderdaad zo waardeloos was als hij in zijn valse
bescheidenheid beweerde.’ Nee, dat heb ik niet gezegd: dat het waardeloos was. Het
was erger: het was niet wat het pretendeerde te zijn, of liever, wat men zou kunnen
denken dat het pretendeerde te zijn.
Het ergste dat me kan gebeuren als later iemand in het Dagboek snuffelt, is dat
hij zegt: ‘Die is niet dood. Die heeft nooit geleefd.’
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Intermezzo
Op een bank in een collegezaal in Antwerpen vond ik kort geleden de inscriptie:
Newton is dood,
Einstein is dood,
en ik voel me ook niet lekker.
Na dit inspannende hoofdstuk ga ik het me gemakkelijker maken. Ik ga iets
overschrijven, of - omdat het in het Duits is - vertalen. Het is een brief die ik na de
oorlog uit Amsterdam aan mijn zuster Lotte in Argentinië schreef - onze
wederwaardigheden in de oorlog - beginnend op 13 mei, haast elke dag twee
bladzijden met de schrijfmachine. Toen het postverkeer met Argentinië hersteld en
veilig was, heb ik hem verzonden. Ik vertaal het Duits, ten koste van allerlei finesses.
Ik laat enkele persoonlijke zinsneden weg. Enkele toelichtingen achteraf staan tussen
vierkante haakjes.
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Brief aan Lotte
13 mei 1945
Een schrijfmachine hebben we nog. Ook een verbruikt lint van vooroorlogse kwaliteit,
honderd keer zo goed als de tegenwoordige linten. Ook papier, en mét het leven
hebben we heel wat meer gered dan we nog een maand geleden durfden hopen. Het
had ook anders kunnen aflopen. Bij voorbeeld het water twee hoog, of kapotgeschoten
stadskwartieren - Amsterdam heeft gelukkig van de eigenlijke oorlog weinig gevoeld,
minder dan de meeste andere Nederlandse plaatsen.
We vieren nu sinds een week in het mooiste zomerweer bevrijdingsdag en dat
feest zal nog wel wat weken kunnen duren en dan kunnen Didi en Thijs het ook nog
meemaken. Die zitten in Friesland, in Grouw, zuidelijk van Leeuwarden. Op 14
februari hebben we ze weggestuurd, toen we niets meer te eten hadden. In het ruim
van een Zuiderzeeschuit zijn ze overgevaren. De reis heeft vier dagen geduurd;
onderweg is een baby gestikt. Daar in Friesland hebben de mensen het goed gehad,
bij brood, melk, boter en eieren, terwijl we hier van de kou en de honger omkwamen.
Toen ze net weg waren, kregen we 100 kilo aardappelen. Suus huilde toen: ‘Nu
hebben we genoeg voor de jongens om te eten en ze zijn weg.’ Maar zij hebben
geboft, bij een bekende Friese familie. Vijf kinderen hebben ze zelf, dan onze twee,
twee uit Rotterdam, twee uit Noord-Brabant. Toen hebben ze in Grouw een hotel
gehuurd voor de hele bende. Jammer dat de jongens ons maar een keer uit Grouw
hebben geschreven, maar het zal niet lang duren of we zien ze weer terug. Ik zou ze
eigenlijk moeten beschrijven, maar hoe dik zijn ze ondertussen geworden? Ik zie
Didi maar zo bleek en mager en ondervoed voor me als hij ons heeft verlaten. Thijs,
die anders ronder was, zag ook
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bleek en had het altijd koud; hij kon de Friese kuur wel gebruiken. Tom was in de
laatste drie maanden meestal bij een vroegere student van me in Beverwijk in
Noord-Holland. Alleen Mirjam was thuis en sinds enkele weken krijgt ze weer melk
en ze heeft nu dikke roodbruine wangen. Ook Suus en ik zien er weer goed uit. Sinds
enkele weken, sinds de oorlog op sterven lag, hebben we flink in onze voorraden
gehakt en nu komen de lekkernijen, als in luilekkerland, uit de lucht aanvliegen - we
hebben er alleen nog niet veel van gekregen. Maar we zien er weer goed uit, Suus
en ik. De hongersnood is ons niet meer aan te zien. Wel zijn we wat ouder geworden,
mijn haren dunner, en vier van mijn mooie kiezen foetsie. Vier tanden in vijf jaar,
jongen, jongen, en wie zijn leven heeft gered, heeft een kluif om het hele leven op
te knagen. Het was een tijd - kinderen worden mensen en mensen worden atleten,
zielsatleten als ze het volhouden. Onze kinderen, zo klein, hebben er al wat van
onthouden, maar wat te zeggen van zoveel anderen, bij voorbeeld van de 100000
joden die ze hier hebben weggesleept - God weet waar naartoe.
Dus we zien er weer goed uit en veel zijn we niet kwijt, vier tanden en nog wat
kleinigheden. Het vaatwerk is kapot. Na vijf jaren niets kunnen kopen is er niet veel
meer van over. Schoenen - mijn enige bezit zijn zwaar bespijkerde berglaarzen, en
met Suus is het eender. Sokken, kousen, bedde- en tafeloed - een beetje hebben we
nog, al is het niet schoon te krijgen. Ook nog enkele gammele stoelen. Maar voor de
rest leven we nog. De kinderen zijn in die vijf jaar verder gegroeid alsof er niets aan
de hand was. We zijn vaak echt blij met ze geweest, vooral de laatste moeilijke
maanden - ze waren nooit zo lief en hulpvaardig als in die hongertijd. Didi [geboren
november 1935] het meeste. Hij is een grote lieve jongen. Hij lijkt erg op jou. Alleen
als hij leest, denk ik aan Vating. Hij leert behoorlijk, tekent een beetje, beter dan ik.
Hij helpt graag, doet boodschappen en is voor ons in de ergste tijd een grote steun
geweest. Bij voorbeeld eens een keer in januari (ik ging er niet uit omdat de Duitsers
ieder meenamen die ze te pakken kregen en Suus had een zere voet) heeft hij urenlang
de stad afgelopen voor brood - er waren broodbonnen maar
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geen brood. Urenlang in de kou en voor elk brood dat hij meebracht, kreeg hij een
extra boterham. Die extra boterhammen had hij wel nodig. Er was toen nog 1000
gram per persoon per week. Later werd het minder, en ten slotte was het 400 gram
(dus één snede per dag) en 1 kilogram aardappelen per persoon per week, en dat was
het dan.
Thijs is nu zeven jaar, klein, rond en schrander... Vier jaar oud kon hij lezen en
rekenen. Alleen met het schrijven lukt het niet. Hij is links en zijn geschrijf lijkt
nergens op. Thijs heeft de blauwste ogen en de zwartste haren van onze kinderen.
De blauwe ogen heeft hij van Suus, en hij lijkt ook verder op Suus. Toch is er veel
joods in zijn uiterlijk, al zou ik in onze familie niemand weten op wie hij lijkt. Thijs
is wel lastig, maar ik ben als kind stouter geweest dan alle vier samen. Hij leert goed...
het liefst aardrijkskunde, maar dat zal in de loop van de tijd wel veranderen.
Dan Tom. Een ‘Ehmann’, in uiterlijk en in gedrag. Tom en Mirjam naast elkaar,
dat is als oom Eugen en Mutting op de oude foto. Tom is nogal muzikaal. Het is een
lust hem te zien springen en dansen. Hij is intelligent. Hij gaat nog niet naar school,
maar leest al vrij aardig. Hij kan ook rekenen, maar alleen met boterhammen; 3 + 2
kan hij nog niet, wel 3 boterhammen en 2 boterhammen. Jammer dat hij mijn astma
heeft geërfd. De enige, de anderen zijn gezond.
En Mirjam - het zal je al zijn opgevallen - lijkt op Mutting [van de gelijkenis bleek
later niet veel te kloppen]. Bruine krullen (de anderen hebben allemaal sluik haar merkwaardig met bij drie van de vier grootouders gekruld haar). Een energiek, mooi
gezicht. Ik begrijp niet waar het in zit, maar de gelijkenis met Mutting treft me steeds
meer, vooral in het profiel. Ik schrik er soms van.

14 mei 1945
Ik ben dus begonnen een lange brief te schrijven. Hij moet heel lang worden en klaar
zijn als de post naar Argentinië weer functioneert. Dat kan nog een poos duren en
als je hem op de wc wilt lezen, wordt het een lange zit. A propos wc - we hebben er
twee
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in ons huis, een beneden en een boven. De beneden-wc heb ik dichtgespijkerd. In
het najaar kwamen er namelijk altijd ratten door de wc in ons huis. Een heb ik eens
met de pook doodgeslagen. Een andere sprong altijd de wc in als je de deur opendeed.
Overal in de straat hadden de mensen ratten in de wc's. De riolering deed het niet
meer. Bij sommigen liepen de wc's ook over, de woning in. De putten lopen overal
over en het stinkt. Bovendien gooien de mensen vuilnis op straat want er is geen
stadsreiniging. Er is geen motorbrandstof voor putzuigers en vuilnisauto's en voor
honderd andere zaken. De groenteman haalt zijn waar met de handkar van de
markthallen - de Duitsers hebben ook de paarden meegenomen. Maar dat is niet zo
erg, want er is toch geen groente. De groenteman handelt in zwartgeslacht vlees, 40
gulden per pond. Bij de slager kun je tenminste nog meel kopen voor 10 gulden per
pond. Bij de bakker is er weliswaar geen meel, maar zout, dat hij voor het
broodbakken toegewezen krijgt, en dat kost 14 gulden per pond. Enzovoort, en dan
moet je niet denken dat ik ook maar een beetje overdrijf. Dergelijke prijzen hebben
we hier tijdens de hongersnood betaald. Aardappelen waren al aan de 5 gulden per
pond toe. Kaas hebben we voor 20 gulden per pond gekocht, en uiteindelijk heeft
het liefst 35 gulden per pond gekost. Dat waren de prijzen sinds december 1944,
maar nog was het moeilijk er iets voor te krijgen - Suus heeft zich er erg voor moeten
inspannen. Vóór die tijd was er ook sluikhandel en toen verbeeldden we ons dat het
veel was als je voor 800 gram brood 2 gulden betaalde (op de bon zowat een dubbeltje)
en voor een pond boter 25 gulden - jarenlang waren dat de normale prijzen. In die
tijd hebben we niet veel zwart gekocht - we hadden er het geld niet voor. Maar later,
met die fantastische prijzen, moesten we wel kopen, anders waren we van de honger
of van de kou doodgegaan.
In januari en februari, tijdens de vorst, werd het aardappelrantsoen verlaagd tot 1
kilogram en daar bleef het bij. Maar die aardappelen bestonden alleen op papier, ze
kwamen er pas weken later. Daarenboven was er nog 400 gram brood en 125 gram
vlees. Het vlees bestond ook alleen op papier, het kwam maanden later. Deze week
krijgen we boter (voor kleine kinderen) waarvan de
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bonnen in november geldig verklaard waren. Maar wat hadden we ook met al die
aardappelen en groenten moeten doen, als ze er geweest waren? Je kunt ze toch niet
rauw eten, al heb je nog zo'n honger. Op 5 oktober stopte de elektriciteit en een week
later was het met het gas afgelopen. We kregen 75 kilogram kolen en als we wat
wilden eten, moesten we onze bonnen bij de gaarkeukens inleveren - daarvoor moesten
we een dag in de rij staan en dan konden we dagelijks eten halen, een halve liter per
persoon, uren wachten en met de dag werd de spoeling dunner. Ten slotte leverden
de gaarkeukens maar om de andere dag, en helemaal op het eind liep het ook met de
gaarkeukens af, toen ze geen kolen meer hadden. Dan was het toch maar eenvoudiger,
direct gewoon dood te gaan - denken die mensen die het niet hebben meegemaakt.
Maar je gaat niet zomaar dood. Je moet niet denken dat tijdens een hongersnood de
mensen zomaar op straat doodvallen, en dan komt de lijkwagen en ruimt de boel op.
Gezonde mensen kunnen een hele tijd hongeren eer ze dood gaan en de zieken - nee
- die sterven thuis. Maar ga eens dood in zo'n tijd! Hout is een kostbaar goed als er
geen kolen zijn, en per kilo heeft het ten slotte anderhalve gulden gekost. Toen hebben
ze de lijken in papier verpakt, als er papier was; dat had je toch nodig om de kachel
aan te maken en voor de wc, want van de honger krijg je buikloop, en de kranten
werden aldoor maar kleiner. Als er dan nog een paard te vinden was, hebben ze zo'n
zending van twintig lijken naar de begraafplaats gebracht en als er geen paard was,
ging het op de handkar. En toen handkarren voor belangrijker zaken nodig waren,
bleven honderden lijken enkele weken in een kerk liggen. Maar de slimmeriken
begroeven de lijken van hun familie in de achtertuin of elders; dan hoefden ze het
sterfgeval niet op te geven en konden de brood- en aardappelbonnen (400 gram resp.
1 kilogram) voor zichzelf houden. ‘Das war ein Winter mein Junge, da steckt was
hinter, mein Junge.’ Maar dat was niet het ergste. Alleen wie het niet meegemaakt
hebben, denken dat honger en kou zo vreselijk zijn. Honger is niets en kou is niets.
Maar als je nog voor een week of voor twee weken of vier weken eten in huis hebt
(zeg, voor zes personen een brood en twee kilo aardappelen per dag - wat
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een luxe - en twee kilo hout om ze te koken) en als je dan uitrekent, nog zo of zo
lang en dan is het op en dan is er niets meer en dan is het echt verhongeren - dat is
veel erger. Twee volwassenen en vier kinderen, om acht uur gaan de kinderen naar
bed, om 9 uur de volwassenen en de volwassenen kunnen niet slapen, want ze staan
pas om 9 uur op om eten te sparen. En als ze niet kunnen slapen, rekenen ze aldoor
maar uit hoe lang het eten nog strekt als er niets bijkomt, en hoe lang als er wel iets
bijkomt en hoeveel dat zou kunnen zijn. Honger is niet erg. Het ergste is de angst.
We hebben geen bommen gehad, maar het zal daar net zo zijn: de angst voor de
volgende.
Dat was dan zo'n relaasje van een hongersnood. Acht maanden heeft het geduurd.
Aanvankelijk viel het nog mee maar het werd steeds erger. De eerste bevrijdingsweek
hebben de mensen met niets gevierd. Een week later werden de eerste levensmiddelen
verdeeld, die al drie dagen voor de capitulatie waren afgeworpen. Legerpakketten.
Eten, boter, vlees, eierpoeder, biscuit, enzovoort, maar ook sigaretten, fototoestellen,
kousen, schoenen, enzovoort, en de mensen die daarover gingen, hebben eerst elk
pakket opengedaan om te kijken wat erin zat.

15 mei 1945
Ten slotte hebben we ook nog wat gekregen, en wanneer de levensmiddelen die per
boot en auto aankomen eens verdeeld worden, hebben we meer dan we de hele oorlog
hadden, om van de laatste hongersnood maar geheel te zwijgen.
Ja, dat was dan de hongersnood. Maar je moet niet denken dat het zo eenvoudig
was als ik het heb verteld. In het leven is het nooit zo eenvoudig dat je alles kunt
uitdrukken in ronde getallen, zoals 400 gram brood en 1 kilo aardappelen. De wereld
is veel gecompliceerder. Een mens sterft niet zo meteen van de honger, zelfs niet
wanneer hij als Ghandi of Jolly erg getraind is. Mensen hebben reserves en steden
hebben reserves. Hoewel er maar 75 kilogram brandstof per huishouden werd
gedistribueerd, hebben de meeste mensen nog zelf gekookt, want het gaarkeukeneten
was slecht en wat men extra had kon men toch niet rauw opeten, en sommigen hebben
het in hun huis nog redelijk warm gehad.
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Waar kwam die brandstof vandaan? Nou, dat zijn de reserves van een grote stad.
Ten eerste de bomen. Afgezien van de vijftigtot honderdjarige iepen op de grachten,
die je niet zomaar in een nacht kon omzagen en de bomen in de (gesloten) parken
zijn in die maanden haast alle bomen in Amsterdam geveld. Natuurlijk particulier.
Wanneer je op een ochtend uit het raam keek, was ineens de hele straat zonder boom.
In onze straat moesten de kleine mooie amandelbomen eraan geloven, maar op de
laatste vorstdag - ik herinner het me nu nog - werden de mensen als door een vlaag
van waanzin gegrepen: ze rukten uit alle plantsoenen de rhododendron-, taxus- en
acanthusstruiken om ze naar huis te sjouwen - als je dat goedje in de kachel stopt,
gaat de beste kachel uit, het kon de mensen niets schelen. Ze konden geen hout meer
zien of ze namen het mee.
Maar de bomen - dat was nog lang niet alles. Een stad heeft ook verborgen reserves.
In de Jodenbuurt waren veel huizen onbewoond - hele straten en blokken ten slotte.
Daar sloegen ze eerst ramen en deuren in - voorzichtigheidshalve aan de achterkant,
klommen erin en haalden er de deuren en vloeren uit. En toen deuren, vloeren en
kasten uitgeput waren, kwamen de trappen aan de beurt en na de begane grond de
eerste verdieping, de tweede, enzovoort tot de dakbalken. Maar dat was nog niets,
daar was nog veel meer hout. Daar zaten nog al die balken in, mooie, lange, dikke
balken, 100 kilo, 200 kilo en een kilo hout heeft in de laatste weken anderhalve
gulden opgebracht. Daar hebben ze de balken uit de huizen gezaagd en gerukt en het
puin viel tussen de fundamenten en op straat. Het was al lang geen geheim meer: hol
en leeg en wankel stonden de ruïnes; men liep er beter niet te dicht langs. Jongens
van zes klommen boven in de derde en vierde verdieping en gooiden het spul naar
hun broertjes van vier en die kregen soms ook een zending bouwpuin op hun hoofd
en soms kwam daar iets ergers van dan een buil. In delen van de stad zijn zodoende
hele straten verwoest. Maar het hout - jongen, jongen, timmerhout - een twee meter
lange plank splijt je met één scherpe bijlslag in de hele lengte van boven tot beneden
in twee delen - zoals de Zwaabse kruisridder de Turk - ‘zur Rechten sah man wie
zur Linken einen halben Turken hin-
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untersinken’ - want dat was Amerikaans grenenhout, zonder kwast en kaarsrecht, en
zo kan men steeds verder splijten, steeds dunner, luciferdun, met de bijl, en daar kan
men de kachel mee aanmaken zonder papier. Een waar plezier. De hele winter heb
ik gehakt, en de deurkrukken en montering en sloten en spijkers liggen nog in de
tuin. Het hout - Suus heeft het per kinderwagen uit de verwoeste Jodenbuurt gehaald.
In december al, toen het nog 35 cent kostte. Later heeft ze hele balken meegebracht,
in de strandwagen, die gleden er altijd opzij uit. Twee à drie keer per dag kruide ze
zo met de kinderwagen door de stad. Vijfendertig kilo in een kinderwagen, dat is
een uit de kluiten gewassen baby en bij gladheid weet je soms niet wat sneller glijdt,
de wagen of de voeten met de spijkerschoenen, vooral als je nog niets gegeten hebt.
Ik kon er toen niet uit - dat vertel ik nog - ik heb het hout in ontvangst genomen en
eten gekookt.
Nou, dat was het hout. Het kwam nog uit andere hoeken. Je realiseert je niet wat
allemaal van hout is en waard om uitgerukt te worden. De banken in de plantsoenen,
de tramabris en in sommige straten, bij voorbeeld bij ziekenhuizen, plaveiselblokken.
Die hebben ze er zelfs overdag uitgelicht. Alleen de bruggen en borstweringen bleven
gespaard - enkele uitzonderingen daargelaten. En verder waren er nog de kolen. We
hebben immers ook mijnen. In Limburg bij voorbeeld, een voortzetting van de
Akense. Maar die waren al in het najaar door de geallieerden bezet. Zodoende moesten
we kolen delven in de Hollandse grond. Niet turf, maar kolen. Prachtige stukken
antraciet soms. Die lagen er natuurlijk niet voor het grijpen. Dat is in de echte
kolenstreken ook niet het geval. Je moet wel zoeken. En als je zo'n goudmijn hebt
ontdekt, zijn de andere mensen er ook zo. Vlak in de buurt hadden we een oude
gasfabriek, al lang op non-actief, maar de houders werden nog wel gebruikt. Op het
terrein van de gasfabriek begonnen ze in het najaar te graven. Stof, zand, stenen, vuil
en tussendoor ook af en toe kolen en cokes. Suus heeft daar ook gewerkt en de jongens
hielpen. Met schep, zeef, zakken en wagen erheen en vuil als de echte kompels thuis.
Per uur 5 à 10 kilo, maar als je bofte kon je in een paar minuten ook 50 kilo
buitmaken. Na een maand of twee was dat afgelopen. De
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gasfabriek bedoel ik, niet het kolen delven. Toen werd er een nieuwe mijn ontdekt.
Dit kwam als volgt. Op 17 september zette het grote offensief in Nederland in, dat
bij Arnhem bleef steken. Tegelijkertijd beval onze regering in Londen een
spoorstaking. Het offensief liep vast en onze bevrijding werd vertraagd, acht maanden
vertraagd - wie kon dat toen bevroeden -, maar de spoorwegstaking ging door tot het
eind van de oorlog. Het betreden van het spoorterrein was natuurlijk streng verboden,
maar zoals alle verboden raakte ook dit in vergetelheid. Eerst trokken de moedigsten
de spoordijken op en veroverden fantastische kolenvoorraden, bergen voor het grijpen.
Steeds meer durfden het aan en die moesten al schep en zeef meebrengen. Ten slotte
hebben op het rangeerstation bij ons duizenden gewerkt. Ook Suus, met en zonder
de jongens. Af en toe kwam er ook eens een enkele Duitse locomotief met Duitse
machinist en stoker. Als ze er zin in hadden, gooiden ze wat kolen naar beneden,
waar de mensen om gingen vechten. Later, tegen het eind van de oorlog toen ze zelf
niets meer te eten hadden, ruilden ze de inhoud van hun tenders voor brood, tabak,
enzovoort.

16 mei 1945
Af en toe stalen de kolenzoekers zomaar. Dat was natuurlijk een gemene streek, die
de Duitsers niet namen. Dan schoten ze de spoordijk leeg en de vlijtige kolendelvers
waren wat uren werkloos. Een keer ook enkele weken. Toen de Groene Politie onraad
bespeurde, zette ze het hele terrein af en beide partijen konden ernaar fluiten. Suus
heeft op de spoordijk ook zaken gedaan: 75 kilo antraciet voor een bus vooroorlogse
pijptabak (50 gram). En een enkele keer twee kleine dwarsliggers voor 10 kilo
aardappelen. Fraai, hard eikehout, maar ik heb het nog niet klein, want dat moet met
een lintzaag. Ik zal het ook niet meer doen en van mij kunnen de Nederlandse
Spoorwegen hun dwarsliggers terugkrijgen. Dwarsliggers, dat was in de laatste dagen
voor de bevrijding de grote rage. De Duitsers op de dijk verkochten ze voor
boterhammen. Fraaie grote dwarsliggers, 60 à 70 kilogram weegt zo'n stuk en
sommigen hebben er tien weggesleept. Gekocht van de Duitse oppassers of gewoon
gestolen - dat scheelt

Hans Freudenthal, Schrijf dat op, Hans. Knipsels uit een leven

163
niet veel. Enkele kilometers spoor zijn vernield en nu valt er wat te repareren eer
daar de eerste trein rijdt. Met het repareren alleen is het natuurlijk niet gedaan. Er
moeten weer kolen komen en natuurlijk treinwagons en locomotieven. Op ongeveer
twintig locomotieven na hebben de Duitsers zowat alles meegenomen. Van de
geëlektrificeerde trajecten is misschien meer over, maar daar hebben de Duitsers de
bovenleidingen weggehaald, fraai, rood, blinkend koperdraad, vele kilometers. Het
minst heeft nog de tram geleden, maar ook daarvan zijn er rijtuigen weg, naar
Duitsland.
Het spoorverkeer stopte op 17 september - ik vertelde het al. In de weken daaraan
voorafgaand werd zowat elke trein door Engelse en Amerikaanse vliegtuigen
beschoten. Zo'n toneel heb ik zelf ook meegemaakt - vijf uren in het bos schuilend
terwijl dat geweld door de lucht raasde en donderde. Als ik zover ben, vertel ik het
nog. Vanaf 17 september staakten de spoormensen om de opmars van de geallieerden
te steunen. Een week of twee, dacht je, zal die inspanning duren. Ondertussen duurde
het maar voort en aangezien er geen treinen reden, kwamen er ook geen
levensmiddelen. Nu zijn ze vanouds hier op het scheepvrachtverkeer ingesteld, maar
de Duitsers verboden dat vracht die vroeger per spoor was aangevoerd, nu op boten
werd geladen. Dus zaten ze in Friesland en de andere noordelijke en oostelijke
provincies met hun mooie aardappelen die in de grond verrotten, want de werklieden
om ze te rooien kwamen er ook niet, en met graan in de schuren dat niet gedorst kon
worden, want er was geen stroom. In het begin van december lieten de Duitsers de
scheepvaart toe, maar dat was te laat. Er waren trouwens te weinig boten, want de
meeste waren eerder in de oorlog al naar de Rijn versleept of verrot en voor de rest
was er in het algemeen geen brandstof. Bovendien was er door de Duitse
mensenjachten een tekort aan schippers. In de beste tijd kon je 13000 ton per week
over het IJsselmeer naar het westen brengen, dus 3 kilogram per hoofd van de
bevolking. In feite kregen we maar de helft. Rond kerst begon het te vriezen. Enkele
weken lichte vorst, maar bij dat beetje scheepvaart waren binnenwateren en havens
meteen dicht. Elke ochtend liep ik naar de thermometer bij de fietsenma-
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ker. Altijd 6 à 7 °C vorst. Mooi helder vorstweer met sneeuw. Maar op 20 januari
1945 - we waren toen 12½ jaar getrouwd en dat heet hier koperen bruiloft -hebben
we de kachel de hele dag aan gehad en toen het donker werd kaarsen aangestoken,
fraaie kaarsen die in de sluikhandel 10 gulden of meer kostten, en we hebben een
konijn gegeten dat Suus voor 125 gulden aan het andere eind van de stad had
bemachtigd - met blaren en wonden aan de voeten is ze thuisgekomen en ze kon drie
weken niet meer de deur uit. Het konijn woog 3½ pond en het was heerlijk. Dini en
Ber [schoonzuster en zwager] waren op visite. Witbrood hebben we bij de bakker
gebakken - Suus had net 5 pond bloem en 5 pond aardappelmeel voor samen 100
gulden kunnen kopen - erwtensoep gekookt en worteltjes met erwten en gebakken
aardappelen en pudding. En 's avonds nog waterkers en zalm uit oeroude blikjes en
kaaskroketjes en gebakken gort. En witbrood. En tussendoor marsepein (van witte
bonen) en taart. Ber en Dini zijn met buikpijn naar huis gegaan, maar wij hebben dat haal je de bliksem - bij kaarslicht nog eens elk 3½ witte boterhammen gegeten
en de volgende ochtend heb ik onder het scheren gezongen, wat al lang niet meer
was gebeurd. Didi en Tom hebben ook het hunne gepresteerd. Thijs niet, die is geen
flinke eter.
Dat was dan het grootste feest in deze maanden. Maar kleinere feesten werden
ook gevierd. Je verjaardag, 8 februari, hebben we bij voorbeeld gevierd met
suikerbietflensjes bij de koolmaaltijd, sla, wittebrood en marsepein (van bonen). En
dan de overwinningen. Als er iets moois in de krant stond, heeft Suus 's avonds nog
flensjes gebakken voor alle zes, en die heten dan Posenkoek of Breslaukoek of
Thornse katarijntjes, naar gelang van de te vieren overwinning. En hoewel het in de
kamer ijskoud was, waren we een beetje vrolijk, maar dan verlangden we toch naar
bed. Suus en ik sliepen tegen elkaar geperst, in één bed - dat hebben we vroeger nooit
klaargespeeld, maar met die kou en de ondervoeding was dat nodig. Wanneer ik
opstond, hakte ik eerst hout om in beweging te raken. Dan maakte ik de kachel aan.
Alles lekker langzaam om de tijd te doden. Ik kookte wat soep, voor ieder een bord.
Die aten we om 10 uur en dat was het ontbijt. Ondertussen werd het warm door het
koken van het middag-
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maal. Niet echt warm, want je stookte zo dat je geen warmte verspilde, en als het
maal gekookt was, liet je de kachel uitgaan. Het was een kunst, dat koken.
Kookfornuizen zijn hier haast onbekend en je moest maar zien hoe je aan een
salamander kwam. We hadden er een, met een kistachtige bus in de buis, waar je
iets op kon zetten. Vier potten tegelijk konden we op de kachel hebben, maar er stond
er slechts één echt op het vuur. Het was een gegoochel om voor zes personen dan
het hele middagmaal klaar te maken. Bovendien moest je er op letten dat je zuinig
stookte. Daarom gooide je de kachel eerst voor twee delen vol met slakken om de
vlam zo dicht mogelijk bij de pot te krijgen. Er waren ook van die uitvindingen,
zogenaamde wonderkachels, met hetzelfde doel, blikken bussen, die zowat 10 gulden
kostten en die je in de kachel hing of erop zette. Het waren je reinste wonderen.
Vooral als de schoorsteen niet goed trok. Dan kon je de rook in de kamer snijden.

17 mei 1945
We hebben drie van die wonderen bezeten, maar voor de hoofdmaaltijd maakte ik
liever de kachel aan. Die zullen we nog een tijd nodig hebben, want aan gas valt
voorlopig niet te denken. Vandaag starten de gaarkeukens weer - haast twee weken
na de bevrijdingsdag. Alles is nog een warboel en het zal nog even duren eer alles
weer op gang komt. We krijgen een halve liter soep met vlees en vet erin - niet het
verdunde water van weleer. Maar leven kun je er niet van, evenmin als van de andere
rantsoenen die inmiddels stijgen. Het eten halen gaat ook vlugger dan weleer. Toen
moesten de mensen in regen en kou soms uren wachten op de wagen met de lamme
knol en de vuilnisemmers vol eten, en wanneer die kwamen riepen ze ‘hoera’ en als
het maar voor 500 mensen strekte, moesten de andere 3000 nog maar een beetje
wachten en dat deden ze ook gelaten. Tot ze omvielen. Maar dat hielp ook niets.
Daardoor kregen ze toch niet meer of eerder eten. Want dan zou wel iedereen willen
omvallen. Er werd niet veel gebedeld. Dat was ook al te inspannend. Een bedelaar
gaf je in het algemeen een aardappel (als je er een had). De kinderen kregen extra
eten op school. Maar dat was ook water.
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Zuigelingen kregen melk. Dat was ook water. Maar met het water was het ook al
haast afgelopen. Enkele dagen nog en de brandstoffen voor de waterleidingbedrijven
waren uitgeput. In Noord-Holland deden alleen de Amsterdamse en de Haarlemse
waterleidingen het nog. Gelukkig hadden we nog een groot pak chloor en kool, om
grachtwater te desinfecteren en te zuiveren. Dat hadden we al in september gekocht.
Grachtwater was er in overvloed. Soms liepen de grachten over. De pompen hadden
ook geen brandstof meer en bij vloed zetten de Duitsers de sluizen van IJmuiden
open om in geval van nood voldoende water te hebben om de omgeving van
Amsterdam te inunderen. De pompen werken nu weer, maar de riolering is nog altijd
verstopt. De stadsreiniging heeft zich nog niet aangemeld en als ik deze bladzij af
heb, breng ik de vuilnisemmer in de kinderwagen naar de officiële stortplaats inofficiële vuilnisbelten liggen er ook overal en sommigen hebben voor hun deur
een gierput aangelegd. Het ruikt niet zo best in Amsterdam, maar dat was vroeger
ook al zo, althans in het centrum langs de grachten. Desondanks was de staat van
gezondheid hier redelijk. Toch zijn tijdens de hongersnood hier 600 mensen per dag
gestorven tegen vroeger 200. Niet precies van de honger. Maar er zijn ziekten die
op zichzelf niet zo erg zijn, maar verergeren als de zieke niet behoorlijk te eten heeft.
Ik heb bij voorbeeld de laatste jaren, maar vooral tijdens de laatste maanden,
voortdurend geleden aan etterende wonden, die zich door infectie uitbreidden. De
dokter behandelde ze geregeld, maar het hielp niets. Ten slotte heb ik me er niet meer
om bekommerd, want behoorlijk verband en pleisters waren er toch niet. Nu, na een
poosje behoorlijk eten, zijn ze ineens geheeld.
Ik heb heel wat negatiefs over de laatste maanden verteld, maar dit moet wel in
verband met heel wat positiefs worden begrepen. Bij voorbeeld, zeven maanden geen
elektra. Aanvankelijk gingen we eenvoudig om zeven uur/half acht naar bed. We
hadden wel wat kaarsen in huis, maar die spaarden we voor ziektegevallen. Ook
hadden we een rest petroleum, maar die wilden we niet nodeloos verbruiken. We
dachten toen nog niet aan kopen. Een liter kostte 40 gulden (voor de oorlog 4 cent).
Maar op
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een dag bracht Suus schoensmeer mee, f 1,50 per doos, en zo hebben we inderdaad
enkele weken onze kamer verlicht, met schoensmeer, brillantine, soldeervet,
enzovoort. Het is heel eenvoudig. Een pit erin en die met de lucifer aansteken. Of
liever twee pitten en als de een ondergegaan is, steek je de tweede aan. Als je de
eerste eruit hebt gehengeld, is de tweede ondergedoken, enzovoort. Laat ik niet
overdrijven. Met soldeervet heb je tussendoor nog wat tijd voor iets anders, bij
voorbeeld je smerige vingers schoonmaken. Zwarte schoensmeer deugt niet, die gaat
aldoor maar uit. Pommade is ook niet veel waard. Maar soldeervet, dat gaat. Het was
echt gezellig met die verlichting. Terwijl ik met de pitten zat te prutsen, lazen de
anderen of luisterden. Ik vertelde de kinderen verhalen, ware en verzonnen, en de
hele bijbel. Stilaan hadden de drogisterijen geen soldeervet meer en de geallieerden
waren er nog steeds niet. Toen kocht Suus wat flessen ruwe olie voor 25 gulden per
liter. Het brandt net als petroleum. We hebben nog een fles en die zal het wel doen
tot er weer elektra is. Wel moesten we zuinig zijn met het licht. Na het avondeten
zaten we nog een tijdje in het duister voor we licht durfden maken en als de lamp
uitging (want aanvankelijk hadden we geen cilinder en dan kon dat makkelijk
gebeuren) waren we bedroefd, want met de lucifers moest je ook zuinig zijn, die
waren helemaal niet meer te koop. Bij de petroleumlamp zaten Suus, ik en de twee
grote jongens, die ruzie hadden omdat de een de ander niet voldoende plaats gunde
aan het tafeltje. Thijs las toen een jeugdbijbel - zó lang en zó breed en zó dik - en
Didi had een jeugdtijdschrift uit de bibliotheek, dat er niet veel voor onderdeed.
Ondertussen zette ik thee (surrogaat), aten we het fameuze marsepein, of, als er een
overwinning te vieren viel, flensjes van water en meel of suikerbietpulp. Bovendien
hadden we het koud, want de kachel was al lang uit.
Dit was dan de verlichting en met andere dingen was het navenant. We hebben
niet alleen maar gehongerd. In december hadden we twee grote Goudse kazen gekocht,
elk woog ongeveer 7 kilo. De een heeft 30 gulden per kilo gekost, de ander 45 gulden.
Maar die hebben we niet aangeraakt. Dat was onze laatste reserve. We lieten ze
liggen. Té lang eigenlijk. Ze zijn nu
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nog niet op. In die tijd kon Suus nog 35 kilo aardappelen kopen voor 65 gulden.
Later werden ze tien keer zo duur. Een heel bijzondere feestdag was 22 december.
Suus was naar de stad met de kinderwagen en een lege kist. De kist moest naar
Friesland geëxpedieerd om met aardappelen gevuld terug te komen en drie maanden
later gebeurde dit inderdaad. Ondertussen kregen we van een vroegere student van
me, die bij een groot bedrijf personeelschef is, cokes, rode bieten en bruine bonen
thuis. En 's middags had de groenteman kool en daar heb ik Didi op afgestuurd - als
jood mocht ik die winkel niet binnen - en hij kwam met een heleboel witte kool thuis.
Ondertussen was Suus in de stad en toen ze daar de kinderwagen met de lege kist
liep te duwen, hoorde ze een stem: ‘Was haben Sie dadrin?’ Het was een Duitse
soldaat en hij vroeg Suus of ze dan zo'n honger had. Dat viel niet te loochenen, dat
kon zelfs een blindeman zien. Toen gaf de soldaat haar een brood. Een ‘Kommissbrot’,
3 pond, dubbel zo zwaar als een Hollands brood.

18 mei 1945
Ze accepteerde het van die vijand. Maar hij was geen vijand. Hij was uit Danzig en
toen Hitler in Danzig kwam, moest hij in het Konzentrationslager (KZ). Later toen
Hitler meer soldaten nodig had, heeft hij ook de mensen uit het KZ gehaald. De
Danzigse soldaat was met paard en wagen uit IJmuiden naar Amsterdam
gecommandeerd, maar aangezien hij niet precies wist waar hij naar toe moest, bleef
hij met zijn hit maar ergens staan. Hij zou ons later nog eens bezoeken, maar hij heeft
het adres mogelijk niet kunnen vinden. Met kerst hebben we het ‘Kommissbrot’
opgegeten en de kinderen verteld dat Suus de Kerstman tegen was gekomen. Nu is
de man uit Danzig krijgsgevangene, net als die Duitsers die scholden als iemand
bedelde en op kinderen schoten als hun wat dwars zat. Dat hoort allemaal bij 22
december. Maar die geluksserie was daarmee nog niet afgebroken. Behalve het brood
bracht Suus nog 35 kilo groente in de kinderwagen mee die ze toevallig op de kop
had getikt. Toen was er nog groente; we hebben die op de vloer in de studeerkamer
gelegd, anders hadden we niet geweten waar we het moesten laten. Later was
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dat totaal afgelopen. Eén pond per week was het toppunt. Maar met de kerstdagen
waren we echt een beetje vrolijk ondanks het Duitse offensief in de Ardennen en
ondanks de oproep, die op de tweede kerstdag werd aangeplakt, dat de jaargangen
1905-28 zich voor arbeidsdienstplicht moesten melden, dat wil zeggen dat ze naar
Duitsland werden gestuurd. In Amsterdam hebben er, denk ik, nog geen honderd
man gevolg aan gegeven - de terreur was toen al ineffectief.
Zulke blijde dagen als 22 december hadden we meer. Ik kreeg van verschillende
kanten steun, van oud-studenten, van de schaakkampioen Euwe, die vroeger
wiskundeleraar was geweest, maar sinds jaren directeur van een groot
kruideniersbedrijf is. Ook van de universiteit, dit wil zeggen van de hoogleraren.
Ook van de ‘Ondergrondsen’, die er ten slotte ook voor zorgden dat Didi en Thijs in
Friesland kwamen. Aanvankelijk was het niet veel, maar we kwamen er toch verder
mee. Op 27 januari maakten we de inventaris op en constateerden dat we voor ons
zessen nog levensmiddelen voor zeven weken hadden (bij bescheiden behoeften).
Enkele dagen later begon het te dooien - vooruitzicht op voedseltransporten in het
algemeen. Maar toen de schepen weer voeren, kregen we ook persoonlijk meer. Door
relaties kregen we aardappelen uit Friesland. Een keer 100 kilo door een hoogleraar
en drie keer 50 kilo van een overigens onbekende vrouw. Uit de laatste aardappelzak
rolden tot onze verbazing nog drie Edammers à 3½ pond, waarvan we niet weten
hoe ze erin waren gekomen. Ook van de pleegouders van de jongens kwam er nog
een kist aardappelen. En de oud-student van me, die voor het personeel van zijn
bedrijf inkopen in Friesland deed, bracht ook nog het een en ander mee. Tom was
enkele weken bij zijn vrouw in Beverwijk op bezoek - weer een verlichting voor ons.
De hele voedselvoorziening was toen in de war. De grote bedrijven, de
inkoopverenigingen van ambtenaren en andere bevoorrechte groepen mochten
zelfstandig in Friesland en Groningen inkopen doen voor hun personeel of hun leden
en dat deden ze dan ook zonder dat iemand controleerde hoe het verdeeld werd. Als
men zich bij zo'n groep, zonder erbij te horen, kon aansluiten, deelde men mee.
Voedsel was alleen nog clande-
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stien te krijgen, als je maar relaties had. We hebben geen overdreven gebruik van de
onze gemaakt. Het meeste kregen we zonder te vragen. Bij voorbeeld, daar klopt 's
avonds iemand op de deur (de bel ging al lang niet meer omdat er geen stroom was)
en als je opendoet, staat er iemand met een pond vlees van ‘Onbekend’ [sinds kort
weet ik wie het was] - een bijzonder waardevol cadeau. Hier in de Watergraafsmeer
was er een groep die speciaal kinderrijke gezinnen voedsel bracht, en daar hebben
we ook van geprofiteerd.
Maar de hoofdzaak was toch de suikerbiet - een bijzonder chapiter. Nog een jaar
geleden wist hier geen mens dat je suikerbieten kon eten. Suikerbieten, dat is zoiets
als voederbieten, maar dan helemaal zoet. Gewicht 2 pond, waarvan een half pond
klei. Eigenlijk maak je er suiker van, maar daar de raffinaderijen geen brandstof
hadden, moesten ze de suikerbieten aan het hongerige volk overlaten. Vóór kerst,
toen het er al heel erg uitzag, had Suus gezegd: ‘Ik trek naar de Wieringermeer.’ Dat
deden ze indertijd echt, met handkarren. Drie dagen duurde de reis. Ze deden daar
levensmiddelen op en een verkoudheid, want onderweg moesten ze door geïnundeerd
gebied waden. Ik heb het Suus uit haar hoofd gepraat, maar eruit, dat moest ze en
dat wou ze. Met de rugzak en wat stukken zeep ging ze naar de overkant van het IJ
om bij de boeren wat te ruilen. De boeren hadden zelf niets of ze hadden al genoeg
geruild, maar op het eind van de tocht kwam ze op een akker waar suikerbieten
zouden worden verkocht. Daar stonden de mensen in de rij en de boer had er lol in
dat hij zoveel visite op zijn land had en om die niet te snel af te werken, maakte hij
om het half uur schafttijd - voor zichzelf, niet voor het publiek. En wanneer hij het
werk hervatte, begon hij aan de andere kant van de akker en daarvoor liet hij de
schare over het veld marcheren, waarbij klompen en hakken in de klei bleven steken.
En als ze niet behoorlijk marcheerden, zei hij, verkoop ik helemaal niets meer. Ten
slotte kreeg Suus 25 kilo suikerbieten en ze vond nog iemand die dat pak op zijn
fiets nam, want 25 kilo is een beetje veel voor een zwakke rug. Maar de fietser hoefde
niet ver naar huis en dus schoot niets anders over dan de suikerbieten bij hem te laten
en de volgende dag met de
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kinderwagen op te halen. De fietser was een eerlijk man en de 25 kilo suikerbieten
kwamen goed thuis. Maar hoe ik die dag op Suus heb zitten wachten, in het
stikkedonker. Aldoor keek ik maar weer uit en ik had al alle hoop opgegeven dat ze
nog terug zou komen. Toen ik weer eens opendeed, hoorde ik stappen van vermoeide
voeten in zwaar bespijkerde bergschoenen.

19 mei 1945
Van een gedeelte van die 25 kilo hebben we toen stroop gekookt, maar het meeste
hebben we rauw gegeten, bij het ontbijt en bij het avondmaal. Ze smaakten goed,
waren voedzaam en verdreven de ergste honger. Maar het echte suikerbietentijdperk
begon later. Al tijdens de vorstperiode werden bonnen geldig verklaard voor
suikerbieten, maar geleverd werden ze pas later en naast die op de bon kochten we
er nog massa's bij, enkele keren 100 kilo voor 80 cent per kilo. Per dag hebben we
toen 3 à 4 kilo suikerbieten gegeten. Het begon bij het opstaan. Onder het houthakken
kauwde ik stukjes suikerbiet, dan bij de ontbijtsoep, en in elke stamppot werd
suikerbiet geraspt (bij voorbeeld 3 pond aardappelen, 5 pond kool, 2 pond suikerbiet).
Bij de avondboterham hadden we natuurlijk rauwe suikerbiet. Je kon suikerbiet ook
als groente koken - het gaarkeukeneten bestond uit haast niets anders. Van geraspte
suikerbieten kon je met wat meel zoete koekjes bakken en ook als dessert deden ze
het. En natuurlijk kon men ze ook uitkoken en het sap tot stroop indampen. Van de
overgebleven pulp maakte je ook allerlei, bij voorbeeld met vissmaak viskoekjes,
met vleessmaak vleeskoekjes en met veel pepersurrogaat iets dat we nasigoreng
noemden. Maar het hoogtepunt komt nog (en maar weinigen zijn op dat idee
gekomen): de suikerbieten inmaken. In water, in Keulse potten. Enige tijd bij de
kachel, dan worden ze zuur. Niet te zuur. Men haalt ze van de kachel weg om het
niet te overdrijven. De vakman noemt het melkzuurgisting en de prakticus haalt ze
uit de pot, snijdt ze in stukjes en draait ze door de vleesmolen. Ze worden gekookt
in het water waarin ze gestaan hebben, zijn gauw gaar en smaken ongelooflijk. Als
citroenrijst. We hebben er borden vol van gegeten en na het eten konden we ons niet
meer bewegen. Elke

Hans Freudenthal, Schrijf dat op, Hans. Knipsels uit een leven

172
avond twee soepborden. Er waren mensen die over de suikerbieten gemopperd
hebben. Bij voorbeeld omdat hun ingewanden ze niet verdroegen. Anderen klaagden
over een onaangename scherpe smaak, vooral rauw. Maar die mensen hebben nooit
verzuurde suikerbieten gegeten. Die hebben geen bijsmaak. Alleen een hoofdsmaak
en die is heerlijk. We hebben nog massa's suikerbieten, in de grond, en tot kort
geleden hebben we nog elke avond suikerbietenpap gegeten. Jammer dat we er nu
mee moeten stoppen. Bij de tegenwoordige temperatuur gaat de gisting te vlug en
de inmaak bederft. Maar volgende winter - als de groenteman dan nog weet wat
suikerbieten zijn - begint het opnieuw. Het was een hels werk. Elke dag 3 à 4 kilo
suikerbieten schoonmaken. De rasp - aldoor maar stomper - was het meest gebruikte
keukengereedschap. Rode kool, savooiekool, rode bieten - het werd allemaal geraspt,
want anders had je het niet gaar kunnen krijgen. De gehaktmolen is trouwens ook
niet meer wat hij geweest is. Onder het werk door moest je elk ogenblik naar de
kachel kijken en de potten verplaatsen. Suus en ik waren zowat de hele dag met
koken bezig. Aan bezemen, stof afnemen, enzovoort viel niet te denken. Echt de was
doen was er al lang niet meer bij. Zelfs als je wasmiddelen had gehad, hoe had je
aan het warme water moeten komen? Gelukkig was er onder de vuile of de zogenaamd
schone was altijd nog een stuk dat niet zo vuil was als wat men net aan had of waar
men op sliep, of waar men van at. Alleen de kinderen hebben nog enigszins schoon
ondergoed gehad. Aan het vuil heeft men in de loop van de oorlog moeten wennen.
Als je tegenwoordig toevallig eens linnengoed uit een reservekoffer haalt die jarenlang
in een bomvrije kelder heeft gelegen, sta je er verbaasd over hoe de was er vroeger
heeft uitgezien. Wat we de laatste jaren hebben gebruikt, is mogelijk niet meer schoon
te krijgen. Het wordt nu eigenlijk nog erger, want als je vroeger geen zeep had, was
er tenminste ook geen vet om met behulp van de zeep uit te wassen. Nu, na de oorlog,
begint het al weer behoorlijk met het vet, maar aan zeep valt voorlopig nog niet te
denken.
Ik ben nu van het eten naar de zeep verdwaald. Maar ondertussen moet ik nog
over het marsepein vertellen. Dat wordt van
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witte bonen gemaakt. Die worden eerst geweekt, geschild, in de amandelmolen
gemalen en met suiker en zoetstof gekneed tot een brij. Dan wordt er aan de massa
een smaak toegevoegd uit één of meer van die twintig flesjes die je daar ziet staan:
amandel, citroen, rum, kaneel, mokka, karamel, perzik, ananas, kers, framboos,
enzovoort enzovoort. Het smaakt zo heerlijk dat het tovenarij lijkt. Het is ook bij
elkaar getoverd, bij een olielampje, uit twintig verdachte fiolen. Ja, Suus kon toveren.
Dat waren dan de smaak- en zoetstoffen. Die hebben een grote rol gespeeld. Als
de mensen niets te eten hebben, moet het tenminste goed smaken. Je betaalde ten
slotte 5 cent voor een stukje sacharine dat niet deugde en de vloeibare zoetstof was
net zo duur. Maar de smaken waren heerlijk - een vooruitgang van de techniek - en
er was nauwelijks een maaltijd of je deed er van dat spul in. Voor die spullen
vermoordden de mensen elkaar bij de kruidenier. En dan was er het eiwit. Dat was
minder bekend. Eigenlijk was het hondevoer. Uit ossebloed. Dat at je met de lepel,
als poeder, want het was eiwit en eetbaar. Maar het was duur. Achter het echte geheim
is maar een minderheid gekomen. Wij hebben ontdekt dat je het als echt eiwit kon
opkloppen. Iedere avond deden we op onze citroenrijst van suikerbieten een flinke
berg eiwitslagroom. Dat was drie keer zo heerlijk. In de straathandel kon je ook van
dat schuim kopen, vermoedelijk van mager melkpoeder. Zulk een berg zou daar
zeker 10 gulden hebben gekost. Of tulpebollen - nou, je denkt zeker dat ik je voor
de gek houd. Ze hebben een eigenaardige delicate smaak, maar we konden er niet
veel van krijgen. De bollenvelden zijn bij Haarlem en zodoende zullen de
Haarlemmers wel de meeste tulpebollen hebben gegeten. Van dahlia-bollen hebben
we ook horen vertellen, maar gegeten hebben we ze niet. Misschien bij de volgende
hongersnood.
Dus we hebben nogal wat gegeten (en zagen er toch ontzettend verhongerd uit).
Je kunt je niet voorstellen hoe Suus de hele dag heeft rondgelopen en -gereden - niet
met de tram, want die reed al lang niet meer, maar met de kinderwagen. En altijd tot
het andere eind van de stad.
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20 mei 1945
Wanneer er weer zo'n zending aardappelen aankwam, moest de kinderwagen of de
strandwagen eruit en dwars door de stad ging het naar de markthallen waar het schip
uit Friesland lag. En bij de laatste zending gebeurde het dat een wiel van de
strandwagen brak en Suus maar moest kijken waar ze de vracht op moest leggen.
Dat was niet zo eenvoudig want toen werd voor een pond aardappelen 10 tot 20
gulden betaald. Iemand de opdracht geven de vracht af te halen kon natuurlijk ook
niet. Ja, 50 kilo aardappelen of een konijn van 125 gulden waren de moeite van een
tocht door de stad waard. Maar je deed het ook voor een pond zuurkool die je op een
briefje van de Ondergrondse ergens mocht halen. Of voor 5 pond rode kool en
dergelijke, maar eigenlijk was het niet de moeite waard. Affijn, men had weer voor
enkele dagen groente in huis.
Maar dan de schoenen. Suus en ik hebben er de hele oorlog geen toegewezen
gekregen - de kinderen wel. Tot september kon je je schoenen regelmatig laten
verzolen. Maar daar kwam je er toch niet mee. Ik ging toen voor schoenmaker spelen,
met leer dat Suus ergens op de markt had opgedoken - bijltassen van het Nederlandse
leger van 1914, we zijn er nog niet doorheen. Ik heb het ambacht gauw geleerd. We
konden een driepoot lenen. Spijkers kon je op de markt kopen; al vóór september
1944 moest je een gulden voor 100 gram neerleggen. Ik lijmde de zolen eronder en
ze hielden uitstekend. Aanvankelijk met Cetabever - voor één zool had je zowat vijf
tubes nodig. Later ontdekte Suus een leverancier van schoenmakerslijm. Onder de
zool kwam nog de nodige bespijkering. Natuurlijk werden de schoenen er niet beter
van en op het ogenblik hebben we hoegenaamd niets. De kinderen liepen in de zomer
op houten zolen met een paar riempjes, die je telkens opnieuw moest vastspijkeren.
Als het hout niet deugde was dat schoeisel na een week onbruikbaar. Vorige zomer
gebeurde het dat de driepoot op mijn linker grote teen viel. De nieuwe nagel is er
voor de helft weer uit. Sinds september 1944 had ik ook nog wonden aan de handen,
van het houthakken. En etteren deden ze ook.
In het begin vertelde ik hoe weinig er te eten was en achteraf
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bleek dat we toch nogal geschranst hebben. Wat is er nu echt van waar? Van de
officiële rantsoenen kon geen mens leven en sommigen zijn ervan gestorven. De
meesten hadden hun extraatjes - oude voorraden of zwart betaalde nieuwe. Er waren
er die zich de hele oorlog niets behoefden te ontzeggen. Wij hebben het misschien
iets beter gehad dan de doorsnee en toch, wat we beleefd hebben was ontzettend.
Waarom en hoezo - je kunt het iemand die het niet mee heeft gemaakt niet uitleggen,
al zou je het er dik opleggen. Wie geen rantsoenering kent, weet niet wat het betekent
als je van 1800 gram brood moet leven en het maakt op hem dezelfde indruk alsof
je hem zegt dat je maar 400 gram hebt. Het is toch allemaal eender. En ook wie de
hongersnood als enkeling heeft ondergaan, kan zich niet voorstellen wat het met vier
kinderen betekende. Sinds kerst stond het als een paal boven water dat ze weg
moesten. We deden er veel moeite voor. Verschillende protestantse kerken, de
katholieke kerk, kennissen. De kindertransporten werden meestal door de kerken
georganiseerd en daardoor waren onze kinderen al wat achtergesteld. Op 2 februari
kwam het bericht dat ze de volgende dag met een autotransport naar Friesland konden.
Grote opwinding - Suus moest nog van alles naaien enzovoort. Laat in de avond
kwam er een afzegging. De auto was kapot of in beslag genomen - ik weet het niet.
Wát een ontgoocheling! Ondertussen liepen de jongens weer van het ene medisch
onderzoek naar het andere. Op 4 februari weer een oproep: de volgende dag
vertrekken. Weer niets. Op 13 februari kwam er van de Ondergrondse - zoals dat
heette - een man die op antwoord moest wachten: morgenmiddag om 3 uur per boot
naar Friesland. Toen zijn ze dan meegegaan. Het was een koude, akelige dag. Wij
gingen met Didi te voet naar de haven, Thijs en de koffers werden door de melkboer
op zijn bakfiets ernaar toe gebracht. In het ruim van de boot werden de jongens op
stro gelegerd. Volwassen passagiers waren er ook - samen meer dan honderd. Het
duurde een hele tijd eer we een brief van de kinderen kregen en het is gedurende al
die maanden bij deze ene gebleven. Hij kwam op 26 februari. Didi schreef:
‘Lieve mama en papa. Wij zijn goed in het ezeltje aangekomen [Grouw = grauw].
En onze bagage is ook overgekomen, maar
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met veel moeite. Wij zijn de zeventiende februari in Grouw aangekomen. Maar nu
ga ik vertellen, hoe de reis gegaan is. Eerst toen jullie ons naar de boot bracht en toen
we erin stapten, gingen de mensen op een baal stro zitten. En die nacht op het schip
heeft een vrouw ons geholpen. En die nacht werden alle mensen, die aan boord waren,
zeeziek. Een klein kindje is op het schip gestikt. De volgende ochtend waren we in
Enkhuizen aangekomen, daar moesten we op dek zitten. We kregen ook vier sneden
brood van de burgemeester, die in Enkhuizen thuishoort, we hebben ook nog wat
anders gehad, een bord met lekkere stappot en een visch van twee centimeter dik en
zes centimeter lang. Na het eten gingen we met de leidster door Enkhuizen wandelen.
Die nacht werd niemand zeeziek. Maar toen halverwege hadden we niet genoeg olie
meer, dus we keerden naar Enkhuizen terug. Daar bleven we een dag liggen, en om
4 uur in de nacht gingen we naar Harlingen. Daar kwamen we ook zonder ongeluk
aan. Nu gaan we over de Harlingertrekvaart, en als die voorbij is zijn we in
Leeuwarden. Ik mag op de voordek zitten van de kapitein. De boot vaart nu eerst
naar Franeker en dan naar Leeuwarden. In de middag komt het schip in Leeuwarden.
Daar hielp de leidster ons met koffers dragen, want de koffer was erg zwaar. Toen
we buiten stonden moest er een autobus komen. Maar als hij niet kwam moesten we
in een school slapen. We wachtten maar de autobus kwam niet. Dus alle kinderen,
die naar Grouw gingen, moesten die nacht in een school slapen. De volgende morgen
was Thijs een beetje ziek en een tijd later stond de autobus voor de school en nam
ons mee naar Grouw. En met de reis is het nu uit. Mama en Papa jullie weten dat we
in Amsterdam Sinterklaas vieren, maar dat doen de meesten in Grouw niet, daar voor
vieren ze in Grouw St. Pieters, en die is de 21e februari. En van St. Pieter krijgen we
klompen. Veel kussen van Didi. [Laat er eens tegenwoordig ook negenjarigen van
die brieven schrijven!]
En Thijs schreef:
‘Lieve Papa en lieve Mama. Hier in Grouw is veel water. Maar weet je wat ik zoo
jammer vind? De eerste dag toen ik in Grouw aankwam, had ik pijn in mijn buik
gekregen. En toen mocht ik niets eten. Maar ik heb 's middags toch nog een beker
bouillon
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gekregen en 's avonds nog een bord pap en een beker melk die geel van de room was.
En na het eten hebben we snip snap gedaan. Maar niet met echte snip snap kaarten.
Maar met kaarten waar jij weleens mee gegoocheld hebt. En dan zal ik er ook een
paar namen van op noemen. Zoals ruitenboer en hartenaas. En toen ben ik weer naar
bed gegaan. En toen ik opstond, had ik geen pijn in mijn buik meer. Toen heb ik 's
middags een half worstje gekregen. En na het eten zijn we gaan wandelen. En
onderweg hebben we boeken gehaald. Veel kusjes voor Papa en Mama.’ [Thijs was
toen zeven]
Tom heeft ook al kleine briefjes geschreven. Dat de konijnen in Beverwijk jongen
‘gelegd’ hebben en dat hij op de geiten rijdt. Maar nu is hij weer thuis en speelt met
Mirjam. Die is drie en spreekt nog niet behoorlijk. Zo lang heeft het zelfs bij Tom
en Didi niet geduurd. Alleen bij Thijs ging het vlug. Die brulde toen hij nog geen
jaar oud was als een wildeman ‘kaka hebben’, als hij wat gedaan had en zijn beloning
moest krijgen. En tegenwoordig is hij degene die het minst prijs stelt op eten. Wel
moet het zoet zijn, van scherpe dingen houdt hij niet, en aan nieuwe spijzen moet je
helemaal niet met hem beginnen. Didi is een fijnproever, maar hij eet ook veel.
Enkele dagen geleden kregen ze chocolade. Mimi wou dat aanvankelijk niet eten.
Sinds eergisteren drinken we ook weer echte thee. Het laatste kleine restje hadden
we op 20 januari verbruikt. Massa's beschuit zijn er (in plaats van brood) uit Canadese
legervoorraden. En uitstekende peulvruchtensoep met vet. Sinds de bevrijding zijn
de mensen in de zevende hemel. Niet alleen om het eten. Je kunt op alle gezichten
zien hoe volmaakt gelukkig ze zijn. De laatste maanden - sinds september 1944 zijn de ergste geweest, niet alleen wat het eten aangaat. Ook daarvóór hebben ze veel
doorgemaakt - om van de joden nog helemaal niet te spreken - arbeiders weggesleept
naar Duitsland, krijgsgevangenen, studenten, gijzelaars doodgeschoten, enzovoort.
Na september 1944 ging dat gauw alle perken te buiten. In Rotterdam op één dag
48000 man aangehouden en weggesleept, mensenjachten in Hilversum, Bussum,
Haarlem, en in veel dorpen. Een dorp voor de helft in de as gelegd, omdat in de buurt
een Duitse soldaat zou zijn doodgeschoten; de meeste
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inwoners weggevoerd naar Duitsland, naar een vernietigingskamp. Voor een
soortgelijk geval zijn in Amsterdam twee huizen in de as gelegd en er vlakbij twintig
man gefusilleerd. Toen de Höhere SS Rauter vermoord werd, hebben ze als wraak
duizenden in het hele land doodgeschoten. Bij voorbeeld hier, in een park, 35. Enkele
dagen later weer zo'n aantal. Natuurlijk mensen die met de zogenaamde aanslagen
niets te maken hadden. In het begin van januari werd arbeidsdienstplicht voor de
jaargangen 1905-28 afgekondigd: de mensen moesten zich melden en werden naar
Duitsland gebracht. Zonder succes. Een grote razzia als in Rotterdam is er hier
gelukkig niet geweest. Wel kleine overvallen uit een hinderlaag, waarbij zo'n 100
man werden meegenomen. Maar als je je niet op straat liet zien, was je enigszins
veilig en daarom ben ik binnen gebleven. De laatste tijd zat de Duitse politie achter
fietsers aan - een grote inlevering had al in 1943 plaatsgehad. Ze namen zelfs
damesfietsen mee. Ten slotte durfde niemand meer met een fiets de straat op. Nog
enkele dagen voor de capitulatie hadden we kleine mensenjachten. Ze moesten in
allerijl verdedigingswerken midden in Amsterdam aanleggen. Als ze de gelegenheid
hadden gekregen Amsterdam te verdedigen, zouden de Canadezen de hele stad kapot
hebben moeten schieten. De bevrijding was dus echt een bevrijding. Gejuicht is er
haast niet. Dat komt misschien nog. Alleen de vlaggen uitgestoken (wij hebben 25
gulden voor een vlag neergelegd) en vrolijk door de straten gewandeld. De Canadezen
zijn echt populair. Vooral om de sigaretten. Men betaalt hier 5 gulden per stuk.
Ik heb nu hoofdzakelijk over de laatste maanden verteld. Maar eerder hadden wij
al het een en ander meegemaakt. Ik bij voorbeeld. Op 13 mei 1944 kwam er per post
een stuk van het arbeidsbureau Meppel: op 15 mei voor keuring naar Meppel;
werkkleding, schoenen, lepel, vork enzovoort meebrengen. Het was al de vierde
keer. De eerste twee keer viel het erg mee. De derde keer - hier in Amsterdam hebben ze met enkele uitzonderingen alle gemengd gehuwde joden goedgekeurd en
op Schiphol te werk gesteld; later werden ze naar meer zuidelijke kustplaatsen
gebracht. Ik werd toen nog afgekeurd wegens mijn
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astma en de uit het lid schietende arm. We delibereerden nog of ik naar Meppel zou
gaan of me niet liever ziek zou melden. Omdat ik net weer astma had, was ik te
optimistisch. Ik haalde hier op het arbeidsbureau mijn reisbiljet en op 15 mei vertrok
ik met rugzak en reisvergunning - zonder die mochten joden hun woonplaats niet
verlaten. Uren in de trein gestaan en uren op het arbeidsbureau. Het waren allemaal
joden uit Amsterdam, die ze toch zouden afkeuren. Minder dan de helft was komen
opdagen. Velen hadden hun vrouwen gestuurd met een doktersattest dat ze ziek
waren. Ook ik had attesten, voor de schouder en voor mijn astma. ‘Ihre Atteste
interessieren uns ja gar nicht,’ blafte de Duitse Fachberater Zimmermann een jood
toe, die zo en zoveel percent suiker had en op streng dieet moest leven. De Nederlandse - dokter liet me de arm opheffen en toen ik hem het verhaal over mijn
schouder deed, zei hij meewarig: ‘Ja, dan mag u niet zo hard werken.’ Toen ik eruit
kwam, was ik goedgekeurd. Een man met maagzweer was ook goedgekeurd. Die
lag daar in mijn kamp vanaf de eerste dag in bed en spuwde bloed. Ook van de andere
goedgekeurden was het merendeel permanent ziek. Men bracht ons per auto naar het
jodenkamp bij het vliegveld Havelte. Daar lagen alle gemengd gehuwden uit het land
(behalve Amsterdam) voor zover ze niet blind of verlamd waren of zich ziek hadden
gemeld of ondergedoken waren. Ik werd nummer 420. Later steeg de bezetting tot
haast 600. Ik had een bewijs waarop stond dat ik grondwerker was, in dienst bij de
firma Walther & Kottman, de grootste die op het vliegveld werkzaam was. Voor de
oorlog had Walther een ijscotent in Zandvoort en Kottman zette de strandstoelen in
het zand. Tijdens de oorlog hadden ze wat locomotieven, lorries en rails gekocht,
waren vriendjes van de Duitsers geworden en reden in een auto. De Duitse Bauleitung
reed mee en inspecteerde het vliegveld in spe, het grootste van Europa (als het klaar
was gekomen, maar op zekere dag hebben de Engelsen de hele boel
platgebombardeerd). Dat was een bedrijf, dit vliegveld. Supermodern. Deskundigheid
wat de klok sloeg. Walther & Kottman waren tenminste al voor de oorlog in het
zandvak geweest, in Zandvoort op het strand. Maar de Duitsers hadden er niet de
flauwste notie van. Geen in-
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genieur op het hele terrein. Opzichters die ervoor moesten zorgen dat het vliegveld
niet te vlug klaar kwam, anders hadden ze ook nog naar het front gemoeten. Soldaten
waren er nauwelijks - misschien 100 man. Soms drie vliegtuigen. Maar een geweldig
terrein waar in alle hoeken werd gewerkt. Een startbaan was klaar, een rolveld kwam
af terwijl we daar werkten, en een rolbaan. Maar de hallen waren niet af, omdat er
geen hout kwam, sommige zonder dak, sommige zonder deuren, sommige zonder
ramen. Wat zandtreinen reden daar af en aan, er waren wat excavators, maar de
meeste deden het niet, een betonmolen, maar die had geen benzine en een
pompinstallatie, die soms geen olie had. Voor de rest was het allemaal handwerk.
Wie dat bedrijf zag, kon er niet meer aan twijfelen hoe de oorlog zou aflopen.
Daar gingen we dus met de vrachtauto heen - een hout- of antracietauto. Het
jodenkamp was midden op de Drentse heide, vlak bij de befaamde hunebedden van
Havelte. Daarnaast een kamp van strafgevangenen - welgevoede, prachtige bruine
kerels. Het eten was uitstekend - Nederlandse gevangeniskeuken. De kok was een
strafgevangene. De gevangenen zaten achter prikkeldraad en gingen onder bewaking
naar het werk. Wij waren vrij en konden hem smeren wanneer we wilden - maar dan
moest je oppassen dat ze je niet snapten, vooral in de trein waar joden niet zonder
vergunning in mochten. We konden hem smeren en dat deden we uiteindelijk ook.
Het was toen in mei nog vrij koud op de Drentse heide, vooral 's nachts; ik heb
me meteen een deken na laten sturen. We stookten, met kolen voor het vliegveld en
met planken die we onder de ledikanten uithaalden. Ten slotte waren er zo weinig
planken over dat de een ze van de ander weggapte en 's nachts er af en toe een met
zijn hele bed op de ondermens viel. Ik at meteen de eerste avond dubbele porties en
die gewoonte heb ik in het algemeen gehandhaafd, behalve dat ik het soms driedubbel
deed. 's Avonds stamppot en 's ochtends havermout in melk. Bovendien op het veld
nog eten uit de gaarkeuken van Meppel. We hadden extra boter (maar die kwam
gedeeltelijk in het eten en dat ging later mis toen we niet meer van de
gevangeniskeuken aten), extra
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vlees (maar meestal in de vorm van bloedworst die toch al vrij was) en extra brood.
Bovendien floreerde de sluikhandel en juist onder de joden zaten enkelen dusdanig
in melk, boter, vlees en eieren dat ze het gewone eten niet lustten.
De werktijd was van 7 tot 7; een tijd lang begon het zelfs al om 6 uur. Bovendien
duurde de tocht naar het werk een half of een heel uur, heen en weer terug. En als je
in de barak kwam, in de rij staan voor het eten, voor de bonnen, voor je loon, voor
de dokter. Zelden meer dan 6 uur slaap. Vaak 's zondags werken van 8 tot 4, maar
af en toe was de zondag vrij. Vaak overwerk. Soms van 7 uur 's ochtends tot 10 uur
's avonds, maar dat heb ik zelf niet meegemaakt. Wel heb ik een keer op een zondag
van 8 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds moeten werken. Achtenveertig cent per uur,
overurentoeslag, premies, akkoordwerk, ‘Trennungsgeld’ voor je gezin, enzovoort.
Een keer heb ik 60 gulden in een week gehad. Het werk was ten dele zwaar, ten dele
vervelend. Langzamerhand leer je van alles, ook het lijntrekken. En de vereiste
grondwerkerstaal, van klootzak tot sodemieter. We hadden drie rustpauzes per dag,
een keer een half uur en twee keer een kwartier. Maar dat was niets vergeleken bij
het luchtalarm. Wanneer de sirene begon te loeien, moest ieder van het vliegveld af.
Ook arbeiders die niet op het vliegveld werkten, lieten het werk in de steek en kwamen
pas terug wanneer het alarm afgeblazen werd. Vooral als je zo ver van het vliegveld
werkte dat je de sirene niet kon horen, kwam dit te pas. Dan maakte ieder zijn eigen
luchtalarm. Het was de tijd van de massale bombardementsvluchten op Duitsland.
Grote eskaders vlogen over Havelte. Een keer telden we haast 1000 toestellen. Van
Havelte trokken ze zich niets aan, maar bij de heen- en terugvluchten kregen we
luchtalarm. Een keer duurde dat zes en een half uur. Bij de thuisvlucht werd het soms
kritiek. Geraakte vliegtuigen, die te laag vlogen, werden door het afweergeschut
beschoten. Dan schoten ze met hun mitrailleurs terug. Net vóór ik kwam was een
jood in de barak dodelijk getroffen. Dat bleef het enige geval. Mijn kortste afstand
tot mitrailleurkogels was in dekking aan de achterkant van een boerderij waar aan
de voorkant de kogels door de ramen van de eerste verdieping vlogen.
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Op het vliegveld werkten enkele duizenden mensen, professionele grondwerkers,
stratemakers, asfaltwerkers, timmerlieden, boeren, gedwongen werkers voor een
maand uit de omliggende dorpen, strafgevangenen en joden. Behalve het jodenkamp
was er een groot kamp voor niet-joden.
We werkten allen onder dezelfde condities, behalve dat de anderen om de drie
weken verlof hadden en wij om de vier weken. Maar herhaaldelijk werd het verlof
geweigerd. Was er verlof, dan konden we van zaterdag tot maandag thuis zijn. Mijn
eerste verlof was met Pinksteren. Wat een vreugde thuis. Het werk was geen plezier
en voor Suus was het geen plezier met vier kinderen alleen thuis, want ik had veel
in de huishouding geholpen. Maar elk ding heeft twee zijden en de tweede was voor
mij wél prettig. Ik had jaren in Amsterdam opgesloten gezeten en was nu weer in de
buitenlucht, op de heide en in het bos - er zijn daar mooie bossen. Ik ben daar flink
opgeknapt, heb er de hele oorlog niet zo goed uitgezien. En met wat zelfdiscipline
kon men het werk wel aan. We hadden Nederlandse putters. In het algemeen
bemoeiden de Duitsers zich niet veel met ons. Als het wel gebeurde, kon het akelig
aflopen. De Duitsers deelden klappen uit (maar aan de anderen net zo goed als aan
de joden).
Op de eerste dag kregen we onze spaden. Dat nam tijd in beslag. We gingen op
een weiland werken, graszoden uitsteken. De zoden werden op wagens geladen, de
paarden bleven met de wagens in de modder steken, maar daar was een ontzettend
dikke jood, die zo hard kon schreeuwen dat de paarden van schrik optrokken. Waar
de zoden werden gelost, stond een kleine oude jood die moest tellen of er 120 stuks
op waren en die vertelde zich voortdurend. Maar het waren altijd 120 stuks, behalve
als toevallig een Duitser het natelde en dan was het altijd te weinig omdat de boer
al te weinig geladen had of er onderweg wat afgegooid had. Na het lossen werden
de zoden volgens de regels van de kunst ingeplant. Dat was eigenlijk geen jodenwerk,
maar ik heb het later toch eens enkele uren gedaan en het ging heel behoorlijk. Het
moest mooi glad worden, niet te hoog en niet te laag, niet te veel aarde onder de zode
schuiven en niet te weinig. En daar liepen twee putters rond en de ene zei ‘eruit halen,
te

Hans Freudenthal, Schrijf dat op, Hans. Knipsels uit een leven

183
hoog’, en de ander ‘eruit halen, te laag’. Een gemene streek, want het werk werd per
vierkante meter betaald.

24 mei 1945
Maar als de putter fatsoenlijk was, schreef hij dubbel zo veel meters op. Nou, daar
hadden wij joden op dat ogenblik geen last van. Wij liepen met de kruiwagen; wij
moesten overgebleven zoden wegbrengen of nieuwe aanbrengen. Mooie vette zoden
met vette pieren. Geen zwaar werk, maar je moest altijd in beweging blijven, ook
als je niets te doen had; voor lange gesprekken was er geen gelegenheid en dat maakt
zo'n werk vervelend,
Ik bleef niet lang bij de zoden. Dat was veeleer zo'n werkverschaffing voor de
nieuwelingen. Zodra men elders mensen nodig had, haalde men ze daar weg. Al de
tweede dag moest ik op een vrachtauto stappen, naar Steenwijk, het meest nabije
spoorstation. Daar stonden drie goederenwagons, twee volle met elk 20 ton briketten,
en de derde met 15 ton. Die moesten gelost, nog op dezelfde dag. In auto's of, als er
geen auto's waren, op de grond. 55 ton steenkoolbriketten, elk van 10 kilo, dus 5500
brik. Een lange rij - één man in de wagon, later als er meer plaats is, twee, drie, vier,
een aantal staan buiten, de briketten vliegen van hand tot hand, zonder haperen, want
anders staan de anderen daar met hun 10-kilo-briketten en breken hun rug. Als het
goed gaat, ben je gauw klaar, 1000 stuks in 20 minuten, maar dan moet je ook een
half uur rusten. Ook om af te wisselen. Wie de briketten opneemt en wie ze opzet,
hebben het het moeilijkst. Aan het eind van de rij moet iemand staan die handig is,
want het opzetten is niet zo eenvoudig als het snel moet gaan. Steenkoolbriketten
geven veel stof af. We hadden stofbrillen, maar konden ze niet gebruiken omdat ze
besloegen. We kwamen pikzwart in het kamp. Gelukkig kon ik een emmer warm
water in de keuken krijgen; met koud water krijg je kolenstof er niet af. Mijn kleding
was helemaal verknoeid. De meesten die het hadden meegemaakt, waren de volgende
dag ziek. Maar langzamerhand kwam er een ploeg kolenlossers die behoorlijk
samenwerkte. De daarop volgende week werd ik met een aantal anderen zowat elke
dag naar Steenwijk gebracht. Dagelijks kwamen
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er twee wagons briketten voor de vraatzuchtige locomotieven van het vliegveld. Het
begon met een mooie autorit, die bepaald niet in Steenwijk hoefde te eindigen, want
als onderweg de benzine op was en ze bij de eerste pomp maar een flesje vol hadden,
reed je ermee tot de volgende, tot overal de flesjes op waren en je de auto ergens aan
de kant zette en te voet naar het kamp ging. Bij luchtalarm liet je de auto toch al
staan, al was je 10 kilometer van het vliegveld. Veel had je er niet aan, want de twee
wagons moesten gelost, dus betekende het overuren. Een keer werkten we zo
krankzinnig hard dat we al om 1 uur klaar waren. In zo'n geval moest je zien hoe je
thuiskwam zonder dat ze je pakten. Het kolenlossen was niet het ergste. Medelijdende
vrouwen op het station Steenwijk gaven ons af en toe een boterham of bonnen (jammer
genoeg geen zeep) en het was behoorlijk lijntrekken, maar de wagons kwamen leeg.
Het eind van het lied was dat ik ontstoken ogen had door het kolenstof. Ik moest naar
de dokter. Dit was een extra genoegen want daar was het zo druk dat je uren kon
wachten. Als de patiënten te veel lawaai maakten, gooide de dokter ze er allemaal
uit en dan konden ze de volgende dag terugkomen. Jammer genoeg werd enkele
weken later bepaald dat joden niet meer onder het werk naar de dokter mochten. Die
moesten zich na het werk door de joodse kampdokter laten behandelen. Mijn
oogontsteking was snel behandeld. Wat inspuiten, en dat doet een dokter graag, want
dat is een operatie en wordt als zodanig betaald. Toen ik daarna op het weiland kwam
waren mijn makkers weg. Ze waren door de ‘Wehrmacht’ opgehaald en bleven daar
wekenlang. Dat werk was veel inspannender, maar er werd maar acht uur gewerkt.
Ik kwam in een groep oude heren terecht die de wagons met de zoden losten. Maar
de volgende dag kwam ik met deze groep op een weiland waar ze zoden staken en
laadden. Altijd 120 per wagen en weer die kleine jood die de zoden moest tellen en
zich verrekende en de putter die de karrevrachten moest tellen, en niet oplette en 's
avonds ruzie had met de boeren. Per slot van rekening werd alles dubbel betaald.
Het grasdek was tevoren met een speciaal hiervoor ingerichte motorploeg gestoken,
een scherp voorwiel sneed het weiland open en de ploegschaar wierp de stukken om.
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De oude heren laadden ze op de wagen, sommigen met de schep, anderen met
handschoenen. Uiteraard alleen als er wagens waren, maar dat gebeurde niet erg
regelmatig. En als er geen luchtalarm was. Bij luchtalarm ging je in het hooi liggen,
op de boerderij bij het weiland en sliep. Daar op het weiland werkte ik samen met
joodse intellectuelen uit Den Haag, maar het werk was een beetje vervelend. Op de
tweede dag werd ik bij het zodensteken betrokken. Dit was niet zo eenvoudig. Eerst
moest je je spade slijpen om de zoden goed af te steken, maar de hoofdzaak, het
uittillen van de zode, moest je echt leren. Met een ruk de spa eronder en met de knie
ertegen aan. Zo werden de hoeken van het weiland behandeld die de motorploeg had
laten staan. Want de weilanden moesten tot het laatste toe geplunderd. Het zal jaren
duren eer daar weer gras groeit. De meeste boeren uit de omgeving raakten op die
manier hun weilanden kwijt. Ik weet niet of de geallieerden hun rolvelden volgens
dezelfde methode aanlegden. Ik denk van niet. Anders hadden ze de oorlog niet
gewonnen.
Ondertussen was het haast Pinksteren. Tot op het laatste ogenblik wist niemand
of het verlof ingewilligd werd. Dat liep over heel wat Duitse instanties en als de ene
‘ja’ zei, zei de andere ‘nee’. Gewerkt werd er met Pinksteren in ieder geval niet.
Maar daar hadden de joden niets aan. Die moesten verlofpapieren hebben van de
Gestapo. Die kwamen altijd pas op het laatste ogenblik en een keet gebeurde het
zelfs dat de passen, terwijl de auto's van het kamp al op ons stonden te wachten, door
een humeurige ‘Baurat’ werden afgepakt en we pas een dag later mochten vertrekken.
Bij het pinksterverlof werd een deel van ons door de joodse ‘Lagerführer’
gechicaneerd, die uit puur machtsvertoon de passen achterhield. Ondertussen liep
Suus in Amsterdam met de kinderen naar elke trein om me af te halen en Didi
ondervroeg tussendoor nog op zijn eigen houtje de spoorbeambte bij het hek of zijn
vader nog wel uit Havelte terug kon komen.

25 mei 1945
Didi is erg aanhankelijk en elke keer wanneer ik vertrok, huilde hij bittere tranen.
Maar hij was ook een grote jongen, hielp zijn
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moeder veel, deed uitgebreid boodschappen en voelde zich ook weleens de
plaatsvervanger van de ontbrekende vader.
Enkele dagen voor Pinksteren moesten wij met ons kamp verhuizen. Er waren
zoveel mensen bij gekomen dat er geen plaats genoeg was. Plotseling kwam er een
verhuisbevel en in een half uur moesten we weg. Het nieuwe kamp was vroeger van
de Rijksarbeidsdienst geweest. De barakken waren beter, vlak bij het dorp Havelte,
maar ook dichter bij het vliegveld. De barakken hadden splintermuren. De kamers
waren er donkerder door, maar je hoefde er nu 's nachts niet bij elk luchtalarm uit.
Na Pinksteren bleef ik nog een tijdje bij het zodensteken. Maar op een avond,
terwijl ik al sliep, kwam de (joodse) personeelschef, zocht in elke kamer een aantal
dat al sliep en veroordeelde die tot ander werk. Dat was de methode: wie sliep kon
zich niet verzetten. Op die manier kwam ik de volgende dag bij de ‘Duitse boer’,
officieel de ‘Deutsche Landwirtschaft’, een fraai bedrijf dat het gestolen land rond
het vliegveld bewerkte. Een oude hofstede met 10 à 12 prachtige roodbonte ossen
die ze af en toe als trekdieren inspanden. De boeren van Havelte lachten zich dood.
Dat hadden ze hun hele leven lang nog niet gezien: surrogaat-paarden. De baas was
een Sakser uit Wurzen, die nog minder van landbouw afwist dan ik, maar dat wist
hij zelf niet, omdat niemand het hem had verteld. Hij reed op een motor en
inspecteerde een à twee keer per dag zijn velden - honderden hectaren - en
veroordeelde, als iets hem dwars zat, de landarbeiders tot 100 mark boete of ‘bunker’,
maar de joden heeft hij met rust gelaten.
We waren dus door onze firma aan de Duitse boer uitgeleend. Ik moest nu haast
een uur heen en evenveel terug en moest de hele dag aardappelen schoffelen. Het is
niet erg inspannend, maar heel erg vervelend. Twintig man in een rij schuifelen met
de hak over de akker, niet te snel, niet te langzaam, anders wordt de rij krom. Aan
het andere eind aangekomen, draai je je om en sla je de tegengestelde richting in.
Aldoor maar hakken. De enige afwisseling: soms heeft de kwek de overhand en soms
de melde en soms de muur en elk onkruid moet een beetje anders behakt - daar kom
je wel achter. Ik heb later daar nog geoogst: het was een bos van onkruid. De
aardappelen waren te vroeg geschof-
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feld: toen de planten nog te klein waren. Aangezien het onkruid van het hakken alleen
maar beter groeit, zolang het niet in de schaduw van de aardappelplanten staat, was
de hele inspanning voor niets geweest.
Dus het werk was niet zwaar, maar vervelend. In dit opzicht was het het ergste
dat ik in Havelte heb meegemaakt. Gelukkig leerde ik bij het werk een aantal
Hagenaars kennen met wie ik onder het werk aardig kon praten. De voorman, een
landarbeider, had niets tegen de conversatie, maar je moest oppassen dat de Duitser
niet kwam. Ineens was die daar op zijn motor en stond achter je. En toen hij net
achter me stond, hakte ik weer een aardappel kapot (want de planten waren zo klein
datje ze tussen het onkruid nauwelijks opmerkte) en hij schreeuwde: ‘Mensch, du
hackst ja eine Gardoffel gabutt.’ Hoewel dat toch een ernstig geval van sabotage van
de produktieslag was, deed hij verder niets, hetgeen trouwens ook al een soort
sabotage was. Toen hij zich had omgedraaid, hakte ik de volgende gardoffel gabutt.
Gelukkig duurde het bij de Duitse boer maar een week. Behalve het
aardappelschoffelen heb ik het nog voor de voederbieten geleerd, maar dat is geen
groot verschil, behalve dat er op dat veld massa's mollen waren, waar de voorman
op jaagde - hij heeft er in drie dagen zo'n vijf à zes geslacht. Op dit veld was het dat
we het bericht van de invasie hoorden.
Van de Duitse boer werd ik naar de verste uithoek van het vliegveld overgeplaatst.
Daar stond nogal veel bos. Dat was wel de mooiste tijd in Havelte. Het werk was
vrij zwaar, maar de putter Heinen was zeer fatsoenlijk. We waren bij elkaar een groep
van 10 man, en we konden goed met elkaar opschieten; mijn Haagse vrienden waren
er ook bij. Op de eerste dag waren we in feite niet met 10 maar met 40. We moesten
het bos opruimen. De putter koos er de 10 sterkste mannen uit en daar was ik bij stel je voor! Vijf weken zijn we bij elkaar gebleven. Ik was nu houthakker. De bomen
werden in feite niet omgehakt, maar ondergraven; met een grote bijl werden de
wortels doorgehakt en dan werd de boom omgegooid en stomp en kroon eraf gezaagd.
Ik deed dit zagen samen met een Haagse leraar, met een
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trekzaag - je weet wel, daar zit er aan elke kant een die trekt en het lijkt wel op een
ouderwets stuk speelgoed, die heen- en weertrekkers. De zagen waren natuurlijk
allemaal bot en de timmerman van Walther & Kottman die ze had moeten zetten was
al weken ziek. Het was een hels werk, met die botte zagen, maar ten slotte hebben
we het toch klaar gespeeld en het mooie woud (‘wer hat dich so hoch da droben’)
uitgeroeid. Dennen van 40 jaar oud die gerust daar nog een poos hadden kunnen
blijven staan. De putter bemoeide zich niet veel met ons. Hij had nog een ploeg
dwangarbeiders uit Meppel onder zijn hoede die zandtreinen loste. Als er luchtalarm
was ging hij samen met de joden de bossen in, keek in de nesten van Vlaamse gaaien
en luisterde hoe die joden over God, onsterfelijkheid, communisme,
literatuurgeschiedenis en sociologie kletsten, verondersteld dat ze niet sliepen, wat
bij die lange werktijden nogal eens nodig was. Maar natuurlijk niet de keukenauto
uit Meppel verslapen - er hoeft niet altijd zuurkool in de gamellen te zitten, snert is
ook lekker.
Jammer genoeg was het bomen vellen op een dag afgelopen. De andere werkers
van onze putter mochten weer naar huis en omdat hij geen nieuwe kreeg, moesten
wij hun werk overnemen.

26 mei 1945
Dat was niet zo mooi meer als hakken en zagen, maar het werd dan ook het vliegveld
op zijn toppunt. Het zag er daar als volgt uit:
Oorspronkelijk was het bos en heide geweest. De excavators hadden de heuvels
weggeschaafd en de zandtreinen hadden van alle kanten hun lading gelost om de
heide toe te dekken, waar start- en rolbanen moesten komen. En waar grasvelden
zouden worden aangelegd, schaafde de ploeg de heide weg. Toen wij er kwamen
was er van de heide al niets meer te zien. Zand- en zodentreinen reden kris-kras door
het landschap, brachten zoden uit een naburig dorp naar het groeiende rolveld en
zand van de afgraving naar de stort. Daar stonden we dus en weer kwam er een
smalspoorlocomotief met 10 tot 20 lorries à 2½ kubieke me-
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ter, de putter hief zijn arm op en de trein reed tot de putter hem liet zakken. Dan werd
de eerste lorrie gekiept, naar rechts, en dan de tweede. De putter floot, de trein trok
op, maar gauw ging de arm weer omlaag. De volgende twee werden gekiept, naar
links tegenover de eerste twee. Enzovoort, tot de trein leeg was en terug kon stomen.
Zo'n 2½ kuub kiepbak - een klein kind kan die met de pink leegkiepen, als hij goed
geladen en in evenwicht is. De bak wordt ontgrendeld en dan breng je hem aan het
schommelen en als er ‘muziek’ in zit, worden de schommelingen steeds wijder en
ten slotte kiept hij zoals het hoort - maar pas op dat je er niet ergens met je vingers
tussen komt. Is de bak scheef geladen, dan spelen geen 10 man het klaar al gaan ze
allemaal aan één kant hangen. Dan moet er één bovenop en uitscheppen, maar pas
op, dat de bak niet ineens vanzelf kiept terwijl je boven staat. Onder het kiepen glijdt
het meeste zand eraf en de rest duw je met je schep eruit als de trein optrekt. Ten
slotte worden de rails schoon geschept en de trein kan terug.
Maar het zand is nog niet op zijn plaats van bestemming - gevolg van slechte
organisatie. Het wordt nu in veldspoorlorries geschept - één kuub - akelige, roestige,
kromgetrokken bakken, die op kromme veldspoorrails rijden en voortdurend ontsporen
- pas op je handen en voeten. Als twee wielen uit de rails springen, valt het nog mee,
maar alle vier...! Met hangen en wurgen moet de wagen er weer in. Aan de achterkant
hangen en drukken tot de voorwielen van de grond komen, draaien dat ze in de rails
glippen en dan hetzelfde met de achterwielen. De lorries worden geduwd of rollen
vanzelf, worden gekiept, altijd naar rechts langs de veldspoorhjn, of kiepen vanzelf
en als daar weer een laag van 20 cm zand ligt, wordt geschift (van ‘to shift’ - dat
hele spoortaaltje komt uit het Engels). De tien man verdelen zich op meters afstand
langs de lijn, pakken de rails en trekken op commando. Pas op dat je voeten er niet
onder raken en dat je handen niet in de spleet tussen twee rails komen. En als de rails
een halve meter verschoven zijn, begint het opnieuw, het zandstorten, aldoor 20
centimeter hoog, weer schiften, enzovoort.
Af en toe moeten de rails helemaal worden verplaatst, uiteengeschroefd en
opgenomen en je leert gauw of het lichte of zware
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zijn. Rails dragen is een onbarmhartig zaakje. Daar loop je dan tussen de twee rails
en de putter kan je wijsmaken dat ieder maar 25 kilo draagt - dat weet hier iedereen
op het vliegveld, hoeveel lichte rails wegen en hoeveel zware rails en het is dan een
eenvoudig deelsommetje. Maar dat delen is niet eerlijk. Als vier man samen 100 kilo
dragen, is het helemaal niet zeker dat iedereen er netjes 25 kilo van krijgt. Ook zonder
lijntrekkerij. Want de ene is langer dan de ander of heeft kortere armen en wiens
handen het hoogst staan, die moet weleens de hele 100 kilo voelen. En als het terrein
wat oneffen is of een beetje berg op berg af, gaat de laatste of de eerste schelden op
de anderen, die lijntrekkers, maar daar wordt hij niet beter van. En van alle mooie
theorieën over railsdragen evenmin, of de kleineren vóór en de groteren achter moeten
lopen of omgekeerd, en met optelsommen kom je er ook niet. Ineens hangt de hele
100 kilo in je armen en je denkt dat ze uitgerekt worden.
Op lange afstanden draagt men de rails op zijn schouders, maar die voelen de pijn
net zo als de handen, en het enige ware is, helemaal niets dragen. Bij voorbeeld met
de Franse sleutel rondlopen en hier en daar wat los- en vastschroeven. Dat lijkt al
meer op vakmanschap en die lieden zie je niet bij het gemene werk. Een van mijn
Haagse vrienden klom later op tot oliepeut. Die liep de hele dag kris-kras over het
vliegveld om de wagens te oliën. Als er toevallig olie in de kan zit en men zich niet
te zeer inspant lijn te trekken, kan men dat hele werk in een uur af, maar je mag er
niet bij vergeten dat het werk is voor een hele werkdag. Op een van zijn wandelingen
ontdekte hij ergens op een dood spoor een kapotgeschoten locomotief. De stoker zat
daar elke dag trouw op zijn machine tot de avondklok (behalve in de middagpauze)
en op vrijdag brachten ze hem zijn verdiende loon. De heren waren er misschien nog
niet achtergekomen dat de locomotief niet meer reed, of er was niemand die erover
ging en hem ander werk kon opdragen. Bij een andere wandeling ontmoette mijn
vriend iemand die de godganse dag over het vliegveld moest trekken om moeren,
schroeven en nietplaten van de veldsporen te zoeken - ook een aardig tijdverdrijf.
Of met de landmeter mee, want er moest aldoor maar gemeten worden,
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omdat de plannen aldoor maar werden gewijzigd. De meetlat dragen, palen in de
grond steken en eruit halen.
Maar rails sjouwen en uren in de hitte zand scheppen is minder mooi. Ik heb alleen
maar veldspoorrails gedragen. Voor smalspoorrails was er een speciale ploeg van
sterke mannen. Smalspoorrails zijn niet door ijzeren dwarsstaven verbonden, maar
los. Ze worden op de schouders gedragen. Daar horen dwarsliggers bij, eikehout, 60
tot 80 kilo, en een van die sterke mannen neemt zo'n ding zomaar op zijn schouder
en marcheert er vrolijk mee door het landschap. Smalspoor heb ik niet helpen
aanleggen, wel schiften. Dat is dan niet wegtrekken met je handen, want de rails
liggen vast in de grond. Men tilt ze er met ijzeren stangen uit en schuift ze op. Op
commando. Het was zwaar werk bij die putter, soms een hele dag zonder luchtalarm.
Maar het kon niet anders, want hij was de fatsoenlijkste van het hele vliegveld en
die mocht je geen last bezorgen. Ik heb het goed doorstaan.

27 mei 1945
Ik was soms erg moe van het zware werk. In het begin, toen ik het nog niet beheerste,
kreeg ik van het scheppen heuppijn, maar ik heb er niet blijvend last van gehad. Was
ik eindelijk terug in de barak, dan voelde ik me als na een grote trektocht, en ik
speelde het nog klaar lange brieven te schrijven en wat te werken.
In de tijd van Havelte was Suus twee keer met Didi en Thijs bij me. Dat was ook
wat. De treinen waren vol en werden vaak beschoten waarbij ook doden vielen.
Hotels waren er in Havelte niet; daar hadden de Duitsers beslag op gelegd. Op
dezelfde dag heen en terug, dat loonde niet vanwege de lange reistijden en slechte
verbindingen. Je moest bij een boer onderdak vinden. Die in het dorp durfden niet,
want het was verboden bezoek te ontvangen. Dus ergens buiten onderdak, maar
slapen was er niet bij, vanwege de vlooien. Bij hun eerste bezoek had ik zondagwerk,
maar met veel luchtalarm tussendoor. Bij het tweede bezoek gebeurde iets vervelends.
Toen ik naar Suus toe ging, werd ik door een politieagent aangehouden en
gefouilleerd. Hij vond een pond boter en pakte het af. Ik heb het later teruggekregen,
maar prettig was de zaak niet. Sluikhandel was doodgewoon (20 tot 25
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gulden voor een pond boter), vooral in Havelte, maar verboden was het wel en de
agent had me net zo goed naar het strafkamp in Westerbork kunnen sturen (en
daarvandaan kwam je gauw in Polen). Het gevolg van dit incident was dat ik veel te
voorzichtig werd. Ik had anders uit Havelte een mooie wintervoorraad naar huis
kunnen sturen. Toch heb ik daar nog wat boter gekocht en een keer een hele
levensmiddelenkaart, die zich voortgeplant heeft, want de volgende werden op een
bon van de oude verstrekt en daardoor hadden we tot het eind een kaart meer dan
ons gezin personen telde. Vier keer heb ik verlof gehad - elke keer heerlijke dagen
thuis, maar eer het zover was werden je zenuwen op de proef gesteld. Suus verwachtte
me al een halve dag tevoren op het station.
Op een dag was het afgelopen bij putter Heinen. In de andere uithoek van het
vliegveld werkte een fameuze putter, Beckers, met enkele honderden mensen. Hij
stond op het vliegveld bekend om zijn vloeken. Hij had twee man nodig en vroeg er
tien aan en omdat wij joden bij Heinen met zijn tienen waren, moesten we naar
Beckers. Heinen kreeg een groep gedwongen werkers uit Meppel. Beckers had twee
handlangers nodig voor stratemakers; die moesten aangenomen werk doen, dus met
de stratemakers delen. Die twee moesten zich vrijwillig melden. Ik deed het met nog
één. We hebben een week lang als gekken met stenen gekruid, 20 bakstenen à 4 kilo
per kruiwagen. Daarmee werd de rolbaan geplaveid, 50 bakstenen per vierkante
meter. Elke dag kwam er zo'n 200 vierkante meter klaar. Reken maar uit. We kregen
samen één gulden per vierkante meter, elk van de twee stratemakers kreeg er een
derde van en het laatste derde moesten de handlangers delen. In elk geval heb ik
leren kruien. Het was erg inspannend en de huid aan de vingers werd dun van het
aanpakken; mijn makker had aan elke vingertop een grote wond. Maar we hadden
de halve zaterdag en de hele zondag vrij, want de stratemakers gingen naar huis. Op
die zondag ging ik in de mooiste bossen van Havelte wandelen en zocht paddestoelen,
iets dat hier praktisch onbekend is. Ik heb nooit zoveel cantharellen bij elkaar gezien.
In 2 à 3 uur had ik 20 pond in mijn rugzak. Die heb ik naar huis gestuurd - daar waren
ze blij mee.
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Met het stratemaken was het na die week afgelopen. Ik stond nu rechtstreeks onder
Beckers. Ik heb nooit iemand zo horen vloeken. Als hij je uitschold moest je meteen
van repliek dienen, daar had hij schik in. Met het zich afbeulen leek het erger dan
het feitelijk was. Als er werk was, moest je er als een gek tegenaan; in één week
moest drie weken werk gedaan worden, maar dan kon je ook twee weken luieren.
Tegenover de Duitsers kon Beckers zich alles permitteren, want om zijn vloeken
was hij als de grootste beul op het vliegveld zeer gezien. Na het straatwerk was ik
nog een week bij Beckers. Onze ploeg die bij Heinen zo mooi had samengewerkt,
was uit elkaar. Een kon het vloeken van Beckers niet uithouden en zocht het elders,
een ander kon niet zo ver naar het werk lopen, een derde was door Beckers tot oliepeut
benoemd, nog een ander tot wisselwachter.
We hadden daar zo'n kleine olijkerd bij, een werkman van huis uit, die de mensen
goed voor de gek kon houden, een zekere P. Een keer, toen we in de middagpauze
in de vliegtuighal zaten, zonder putter, kwam er een joodje, dat aan onze groep was
toebedeeld. Hij moest de putter hebben. We maakten hem wijs dat P. de putter was.
Het joodje nam eventjes zijn hoedje af en vroeg wat hij moest doen. P. liet hem op
de ladder klimmen, een 10 meter hoge ladder, tot het dak van de hal. Hij vroeg of
hij eerst zijn spullen mocht neerleggen. P. zei dat hij als hij een vrome jood was zijn
hoed mocht ophouden. Hij snapte dat niet, want hij was een protestantse jood. Maar
de hoed hield hij wel op. Ik heb hem nooit zonder dat hoedje gezien. Als ik hem zag
dacht ik altijd dat daar ergens de tsitsith [de draden aan de hoeken van het
gebedskleed] moesten uithangen, zo joods zag hij eruit. Maar er waren geen tsitsith,
hij was echt protestant. Hij klom de ladder op en toen hij boven was, vroeg hij wat
hij moest doen. P. zei: ‘kaddisj zeggen.’ Maar dat begreep hij, protestantse jood, niet.
P. zei hem dat gebed ter nagedachtenis van de overledene voor. Eindelijk begreep
hij dat hij voor de gek werd gehouden en daalde af. Dat was nou onze ploeg en daar
was het nu mee afgelopen.
Van Beckers kwamen we bij een putter die tot dan toe gewoon arbeider was
geweest. Daar in de buurt van het oude jodenkamp, dat al afgebroken was (ik kon
nog precies de plaats
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zien waar mijn bed had gestaan) werd een nieuw deel van het vliegveld aangelegd.
Het was nog allemaal heide en wij kwamen daar om die te vernielen. We legden een
smalspoor aan. Het was zo afgelegen, dat de ‘Bauleitung’ er maar één keer per dag
kwam. We maakten lange schafttijden, werkten niet zo idioot hard als bij Beckers,
maar toch zo dat de putter het kon verantwoorden. Zelfs als de putter er niet was,
werkten we. We waren met 25 joden en 5 niet-joden. De niet-joden voerden helemaal
niets uit. Met de rails heb ik daar gelukkig niets te maken gehad. Aangezien ik een
scherpe spade had, heb ik heide gestoken om de weg te banen, heuvels geslecht,
moerassen gevuld. Achter ons groeide het smalspoor, het werd ongeveer 3 kilometer
lang. Daar zouden de zandtreinen op rijden voor de startbaan die ernaast moest
worden aangelegd. Zover kwam het nooit. Toen het spoor klaar was, begonnen we
aan een tweede, voor de rolbaan.

30 mei 1945
Eventjes een onderbreking. Vandaag hebben we bericht uit Friesland gehad. Niet
rechtstreeks van de jongens, maar van iemand die ze bezocht heeft. Ze maken het
uitstekend. Het eerste levensteken sinds drie maanden.
Een keer ben ik nog voor enkele uren naar de Duitse boer gecommandeerd.
Paardemest strooien. Het was toch al onfris op het vliegveld. Geen wasgelegenheid,
geen wc's. En dan nog paardevijgen! Gelukkig heeft het niet lang geduurd. Helemaal
met die ontbrekende wc's, dat was zoiets. Waar je ook keek zat iemand zijn behoefte
te doen. Die had natuurlijk gedacht dat hij achter zo'n lorrie veilig was, maar ineens
reed de trein weg.
De laatste vier weken heb ik bij een andere firma gewerkt. Ter Haar heette de
eigenaar. Hij ging over het ‘Baulager’ van de Duitsers bij de Drentse Trekvaart. In
die tijd hadden de Duitsers veiligheidshalve alle vliegvelden in Noord- en
Zuid-Holland opgeblazen. Het puin werd per schuit naar Havelte getransporteerd.
Dagelijks 3 à 4 schepen van 100 tot 150 ton: stenen, timmerhout van barakken,
betonplaten, vaten carbolineum (houdbaar tot 5 juni 1942), dwarsliggers. Maar het
fraaiste was het camouflagemateriaal: kippegaas met groene verf die de mazen vulde,
vis-
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sersnetten met ingenaaid zaklinnen. De netten waren eens gloednieuw geweest, de
prijskaarten hingen er nog aan. Inmiddels waren ze verrot, een bende die niet meer
uit elkaar te halen was. Met het kippegaas was het net zo. Maar dat moest allemaal
netjes gelost en opgeslagen. Het hout en de stenen natuurlijk ook. Met de stenen
moesten weer startbanen geplaveid.
Op dit ‘Baulager’ had ik al eens eerder moeten werken. Altijd op zondag 12 uur
lang. Bij voorbeeld stenen lossen. Een keer op zo'n zondag, toen ik weer paddestoelen
had willen zoeken en we tot werk waren veroordeeld, gebeurde het volgende: daar
lagen 7 à 8 boten die gelost moesten worden. Het ‘Baulager’ was toen nog niet onder
Ter Haar, maar direct onder de ‘Bauleitung’ - gemene Duitsers die sloegen als het
niet snel genoeg ging. We werden ingedeeld. Iedere groep moest een boot lossen en
als die leeg was - was de belofte - mochten we naar huis. Er was ook een groep
strafgevangenen, die niets uitvoerden, en toen wij om 3 uur klaar waren, hadden zij
nog niet de helft gedaan. Strafgevangenen werkten op zondag maar tot 3 uur. De
opzichter had zijn bepalingen, hoe de Duitser ook vloekte ‘Ich scheisse auf Ihre
Bestimmungen’, hij kon er niets aan doen, want zo'n opzichter heeft ook een uniform
aan en wie een uniform aan heeft, laat niet ‘auf seine Bestimmungen scheissen’. De
opzichter marcheerde met de hem toevertrouwden huiswaarts en de man van de
‘Bauleitung’ had het nakijken. Maar het ergste was dat hij de schipper van die boot
al de vracht had betaald, want die ‘Bauleiter’ wilde zelf gauw weg, en als zo'n schipper
de vrachtprijs in zijn zak heeft, smeert hij hem en gooit desnoods onderweg al het
puin in de vaart. Nou, heel eenvoudig. Dan moesten de joden maar het schip van de
gevangenen overnemen. Ik ging met nog iemand op die man af en vertelde hem dat
we maar één boot hoefden te lossen. Maar we hadden geen uniform aan en op ons
kon hij met succes ‘scheissen’. Dat deed hij weliswaar niet, maar aangezien hem
niets anders te binnen schoot, schold hij mij uit voor ‘Landverräter’, wat ik niet
helemaal snapte. In elk geval moesten we het schip nog afmaken en we deden het
als de bliksem, want we wilden ook weg. De man van de ‘Bauleitung’ had nog meer
haast, want zijn ‘Braut’ wachtte op hem - ik meen in Zwolle -
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en hij moest vooruit om de trein in Meppel te halen. Daar had de ‘Bauleitung’ een
auto voor. Toen hij klaar was reed hij met zo'n vaart naar Meppel dat de auto over
de kop sloeg. Dood. Een andere inzittende ook dood, twee zwaargewond.
Dus, de laatste vier weken zat ik bij Ter Haar (een dikkerd, vroeger misschien
slager). Maar de hele ‘Bauleitung’ liep daar ook aldoor rond. Bovendien de Groene
Politie. Het begon heel erg. Er moest een schip als aangenomen werk gelost. Zes
joden en zes niet-joden. Anderhalve dag zware houten planken sjouwen. Ik brak
haast in elkaar. ‘Du kriechst ja wie eine Schnecke’ schold de Groene, en een andere
man op de boot kreeg een draai om de oren. De boot heeft 12 gulden per man
opgebracht en daarbij hebben ze ons nog afgezet, maar vroeger, toen de joden op
zondag zo'n boot in uurloon moesten lossen, kwamen er maar 5 guldens uit de bus.
Ik brak haast in elkaar, maar als je tot aangenomen werk bent veroordeeld, moet je
meedoen. Er was bij voorbeeld een jood in onze groep, haast 60, vroeger acrobaat.
Die nam zo'n plank van 50 kilo op zijn schouder en balanceerde vrolijk in
polkastappen naar de stapel. Hij was daarna een week ziek gemeld. En dan was er
een jood in onze groep die er als een volgroeide tuinkabouter uitzag en astma had.
Die nam ook zo'n plank en rende ermee vandoor en lag zo diep dat hij haast kroop.
Want het was aangenomen werk. En als je zoiets ziet, moet je meedoen. ‘Vlugger,’
zei de Groene, ‘hoe meer je verdient, des te meer boter kun je kopen.’ De boter kostte
toen zwart 20 tot 25 gulden per pond. Ik wou die man eigenlijk vragen wat hij daarmee
bedoelde, want als politie moet je toch de zwarte handel bestrijden.
Dit aangenomen werk behoorde tot het ergste wat ik in Havelte heb meegemaakt.
Maar het duurde niet lang. Helemaal in het begin had Suus al stappen ondernomen
om te bereiken dat ik niet zo zwaar hoefde te werken. Ze liep naar hoogleraren en
ten slotte was het zover dat de joodse kampleider me poeslief liet roepen en me
administratief werk aanbood. Ik weigerde. Ten eerste omdat ik het buiten veel te
mooi vond en ten tweede omdat ik me niet wilde drukken, terwijl mijn vrienden,
waaronder mensen boven de 60, zich afbeulden. Ondertussen was het met
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haar bemoeienissen zover gekomen dat de ‘Beauftragte des Reichskommissars für
die Stadt Amsterdam’ het met de ‘Fachberater beim Arbeitsamt in Meppel’ opnam
en dat van Meppel de order kwam, mij licht werk te geven. Terwijl ik balken sjouwde,
zag ik de joodse personeelschef eraankomen en de putter roepen en met hem fluisteren.
De putter riep de baas en toen fluisterden ze met zijn drieën. De baas riep mij en
deed me een verhaal dat hij had gehoord dat ik wetenschapper was en dat ik ander
werk zou krijgen. En dat kreeg ik: houthakken, in schijven gezaagde bomen moesten
klein gehakt, voor generatorhout, dit wil zeggen voor auto's die toen meestal op hout
of antraciet liepen. Wij, ik, nog een jood en twee niet-joden, een oude man en een
jongen, hakten toen af en toe hout. Maar het was erg vervelend. Met de jood kon je
alleen over zijn ziektes praten en met de twee anderen alleen over houthakken.
Gelukkig was daar nog een jood die naar makkelijk werk uitkeek en toen ik van
verlof terugkwam, zat hij op mijn plaats. Hij was er nog trots op ook dat hij mij had
verdrongen. Ik kreeg iets waar ik meer zin in had. Op het terein werkte een Duitse
jood, haast 60, vroeger in Mecklenburg-Strelitz advocaat, notaris, ‘Regierungsrat’.
Toen hij emigreerde, kocht hij in Bergen op Zoom een kleine metaalfabriek, en daar
had hij zoveel vakkennis opgedaan dat hij zich in Havelte als bankwerker kon
aanbieden. Op die manier had hij al op het vliegveld een aardige positie gehad - rails
uit en in elkaar schroeven - en bij Ter Haar gaven ze hem, toen hij overgeplaatst
werd, ook zo'n bezigheid. Zo'n werk kan natuurlijk iedereen in een ommezien leren,
maar toch was hij niet te vervangen. Hij had van thuis zijn gereedschap meegebracht,
een Franse sleutel, beitels, nijptangen, meer niet, maar dat was al voldoende. Want
de firma Ter Haar had niets, behalve een dolgedraaide schroefsleutel en een
voorhamer, die ze ook nog van de ‘Bauleitung’ hadden geleend.
Die man had een hulpje nodig. Later, toen bleek dat we het met ons tweeën niet
af konden, haalden we er nog een van mijn Haagse vrienden bij. We legden een
smalspoor op het terrein aan en deden het heel aardig. Het ging niet erg vlug want
het materiaal was verroest en verbogen, de schroeven pasten niet in de
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moeren en de dwarsliggers niet in de rails. We sloofden ons niet uit en de ‘Bauleitung’
liet ons begaan. Het is een heel simpele truc. Als je op zo'n terrein wat wilt wandelen,
hoef je alleen maar een schroefsleutel of een stuk rail of iets anders dat opvalt in je
hand te nemen en niemand komt op het idee dat je daar voor je plezier wandelt. We
legden een aardige lijn aan, met alle finesses, repareerden de lorries, maakten bij
voorbeeld van vier onbruikbare drie bruikbare terwijl we alles uit elkaar haalden,
zelfs de kogelbakken. En toen de lijn klaar was... Ja, in bedrijf genomen is hij niet
meer. Toen hij klaar was, was het Dolle Dinsdag.
Maandag 4 september kwamen lange stoeten paardewagens en auto's langs de
vaart trekken, van zuid naar noord. Ze kwamen uit Frankrijk en trokken naar het
noorden om in Groningen de grens over te steken. Er kwam geen einde aan. Ook
niet aan de geruchten. Namen, Luik, Maastricht, Sittard, Roermond, Venlo - je zag
de geallieerden zo de Maas afzakken - om de twee uur weer een stad bezet. En van
een andere kant: Brussel, Antwerpen, Breda. Ik waarschuwde de mensen: ‘Wat daar
langs de vaart naar huis trekt is tros. Geen kanonnen, geen tanks, geen
troepentransporten.’ Maar zelfs de Duitsers snapten het niet. De mensen van de
‘Bauleitung’ hadden al orders overmorgen te vertrekken en zo ging het overal in het
land. De Duitse politie liet hun gevangenen vrij of schoot ze neer. Hele extra treinen
met Duitsers reden naar het noorden en oosten. Elke plaats waar de Duitsers
vertrokken telefoneerde de wereld in: De Duitsers zijn weg, in een half uur worden
de Engelsen verwacht. Dit halve uur heeft voor velen acht maanden geduurd. Onze
kinderen natuurlijk ook naar een van de toegangswegen tot Amsterdam, waar de
geallieerden werden opgewacht. Brussel en Antwerpen klopten tenminste. Een troost,
maar aan de Schelde stonden verse Duitse troepen. Er werden in de oorlog aldoor
geruchten verspreid door mensen die het precies wisten. Maar die verse troepen had
niemand zien aankomen.
Toen ik op 4 september van het werk in het kamp kwam, lag er een telegram van
Suus. Didi was ziek, ik moest thuiskomen. Ik geloofde het echt en was bezorgd. Ik
kon natuurlijk geen ver-
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lof krijgen en zonder verlof reizen was voor joden gevaarlijk. Ook als ik mijn
‘jodenster’ verwijderde, moest ik op alles verdacht zijn. Ten slotte hakte ik de knoop
door. De volgende ochtend marcheerde ik naar Meppel. Onderweg kon ik liften. De
trein naar Amsterdam kwam vertraagd binnen. Het spoorverkeer was al danig in de
war. Mijn trein was de enige naar Amsterdam op die dag en - ik meen - in het geheel
de laatste. In de trein was ik enigszins veilig. In en rond Meppel was er veel politie.
Op het eerste station bleven we twee uur stilstaan. Eindelijk ging het verder. Plotseling
stopte de trein in het bos. Ieder wist meteen wat er aan de hand was. Eruit, het bos
in! En zó kwamen de vliegtuigen. Ze vlogen boven onze hoofden. Zowat 25 keer
kwamen ze weerom, steeds maar weer mitrailleurvuur tot de locomotief doorzeefd
was. Twee doden, één zwaar- en twee lichtgewonden. Vijf uren lagen we in het bos.
De grote vraag: zou er nog een andere locomotief komen? De meeste waren toen al
kapotgeschoten. Of zouden we naar huis moeten lopen? Eindelijk kwam er een lege
trein die ons meenam. Om 9 uur 's avonds was ik thuis. Twaalf uur had de reis
geduurd. Grote vreugde. Suus had me niet verwacht. En ik was blij dat Didi gezond
en wel was. De eerstvolgende dagen leefden we nog van het vrolijk weerzien. Daarna
begon het griezelig te worden. We waren immers nog niet bevrijd. Toen kwam op
17 september het offensief dat vóór Arnhem bleef steken. Gek dat onze feestdagen
zo'n grote rol in de wereldgeschiedenis spelen. Toms verjaardag, 8 september,
capitulatie van Italië; 20 juli, onze huwelijksdag, aanslag op Hitler; 17 september,
mijn verjaardag, slag bij Arnhem; 8 augustus, Muttings verjaardag, doorbraak bij
Avranche; 8 mei, Mirjams verjaardag, Victory Europe Day. Nog iets merkwaardigs,
Mirjams verjaardag ligt precies tussen de jouwe en die van Mutting.
Wat na 17 september nog gebeurde, heb ik zo ongeveer verteld. Ik ben achteraan
begonnen en draai de film nu verder terug. Van 1944 heb ik de hoofdzaken verteld;
nu komt 1943 aan de beurt, het topjaar van de jodenvervolging en -deportatie. In
1941 hadden ze er enkele honderden weggehaald - de eerste keer toen een joodse
café-eigenaar zich tegen zijn arrestatie verzette, de

Hans Freudenthal, Schrijf dat op, Hans. Knipsels uit een leven

200
tweede keer toen bij een villa waar Duitse officieren woonden, dynamiet ontplofte.

1 juni 1945
De tweede groep was naar het beruchte Mauthausen gebracht en enkele maanden
later waren ze dood. Eind 1941 kwamen enkele antisemitische maatregelen als:
verbod om bibliotheken, bioscopen, musea, markten te bezoeken; verbod op
lidmaatschap van verenigingen. In de laatste dagen van 1941 kwam er een verordening
dat alle niet-Nederlandse joden een emigratieverzoek moesten indienen. De verzoeken
werden met de hulp van de ‘Joodse Raad’ netjes ingevuld. Een heel boek van
formulieren was erbij nodig: bewijzen dat je geen belastingschuld had, blanco
strafregister van de politie, enz. Ik heb wel vijftig keer mijn handtekening moeten
plaatsen en telkens weer me haast vergist en de extra voornaam ‘Israël’ weggelaten.
Wat ze bij de ‘Zentralstelle für Jüdische Auswanderung’ met dat papier hebben
gedaan, weet ik niet. In elk geval zijn later haast alle joden, Nederlands of niet, met
of zonder verzoek, gedeporteerd. De Duitse joden onder de 45 jaar kregen in het
begin van juli 1942 het bevel zich te melden voor vertrek. De gemengde huwelijken
vielen er niet onder, hetgeen al vanaf het begin van 1942 steeds duidelijker was
geworden. Van de Duitse joden zijn er toen veel ondergedoken. De anderen gingen
naar Westerbork en daar vandaan naar Polen - hele gezinnen. Daarnaast werden
voortdurend joden gearresteerd of gewoon van straat opgepikt en naar Westerbork
of andere kampen gestuurd, of direct naar Polen. Daar kwamen ‘Verordnungen’ bij.
Winkels alleen tussen 3 en 5 betreden, groentewinkels helemaal niet (maar daar
kregen de anderen ook niet meer groente om). Slagers verboden. Joden alleen bij
joodse kappers. Joodse dokters mochten alleen joodse patiënten behandelen. De
jodenster, een grote gele Magen Dawid met het opschrift ‘Jood’ die je op je borst
vastgenaaid moest dragen. Wegens die ster maakten mensen, wanneer ik naar en van
Havelte reisde, plaats voor me. Sommigen hadden ook de gewoonte de hoed af te
nemen als ze iemand met een jodenster zagen. Op 5 mei heeft Suus die fraaie lappen
er afgehaald. Ik heb er een heleboel. Later
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stuur ik je er een als souvenir. Spoor, tram, enzovoort mochten we natuurlijk ook
niet in en we moesten 's avonds om 8 uur thuis zijn. De parken verboden. Verlaten
van de woonplaats verboden.
Het deporteren van joden werd gaandeweg massaler. Aanvankelijk konden de
welgestelden zich, van doktersattesten voorzien, drukken. Vrijstellingen werden op
alle mogelijke gronden verleend en even spoedig weer ingetrokken. Sommigen
slaagden erin te ontsnappen naar neutrale landen, sommigen doken onder. Bij
voorbeeld de L.'s - in augustus 1944 hadden we nog contact met ze - ze waren met
valse papieren bij boeren in Limburg, dus eerder bevrijd dan wij, maar nu hebben
we nog niets van ze gehoord. Wie bij de Joodse Raad werkte, was vrijgesteld, maar
gaandeweg werden ook die vrijstellingen ingetrokken. De vrijstellingen hingen van
het belang af; het langste bleef het joodse ziekenhuispersoneel gespaard. Daar waren
ook alle soorten ‘lijsten’ waar ze op konden komen om vrijgesteld te zijn. Bij
voorbeeld een lijst, door hoge Nederlandse ambtenaren gesteund, van verdienstelijke
joden, hoogleraren, artsen, leraren of ook mensen die er voldoende veel voor betaald
hadden. Het waren er 3000 en ze zijn tot Dolle Dinsdag in Westerbork gebleven; ze
schijnen nog niet te zijn gevonden. De Joodse Raad werd ook steeds maar kleiner.
Ten slotte waren het er nog maar honderd, die vanuit Amsterdam de administratie
van Westerbork regelden. Zo lang hebben het alleen de slimsten uitgehouden. Ze
zijn ten slotte door de Duitsers vergeten en hier gebleven.
Nog eens de lijsten. Ik heb die zaken niet van zo nabij meegemaakt en heb
nauwelijks recht van spreken. Bij voorbeeld, daar had iemand een methode
uitgevonden om levensmiddelenkaarten zo te drukken, dat ze niet gemakkelijk
nagemaakt konden worden en die mocht dan 20 of 50 joden meenemen voor emigratie
naar Zwitserland. Dus dan rende je van hot naar her om op zo'n lijst te komen. Of
men moest op de lijst van de diamantwerkers komen - die slepen voor Duitsland
diamanten en dat was evenveel waard als deviezen. Of de lijst Callmeyer. Dan moest
je bewijzen dat je je leven had te danken aan een misstap van je moeder. Er waren
zelfs advertenties ‘Arische vader ge-
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zocht’. En er waren ‘Ariërs’, die daar een eed op deden. Dat was dan de dagelijkse
bezigheid van de joden om op zo'n lijst te komen of het een of andere stempel te
krijgen. De enige deugdelijke stempels waren tot slot die van de gemengde huwelijken.
Maar anders zaten ze 's avonds om 8 uur thuis of lagen met een doktersattest in bed
en wachtten erop dat ze weggehaald werden. Ziekten waren aanvankelijk een uitkomst,
maar ten slotte haalden ze ook die zieken op brancards af. Velen stierven onderweg.
De woningen werden later door de ‘Hausraterfassung’ leeggehaald, het meubilair
ging naar Duitsland. Maar met de administratie klopte het bij de Duitsers niet. Ze
wisten niet wie al weg was en welke woning ze al leeggehaald hadden en dan kon
het gebeuren dat zo'n huis, nu verhuurd aan een niet-jood, nog eens leeggehaald werd
terwijl de huurder net de deur uit was. Helemaal veilig was je ook als gemengd
gehuwde niet. Werd je toevallig bij een razzia gepakt, dan kon het gebeuren dat je
mee werd gedeporteerd. Dus bleef ik, als er ergens iets aan de hand was, thuis. Het
topjaar van de deportatie was, zoals ik zei, 1943. Toen gebeurde het ook een keer
dat een stadsgedeelte werd afgezet en de joden huis aan huis werden weggehaald.
Elk had natuurlijk zijn koffers en rugzakken al gepakt en zo gingen ze eerst naar de
‘Joodse Schouwburg’ en vervolgens naar Westerbork. Daar hebben soms vreselijke
toestanden geheerst, maar waar ze daarna kwamen was het nog vreselijker. Naar
Westerbork kon je levensmiddelenpakketten sturen en dat hebben we voor Vating
gedaan, die met Meta en Toni door een Palestina-certificaat lang beschermd was,
maar in het begin van 1943 toch in Westerbork kwam. Hij bleef daar een jaar en
daarna in Bergen-Belsen, in het uitwisselingskamp. Met het eerste uitwisseltransport,
in juni 1944, is hij in Palestina aangekomen. Jullie hebben zeker bericht van hem
gehad; Meta en Toni waren er ook bij. De C.'s (neef van Meta, vroeger in Arnhem)
hebben tot het einde van 1943 in Amsterdam gezeten. Ze waren bij vergissing niet
eerder weggehaald. Ze gingen iets later dan Vating naar Bergen-Belsen. Ik heb niets
meer van ze gehoord. Van de C.'s had ik geld om pakketten te sturen, voor Vating
deed ik het uit eigen middelen. De levensmiddelen moesten natuurlijk zwart worden
gekocht en
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dat deed Suus. Die ging de dorpen op om bij de boeren te kopen of te ruilen, bij
voorbeeld tegen kleding.

2 juni 1945
Het gebeurde bij voorbeeld dat ze voor de Westerborkers een rubber overjas wilde
ruilen en dat de boer bij nadere inspectie de naaldsteken van een Magen Dawid
[jodenster] ontdekte. Het liep goed af, maar de prijs was overeenkomstig. Of op een
keer werd Suus die bij een boer levensmiddelenkaarten had gekocht, op weg naar
huis door de politie aangehouden. Een boerin had haar kaarten enzovoort verloren
en ieder langs de weg werd aangehouden en gefouilleerd. Suus heeft daar uren bij
de politie gezeten, tot de boerin die haar kaarten kwijt was, meldde dat ze gevonden
waren. Gelukkig zei de agent niets van de gekochte kaarten, hoewel hij kon zien dat
het geen kaarten uit de stad waren. Meel en peulvruchten heeft Suus ook gekocht maar je moest oppassen dat ze je niet pakten. Meestal groente. Want in de lente en
vroege zomer was er niets in de winkels. Dat ging allemaal naar Duitsland.
Maar nog eens over de joden. We stuurden Vating 2 à 3 pakketten per week. Een
keer hebben we iets naar Bergen-Belsen gestuurd, maar aangezien er geen bevestiging
kwam, lieten we het verder achterwege. De Westerborkers hadden soms ook rare
wensen. Ze moesten bij voorbeeld thee drinken en daarvoor was spiritus nodig. Die
was er natuurlijk niet, maar er was een medicijn, urotropine, dat je als droogspiritus
kon gebruiken. Een kopje thee kostte dan een gulden. Dat vonden we zo extravagant
dat we de C.'s zelfs niet van hun eigen geld urotropine hebben gestuurd. Maar een
jaar later hebben we zelf voor een kilo hout een gulden betaald.
De huizen van de weggehaalde joden mocht je niet binnen. Wat ze achterlieten,
was van de Duitsers. Het geld natuurlijk ook, maar dat gaven de joden aan anderen
in bewaring om zich levensmiddelen te laten sturen. De ‘Hausraterfasser’ konden
de jodenhuizen natuurlijk niet zo snel leeghalen en ondertussen deden de buren het.
Althans in de volkswijken. Op een zondag zag ik in zo'n ontvolkte jodenbuurt een
waar volksfeest - de kinde-
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ren liepen er met hoge hoeden en zijden kleren uit de leeggeroofde huizen en de
volwassenen haalden er piano's enzovoort uit. En toen kon het gebeuren dat een jood
thuiskwam en ontdekte dat de buren zijn woning leeggehaald hadden omdat ze
dachten dat hij al weg was. Begin 1944 werden zo ongeveer de laatsten naar
Westerbork gebracht. Dat waren de Portugese joden, nakomelingen van in de
zeventiende eeuw uit Portugal geëmigreerden. Die stonden onder speciale bescherming
van de Portugese regering. Het schijnt dat ze later zijn uitgewisseld [klopt niet]. Maar
de gemengd gehuwden waren er nog. We wachtten erop dat ze met ons zouden
beginnen als ze met de anderen klaar waren. En het leek erop dat het zou gaan
gebeuren. In het najaar van 1943 schijnen er bij de Duitsers plannen te zijn ontstaan,
de gemengd gehuwden te steriliseren. Grote opwinding bij de hele bevolking, maar
na enkele dagen was voor de openbare mening het steriliseren net zo min een nieuwtje
als de jodensterren. Onder de Nazi's was er, naar het schijnt, geen unanimiteit over
de steriliseringskwestie. Toen kwam er op het eind van 1943 de vrijwillige sterilisatie.
Wie er zich aan onderwierp, hoefde de jodenster niet meer te dragen, mocht cafés,
bioscopen, groentewinkels, slagerijen, enzovoort binnen, hoefde niet om 8 uur thuis
te zijn, enzovoort. Het leek er zelfs op dat een gesteriliseerde joodse winkelier met
zijn bedrijf zou mogen doorgaan, maar dat bleek achteraf niet te kloppen. Ik weet
niet hoeveel zich voor vrijwillige sterilisatie hebben aangemeld. Er is maar een deel
feitelijk geopereerd, misschien een honderdtal. Veel meer joden bereikten hetzelfde
met een sterielverklaring. Vrouwen boven de 45 kregen die vanzelf en voor de mannen
was er een zekere dr Rungholt, die voor 100 gulden een attest gaf. Voorjaar 1944
sliep die fraaie onderneming in en het probleem van de gemengd gehuwde mannen
werd zo opgelost dat men ze naar werkkampen stuurde. De sterielen konden
thuisblijven. Van dat kamp heb ik al eerder verteld.
Dat was dan in grote lijnen de jodenvervolging in Nederland. Van de 120000 joden
zijn er wat gemengd gehuwde gevallen overgebleven, enkele duizenden zijn onderen nu weer opgedoken, maar van de ondergedokenen hebben ze er ook heel wat ge-
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pakt. Hoeveel er uit Polen enzovoort terug zullen komen, moet je maar afwachten.
Het joodse vermogen, 500 miljoen, is in Duitse handen verdwenen. De gemengd
gehuwden werd toegestaan hun vermogen aan hun kinderen cadeau te doen - dat
kostte nog een heleboel bij de notaris.
Dat was 1943, het topjaar van de jodenvervolging. Ik draai terug naar 1942. De
niet-Nederlandse joden moesten hun emigratieverzoek indienen. Bij de papieren die
ze moesten inleveren, hoorde ook hun pas. Sinds 1938 of 1939 hadden de Duitsers
in passen van joden een ‘J’ gestempeld. Onder de ingeleverde passen waren er ook
van vóór 1937. Die hadden geen ‘J’: de ‘Obersturmscharführer’ die toevallig zijn
neus in de passen stak, vond dat een schandaal. Zo'n jood had immers eenvoudig als
een Duitser kunnen rondlopen (naar de bioscoop gaan - veel plezier!). Er waren
toevallig vier paspoorten die hij onder ogen kreeg. Hij riep die vier joden op, in het
beruchte gebouw in de Euterpestraat waar hij elke dag voor zijn plezier 10 tot 20
Joden placht te veroordelen. Die hadden natuurlijk geen flauw idee waarvoor ze daar,
het hoofdkwartier van de SS, moesten komen, maar ze gingen toch met kloppend
hart, drie trappen hoog, op 17 februari, 3 uur, onafhankelijk van elkaar. En toen ze,
elk afzonderlijk, binnenkwamen, zei de geweldenaar: ‘Zes weken.’
Van die vier was ik er toevallig één. Na wat boodschappen in de stad was ik er
naartoe gegaan, door de dikke sneeuw, op mijn bergschoenen. Van de drie andere
zondaars wist ik niets. Het zwijn zei: ‘Zes weken’ en het leek een slag op mijn hoofd.
Ik moest alles uit mijn zakken doen [een correctie: in feite namen ze alleen het zakmes
in beslag], en toen werd ik in een cel in de kelder opgesloten. Daar zat ik dan in de
grootste wanhoop - zoiets kun je niet beschrijven - en maakte mijn testament. Want
dat hij ‘zes weken’ had gezegd, betekende natuurlijk niets. Je kunt een mens in 24
uur net zo mooi doodmartelen als in zes weken of in drie jaar. En wat gaat er met
Suus gebeuren als ik niet met eten thuis ben? Suus was in de zevende maand van
Mirjam. Uren later werd ik eruit gehaald en met de drie andere joden en nog twee
niet-joden in een auto geduwd. Het ging naar het Huis van Bewaring op de
Weteringschans dat inmiddels voor tweederde
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als SS-strafgevangenis was ingericht. Wij werden in de hoge gang van de gevangenis
geleid - boven, onder, achter, voor, allemaal cellen. Daar moesten we wachten tot
we, ieder afzonderlijk, in het bureau werden geroepen, voor het opnemen van onze
personele gegevens. Dat wisten we natuurlijk niet; het had ook voor mishandeling
kunnen zijn. Ondertussen stonden we in de hoge gang.

6 juni 1945
Een Duitser, met Boheemse tongval, commandeerde: ‘Omdraaien, gezicht naar de
muur.’ Dan draai je je om en bekijk je de muur iets nader, bij voorbeeld om vast te
stellen of er bloedsporen van de vroegere gevallen zijn. Want je weet niet dat de
Duitsers dat steeds commanderen: ‘Gezicht naar de muur.’ Ook als ze je niet meteen
doodschieten. Terwijl we daar zo stonden kwam er een Nederlandse cipier. Die moest
bij de schakelaar, om het licht in de gang aan te doen. ‘Mag ik u eventjes plagen, u
wordt ook zoveel geplaagd.’ Een vriendelijke cipier die me nogal eens een hart onder
de riem heeft gestoken als ik dreigde te bezwijken. We werden afzonderlijk in het
wachtlokaal geroepen. Persoonlijke gegevens. Inhoud van de zakken inleveren, vooral
potlood en papier. Ik vroeg of ik mijn vrouw niet mocht waarschuwen. ‘Onze vrouwen
weten ook niet wanneer we thuiskomen,’ zei de Bohemer. Elk postverkeer met familie
was verboden, bezoek natuurlijk ook. Alleen een voorgedrukte waskaart mochten
we opsturen. Daar stond op dat op donderdag de schone was gebracht en op maandag
de vuile gehaald moest worden. Met dekens, lakens, beker, lepel, blikken mok, een
boek uit de gevangenisbibliotheek en vier droge sneden brood werden we de cel
ingestuurd, A1/10. (Als een Duitser de cel inkwam, moest je opspringen: ‘Melde
Zelle A1/10 mit drei Mann.’) Zo kwam ik in mijn cel, die goed verlicht was. Twee
man zaten er al. Een Hamburgse jood, 52 jaar, sinds 1923 in Nederland, en een
Westfaal, iets jonger dan ik. De Hamburger is in 1942 naar Polen gebracht. [Hier
past een correctie. Hij liet zijn vrouw doen alsof. Hij leeft nog, hoogbejaard. Ik heb
een tijd geleden nog contact met hem gehad en heb geen bericht van overlijden
ontvangen.] De ander
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heeft het, hoewel niet gemengd gehuwd, tot het eind volgehouden; ik zie hem nog
af en toe. De vierde jood zonder ‘J’ zat in een andere cel, met steeds wisselende
niet-joden. Toen ik eindelijk in de verlichte cel zat en at en dronk, was het ergste
geleden. Wij kletsten en hebben zes weken lang gekletst. Voor de gezinnen daarbuiten
was het een zwaardere beproeving dan voor ons. Maar plezierig was het ook niet.
De martelende onzekerheid: komen we weer thuis of sturen ze ons zo naar Polen?
Of word je niet tussendoor, als ze gijzelaars nodig hebben, gewoonweg
doodgeschoten?
Het was een éénpersoons-cel. Opklapbed met strozak aan de muur. Twee strozakken
boven elkaar op de grond. Als je die naast elkaar legde, was de cel vol. De zakken
waren dun en hard. Aan schudden viel niet te denken. Je zou in het stof zijn gestikt.
Elke ochtend draaide ik de zak om. Het hielp niet veel. De vloer was van cement, je
voelde hem door de strozak. De lakens waren na enkele dagen zwart. Om de vier
weken werd er één van de twee verschoond. De dekens waren goed. We moesten
dekens en lakens op een ingewikkelde manier vouwen en het pakket op het uitgeklapte
bed leggen. Als dit niet op de millimeter klopte...! Zonder verlichting was de cel erg
donker. Zon kwam er niet in. Boven het raam was een luchtspleet. Daar klom je
naartoe en legde je oor te luisteren wanneer het geallieerde oorlogsnieuws werd
omgeroepen. Een klaptafel was er ook. En een ton, achter een kamerscherm. Na
enkele uren rook je het creosoot niet meer. Maar Suus kon dat, toen ik al weken thuis
was, nog ruiken. Twee waterkruiken, twee wateremmers, twee wasteilen, een kast,
spijkers in de muur, een spiegel, drie kapotte stoelen, stoffer en blik, poetsdoeken,
wc-papier, verduisteringsschermen. Er werd behoorlijk gestookt; de winter was
streng. De buizen van de cv liepen langs het plafond; ik kon ze aanraken en mijn
handen warmen. In de deur was een luik waar het eten werd doorgeschoven. De
binnenplaats kon je niet zien, wel een stukje hemel. In de cel was het erg vuil. Uit
verveling stoften en veegden we om de paar uur, maar er kwam telkens weer zoveel
bij als je op een dag in een hele woning kunt opvegen. Waar het stof vandaan kwam,
weet ik nog steeds niet. In de gang sloeg een klok.
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Om 7 uur 's ochtends ging het licht aan, deuren open, tonnen eruit, iets later de lege
tonnen terug. Wassen. Om half acht een bel. Ontbijt, vier sneden, koffie met melk.
Half negen deuren open, wateremmers en kruiken naar buiten. Tussen half negen en
half twaalf twintig minuten luchten. Celsgewijs in de luchtcellen, die zo ingericht
zijn dat je in geen van de andere kunt kijken. Ook onderweg kwam je met niemand
in aanraking. In een van de cellen konden we, helemaal in de hoek staande, op 22
maart de zon zien. Op 31 maart was de sneeuw in de cellen nog niet gesmolten. We
liepen als wolven door de cellen. Maar dit beetje beweging hielp toch niet. Wanneer
we na 20 minuten terugkwamen, waren we helemaal stijf. Om half één een liter eten.
Goed, maar veel te weinig. Om zes uur vier sneden brood en meestal taptemelk. Op
zondag gortsoep met wat vlees, dinsdag snert, donderdag bonensoep. Op zaterdag
voor de hele week 40 gram boter, 40 gram kaas, 125 gram suiker. Op maandag
scheren. Maar ineens werd beslist dat de joden zich niet meer mochten scheren. Ik
kwam er met 4 millimeter baard uit. Men kreeg zeep, kwast en apparaat. De cipier
hield de wacht en had haast. Woensdag schuurzand en wc-papier. We poetsten en
schuurden van jewelste; dat gaf werk. In de laatste week, toen bleek dat de zeep niet
opging, boenden en borstelden we de cel. Op vrijdag kwam de schone was. Ik was
de laatste die de was kreeg. Ik huilde haast. Ik dacht natuurlijk dat er iets gebeurd
was toen ik niet thuis bleek te komen. Nog erger was het de voorlaatste keer. Toen
kwam de was helemaal niet. Een wanhoop. En de wanhoop van Dini toen ze maandag
de vuile was wilde ophalen. Geen was - het teken dat de gevangene weggevoerd was.
Maar alles kwam terecht. Het label van mijn waszak was losgegaan, de zak stond
ergens in een hoek. Maar die toestand van vrijdag tot maandag. ‘Kop op,’ zei de
Nederlandse cipier, die al op de eerste avond tegen ons had gepraat, en dat was iets
waard. Op zaterdag kreeg ieder een boek - ontzettende rommel. Op zondag kerk,
maar niet voor de joden. Papier en potlood waren verboden. Toch heb ik veel
wiskunde gedaan. Uit mijn hoofd. En verteld, moppen, ware verhalen en verzonnen,
politiek, wiskunde, geschiedenis, natuurwetenschappen, enzovoort. Na enkele weken
had je geen
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last meer van de honger. Moe was je natuurlijk ook niet. Ik sliep maar om de andere
nacht. Elk half uur moest ik me van de pijn op de harde strozak omdraaien.
De wereldgebeurtenissen bereikten ons. Hoe de berichten de gevangenis inkwamen,
weet ik niet. Er zaten veel politieke gevangenen. Die waren altijd optimistisch. ‘Het
duurt nog maar vier weken,’ riep er één toen we naar de badcel werden gebracht. Zo
was het de hele oorlog door - altijd nog maar vier weken.

8 juni 1945
Nu zou je misschien denken dat het nogal leuk was in de gevangenis. Ja, we werden
niet mishandeld, we hadden genoeg te eten om niet te verhongeren, ik kon zelfs aan
wiskunde doen (in mijn hoofd), we hadden Nederlandse cipiers en de Duitsers trokken
zich niets van ons aan. En toch! Het erge is dat als je iemand van de gevangenis wilt
vertellen, je niet verder komt dan hoe de strozak eruitzag en hoe het eten smaakte,
en over onze baarden, hoe lang ze waren. Het andere kun je niet vertellen. Bij
voorbeeld dat ik me de hele tijd niet de gezichten van Suus en de kinderen heb kunnen
voorstellen - ik begrijp niet hoe dat komt. Of: op een dag werden 's ochtends de
tonnen niet opgehaald. Iets om je over op te winden? Als anders alles volgens een
vast programma verloopt, is elke afwijking verdacht. Je windt je op. Wat is er
gebeurd? Waarom? Waarom worden alleen bij de joden de tonnen niet gehaald? Wil
men ze doorzoeken? Ik had de dag tevoren een stuk wc-papier erin gegooid, waar
ik een mathematische formule in had geprikt. Als ze dat vinden! Om 11 uur werden
de tonnen gehaald en een van de onzen combineerde scherpzinnig wat er de oorzaak
van was. De avond tevoren hadden we de Duitser iets horen zeggen van ‘Scheisse’
en de calfactors, de gevangenen die allerlei karweitjes doen, hadden erover gelachen.
Met die ‘Scheisse’ werd de binnenplaats buiten onze luchtcellen gemest zodat de
Duitser daar kon tuinieren, en het bemesten moest klaarblijkelijk na het luchten
gebeuren.
Dat was dan zo'n voorbeeld. Een ander: een onzer werd tijdens het luchten door
een calfactor uit de luchtcel opgehaald en naar het wachtlokaal gebracht. Ik schrok
zo dat mijn hart stil zou
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zijn blijven staan als er iets aan had gemankeerd. In de resterende tien
luchtingsminuten heb ik getrild, echt getrild. Toen we in onze cel kwamen, was de
derde er al. Er was niets aan de hand geweest; hij had een gerechtelijk exploit moeten
tekenen.
Maar het ergste was: ik had zes weken en ik wist het, maar kon het Suus niet
mededelen. Ik had wel iets van een bericht met een speld in mijn was geborduurd,
het duurde een hele dag en ik kreeg er kramp van in mijn vingers, maar wie kon
garanderen dat Suus die geheimzinnige tekens had opgemerkt? De Duitse politie zou
het niet mededelen, die gaf principieel geen inlichtingen, zoals bekend was. Dus: ik
had zes weken, maar Suus moest denken dat ik er nooit uitkwam, dat ik misschien
al ter dood was veroordeeld of dat ik de deportatie naar Polen hier moest afwachten,
wat ook op een doodvonnis neerkwam. Gevallen van mensen die er weer uit waren
gekomen, waren niet bekend. We twijfelden er zelf trouwens aan of we er echt weer
uitkwamen, maar er was toch hoop, want de geweldenaar had ‘zes weken’ gezegd
en een vod papier op de schrijfmachine ingevuld waar wel zoiets opstond als ‘zes
weken’. Tegen de vriendelijke cipier zeiden we eens dat we zes weken hadden, maar
die scheen niets te weten - ook weer verdacht. Telkens weer als we van het luchten
kwamen, keken we op de deur. Daar stonden geheimzinnige tekens. Zou een ervan
‘zes weken’ kunnen betekenen? En wanneer zijn die afgelopen? 31 maart of 1 april?
Op de laatste zaterdag kregen we rantsoenen voor een hele week. Was dat verdacht
of niet? Je kwelde jezelf en de anderen. Ten slotte overwon de gedachte: wat zullen
ze blij zijn als we thuiskomen, wat zullen ze verrast zijn, want ze weten nog nergens
van!
Hoe het Suus te moede was toen ik op 17 februari niet thuiskwam, hoef ik niet te
vertellen. De boerenkoolstamppot was nog genoeg voor een paar dagen. Tenminste
een troost. Want de eerstvolgende dagen had ze andere dingen aan haar hoofd dan
koken. Overal bellen, maar niemand wist iets. En wie iets wist, durfde geen antwoord
te geven. Tot ze - toevallig - het geheime telefoonnummer van de Gestapo kreeg. Zij
belde. Zij sprak Duits. Daar was iemand die ‘gnädige Frau’ zei en die vertelde haar
dat ik zes weken had wegens de ontbrekende J in mijn pas
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en dat ik na zes weken er beslist uit zou komen. ‘Ganz bestimmt, gnädige Frau, Sie
können sich darauf verlassen.’ Ze wist dus meer dan ik. En nog te weinig. Ze had
die man niet gevraagd of ik wist dat ik maar zes weken had. En dat was gedurende
zes weken hét probleem: ‘Weet Hansing dat hij maar zes weken heeft?’ (Dus ongeveer
mijn probleem, maar omgekeerd.)
Nu kun je je wel een idee vormen hoe het is als iemand in een Gestapo-gevangenis
zit. Mishandelingen zijn erg, niets te eten is ook erg. Maar er zijn ergere dingen. Net
als er erger dingen zijn dan hongersnood: de angst voor het verhongeren. Op 31
maart, heel vroeg, kwam een SS-man de cel in. ‘Melden A1/10 mit drei Mann.’ Alles
meenemen. Naar het wachtlokaal. Onze spullen moesten uitgezocht. Het duurde lang.
Een warboel. In mijn tas het eigendom van een ander. Tot op het laatste ogenblik de
onzekerheid of je echt ontslagen of naar elders getransporteerd werd. Tot we op straat
stonden. We moesten ons nog eens in de Euterpestraat melden. Daar kregen we een
standje van de geweldenaar. En toen waren we helemaal vrij. Daar ik toch in de buurt
was, ging ik eerst naar Vating en Dini. Op straat werd ik, natuurlijk vanwege mijn
baard, meteen weer door een politieagent in burger aangehouden. Thuis heb ik
hoofdzakelijk gegeten. Tom heb ik helemaal niet herkend en Thijs maar een beetje.
Dat was mijn gevangenistijd. Een van mijn celgenoten is nog hier. De ander werd
in augustus weggehaald. Naar Polen [zie boven].
Een kleine onderbreking. We hebben post van Vating, op 11 mei verzonden. Ook
een uitnodiging van mijn collega Hopf in Zürich, om de kinderen ernaar toe te sturen
om bij te komen. Gisteren twee briefkaarten van de jongens, enkele dagen geleden
verzonden. Dat gezin gaat binnenkort naar Rotterdam terug. Vandaag een brief van
de jongens, van 1 april. Een mooie brief. Didi schrijft:
‘Ik schrijf een brief voor oom Ber en tante Dini en mama en papa. Lieve mama
en papa en oom Ber en tante Dini. Wel gefeliciteerd met je verjaardag oom Ber. Papa
wil je de ongeweekte en geweekte postzegels sturen. Misschien kan je 't iemand
meegeven. En dan wil ik ook zo graag de gommetjes hebben en dat
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postzegelboek, dat postzegelboek ligt denk ik op 't siparatelkastje en de geweekten
in de doos liggen ook op 't siparatelkastje [separatenkastje]. Nu ga ik vertellen van
gistermorgen. We gingen kievitseieren zoeken. We namen ook een schop mee. We
schepten maar een beetje op want we namen de schop mee, om de kieviten weg te
jagen en dan haalden we de eieren uit het nest.

juni 1945
Op de stationsweg kwamen we een jongen tegen. Hij vroeg, waar gaan jullie heen,
toen zeiden we, we gaan eieren zoeken. Hij vroeg, mag ik mee. Wij zeiden, best. Hij
ging dus mee eieren zoeken. We wipten over een hek en nu waren we in 't weiland.
Daar ergens in 't gras doken twee kieviten neer. We wipten over alle sloten, hekken
en greppels, zolang tot wij bij de plaats waren, waar de kieviten neer waren gestreken.
Daar zochten we in de buurt, op eens vlogen de kieviten op, die zo net nog in 't gras
waren neergestreken. Eventjes zochten we maar. We zagen niets anders dan een paar
lege nesten, dat is de bedoeling niet. Toen gingen we verder. Daar zagen we drie
kieviten in de lucht, we moesten ze in 't oog houden, waar ze daalden. Maar opeens
konden we ze niet meer in 't oog houden. Maar we hadden opeens geen zin meer.
We konden geen een meer vinden. We gingen met z'n allen naar de dijk en ik en Ab
hebben iets leuks verzonnen. Aan de kant was het allemaal klei, en van die klei
hebben we Dik Trom gemaakt. En toen Dik Trom klaar was, vroegen we hem of hij
kon zwemmen, en toen zei hij ja, en wij met hem in 't water. Maar ineens zinkt hij,
en toen schreeuwden we: Help! Help! Help! Help! Hij verdrinkt. Maar hier verveelden
we ons weer. We gingen bij een turfhoop Thijs plagen. Toen gingen we allemaal
kogels halen en kogelden Thijs met alle kogels, die we hadden. Toen gingen we naar
huis. Veel tuutsjes [Fries: kusjes]. Ik dacht dat mijn brief al uit was, maar dat is niet
waar. Hidde, Sies en ik gingen op de steenbult een stenen hut bouwen. Dus we gingen
allemaal stenen sjouwen, grote en kleine. De grote moest ik kantelen tot op de plaats
waar hij moest zijn. Opeens waren er genoeg stenen. We begonnen de vloer aan
elkaar te leggen en daarom kwam een muur van grote stenen en kleine door elkaar.
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Toen de opening van de deur goed recht was, zocht ik een raam. Ik vond er wat
prachtigs voor die ramen en daarnaast ook een grote steen. Maar au! au! Mijn vinger
had ik ertussen gekneld. En toen ging ik naar huis. Ik ben nu met paragraaf 12 bezig
en lesje 99 van Taal. Veel tuutsjes. Ik heb een ansicht voor Mimi, maar die komt
later. Marijke en Pop zijn handen gaan wassen. Pop zette de stop in de wasbak. En
Pop zette de kraan aan, maar ondertussen ging het water maar hoger in de wasbak.
En Marijke riep, het water groeit.’
En Thijs schreef:
‘Lieve papa en mama. Hier in Grouw foppen we elkaar. Maar dan doen we het
maar tot twaalf uur overdag. Hier in Grouw is een mof, die baardmof heet. Want hij
heeft een baard gehad. Maar nu is hij zijn baard kwijt. Hij heeft zijn baard door de
kapper eraf laten knippen. Nu is het Pasen. Vandaag zijn Didi, Hidde en ik met een
oud wagentje van Marijke over het schoolplein gaan rijden. Eerst is Hidde erin gaan
zitten, toen Didi en toen ik. Zo zijn we een hele poos doorgegaan. Toen Moesje het
ons verbood. Ik ben op school met rekenen met paragraaf negen en twintig bezig.
Wij hebben ergens in een weiland een eiland waar we schatten begraven. Gisteren
en eergisteren hebben wij meisjes gevangen. En wij hebben gisteren kievitseieren
gezocht. Je moet nooit zoeken waar de kieviten opstijgen. Want ze lopen eerst een
heel eind door het gras. Veel kusjes voor papa en mama en Tom en Mimi.’
Hier schiet me het volgende te binnen. Sinds we getrouwd zijn heb ik elk jaar Suus
met 1 april voor de gek gehouden. Ze trapt er altijd in. En met de jongens net zo,
sinds ze het begrijpen. Verleden jaar is het mij voor het eerst gebeurd dat er een mij
erin heeft laten lopen. Dat was natuurlijk Thijs.
Ik vertel verder: In mijn verhaal zijn nog wat duistere punten. Ik heb bij voorbeeld
verteld hoeveel geld we de laatste tijd moesten uitgeven. Vijfentwintig gulden voor
een vlag. Veertien gulden voor een pond zout (en niet slechts één keer), honderden
voor kaas, vele honderden voor hout. Meer dan honderd voor ruwe olie voor de
verlichting. Enzovoort. Je zult denken: die hebben het wel zelf gedrukt. Ik zal dat
bij dezen ophelderen. Ik
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ga weer terugdraaien: 1940. In december werd ik ontslagen. Met wachtgeld, voor
het grootste deel van de tijd 70 procent van mijn salaris. Tot het eind toe kreeg ik
dat ook. We waren zo vroeg ontslagen, dat de Duitsers inmiddels vergeten waren
dat er nog joden waren die voor niets geld ontvingen. En de Nederlandse ambtenaren,
die het ons moesten uitbetalen, herinnerden de Duitsers er ook niet aan. Toen ik in
Havelte zat en in de laatste maanden toen ik thuis bleef, haalde Suus het op. Daar
had ze een machtiging voor nodig en als bewijs dat ik nog leefde, een kwitantie van
mijn hand. Maar het werd steeds uitbetaald. Voor ons levensonderhoud was dat
natuurlijk te weinig en we hebben heel wat avonden zitten rekenen. Ik had natuurlijk
spaargeld. Die werden steeds maar minder. Suus had inkomsten van de huizen. Die
waren niet te verwaarlozen. In 1942-43 gaf ik aan een soort universiteit van de Joodse
Raad wiskundecollege aan jongelui die als jood niet mochten studeren. Met de
deportatie van de joden hield dat vanzelf op. Al deze bijverdiensten zouden voor de
laatste winter onvoldoende zijn geweest. Eind 1940 kwam ik op het idee te schrijven.
In het begin van 1941 werd door een Rotterdamse commissie een prijsvraag
uitgeschreven voor een toneelstuk. Het onderwerp moest zijn ontleend aan een
14e-eeuwse Nederlandse rijmkroniek. Ik schreef een drama in verzen (met rijm):
‘Floris V’. Voor het indienen moest ik natuurlijk een ‘Arische’ stroman hebben. Suus
spande zich erg in. De mensen zagen er tegenop. Zij bracht het naar de bekendste
Nederlandse acteur. Die zag er iets in en verbond er zijn naam aan. Jammer genoeg
kreeg het geen prijs. De motivering was erg dom.
Iets later schreef een bekende Nederlandse uitgeverij een prijsvraag uit voor een
roman. Het moest 100 000 woorden lang zijn en een eerste werk. Ik schreef twee
romans, over elke roman deed ik een maand - wat dat voor een prestatie is, kun je je
niet voorstellen. De ene speelde in Noorwegen, de andere - historisch getint, 18e
eeuw - in Silezië. De ene kwam door de eerste selectie, de andere kreeg ik terug.
Toen viel, in de zomer van 1943, een Engelse bom op die uitgeverij. De hele buurt
brandde uit - het Carltonhotel bij het Muntplein - en de romans brandden mee. Ik
had natuurlijk een kopie, maar naar de prijs kon ik flui-
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ten. Inmiddels had ik weer een poging gewaagd. Ik stuurde de teruggekomen roman
in als antwoord op een prijsvraag van een Haarlemse uitgever. Een student van me
trad als stroman op.
Begin 1944 bleek dat ik met de eerste prijs was bekroond onder honderden
inzendingen. Vijfduizend gulden. En in die commissie zaten nog nationaal-socialisten
die niet gemerkt hadden dat de roman ‘verjudet’ was. Maar iets was hen toch
opgevallen. De roman was vooral bekroond om zijn stijl. Ik schrijf behoorlijk
Nederlands. Maar af en toe ontspoor ik in het Duits en dan krijg je van die
uitdrukkingen die je germanismen noemt.

12 juni 1945
De commissie die de romans moest beoordelen, bespeurde onraad maar ze konden
er toch niet achter komen wat er loos was. Ze koesterden de verdenking dat het geen
origineel was, maar een - af en toe Duits beïnvloede - vertaling uit het Duits. En het
zou natuurlijk een penibele zaak zijn geweest als ze een roman hadden bekroond die
ergens al in het Duits was gepubliceerd. Mijn stroman werd naar Haarlem uitgenodigd
om zich te verantwoorden. Het is geen eenvoudige zaak een misdaad te verdedigen
die je niet hebt begaan. Bovendien was mijn stroman bepaald geen letterkundige.
Nou, hij heeft het er in Haarlem wel goed afgebracht. Het onderhoud in Haarlem
vond plaats met de uitgever en een leraar Nederlands, die een hele zondenlijst had
geëxcerpeerd en hem met die lijst attaqueerde. Mijn stroman had de roman wel twee
keer gelezen, maar van de zonden die hij dan zou hebben begaan, herinnerde hij zich
niets. Mij zou het niet anders zijn vergaan, want sinds ik die roman had geschreven,
had ik er heel wat Nederlands bijgeleerd. Als mijn stroman zoiets zei als: ‘Ja, ik
wilde dit een beetje anders uitdrukken,’ vermaande de leraar hem: ‘Ik zeg mijn
leerlingen altijd: zo eenvoudig mogelijk.’ De zaak eindigde ermee dat mijn stroman
zich nog voor iemand in Amsterdam moest verantwoorden. Toevallig een priester.
En nu werd de roomse kerk ingeschakeld. Een andere student van me, vriend van
mijn stroman en katholiek, kende toevallig de priester en hij kon hem garanderen
dat mijn stroman
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18-karaats was. Hij belde hem op, mijn stroman ging erheen, onthulde het geheim
en toen was de zaak voor elkaar. De priester deelde de Haarlemse uitgever mee dat
hij zich ervan had overtuigd dat het zuivere koffie was, en voor de uitgever, zelf
katholiek, was dat voldoende. Ongeveer zoals een geestelijke zich met een knipoog
beroept op het biechtgeheim.
Toen de prijs plechtig werd overhandigd zat ik in Havelte. Mijn stroman had het
weer niet erg gemakkelijk. De commissie was er haast voltallig, bovendien waren
er alle bekroonden, en ieder trachtte natuurlijk met de winnaar van de eerste prijs
een literair gesprek aan te knopen - die arme man. In elk geval heeft hij op de tweedeen derde-prijswinnaars zo'n beetje uit de hoogte neergezien en een van de kleinere
grootheden, een jongedame die ook een prijs had gekregen, keek hem dwepend aan,
verrukt met een echte schrijver het genoegen te hebben. Ik zal me binnenkort van
die jongedame die blikken nog laten naleveren. Ook het feestdiner - dat heeft mijn
stroman zomaar opgegeten en ik heb er niets van gehad. Maar voor dat eten heeft
hij wel iets gepresteerd. Als iemand in deze affaire op het juiste spoor was gekomen,
was het voor ons slecht afgelopen. Er waren nog meer incidenten. Ten eerste dat hij
te laat kwam. Eerste prijswinnaar, en te laat komen. Ten tweede dat hij vergat een
tafelspeech te houden. Eerste-prijswinnaar en geen rede. De leraar heeft hem
uitgescholden voor allebei. Die rede heeft hij nog gehouden. Ik denk niet dat het een
succes was. Was ik niet in Havelte geweest, dan had ik iets voor hem opgesteld
waarbij hij onder het voorlezen moeite zou hebben gehad ernstig te blijven. Het feest
duurde zo lang dat de eerste prijswinnaar met 5000 gulden op zak na de avondklok,
toen 11 uur, in Amsterdam aankwam. Met 5000 gulden de politie in handen vallen
is zelfs geen pretje als je die eerlijk verdiend hebt. Suus was de koning te rijk toen
hij het geld bracht. We hebben 2000 gulden bij hem in bewaring gelaten en de andere
3000 hebben we op verschillende plaatsen veilig gesteld. We konden het geld in de
winter goed gebruiken. Het meeste is nu op. Dat mag. Er zal weer geld worden
verdiend. Behalve ‘Floris V’ en de twee romans heb ik nog drie toneelstukken
geschreven, bovendien veel novellen en gedichten. Ik heb de
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indruk dat het iets waard is. Maar dat zegt niets. Afwachten hoe het publiek mijn
produktie accepteert. Ik schrijf nu wéér. Om de beurt doe ik aan literatuur en aan
wiskunde.
Gisteren heb ik aan de uitgever geschreven en hem uitgelegd hoe de vork in de
steel zat. Ik ben nieuwsgierig wat die zegt. Als het in de krant komt, krijg je een
exemplaar. En als het gedrukt wordt het boek met een Nederlands-Duits woordenboek
erbij.
De universiteit is nog niet begonnen. Eerst wordt er gezuiverd. Een deel van de
studenten en docenten wordt voorlopig geschorst en daarna zal het wel beginnen.
Ondertussen wordt onderzocht wie definitief verwijderd wordt. Ik moet weer op mijn
oude plaats. Ik heb het aangevraagd, maar ik hoop dat men me niet weer in de oude
ondergeschikte positie plaatst, vooral omdat mijn collegae zich tijdens de bezetting
niet zo voortreffelijk hebben gedragen. Ik wacht maar af wat er met hen gebeurt.
Van de L.'s hadden we enkele dagen geleden bericht. Ze waren sinds 1942 in
Limburg ondergedoken en in november 1944 bevrijd. In die streek is veel gevochten.
Dorpen en steden zijn grotendeels vernield. Hij speelt in Eindhoven in de Engelse
Militaire Club; zijn vrouw ligt in het ziekenhuis. Hun jongen maakt het goed. Hij is
nu tien en is op dezelfde dag jarig als Mirjam. Het was een schat van een kereltje
toen we hem voor het laatst zagen. Bijzonder muzikaal. Af en toe komen nog andere
joden te voorschijn die we kennen, maar van de haast 100 000 die weggesleept zijn,
hoor je nog niet veel.
Ik heb vernomen dat je van Eindhoven naar het buitenland kunt telegraferen. Ik
heb L. gevraagd, Vating en professor R. te telegraferen - jullie tegenwoordige adres
weet ik immers niet.
Didi en Thijs zijn nog in Friesland, maar dat zal niet lang meer duren. De
pleegmoeder wil zelf naar huis, naar Rotterdam, en dan kunnen de jongens meereizen.
Spoorverkeer is er nog niet. Er wordt per auto of per boot gereisd. Vandaag heb ik
een leerling die uit krijgsgevangenschap is teruggekeerd, naar Grouw gestuurd. Hij
draagt een Amerikaans uniform en daarmee kan hij zeker op elke jeep stappen.
Misschien speelt hij het klaar de jon-
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gens terug te brengen. We zien er hunkerend naar uit. Eind volgende week zijn er
straatfeesten. Jammer als ze die niet meemaken.

16 juni 1945
Eergisteren zijn de jongens thuisgekomen. De ‘Amerikaan’ heeft ze meegebracht.
Ze moesten eerst een uur te voet, tot de eerste grote straatweg. Daar liftten ze met
een militaire auto, die ze tot Apeldoorn meenam. In Apeldoorn weer een andere, die
naar het westen reed, en zodoende kwamen ze met drie keer overstappen in
Amsterdam. Bij een van die overstapjes is Thijs een van zijn klompen kwijtgeraakt.
De jongens zien er goed uit. Vooral Didi. Dik is hij niet. Wel bruin en, wat de meeste
indruk maakt, zo fris en vrolijk. De hele oorlog heeft hij er niet zo goed uitgezien.
Thijs heeft een gat van twee snijtanden - een gek gezicht. We waren wel een beetje
verrast, hadden niet gedacht dat het zo vlug zou gaan. Ze kwamen om 7 uur 's avonds
aan. We zaten net te eten. Didi huilde toen hij ons zag. In dit opzicht is Thijs niet zo
gevoelig. Maar naar Grouw wil hij ook niet terug. Ze hebben hem daar altijd geplaagd
- Didi samen met een van de jongens van H. Toen Thijs aan tafel zat, schoot me iets
te binnen dat ik helemaal vergeten was je te schrijven. Thijs is links, zó links dat het
niet af te wennen is. Hij schrijft links en aangezien het systeem op school er niet op
ingesteld is, heeft hij een verschrikkelijk handschrift. Hij komt nu op een andere
school - dezelfde waar Didi is - en daar schrijven ze blokschrift. Tot nu was hij op
een Montessorischool - een slechte keus. In het najaar komt Tom op school, meteen
op die van Didi. Tom leest en schrijft heel aardig en rekent een beetje. In Grouw
hebben Didi en Thijs om de andere dag school gehad, dit wil zeggen in de klas gezeten
en met hun eigen boekjes schriftelijk gewerkt. Didi schijnt het goed te hebben
bijgehouden, behalve wat Frans en gedichten aangaat. Gedichten vindt hij
verschrikkelijk. Liever nog twee bladzijden Franse woorden dan twee versregels. En
nu moeten ze al die vaderlandse liederen leren voor de feesten.
Mirjam herkende de jongens meteen. Ze houdt van Didi en hij houdt van haar. Ze
hebben één kamer, Tom en Thijs hebben de
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andere. Mirjam, van wie we meenden dat ze er zo bloeiend uitzag, valt bij Didi en
Thijs in het niet.
In het algemeen heb ik zowat alle wetenswaardigheden van de laatste jaren verteld.
Maar wat klein goed schiet me toch weer te binnen en daar maak ik nog wat schetsjes
van.
Bij voorbeeld het bombarderen en schieten. Op de tweede of derde oorlogsdag
liet een Duits toestel één of meer bommen vallen. Bij die gelegenheid kwamen
ongeveer 70 mensen om. Verder hebben we geen Duitse bommen gehad, terwijl in
Den Haag nogal wat gebeurde en het hele centrum van Rotterdam vernield werd.
Later heeft Den Haag ook nog meer geleden. Een groot deel werd door de Duitsers
gesloopt voor de aanleg van fortificaties. De hele kust was versterkt. De Duitsers
schijnen zich echt te hebben verbeeld dat de geallieerden hier zouden landen. Voor
het landen zijn natuurlijke havens vereist en die zijn er hier zo weinig dat je ze
gemakkelijk kunt verdedigen. Voor de verdedigingslinie is een groot deel van Den
Haag met de grond gelijk gemaakt. De Haag is vaak gebombardeerd, vooral de laatste
tijd. Er waren daar lanceerbanen van de v2. Begin maart een zwaar bombardement,
een groot deel van de stad vernield en duizend mensen gedood. Maar de
lanceerinrichtingen werden niet getroffen. Net ernaast. De plaatsen in het zuiden en
oosten hebben de laatste tijd zwaar geleden. Maar Amsterdam is gespaard gebleven
zoals geen andere stad. Zomer 1940 was nog de angstigste tijd. Haast elke nacht
kwamen de Engelsen, elke keer viel er een enkele bom die een of twee huizen
vernielde en enkele mensen doodde. Vermoedelijk waren het vergissingen of - nog
waarschijnlijker - bommen die door het afweergeschut getroffen van het vliegtuig
vielen. De Engelsen hebben niet systematisch gebombardeerd en we begrepen niet
waar ze voor kwamen.
Het meest angstwekkend waren niet de bommen, maar het afweergeschut. Vlak
bij ons waren er van die grote kanonnen. Als die bulderden, viel er aan slapen niet
te denken. Suus wond zich verschrikkelijk op en andere mensen ook. Sommigen
stonden op als het begon en maakten de kinderen wakker, wat bijzonder dom was.
Het ergste was de nacht van 31 augustus op 1 september (Koninginnedag). Er was
geen enkel Engels vliegtuig in de
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lucht. Vermoedelijk schoten de Duitsers alleen om te voorkomen dat er demonstraties
plaatsvonden. De hele nacht onafgebroken afweergeschut! Een maand voor het begin
van de oorlog met Rusland ging het afweergeschut hier weg - naar we toen
vermoedden, naar de Balkan. Later verdween zelfs het afweergeschut van Schiphol
en pas tegen het eind van de oorlog kwamen daar weer wat kleine luchtmitrailleurs.
In 1943 hebben de Engelsen trouwens zonder enige moeite het hele vliegveld Schiphol
vernield. De Duitsers hebben het niet meer opgebouwd, alleen enkele startbanen
aangelegd. Toch is er ook in Amsterdam veel luchtalarm geweest - steeds als
geallieerde vliegtuigen naar Duitsland overvlogen. Dan loeiden de sirenes. Men
moest van straat, de trams stopten, enzovoort. Aanvankelijk gehoorzaamde het
publiek. Langzamerhand vond men het toch te gek. Uren in een portiek, terwijl er
niets aan de hand was! Want de vliegtuigen bemoeiden zich niet met ons en als ze
het wel hadden gedaan, had je er op straat evenveel van te lijden gehad als binnen.
Volgens ambtelijke uitleg moest je binnen blijven wegens het afweergeschut. Tegen
die granaatscherven bood een portiek inderdaad behoorlijke bescherming, maar er
was hier helemaal geen afweergeschut. Doet er niet toe. Bepalingen zijn bepalingen.
In de hoofdstraten stond politie die erop moest letten dat we niet de straat op gingen.
In de overige straten ging het verkeer normaal door. Bij een langer uitstapje moest
je natuurlijk ergens een hoofdstraat oversteken. Dat ging als volgt: waar een zijstraat
uitkwam op de hoofdstraat, verzamelden de mensen zich en keken om de hoek.
Ergens stond een agent. Die keek ook en als iemand zijn neus te ver uitstak, kon het
gebeuren dat de agent hem meenam. Maar het was een Nederlandse agent en die
keek ook wel eens de andere kant op en dan stak de hele schare over. Als de agent
zich een keer te vlug omdraaide, kon hij net nog enkelen meenemen. Maar het
merendeel kwam veilig over. Zodoende kon je ook bij luchtalarm de hele stad door.

17 juni 1945
Zelden was er bij luchtalarm echt iets aan de hand. Bij voorbeeld op 17 juli 1943.
Bij Fokker was net een week vakantie begonnen.
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Het was zaterdagmiddag. De Amerikanen kwamen en wierpen bommen vanaf 4000
meter hoogte. Precisiebombardementen noemde je het. Ze mikten er net naast. Wat
straten in Amsterdam-Noord naast het Fokkerbedrijf vernield. Enkele honderden
doden - meen ik. Een week later kwamen de Engelsen. Die deden niet aan
precisiebombardementen, maar aan duikvluchten. Ze vernielden het bedrijf volledig.
Op 3 juli 1943, toen ik alleen met Mirjam thuis was, hoorde ik in de buurt
mitrailleurvuur en ineens een geweldig ruisen. Ik de tuin in. Roet in de lucht. Ik
haalde de was binnen. De mensen riepen: ‘De gasfabriek brandt!’ Ik met Mirjam in
de kinderwagen de straat op. Maar ik was gauw gekalmeerd. Een Engelsman had in
duikvlucht de gashouder, enkele honderden meters van ons huis verwijderd,
gebombardeerd. Die brandde met een rustige vlam, of veeleer met tien vlammen uit
evenveel gaten. Een geluid als de gasvlam in de keuken, alleen wat harder, maar net
zo rustig. Urenlang. Tot de houder in elkaar was gezakt. De brandweer spoot, maar
dat was gewoon belachelijk. Suus, die onderweg was, had geen notie van wat er aan
de hand was. Alleen dát er iets aan de hand was, wist ze. De gaten in de houder
werden weer gedicht. Het duurde een jaar of nog langer. Nu is hij weer in bedrijf. Ik
bedoel: letterlijk. Al sinds gisteren. Gisteren hebben we voor het eerst sinds 25 oktober
1944 weer gas gehad (maar dat heeft niets met het beschreven bombardement te
maken - er waren de hele winter geen kolen). Acht maanden geen gas en dat in een
land waar kookfornuizen (behalve in de dorpen) onbekend zijn. Onvoorstelbaar, onze
nieuwe weelde. In vijf minuten kookt de melk, in een uur kun je voor een heel gezin
op je gemak eten koken. Geen hout meer voor 1 gulden per kilo. Geen ergernis meer
over een kachel die niet hard genoeg brandt en over een wonderkacheltje dat walmt.
De mensen hebben de vlag uitgestoken met het wonderkacheltje eraan opgehangen.
Maar nog niet de hele stad is zo gelukkig. Alleen onze buurt, de Watergraafsmeer,
met een eigen gashouder (die toen gebombardeerd werd). Het grootste deel van de
stad moet nog een maand wachten. De leidingen moeten ook nog nagekeken worden.
Toen het gas ophield, probeerden de mensen het toch nog. In de
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buizen kwam een mengsel van gas en lucht. Op een keer ontplofte een leiding over
een paar honderd meter.
Nog een bombardement, eind verleden jaar, in de beruchte Euterpestraat, waar de
Gestapo zat. In duikvlucht met raketten vernield. De Gestapo had net vergadering,
hoog bezoek uit Duitsland. Het is niet bekend wie toen omgekomen is.
Bij het chapiter luchtoorlog hoort ook de verduistering. Al vóór de oorlog hadden
we verduisteringsoefeningen. Maar van discipline houden ze hier niet. Of ze hielden
zich niet aan de bepalingen. Of ze gingen bij die oefeningen gewoon in het donker
zitten, wat niet de bedoeling was. Toen we verhuisden naar ons tegenwoordige adres,
wilden we er behoorlijk voor zorgen. De oorlog dreigde min of meer en in september
werd Tom verwacht. Dus wilden we op alles voorbereid zijn. Maar het was totaal
onmogelijk verduisteringsmateriaal te kopen. Ten slotte hebben we voor twee kamers
zwarte gordijnen aangeschaft. Die deden het ook nog onvoldoende - wel samen met
andere gordijnen. Toen de Duitsers kwamen, werd er natuurlijk streng op de
verduistering toegezien. In het voorjaar en de zomer van 1940 was ineens al het
geschikte materiaal te koop. Rolgordijnen van zwart papier en dergelijke zaken. We
hebben toen zoiets aangeschaft. De papieren gordijnen hebben het praktisch tot het
eind toe enigszins gedaan. Maar de laatste tijd zaten we wat te stumperen. Je moest
verduisteren, maar papier was niet te koop. De verduisteringsdiscipline verslapte
echter ook. Alleen aan de voorkant van de huizen, de straatkant, was het behoorlijk
donker (en tegen het eind van de oorlog zelfs daar niet). Aan de achterkant, waar in
het algemeen geen politie of luchtbescherming kwam, werd het gauw niet meer zo
nauw genomen. Dat was al in de winter 1941/42 zo, maar het werd van jaar tot jaar
erger. In 1944 dacht niemand er meer aan de tuinkant te verduisteren, zelfs de NSB-ers
niet. Zodra verzet tegen de Duitsers enigszins collectief werd, deed ook iedereen
eraan mee. Maar zulk collectief verzet was zeldzaam.
Kleine groepen die openbaar verzet wilden bieden, hebben er vaak voor moeten
boeten. De Duitsers met hun Nederlandse handlangers stelden voor allerlei beroepen
‘kamers’ in. Een cul-
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tuurkamer voor schrijvers en andere kunstenaars. Een voor advocaten, enzovoort.
Wie er geen lid van werd, mocht zijn beroep niet uitoefenen. De kamers hadden niets
om het lijf en toch wilde er niemand lid van worden, eenvoudig omdat de Duitsers
ze ingesteld hadden. Maar wat gaf het of ze niet wilden? Ze konden niet werken,
geen geld verdienen, niet gedrukt worden, niets verkopen, enzovoort. Maar in de
dokters hadden de Duitsers zich vergist. De artsenkamer dreigde: wie niet lid is, mag
niet meer de titel ‘arts’ voeren. ‘Akkoord,’ zeiden de dokters, en plakten hechtpleisters
over de artstitel op hun naambord. Dat ging de Duitsers toch te ver en ze lieten de
artsen arresteren. Dit wil zeggen een paar. De anderen, die onraad hadden geroken,
doken onder. Dat was de meerderheid. Ineens het hele land zonder artsen. Het duurde
maar kort. Het werd voor de Duitsers toch een lastig parket om in te zitten. Ze
gelastten de artsen terug te keren. Ze hoefden maar 50 gulden te betalen - waarvoor
weet ik niet. Toen was de zaak afgedaan. Haast geen arts is lid van de artsenkamer
geworden.
Mijn stroman was natuurlijk ook geen lid van de cultuurkamer. Dus de roman is
nog niet gedrukt. Behalve literatuur heb ik nog vlijtig wiskunde geproduceerd. Drie
jonge wiskundigen hebben bij mij aan hun proefschrift gewerkt. Eén is hier in
Amsterdam gepromoveerd, twee in Groningen. Toen ik uit de gevangenis kwam,
heb ik meegedaan aan een prijsvraag van het Wiskundig Genootschap, waarmee ik
me in de gevangenis had beziggehouden. Dat had trouwens nog een ongezellig
nasleep kunnen hebben. Ondertussen was joden zoiets verboden. De uitslag is nooit
openbaar gemaakt, maar een of ander lid moet er in het jaarverslag van het
genootschap over hebben gelezen en het hebben aangegeven.

25 augustus 1945
Tegen het Wiskundig Genootschap werd een onderzoek ingesteld. Tegen mij niet misschien dachten ze dat ik al in Polen zat. Toch heb ik hem nog geknepen. Maar
alles bij elkaar kwam er verder niets van.
Ondertussen was er een brief van R. We weten nu jullie adres
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en hebben meteen geschreven. Van Vating hebben we al meermalen bericht gehad.
Uit Engeland was er twee keer post, herhaaldelijk uit Zwitserland, en een wiskundige
die uit Theresienstadt via Zwitserland thuiskwam, heeft van een Zwitserse collega
onder meer een kleurlint voor de schrijfmachine meegebracht. Dat was ook niets
waard en is al kapot.
De laatste twee maanden zijn er veel feesten gevierd, met straatdansen, versieringen,
vlaggen, kindervoorstellingen, optochten, vuurwerk, enzovoort. Geleidelijk wordt
de stemming weer normaler, maar eind deze week is het Koninginnedag. Het einde
van de Japanse oorlog heeft hier niet zoveel indruk gemaakt, ondanks de
atoombommen. Daarvoor was het einde van de Europese oorlog een veel te grote
gebeurtenis. We hebben nu genoeg te eten, maar er is aan alle industrieprodukten
groot gebrek. Thijs heeft als eerste na de bevrijding schoenen gekregen; geleidelijk
komen de anderen ook wel aan de beurt. Ik krijg ook weer salaris, maar veel kun je
met dat geld niet doen. Er is niets te koop. Reizen is er ook niet bij, het spoorverkeer
is nog niet voor een tiende hersteld. In de cafés is er ook niets, de films die er draaien
zijn erg slecht. Sinds iets meer dan een maand is er weer elektrisch licht, maar we
moeten er zuinig mee zijn.
Ondertussen heb ik een vierdaagse pedagogische conferentie [van de WVO op de
Steeg] meegemaakt op een kasteel in de buurt van Arnhem. Ik heb een lezing
gehouden, met veel succes, over pedagogische vraagstukken waarover ik de laatste
jaren heb nagedacht. Het was daar echt fijn. Ik was er weer vier dagen buiten. Ik
ging er op de nu gebruikelijke wijze naartoe: liften, en zo bereik je ten slotte je doel.
Terug eerst met een vrachtauto naar Nijmegen en vandaar per spoor; Nijmegen heeft
al weer treinverbinding. Arnhem en Nijmegen zien er ontzettend uit. Arnhem is
bovendien geheel leeggehaald. Amsterdam zamelt gebruiksartikelen in voor Arnhem
en hoewel we ook niet veel meer hebben, komt daar het een en ander bij elkaar. Een
tiende van de Nederlandse bevolking is alles kwijt. Ik reken nog niet eens de mensen
mee die in de laatste winter hun deuren en dergelijke verbrand hebben; ze zullen het
ook in de volgende winter nog niet zo lekker hebben. Een gemeenschappelijke reis
hebben
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we in deze vakantie toch nog gemaakt: een dag Marken en Volendam. Marken is in
al die jaren toch wat veranderd. De mensen zijn moderner geworden, al gaan ze nog
in de oude dracht.
De universiteit begint ook weer geleidelijk. Al mijn wiskundige collega's en mijn
opvolger zijn geschorst. Ik ben voorlopig de enige. Maar officieel benoemd ben ik
nog niet en het Mathematisch Instituut kan ik ook niet openen. Ik hoop dat het nu
gauw in orde komt.
Nog een vooruitgang: de kinderen kunnen weer in de zwembaden. Didi en Thijs
leren nu zwemmen. Thijs wacht al op de eerste brief van zijn tante. Hij heeft toch
een paard in Argentinië. Je hebt het hem beloofd. Dat wordt nog een ontgoocheling,
want dat weet ten slotte de hele straat. Over Toms astma heb ik je wel geschreven.
Gelukkig is er nu een uitstekend middel dat je vroeger niet kende. Maar de apothekers
zijn al door hun voorraden heen. Astmasigaretten zijn er bij voorbeeld niet meer.
Door de papierschaarste lijken de kranten nog nergens op. Dat kleine dorpsformaat.
In het advertentiedeel staat elke avond een rubriek: ‘Wie kan inlichtingen verstrekken
over...?’ Over mensen die naar Duitsland enzovoort weggesleept zijn en daar
verdwenen - niet alleen joden. Of joodse ouders zoeken hun kind dat ze indertijd te
vondeling hebben gelegd. Ook sterfgevallen, soms nog van 1940, die de familie nu
pas te weten komt. Of en gros-berichten: Een jood maakt het overlijden van een
twintigtal familieleden bekend.
Met het gezin waar Didi en Thijs in Grouw zaten, hebben we nu gedeeltelijk
kennisgemaakt. Op weg naar Rotterdam kwamen ze per auto door Amsterdam. De
oudste jongen, ongeveer even oud als Didi, lijkt heel erg op hem. En de vader is
precies op dezelfde dag als ik geboren. Merkwaardig, nietwaar? ... Geleidelijk komen
de jongens met verhalen over Grouw op de proppen - soms heel grappig. Thijs kan
aardig wat Fries spreken. Hij leert zoiets snel. Vroeger, in de oorlog, heeft hij eens
op straat van een NSB-jongen die altijd in Duitsland met vakantie was, Duits leren
tellen; toen moest ik met hem ook in het Duits rekenen. Later moest hij het zelfs in
het Frans. Didi is dit jaar met Frans begonnen, Thijs komt nu in die klas.
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Binnen twee weken zijn er twee weer aan hun verjaardag toe. Elk jaar werd het
minder wat je ze cadeau kon geven. Dit jaar is er haast niets te koop. Maar de kinderen
zijn tevreden. Ze hebben een heleboel speelgoed. Alleen Mimi heeft niet het geschikte.
Zij speelt totaal niet met poppen. Misschien omdat ze geen behoorlijke heeft,
misschien omdat ze er geen belangstelling voor heeft. We laten haar nu langzaamaan
op straat spelen. Ze is nog niet weggelopen. Didi hebben we soms moeten zoeken,
maar met Thijs was het heel erg, die ging zijn eigen weg. Tom was in dit opzicht het
meest betrouwbaar.
We hebben nu ook weer telefoon. In 1942 raakten we hem kwijt. Het was erg
lastig dat we er geen mochten hebben. Sinds enkele weken is er weer een toestel,
een ouderwets geval, maar we kunnen het goed gebruiken. Ook de tram rijdt weer,
in de ochtend enkele uren en in de middag, maar niet op zondag. Van de wagons is
het grootste deel naar Duitsland gebracht. Veel mensen die vroeger fietsten zijn nu
op de tram aangewezen; de toestanden op de tram zijn ontstellend. [Er werd
gewaarschuwd: hang niet aan de tram - het kan je je leven kosten. Maar dat werd
gauw: hang niet aan het leven - het kan je de tram kosten.] Fietsen moesten voor het
grootste deel in 1942 ingeleverd worden. In 1942 hebben de Duitsers, als ze er nodig
hadden, fietsen op straat gevorderd. Er zijn niet veel fietsen meer en voor die er zijn,
zijn er natuurlijk geen behoorlijke banden. Auto's zijn er ook niet veel, al zijn het er
meer dan tijdens de oorlog. Toen was er ook dat soort dat op hout of antraciet liep,
met reusachtige ketels vóór of achter. Auto's op gas waren er ook. Het zette toch
geen zoden aan de dijk. Zelfs hoge officieren moesten op de fiets. In februari 1945
zag je een groep soldaten in de krant afgebeeld die met pantservuisten op de fiets de
Russiche tanks tegemoet treden. Toch een beetje droevig! Kort geleden had ik visite
van een Nederlandse wiskundige [Van der Waarden], die jaren in Duitsland professor
was en nu is teruggekomen.

10 september 1945
Hij was in Leipzig geweest, ‘uitgebomd’, gevlucht, alles kwijt. Hij heeft het moeilijk
hier iets te vinden. Binnenkort verwachten
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we de L.'s, man, vrouw en jongen. Ze zitten nu in Eindhoven. We geven ze tijdelijk
onderdak. [Niet gedaan.]
De brief nadert zijn einde. Vandaag is namelijk je eerste brief aangekomen. Dat
Peter dood was, heeft R. ons niet geschreven. Mogelijk wilde hij ons niet opwinden,
hij is erg terughoudend. De vreugde over je brief was natuurlijk geweldig groot.
Graag wisten we wat meer. Maar jullie hebben niet zoveel beleefd. Van Vating
hebben we verschillende brieven ontvangen. Naar Margot zal ik informeren. Hoe
was de naam ook weer precies? De geboortedag? Enzovoort. Dat het ons goed gaat
zul je uit deze brief opmaken. Geld hebben we niet nodig. We hebben het als hooi
en we kunnen er niets voor kopen. Allerlei dingen kunnen we wél gebruiken, maar
collegae in de USA en Zwitserland hebben al het een en ander beloofd, en dat komt
vlugger dan van jullie. Op 2 augustus telegrafeerde ik R. het adres van Vating. Heeft
hij het doorgegeven? Of had je het al? Thijs heeft natuurlijk nog niet gesnapt dat zijn
paard niet meer bestaat...
In december 1941 had ik nog aan jullie geschreven, maar doordat Amerika aan
de oorlog deelnam, kwam die brief terug; ik doe hem hierbij. Van jullie had ik eind
1942 nog een brief die op het nippertje was weggegaan.
Nu zet ik er een punt achter. Ik stuur deze dikke brief natuurlijk niet per luchtpost.
Ik hoop maar dat hij aankomt. Het zou zonde zijn als je hem niet kreeg. Schrijf
uitvoerig. Innige kussen van je broer Hans.

Hans Freudenthal, Schrijf dat op, Hans. Knipsels uit een leven

228

Intermezzo
Dit was dan de brief die ik drie maanden na onze bevrijding aan mijn zuster in
Argentinië stuurde - geen historisch document in de objectieve zin, maar wel een
document van wat in mij, in ons, in velen omging. Er staan onjuistheden in die een
historicus kan achterhalen en onjuistheden die ik op grond van andere aantekeningen
had kunnen corrigeren. Slechts een paar correcties, en die heb ik tussen vierkante
haken geplaatst. Wat je niet zelf hebt meegemaakt, weerklinkt in geruchten, die je
soms niet hebt bevestigd - zoals ze dat tegenwoordig noemen - en niet kon bevestigen.
En toch was ik nogal kritisch, en geruchten die ik niet vertrouwde, heb ik niet
geaccepteerd. Ik had, door in deze brief meer te schrappen en deze brief met mijn
andere aantekeningen te combineren, een veel beter beeld van onze
oorlogsbelevenissen kunnen geven, liefst drie keer zo lang en drie keer zo boeiend.
Ik deed het niet. Het zou me tien keer zoveel tijd hebben gekost - om van de emoties
maar te zwijgen - en het was juist mijn bedoeling weer te geven hoe ik na de
bevrijding op de vijf jaren van de bezetting terugkeek.
Eén verklaring moet er beslist bij. Dat er 6 miljoen joden vergast zouden zijn, wist
ik toen niet. En toen ik het wist beschouwde ik het als een ‘onbevestigd’ gerucht. Ik
herinner me dat ik wat later Suus heb voorgerekend: ‘Zes miljoen - stel maar in drie
jaar, dat is gemiddeld 6000 per dag. Hoe kan dat?’ Velen wachtten op terugkomers.
Geregeld werd ik op straat met een verkeerde naam aangesproken, blijkbaar als
plaatsvervanger voor mensen waar ik op leek.
Van wat er echt in die paar jaar was gebeurd had toen bij ons nog niemand de
flauwste notie - een tijdperk waarover ik een achteraf gezien luchtig verhaal vertel.
Moet dat gedrukt worden?
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Ik zie de mensen al die er schande over spreken: alsof het een grapje is geweest waar
je zelf nu nog van geniet.
Luchtig? Nee - opgelucht. Een tam woord: lucht. Wind? Storm? Orkaan, kracht
12. Ik las eens een verklaring over de evolutie van de lach. De oermens tegenover
een wild beest dat hem net zou verslinden. Hij zet zijn borst op en haalt diep adem.
En... het beest maakt rechtsomkeert. De borst verslapt, hij barst in een geweldige
lach uit. Een dergelijk verschijnsel heb ik trouwens eens gadegeslagen. Het was geen
oermens, maar een kind van drie jaar.
Maar dat verklaart niet alles. Hoe kun je zo'n tijdperk doorkomen en dan met zo'n
brief afsluiten? Tegenwoordig zou ik zoiets niet meer kunnen schrijven - ook een
reden waarom ik de ‘Brief aan Lotte’ niet heb bewerkt. Maar misschien wordt men
iets wijzer als ik uit een lang gedicht (1942) citeer:
Zo leefde hij - drie hoog - geen venster scheidde
zijn hart van 't leed. Hij keek ook vaak op straat.
Hij zag het noodlot langs de muren glijden.
Zag 't sjokken. Zag 't marcheren in de maat.
Toen 't binnenstapte, schrokken zij en schreiden.
Een knots, die raak sloeg, maar op zijn manier,
en wie 't beleefd heeft, kan het niet beschrijven.
Er was geen tijd voor janken om kwartier,
maar tijd na elke striem om te beklijven,
na elke val voor opstaan en plezier.

En de laatste strofen van hetzelfde gedicht:
Er komt een Mei - ik voel zijn stappen trillen
dag in dag uit in elke vingertop hij komt niet meer, om smart door rouw te stillen,
al trekken wij naar nog meer graven op,
om - voor het eerst weer - bloemen te verspillen
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en om te vieren, als een zee die deint.
Maar elk - al heeft hij nog zo veel verloren die dan als gast op 't grote feest verschijnt,
verschijn en vier zo blij als nooit tevoren
en jubel mee, opdat hij niemand schrijnt,
die meer verloor. Er zijn er, ach, zo velen.
Bedrieg ze niet! Ook wie zijn leven liet,
kan men nog altijd, o, zoveel ontstelen,
wanneer men 't zijne niet als roes geniet.
En laat de kind'ren op het kerkhof spelen,
daar is er gras en soms ook 't rulle zand.
Geef hun dan niet de bloemen, die verdorden!
Die zijn geen speelgoed in een kinderhand.
We zijn naar haar en ogen grijs geworden,
en groen is enkel het belóófde land.

Dat was dan weer een stukje ‘Letteren’, hoewel ik volgens de inhoudsopgave daar
nog lang niet aan toe ben. Van de oorlog heeft me vooral het kampleven in Havelte
literair geïnspireerd. Het meest ambitieuze, een roman, een borduursel op het thema
van de dubbele levens, van het ‘déjà vu’, mislukte. De hoofdpersoon, Nederlander
van geboorte, Duitser van opvoeding, zat in een werkkamp in Nederland
ondergedoken. Tien jaar eerder had hij in Duitsland aan een jeugdleiderskamp
deelgenomen. Stap voor stap gaat hij de mensen in zijn barak identificeren met die
van het kamp van toen - dat kondigt zich onheilspellend aan in het eerste hoofdstuk.
Puur fictie, maar dan fictie waarin de nog te nabije werkelijkheid haar tol opeist, en
dat noem je dan ‘klucht’. Nee, dan maar liever iets dat qua inhoud geheel fictie is.
Qua sfeer is het een stuk oorlogsrealiteit. Insiders zullen misschien het gebouw
herkennen dat als decor van het verhaal dienst doet, maar het is dan ook niets meer
dan decor. Het verhaal is verzonnen en dat geldt ook voor alle erin optredende
personen, op één na die misschien enkele karaktertrekken met een echt levende
gemeen heeft.
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Het Constminnende Genootschap onder de Zinspreuk ‘Beidt Uw
Tijdt’.
1
Een opgeschoten jongen kwam fluitend en met losse handen zijn bakkerskar besturend
de brug affietsen. Een voddenkoopman, die van de andere kant kwam, stapte van
zijn bakfiets af om een oude krant op te rapen. Hij las eventjes de kop ‘Chamberlain
voor het Lagerhuis’. Dus een hele oude. Met op enkele meters afstand de brug vond
hij het niet meer nodig op te stappen. De bakfiets versperde de smalle straat. Een
voetganger met jodenster kwam in de blokkade terecht. ‘Hé Chamberlain,’ riep de
voddenkoopman de voetganger toe, die opkeek of hij net wakker werd gemaakt,
‘waar is je paraplu?’ De voetganger lachte of hij het de natuurlijkste zaak van de
wereld vond dat een voddenraper hem met Chamberlain vergeleek, maar ondertussen
staarde hij in de grote etalageruiten aan de overkant om vast te stellen wat er van
klopte. Een fietser, die de brug af kwam racen, miste hem maar net. Toen hij voorbij
was, draaide hij zich om en beet de voetganger toe: ‘Sufferd!’
Het was een antiekwinkel waar hij voor bleef staan toen hij de overkant bereikte,
een grote winkel met hoge brede spiegelruiten. Hij had net zo goed voor een blinde
muur kunnen blijven staan, alsof hij de klinkers wilde tellen, maar dat zou een raar
gezicht zijn geweest, een aanleiding voor passanten om zich om te draaien of hem
iets na te roepen. Hij bleef dus naar het mahonie-houten penanttafeltje tussen de twee
grote barokkasten van gebarsten donker eikehout kijken. Want er zijn bepaalde dingen
- als je erover nadenkt, moet je het staand doen. Of zittend - dat zijn weer andere
dingen. Of liggend, op je linkerzij, op je rechter-, of door de kamer benend; of de
trap op lopend, of met een
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potlood spelend, of lui in je leunstoel liggend met je handen in je haar, of zoemend,
of uit het raam kijkend. Bij elke geestelijke bezigheid hoort een bepaalde bezigheid
van je lichaam waar je rekening mee moet houden of het lukt je niet. Zijn grootvader
bij voorbeeld - daar dacht hij net aan - hij zou nu negenentachtig zijn als hij hier was
gebleven, want hij was nogal kras geweest, al liep hij zo krom als een boog. In
Westerbork begon hij te sukkelen - ziekenhuis enzovoort - terwijl hij vroeger nooit
ziek was geweest, en dat transport naar Polen is hij zeker niet te boven, gekomen.
Uit het verkeersgeluid in zijn rug klonk een schrille fietsbel. Die stoorde hem in
zijn overpeinzingen en hij kon de draad ervan niet weer oppakken. Als je je gedachten
zo maar met je mee kon tronen! Maar er is niets dat even onbetrouwbaar is als dat
wat je meent altijd bij je te hebben. Als je dat penanttafeltje wilt zien, hoef je enkel
maar hier voor de etalage te staan en je ogen open te doen. Maar je gedachten... Op
het penanttafeltje lagen als bij toeval vier boeken en op een van die boeken stond
een kandelaar van gesmeed ijzer. De andere boeken waren eender gebonden,
misschien delen van een meerdelig werk. Een achttiende-eeuwse band, octavo,
lichtbruin varkensleer, met op de rug gouden versierselen en gouden letters op groene
ondergrond. Het groen en het goud waren verbleekt en de man met de jodenster
trachtte vergeefs de titel de ontcijferen. Hij meende zoiets als ‘Plinius’ te lezen, maar
hij kon zich niet voorstellen welke Plinius-editie dit kon zijn, octavo in drie delen
van zoveel bladzijden. Als het tussen drie en vijf uur was geweest, zou hij de winkel
binnengestapt zijn, maar met zijn jodenster en zijn joods uiterlijk wilde hij het nu
liever niet riskeren. Het vierde boek was de Charactères van Labruyère - daar zou
een Plinius goed bij passen - in elk geval iets heel geschikts om door een
achttiende-eeuwer op bed gelezen te worden, als voorbereiding op de volgende dag,
bij het schijnsel van een kaars die neergezet werd op het boek als de lezer het dicht
had gedaan om te slapen.
In zijn jongensjaren had hij ook op bed gelezen - alles wat hij te pakken kreeg van
Old Shatterhand tot en met de Untergang des Abendlandes, maar langzaamaan was
lezen iets anders voor hem
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geworden: werken, excerperen, naslaan, opzoeken, uitzoeken, bladeren - iets dat je
deed aan je bureau, dat doorboog onder de last boeken, of naast reeksen boekenrekken,
waar tussen honderd boeken die je koud lieten er één stond dat je aanging, een enkel
boek waar op bladzijde 97 de derde regel van de voetnoot iets bevatte dat elders
geciteerd was - fout geciteerd natuurlijk, en om te weten hoe dat precies in elkaar
zat, moest je dit boek en deze bladzijde 97 en die regel 3 van de voetnoot hebben.
Een landkaart in een lijst hing boven het penanttafeltje. Precies uit ‘Wagenaar’
gestolen - hij zou met zijn ogen dicht de bladzijde kunnen aanwijzen. Hij hield van
die ouderwetse landkaarten met de dikke, onhandig gekleurde grenslijnen, schepen,
burchten, dieren en tafereeltjes, maar hij haatte ze evenzeer, want hoeveel boeken
zijn er niet geplunderd vanwege landkaarten en prenten! Een fatsoenlijk antiquair
doet dit niet, maar je hebt van die gewiekste handelaars die hun publiek kennen en
voor een titelprent meer durven vragen dan voor het hele boek en het krijgen ook.
Toch zou hij graag een mooie kaart in zijn studeerkamer willen ophangen en
herhaaldelijk was hij al een winkel binnengestapt waar in de etalage van dat mooie
spul hing. Maar voor hij er een vijf à tien gulden voor kon neerleggen, zag hij daar
ergens uit een donkere hoek een fleurig boekje naar hem toe glimmen en wanneer
hij er naderbij kwam, bleek hem dat dit nu net iets was dat hij kon gebruiken en was
die kaart al vergeten die hem naar binnen had gelokt.
‘Hé Sander,’ zei iemand met een jodenster en gele molières en tikte de man die
door de ruiten keek met zijn wandelstok op zijn linkerschouder.
Die keek om, trok een zo verblijd mogelijk gezicht en begroette zijn collega, die
hij vóór de oorlog dagelijks had gezien, maar nu hoogstens toevallig op straat
tegenkwam. ‘Daag Sjaak,’ zei hij, greep de uitgestoken hand en schudde die iets te
hevig.
‘Wil je zo'n harnas kopen?’ vroeg Sjaak hem, en Sander keek om, want dat er ook
harnassen in de etalage stonden, was hem nog niet opgevallen.
‘Nee, dan liever een mitrailleur,’ zei hij, een beetje trots op zijn slagvaardigheid
die hij anders alleen bezat als hij op het geduldig
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wachtende papier aan een geschreven een te schrijven volzin moest knopen.
Een Duitse soldaat met een gevulde aktentas ging voorbij en het leek of ze in een
gesprek over mitrailleurs waren verwikkeld en met het vervolg liever wachtten tot
de lucht weer gezuiverd was. Ondertussen kwamen er van de andere kant twee met
driehoeksspeldjes en Sjaak Vellemans vond het gepast zijn vriend Sander Begaas te
beduiden dat het beter was het gesprek in de zijstraat te vervolgen.
Het gesprek ging er natuurlijk over wie ze de laatste dagen hadden weggehaald.
Mr Sjaak Vellemans was er als lid van de Joodse Raad goed van op de hoogte en
lichtte zijn vriend dr Sander Begaas in, met alle interessante bijzonderheden (die was
boven de negentig, die was ziek, die is onderweg overleden, die is uit de transportauto
gesprongen en ondergedoken, die is de volgende dag vrijgelaten - stempel met een
nummer boven de 110000). Sander Begaas was gemengd gehuwd, drie kinderen, en
het volgende onderwerp van gesprek waren dus de kansen van de gemengd gehuwden
gespaard te blijven van Westerbork, Polen, enzovoort.
Na deze en al die andere oppervlakkigheden nam het gesprek een wending naar
het serieuze toen Sjaak informeerde waar zijn vriend vandaan kwam. ‘Van het Huis
met de Beelden,’ zei hij en wees met zijn duim over zijn schouder naar een
Renaissance-herenhuis met twee stoepen.
‘Wat doe je daar?’ wilde Sjaak weten.
‘Ik werk daar geregeld in de bibliotheek.’
‘Bibliotheek?’ vroeg Sjaak hem verbaasd, ‘ik dacht dat het een museum was.’
‘Er zijn er meer die dat denken,’ zei Sander, ‘maar ze hebben daar een mooie
bibliotheek. Een beetje ouderwetse bibliotheek, maar dat is precies wat ik nodig heb.’
De ander keek hem ongelovig aan. ‘Het is geen openbare bibliotheek, mijn ster
hindert dus niet.’
‘Hèhè, geen openbare bibliotheek - als ik dat had geweten.’
‘Nou, ik denk niet dat er wat van jouw gading in is. Maar doe me een plezier en
praat er niet over. Er komen al te veel joden
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die erachter zijn gekomen dat het geen openbare bibliotheek is. Als toevallig een
NSB-er aan de overkant woont en merkt dat daar geregeld joden binnenlopen, hebben
ze in minder dan geen tijd de SS aan de deur en die zal de bibliothecaris wel leren
wat een openbare bibliotheek is, desnoods in Vught.’
‘Zijn die mensen daar allemaal goed?’ begon Sjaak opnieuw.
‘Het personeel is prima. Behalve op de redactiekamer. Daar hebben ze een NSB-er
moeten aanstellen, maar die vent is zelfs te dom voor potloden slijpen. Wanneer de
radioberichten worden doorgegeven, sturen ze hem altijd met een dwaze opdracht
de kamer uit. Hij heeft tot nu toe niets gemerkt.’
‘En het publiek?’
‘Publiek is er enkel in de bibliotheek en in zo'n oude bibliotheek komen geen
NSB-ers.’
‘Ik zal je hier eens komen bezoeken,’ beloofde Sjaak, ‘fietsvergunning heb ik niet,
anders was ik al lang bij je thuis aan komen lopen, maar zonder fiets is het me te ver.
Als je hier te bereiken bent, is het heel iets anders. Wanneer kom je hier altijd?’
‘Haast dagelijks.’
‘En dan zit je in de bibliotheek?’
‘Ja, maar niet altijd in de leeszaal. Soms dwaal ik ergens tussen de boekenrekken
en dan is het een hele klus om me te vinden, in dat labyrint.’
‘Zit er geen Minotauros in?’ vroeg Sjaak en hij lachte zelf over die grap.
‘Nee, maar zo'n bibliotheek is zelf een Minotauros. Die eet je op. Die verslindt je
als je er niet op verdacht bent. Gelukkig is er een verschil of je van bibliotheken
houdt of van boeken. In het laatste geval word je bibliothecaris en in het eerste word
je... ja, dan kun je van alles worden want boekenliefhebberij past overal bij. Of
omgekeerd: boekenliefhebber word je alleen maar als je nog voor iets anders
belangstelling hebt.’
‘Je bedoelt...’
‘Ik bedoel, als je ook belangstelling hebt voor iets dat ín de boeken staat.’ Hij
sprak met grote overtuigingskracht. ‘Anders word je bibliothecaris.’
‘Lezen bibliothecarissen boeken?’
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‘Ja, zoals er bakkers zijn die ook brood eten en koekebakkers die snoepen. Je kunt
bibliothecaris én boekenliefhebber zijn, maar die twee hebben dan niet veel met
elkaar te maken.’
‘Ik denk dat je met merkwaardige bibliothecarissen te maken hebt.’
‘En met merkwaardige bibliotheken,’ vulde Sander aan. ‘Ik ben eigenlijk met de
neus in de boter gevallen. Vroeger heb ik die bibliotheek wel incidenteel gebruikt,
alleen als ze iets hadden dat ik elders niet kon bemachtigen. Toen die verordening
afkwam, in 1941 - of wanneer was het precies? - dat we geen openbare bibliotheken
meer mochten gebruiken, had ik net een stel boeken uit het Huis met de Beelden bij
me en veiligheidshalve bracht ik die als de weerga terug, maar de bibliothecaris
vertelde me doodleuk dat de bibliotheek van het Genootschap geen openbare
bibliotheek was, dus... Ik ben dus wat ik nodig heb blijven lenen en dat was een
uitkomst want de openbare bibliotheken mocht je met je ster niet binnen. De
bibliothecaris is een buitengewoon geschikte vent. Ik haal zelf uit de rekken wat ik
nodig heb en hij vindt het best, want dan hoeft hij het niet te doen en het is voor hem
ook geen plezier om aldoor maar door vier verdiepingen onderweg te zijn om de
boeken die je nodig hebt bij elkaar te scharrelen.’
Sander haalde eventjes adem en ging toen door: ‘Verleden maand - ik had echt
medelijden met de bibliothecaris, hij was verlegen als een jong meisje, toen hij mij
moest zeggen - verleden maand, toen ik in de leeszaal iets zat te excerperen wat ik
om zijn omvang niet wilde meenemen, kwam de bibliothecaris bij me en zei me, half
fluisterend, want er zat nog iemand bij te werken - hij zei me dat het Bestuur van het
Genootschap besloten had, geen boeken meer aan joden uit te lenen, met het oog op
het gevaar dat die joden ondertussen opgehaald zouden worden en de boeken niet
meer terecht zouden komen, bij voorbeeld als de “Pulsers” zich om de stempels van
het Genootschap niet zouden bekommeren en de boeken mee zouden nemen, net als
de meubels en de tafellakens.
Hij had echt de smoor in die maatregel, maar hij kon er natuurlijk ook niets aan
doen - besluit van het Bestuur. Hij stelde
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me nog voor dat ik de boeken die ik moest hebben, op naam van mijn vrouw zou
lenen - je ziet wel, hij is een geschikte vent - maar ik moet je zeggen, het kan me
weinig schelen. Ik gebruik de boeken nu ter plaatse, daar heeft het Bestuur niets op
aan te merken en voor mij is het in zekere zin ook makkelijker als ik de boeken niet
naar huis hoef te slepen. Ik gebruik veel tijdschriften en die paar bladzijden die je
van zo'n tijdschrift nodig hebt, kan je evengoed ter plaatse bestuderen. Je zit daar
heel prettig, in het Huis met de Beelden, en als je een twintigtal boeken uit de rekken
bij elkaar hebt gezocht en voor je neer hebt gezet en gelegd op de tafel, het ene
opengeslagen op bladzijde 100 en dan wordt wat geciteerd, en dan sla je het andere
open op bladzijde 150 en dan heb je weer het eerste nodig op bladzijde 70 en dan
leg je het tweede boek, geopend zoals het is, om zo te zeggen als bladwijzer op het
eerste bij bladzijde 100, want die bladzijde 100 zou je straks nog nodig kunnen
hebben, en dan blader je naar bladzijde 70 en dan komt het derde boek daar weer op,
en dan moet je weer naar de zolderverdieping bij de Verzamelde Werken en daar
blijf je een uur hangen, omdat je in het deel dat je nodig hebt bij het openslaan juist
iets bijzonder aardigs ontdekt dat van het grootste belang is voor een kwestie waar
je binnenkort aan moet beginnen. En als je de hele dag op de zolder zou blijven
hangen, zou het ook niet hinderen. De conciërge zou je wel komen waarschuwen
wanneer het tijd zou zijn naar huis te gaan en als je de volgende ochtend de leeszaal
weer binnenkomt, liggen de boeken daar nog net zo op de tafel als je ze gisteren hebt
achtergelaten - een boek opengeslagen op bladzijde 70, met een boek dat op bladzijde
150 geopend is als bladwijzer op bladzijde 100, en een derde boek daar bovenop, en
je grijpt naar het vierde en dat schuif je naar links, en het vijfde, dat schuif je helemaal
opzij, dat is niets van je gading, en in het zesde ligt nog een gesloten enveloppe met
een brief erin, gedateerd januari 1867, waarin de afzender - zekere Everardus Johannes
Potgieter - de bibliothecaris verzocht hem niet kwalijk te nemen (“Potgieter?” vroeg
Sjaak tussendoor - “Ja Potgieter,” zei Sander) dat hij het boek zo lang heeft gehouden,
en met die brief tijg je naar de tegenwoordige bibliothecaris, die zich als het ware
gevleid voelt,
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dat E.J. Potgieter hem uit het hiernamaals een brief schrijft...’
‘Wat hebben jullie met die brief gedaan?’ wilde Sjaak weten.
‘Ik mocht hem zelf op de afdeling Handschriften afgeven, en op die manier ben
ik ook daar binnengedrongen. Want de bibliothecaris gaat daar niet over.’
‘Voer je daar nu eigenlijk ook iets uit?’ vroeg Sjaak hem verder.
‘Ja, je zult het niet geloven, maar het is echt zo. Ik schiet heel bevredigend op met
mijn werk.’
‘Bij welk hoofdstuk ben je dan?’
‘Niet bij één bepaald hoofdstuk, maar bij alle tegelijk. Het opschrijven, in nette
hoofdstukken verdeeld, is alleen maar de afsluitende taak. Ik zal het, als de oorlog
voorbij is, meteen in de machine dicteren. Voorlopig bestaat het hele werk nog uit
een kaartsysteem.’
En dat zal het ook blijven, dacht Sjaak want hij vertrouwde zijn vriend met die
merkwaardige geestdrift voor boeken en bibliotheken niet. Hij had zich tot nu toe
niet met de geestesgesteldheid van boekenliefhebbers beziggehouden, maar de
woordenstroom van zijn vriend was net genoeg geweest om hem daar iets van te
doen beseffen. Het is zonde - dacht hij - dat een mens als hij zich in bibliotheken
begraaft. Maar iedereen heeft tegenwoordig zijn methode om de kwellende
werkelijkheid te ontvluchten. De een noemt de schijnwerkelijkheid die hij voor
zichzelf opbouwt Joodse Raad, en de ander stapelt boeken op elkaar en maakt er
excerpten en kaartsystemen van. Maar hij verbeeldt zich dat uit zijn
schijnwerkelijkheid na de oorlog een boek zal kiemen, terwijl ik weet dat ik na de
oorlog weer met beide voeten op de vaste grond zal staan. Misschien wordt het
werkelijk een boek - dan zal hij dus zijn leven in de schijnwereld voortzetten als hij
weer toegang tot de echte heeft.
Sander ging met dezelfde geestdrift door zijn leven in de bibliotheek te beschrijven.
Om negen uur 's ochtends begon hij daar; de bibliothecaris kwam meestal pas om
half tien, maar de conciërge liet hem binnen om naar de bibliotheek door te lopen.
Hij had zijn boterhammen bij zich en bleef doorwerken terwijl de bibliotheek voor
het twaalfuurtje gesloten was; ze hadden
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meestal ook nog een kopje koffie voor hem. Ook na het officiële sluitingsuur bleef
hij daar nog, meestal tot vijf uur.
Van negen tot vijf in de bibliotheek zitten, dacht Sjaak, jongen, jongen, zou je dat
vroeger hebben gedaan?
Er waren er nog meer die geregeld daar kwamen werken, maar geen zat daar zo
lang als hij - vertelde Sander - bij voorbeeld een erratoloog (zo noemde Sander hem
voor de grap), dat wil zeggen iemand die drukfouten en dergelijke verzamelde als
bouwstenen voor een diepgaande en wijdvertakte psychologie van zetters en
stenotypisten. Hij hoefde een boek maar even open te doen of hij ontdekte meteen
een drukfout - Nederlandse of Spaanse of wat dan ook; het deed er niet toe - en
verklaarde de drukfout volgens een schema dat tot nu toe nooit gefaald heeft. Sinds
een maand of drie had die erratoloog het Huis met de Beelden tot werkterrein gekozen
en daar werkte hij alle boeken en tijdschriften door die hij niet reeds elders onder
handen had gehad. ‘Op de afdeling redactie zijn ze verguld met hem, want hij neemt
hun hele correctiewerk waar. Kort geleden heeft hij, toen hij een stuk in handen kreeg
dat net naar de zetter moest, de drukfouten voorspeld (onder de voorwaarde dat één
bepaalde zetter het stuk moest zetten, en die zetter kreeg dan ook de opdracht). Zijn
voorspellingen zijn vrij aardig uitgekomen.
Je moet er niet om grinniken,’ ging Sander verder, ‘die erratoloog verdient het
absoluut dat men hem van de serieuze kant bekijkt. Maar ik geef toe dat je bij ons
(ons dacht Sjaak) ook met minder serieuze gevallen te maken krijgt. Daar komt bij
voorbeeld geregeld iemand die aan de unificatie van alle christelijke kerken werkt.
Hij gebruikt de bibliotheek eigenlijk meer als zit- en werkplaats, want boeken
raadpleegt hij haast niet. Kort geleden heeft hij mij zijn laatste omzendbrief
voorgelezen die hij aan de paus en de hoogste instanties van de andere christelijke
kerken heeft gestuurd, alsmede aan lagere functionarissen; hij houdt er een hele lijst
op na. Het stuk leek me vrij onnozel, maar hij kon me toch een paar mappen
antwoordschrijvens laten zien - ook van de paus moet hij er een hebben gehad, maar
wat hij me liet zien, was een kopie, die trouwens echt leek, want er stond niets van
betekenis in.

Hans Freudenthal, Schrijf dat op, Hans. Knipsels uit een leven

240
Dan komt er onder het mom van bibliotheekbezoeker elke week een vent die het een
of ander te koop heeft - zo terloops maakt hij zijn offertes, altijd zonder succes, maar
hij laat zich toch niet ontmoedigen. Kort geleden kwam er een boekenkoopman van
het Amstelveld, die evenmin als jij wist dat er in het Huis met de Beelden een
bibliotheek was en die bij zijn pogingen om op goed geluk aan de deur oude boeken
te kopen in de leeszaal verzeild raakte. Onze boeken bevielen hem niet. Hij bood
een kwartje per kilo, werd brutaal toen de bibliothecaris er niet op inging, maakte
een hels lawaai - ze kwamen zelfs uit het museum aanlopen om te kijken wat er aan
de hand was. We zijn de man ten slotte kwijtgeraakt, geholpen door een ploeg
luchtbeschermers, die net passeerde. Je ziet wel dat het een gezellige boel bij ons is.’
Het ‘bij ons’ amuseerde Sjaak vooral. Als je nagaat dat die Sander, met wie je
vroeger als collega midden in de maatschappij stond, nu van een droge bibliothecaris
en zichzelf als ‘ons’ sprak! Als het maar een echte bibliotheek was geweest, waar
mensen in en uitlopen, waar oude mannen en kleine kinderen wijsheid en kennis
opdoen, waar je de mensen moet adviseren wat mooie boeken zijn, of tenminste een
wetenschappelijke bibliotheek waar je de polsslag van het geestelijk leven voelt!
Maar zo'n dooie boel - de bibliothecaris had echt gelijk toen hij stelde dat het geen
openbare bibliotheek was, al heeft Seiss-Inquart toen hij de joden de toegang tot de
openbare bibliotheken, parken, badinrichtingen, groentewinkels, trams en ik weet
niet wat allemaal ontzegde, er niet aan gedacht. Wat een dooie boel - dacht Sjaak een erratoloog, een godsdienstig fantast, een bibliothecaris, een stelletje joden dat
zich verveelt sinds ze niet meer in bibliotheken, cafés en bioscopen mogen komen.
‘Wat hebben jullie daar voor boeken?’ vroeg hij.
‘Van alles,’ wilde Sander zeggen, maar dat was niet precies juist. De bibliotheek
was van het Constminnende Genootschap onder de zinspreuk Beidt uw Tijdt, was
door dit Genootschap gesticht en was niet veel jonger dan het Genootschap, dus uit
de tweede helft van de zeventiende eeuw. Er zaten dus al die boeken in die zulk een
constminnend genootschap in de zeventiende
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eeuw hoorde te bezitten (voor zover ze niet zoek waren geraakt zoals de tweede helft
van de atlas van Blaeuw), dat wil zeggen de Griekse en Latijnse oudheid in
geannoteerde en niet-geannoteerde edities en historische en filosofische werken,
zoals Bor en Descartes. Dat was de grondslag van de bibliotheek, en de opeenvolgende
bibliothecarissen hadden ieder erbij gekocht en verzameld wat hun generatie
kenmerkte, al was de bibliotheek in de laatste eeuw hoe langer hoe meer de
persoonlijke belangstellingssfeer van de verschillende bibliothecarissen gaan
weerspiegelen. In onze eeuw was het Genootschap zich gaan beperken tot het
verwerven van de publikaties van andere geleerde genootschappen in binnen- en
buitenland in ruil voor zijn eigen publikaties. Alleen voor het aanschaffen van
encyclopedieën, wetenschappelijke woordenboeken en grote verzamelwerken was
er nog een fonds en af en toe werden door het bestuur boeken aangeschaft die verband
hielden met de geschiedenis van het Genootschap of met de architectuur van zijn
gebouw, het Huis met de Beelden. Zodoende was de bibliothecaris gedegradeerd tot
een administrateur, die niet meer - zoals zijn voorgangers - bij de uitbreiding van de
boekenschat zijn eigen smaak kon doen gelden. Vooral in het midden van de vorige
eeuw waren er bibliothecarissen geweest die aan de bibliotheek van een Genootschap
een eigen cachet konden geven en een hunner had de unieke verzameling
bijeengebracht waarvan Sander Begaas bij zijn cultuurhistorische onderzoekingen
profiteerde.
Negentiende, achttiende, zeventiende eeuw, dacht Sjaak. ‘Heb je misschien ook
nog wat met onze eeuw te maken?’ Met nieuwere publikaties op dit gebied kon
Sander niets beginnen. Hij moest terug naar de bronnen en het speet hem niet dat de
recente literatuur voor hem niet toegankelijk was. Hij zou wensen dat hij er nooit
zijn tijd mee had verknoeid. Hij kon desnoods alles wat hij uit andere bibliotheken
moest hebben door de bibliotheek van het Genootschap laten opvragen, maar hij
maakte er nagenoeg geen gebruik van.
‘Ik wens je veel succes,’ waren Sjaak Vellemans laatste woorden, eer hij zijn weg,
over de brug, vervolgde, en Sander bleef nog eventjes op de hoek aarzelen welke
kant hij op zou gaan.
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Toen keek hij in de etalage van de antiekwinkel naar de boeken op het penanttafeltje.
Het groen van de rug schitterde in de stralen van de zon die door een raam aan de
overkant weerkaatst werden. Toen zei Sander bij zichzelf: ‘Verdomme, dat is een
negentiende-eeuwse Plinius in een achttiende-eeuwse band.’
Hij ging langzaam verder, wentelde zich van de ene botsing naar de volgende
voort, want hij liep aan de verkeerde kant van de straat en bleef een tiental huizen
verderop staan bij een winkel van nouveautés, ansichtkaarten, papier,
kerstboomversiering, scheerspiegels en dergelijke. Hij keek een poos naar het
verschoten en stoffige schrijfpapier dat in de etalage lag, trok zijn horloge uit zijn
zak, wachtte nog enkele minuten, want het was nog iets vóór vijf. In de winkel kenden
ze hem al. Hij kwam daar meer op dat uur en hij kocht altijd papier van een zending
die daar al tien jaar lag en waar nog geen andere klant dan hij naar had gevraagd.
Sander kon geen papier in een etalage zien liggen of hij moest er wat van kopen.
Voor zijn boek - zei hij tegen zichzelf, maar hij had thuis voorraden liggen voor de
manuscripten van tientallen boeken en was aan zijn eerste nog niet begonnen.

2
Toen de grote oude iepen door de ziekte waren aangetast werden ze gekapt en
sindsdien kwam de brede Renaissance-gevel van het Huis met de Beelden tot zijn
recht. Mensen die hier dagelijks waren gepasseerd, vroegen zich af waar dat herenhuis
ineens vandaan kwam en wat het herbergde. Er was een museum in gevestigd maandag en donderdag van 2 tot 4 uur geopend - dat was op een koperen plaat bij
de ingangen vermeld - het museum van het Constminnende Genootschap onder de
zinspreuk Beidt uw Tijdt, maar behalve vreemdelingen die alle in hun gids vermelde
bezienswaardigheden afwerkten, waren er niet veel nieuwsgierigen die er prijs op
stelden te weten wat er in dat museum tentoongesteld werd. De metselaars die daar
op houten steigers bezig waren, zagen als ze door de ramen keken niets dan boeken
en alleen op de zolderverdieping vonden ze iets dat op de inhoud
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van een museum leek - meubels, karpetten, stoven, haarden, ladders, bedden, maar
ze hadden het mis, want dat was de rommelzolder van de conciërge en het museum
lag aan de achterzijde op de begane grond en keek uit op een niet bepaald
verwaarloosde maar ook niet fraai verzorgde grote tuin, die een paar kleine bomen,
een fontein met een gebarsten bekken, enkele stenen beelden en een verveloos
paviljoen rijk was. De naam ‘Huis met de Beelden’ kreeg het gebouw al in de
zeventiende eeuw en wel vanwege de, naar ik meen, mythologische figuren op de
kroonlijst. Elke keer als ik in de buurt kom, neem ik me voor de beelden nader te
bekijken, maar even vaak loop ik er gedachteloos langs, ofschoon de figuren vrij
opvallend geplaatst zijn - het dak van een hoog gebouw is trouwens geen geschikte
plaats om iets neer te zetten dat de aandacht van de voorbijgangers verdient. Anderen
vergaat het eender. In geen van de kunsthistorische verhandelingen over het Huis
met de Beelden komen de beelden tot hun recht.
Haast anderhalf jaar ging de voorgevel van het gebouw achter een steiger schuil,
maar slechts heel zelden heb ik iemand op de steiger zien werken en ik zou niet
kunnen zeggen wat hij daar uitvoerde. Er lag ook een boot met stenen en specie in
de gracht voor het Huis met de Beelden, en af en toe heb ik iemand iets naar de
steiger zien kruien, maar wat ermee gebeurde, zou ik niet kunnen zeggen. Ik ken
weliswaar de conciërge, maar die is hardhorend en ik heb nergens zo het land aan
als aan gesprekken met hardhorenden.
Telkens als de conciërge opendeed, haalde Sander de grap uit dat hij tegen hem een
toespraak hield die enkel uit mondbewegingen bestond, zonder klanken. Elke keer
antwoordde de conciërge met een lang verhaal - meestal de geallieerde legerberichten
van drie weken geleden, die wat tijd nodig hadden om tot de hardhorende door te
dringen. Meer actuele berichten werden om 12 uur ontvangen wanneer de
bibliothecaris zich met een stel ingewijden, waaronder ook Sander, op de
rommelzolder terugtrok waar ze naar de uitzendingen luisterden. Men bleef boven
zolang napraten - de een op een kapotte stoel, de ander op een sofa waar
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de stalen veren uitpuilden, weer een ander op een wankele tafel, een vierde op een
omgevallen Friese klok - tot de bel de bibliothecaris waarschuwde dat zijn
aanwezigheid in de bibliotheek gewenst was. De anderen bleven dan vaak nog
nadiscussiëren voor ook zij vertrokken, naar hun werk in het gebouw of, wanneer
ze alleen voor het luisteren waren gekomen, naar huis.
Een keer werden ze daar verrast door een metselaar die op de steiger werkte en
brutaal door de ruiten spiedde. Sindsdien zaten ze daarboven achter een gordijn en
het schemerdonker verhoogde de geheimzinnigheid van die illegale bijeenkomsten,
en als ze dan niet zo hard gediscussieerd hadden over de krijgskansen, zouden ze
vaker geschrokken zijn van het ritselen van een muis of van de kalk die soms in de
holle scheidingswanden afbrokkelde. Niemand van het gezelschap durfde alleen de
kamer binnen en ook met z'n tweeën voelden ze zich ‘unheimisch’. Liefst zaten ze
daar met z'n vieren of vijven; dan hadden ze geen last van de vreemde geluiden en
verdachte bewegingen in het behang en al die levenstekenen die zo'n dode
rommelzolder voort kan brengen.
Ten behoeve van de samenzweerders was een van de boeken van de bibliotheek
naar de rommelzolder verhuisd, een grote atlas die een uitstekende kaart van het
oostelijk front bevatte. Die atlas lag daar voorgoed, tot op zekere dag, toen de
bibliothecaris wegens ziekte afwezig was, toevallig een bestuurslid dat anders heel
zelden in het Huis met de Beelden kwam, expres voor die atlas aan was komen lopen.
Hij vond hem niet op zijn plaats in de rekken, was verontwaardigd dat zoiets
uitgeleend werd, maar Sander redde de situatie door het gewenste boek van de zolder
te halen. De atlas had de gewoonte aangenomen dat hij, wanneer men hem op goed
geluk opendeed, altijd de kaart van Rusland vertoonde. Het bestuurslid merkte dat
meteen, want om die kaart had hij juist de atlas willen raadplegen, en hij knipoogde
tegen Sander en vond het best in orde dat daar iemand in afwezigheid van de
bibliothecaris in de bibliotheek zat te werken. Enkele weken lang bleef de atlas nu
op zijn plaats in het rek, om pas ná de conferenties op de rommelzolder geraadpleegd
te worden. Maar toen niemand meer aan de visite van het bestuurslid dacht,
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werd de atlas weer meegenomen en bleef daar liggen, op de Friese klok of op een
stapel negentiende-eeuwse historische romans - Schimmel, Bosboom-Toussaint, Van
Lennep - die niet van de bibliotheek waren, maar van de conciërge.
Het radiotoestel was eigendom van de zwager van de bibliothecaris, die meestal
meeluisterde - ‘eigendom’ is wat bot gezegd, want hij had zich dat toestel toegeëigend
toen hij als postbeambte mee moest doen bij het in ontvangst nemen van in te leveren
toestellen. Onder een stapel boeken die hij eerst uit het Huis met de Beelden had
meegenomen, had hij het op een bakfiets vervoerd en in een mand, ook weer onder
boeken, het gebouw binnengebracht. Dat het daarboven stond wisten behalve zij die
er geregeld kwamen, alleen de hardhorende conciërge en zijn vrouw, die de sleutel
van hun rommelzolder aan de bibliothecaris hadden afgestaan. Oorspronkelijk hoorden
tot de kring van luisteraars behalve de bibliothecaris en zijn zwager alleen twee
ambtenaren van de redactie. Later was de ‘erratoloog’ erbij gekomen en nog later
Sander. Voor Sander in het clubje was opgenomen, bleef hij gewoon in de leeszaal
werken, terwijl de bibliothecaris zich terugtrok. Sander dacht toen dat de bibliothecaris
ondertussen zijn boterham at, want als hij later met de nieuwste berichten binnenviel,
stond hij bij de deur meestal nog met de redactieambtenaren te praten en wekte de
indruk alsof hij via iemand van de redactie aan zijn nieuws was gekomen. Het viel
Sander alleen op dat hij soms met zijn ogen deed of hij uit een donkere kamer
plotseling in het daglicht kwam, maar hij meende dat de bibliothecaris op een verholen
plaats een uiltje had geknapt.
De nieuwsberichten drongen tot iedereen in het gebouw door, behalve tot de
hardhorende conciërge en de NSB-er, maar op een dag werd Sander waardig gekeurd
mee te luisteren - iemand met een jodenster kon je vertrouwen al waren er ook van
die jodenverraders, maar die waren toch gesignaleerd en wie zijn ogen en oren
openhield, hoefde daar niet in te lopen. Sinds de dag dat hij in het clubje was
opgenomen, had Sander haast geen zitting verzuimd. Wanneer de bibliothecaris niet
aanwezig was - door ziekte of omdat hij door een bestuurslid voor het een of ander
werd
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geraadpleegd - haalde hij de sleutel van de rommelzolder achter de dikke
Bibliografische Catalogus vandaan en leidde de stoet naar de zolderkamer. Daar nam
hij de plaats van de bibliothecaris bij het radiotoestel in, zocht de golf en deed wat
voor een goede ontvangst vereist was. Een redactielid schreef mee, in een
geheimschrift dat echter volgens een bibliotheekbezoeker - een wiskundige, voor de
aardigheid dechiffreerder - een prul was, en het andere redactielid was tijdens het
luisteren al die onuitspreekbare Russische plaatsnamen aan het opzoeken. Na de
uitzending werd er druk over gepraat wat de Russen nu zouden doen en waarom ze
dit of dat nog niet gedaan hadden. De een bracht de indrukken over die een lid van
de Oostcompagnie bij het Peipusmeer of in Wit-Rusland had opgedaan, de ander
was door een verlofganger op de hoogte van de gevolgen van het laatste
bombardement op Stettin of een andere keer van de stemming onder de arbeiders in
het Ruhrgebied. Een had een vriend, van wie een broer in IJmuiden woonde, en kon
op die manier het clubje af en toe inlichten over wat de Duitsers aan de kust aan het
doen waren en dat een van de bezetters gezegd had dat ze zich ‘totsiegten’. In de tijd
dat in Rusland het front steeds verder achteruitschoof, was dat nu geen diepzinnige
of treffend geformuleerde uitspraak meer. Was het gespreksthema uit het Verre en
Nabije Oosten naar Nederland afgedreven, dan was het Sanders beurt om over de
nieuwe etappes in de jodenvervolging te berichten en na de stereotiepe vraag of we
die mensen weer terug zouden zien, werd de toekomst, ná de oorlog, besproken, de
wraak op de verraders, het lot van partijen en kerken, de vormen van wederopbouw
en politiek leven, en soms werden daar tussen de stoffige meubels achter de donkere
gordijnen ook sociologische theorieën ontwikkeld en bestreden, er werd gefilosofeerd
zoals mensen die verder kijken dan hun neus lang is al sinds eeuwen doen, en het
belangrijke gebeuren van de dag was ingeschrompeld tot een onwezenlijk onderdeel
van het eeuwig ogenblik, dat van het ontstaan van de wereld reikte tot zijn ondergang
in de ijle verstrooiing van het heelal.
De erratoloog deed daar niet aan mee. Voeten warm en hoofd koel houden - was
zijn leefregel. Hij stond op en liep rond zodra
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men aan de sociologische theorieën begon, schoof af en toe een gordijn opzij en keek
op straat alsof hij daarvandaan hulp verwachtte, draaide zich ineens om, om de spreker
met een sarcastische opmerking in de rede te vallen. Toch personifieerde hij niet de
spreekwoordelijke Hollandse nuchterheid. Met zijn dikke wenkbrauwen boven de
borende ogen in het brede martiale gezicht was hij in het geheel geen Hollands type,
zelfs wanneer hij het - heel zelden - klaarspeelde zijn pokdalig lijkende wangen en
scherpe mondhoeken tot een goedige lach te plooien. Alleen als hij drukfouten
opspoorde, verdwaalde in zijn sarcastische opmerkingen een goedige klank, en soms
misschien nog wanneer hij mensen ontmaskerde wier goed en kwaad even onbenullig
waren als het leven van een letter die zijn doel bereikt heeft als hij op de goede plaats
staat en het grootste kwaad dat hij kan doen, als drukfout realiseert. Maar met de
mensen speelde hij het niet klaar en in zijn leuze ‘voeten warm en hoofd koel’ wonnen
de voeten het van het hoofd; wanneer hij een van zijn afgebeten opmerkingen plaatste,
leek het of hij de aangevallene venijnig schopte.
Toch hielden ze in het clubje van hem, want zolang ze bij de actuele kwesties
bleven, was de geschopte altijd de gemeenschappelijke tegenstander, die al lang
bezweken zou zijn als je onder kwinkslagen bezwijkt - zo goed mikte hij met zijn
scherp geslepen wapen. Maar zodra iemand in toekomstdromen ijlde, naar de zin
van de geschiedenis en de bestemming van de mens vroeg, draaide hij zich om, keek
door de spleet van het gordijn en keerde zich ineens tegen de spreker met een
opmerking en een gelaatsuitdrukking die de toehoorders aanvaard zouden hebben
wanneer ze tenminste nog naar de objectiviteit van het cynisme zou hebben
gezweemd, maar hij gedroeg zich dan niet eens als een cynicus, hij zag er enkel
nijdig en gemelijk uit, en nijdig en gemelijk was de klank van zijn woorden.
Het bij uitstek Hollandse element in dit gezelschap werd vertegenwoordigd door
een redactiemedewerker, een bezonnen volgeling van Calvijn. Hij sprak zelden en
als hij het deed langzaam maar zonder te aarzelen, en droog maar zonder te vervelen.
Hij kon, wanneer de jood geagiteerd, soms zelfs geestdriftig, een van
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de facetten van zijn levensbeschouwing schitterend belichtte, droogjes van een
adempauze profiteren om zoiets op te merken als ‘dat is strijdig met Gods woord’
of ‘het zou de consequentie van uw woorden zijn, Jezus Christus als uw verlosser te
aanvaarden’. Een dergelijke interruptie had op de jood de uitwerking alsof iemand
op de knop van een ratelende wekker drukt om hem af te zetten, maar de knop te
gauw weer loslaat zodat de wekker direct weer doorgaat met zijn lawaai. De jood
wendde zich tot de aanvaller die de interruptie had aangedurfd, legde nog eens uit
wat hij net had geponeerd, met nog meer ijver en overtuigingskracht, en wanneer hij
klaar was en vriendschappelijk uitdagend zweeg, bleef de calvinist even beleefd
zwijgen of bepaalde zich tot een opmerking als ‘dat kan ik als Christen niet
aanvaarden’ of ‘ik begrijp u niet’. Zweeg hij, dan begon de jood opnieuw maar hij
slaagde er nooit in een werkelijke discussie uit te lokken.
Geheel anders reageerde de andere redactiemedewerker, een katholiek uit het
zuiden. Hij liet zich geen twee keer uitdagen en deed voor Sander weinig onder in
uitingen van warm temperament, en wat hij aan intelligente schalksheid miste, verving
hij door een boers gespeelde leutigheid, die echter net nog binnen de grenzen bleef
van wat een noordelijke stedeling toelaatbaar vindt. Zijn discussies met de jood waren
van dat merkwaardige genre dat bij alle diepzinnigheid nooit tot de diepte doordringt;
bij alle geagiteerdheid kwam het nooit tot werkelijke strijd. Bewust en onbewust
beheersten beiden zich te goed om iets te zeggen dat de ander gevoelig kon treffen
en om aan een onvoorzichtige uiting van de ander overmatig aandacht te besteden.
Dat betekende niet dat ze nimmer tot de principiële verschillen van overtuiging
doordrongen, maar ze plaatsten beginselen alleen dan tegenover elkaar als ze wisten
dat het beginselen waren die elkaar konden verdragen, of - beter gezegd - beginselen
die niet meer ruimte opeisten dan de hersenen van hen die ze formuleerden. De
discussies leken meer op bekentenissen van de een die van de andere kant door
bekentenissen werden beantwoord, maar ieder lette erop met zijn bekentenissen net
zover te gaan dat ze niet meer dan bekentenissen van de ander uitlokten. De
koelbloedige calvinist heeft zich vermoedelijk in stilte af en toe
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geërgerd over de houding van de twee. Hij zag deze discussies zonder strijd van twee
mensen die in verschillende werelden leefden voor spiegelgevechten aan, en zijn
afkeer van wat hem onoprechtheid leek groeide naarmate die twee met nog groter
gemak nog diepere problemen oplosten door hun oplossingen naast in plaats van
tegenover elkaar te plaatsen. Al was hij bereid elke dwaling te dulden die de waarheid
naast zich wilde dulden, en al eiste hij van anderen verdraagzaamheid, toch kon hij
niet begrijpen hoe iemand het bestaan van twee waarheden naast elkaar mogelijk
kon achten. ‘Twee waarheden naast elkaar zijn twee dwalingen,’ zei hij eens toen
niemand er op verdacht was. Beide tegenstanders zwegen toen alsof iemand ze betrapt
had bij iets dat niet mocht, en de calvinist voelde zich, toen het zwijgen te lang duurde,
verplicht het gesprek weer op gang te brengen. Misschien heeft hij toen iets beseft
van de geestelijke aanleg die nodig is als men vriendschappelijk wil doordringen tot
waar de beginselen wortelen en hij zou van dit moment misschien nog meer geleerd
hebben als de tegenstanders, die zijn verlegenheid doorzagen, hem de taak het gesprek
weer op gang te brengen, niet zo gemakkelijk gemaakt zouden hebben. Zo was hij
spoedig vergeten dat hijzelf eens tegenstanders, die hij verslagen had, een hand had
toegestoken, en het viel hem gemakkelijk gedragingen af te keuren waarvan hij de
psychologische wortels en de maatschappelijke betekenis bij zichzelf even goed als
bij anderen had kunnen bestuderen wanneer hij gewend was geweest zichzelf te
observeren.
Een dag later, toen de berispten vierentwintig uur over de scherpe interruptie
hadden kunnen nadenken, spitste hun gesprek zich steeds weer toe op een uitdaging
van de zwijgende calvinist, die niet scheen te merken dat ze hem bedoelden wanneer
ze elkander aankeken, dat de twee kemphanen hem berechtten en wezenlijk een
oordeel over hem velden. Hij verzette zich niet, luisterde zelfs misschien niet eens,
evenmin als de onwetende gedaagde luistert wanneer officier en advocaat elkaar met
juridische argumenten bestoken. Voor hem vocht echter geen advocaat. Het leek
eerder of twee aanklagers het niet eens waren over de straf die ze moesten eisen.
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In deze merkwaardige debatteerclub bezetten de bibliothecaris en zijn zwager een
minder opvallende maar niet minder belangrijke plaats. Ze vormden zoiets als het
publiek of - liever - de openbare mening. Hun taak was het de sprekers bij te vallen
of te interrumperen - niet met banale parlementaire tussenwerpsels, maar soms met
hele volzinnen of speeches. Maar ook als zij het tot een hele speech brachten, waren
ze niet meer dan publiek, openbare mening, reactie van het moment, reactie op
voorgedragen meningen, en zij reageerden zoals een kiezerscorps reageert op de
successen en wansuccessen van de regering en de propagandaveldtocht van de
partijen. Net zoals het kiezerscorps op verschillende tijdstippen verschillend mag
reageren, evenzo mochten de bibliothecaris en zijn zwager van mening veranderen,
en van dit recht maakten ze ruimschoots gebruik. Nauwelijks had de spreker met wie
ze het roerend eens waren geweest, zijn speech beëindigd of ze vielen zijn
tegenstander bij. Niemand deed moeite ze op het tegenstrijdige in hun gedragingen
te wijzen, en als iemand die moeite zou hebben genomen, zouden ze er vermoedelijk
niets van hebben begrepen. Ze aanvaardden alles: één waarheid, twee waarheden
naast elkaar, een heelal van waarheden, inclusief de waarheid dat twee waarheden
naast elkaar twee dwalingen zijn - zoals de fijnproever evenmin van ‘alle dagen
kaviaar’ houdt als van ‘alle dagen bruine bonen’. En zoals de grondwetten van alle
democratische landen de kiezers toestaan kaviaar en bruine bonen af te wisselen,
nam in het luisterclubje niemand aanstoot aan de wankelmoedigheid van de
bibliothecaris en zijn zwager.
‘Wat zijn we toch een leuk stel,’ merkte Sander Begaas op zekere dag op. ‘Het
zou zonde zijn als er met het eind van de oorlog aan onze bijeenkomsten een eind
zou komen.’
‘Hoe bedoelt u dat?’ vroeg de bibliothecaris hem verbaasd, want hij had zich nog
niet gerealiseerd dat, zodra er weer betrouwbare berichten van alle kanten zouden
komen, niemand meer om dit aanbeden radiotoestel zou malen. Het luisteruur op de
rommelzolder was vergroeid met zijn ambtelijke werkzaamheden in het Huis met
de Beelden. Toch is de bibliothecaris in de winter van 1944-45, toen koude en honger
het hele wezen op-
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eisten, de eerste geweest die de rommelzolder ontrouw werd, en het langste heeft
Sander het volgehouden die met het Huis met de Beelden hoegenaamd niets te maken
had. Alleen al voor het luisteren kwam hij nog dagelijks zijn bezoek brengen, tot de
bibliotheek gesloten werd, en pas toen hij merkte dat de hardhorende conciërge geen
zin meer had om van zijn kamer over de stenen vloer naar de deur te sloffen, gaf hij
het op. Maar over die winter zullen we het niet hebben.
Voordat Sander in het luisterclubje geïntroduceerd werd, was hij nooit op de
zolderverdieping geweest. Hij was toen nog een gewone bibliotheekklant. Hij zat in
de leeszaal. De bibliothecaris bracht hem zoals ieder ander de boeken die hij wenste,
en dat waren er vrij veel. Alleen stond de bibliothecaris hem soms toe tijdens de
middagsluiting te blijven doorwerken, maar Sander maakte er geen regel van: als
het hem niet uitdrukkelijk werd gepermitteerd, ging hij om 12 uur weg. Er waren er
trouwens meer die vaak 's middags doorwerkten en die zich in de bibliotheek als het
ware hadden gevestigd, een vaste zitplaats er op nahielden en de boeken die ze vaker
moesten raadplegen op die plaats lieten liggen. De bibliothecaris was allesbehalve
een bureaucraat, hij praatte graag met de bezoekers en, wanneer er niet te veel
aanwezig waren, ook wel eens over politiek. Wanneer ze van de rommelzolder
kwamen, was Sander altijd present om het belangrijkste nieuws te horen. Op een dag
nodigden ze Sander uit mee te gaan wanneer ze zouden luisteren. Het geschiedde
naar aanleiding van de volgende scène: Ze waren toen met z'n allen de bibliotheek
binnengevallen om eventjes de atlas te raadplegen. Ze zochten het stadje Marioepol,
maar ze zochten in een verkeerde hoek. Toen wees Sander als met gesloten ogen op
de plaats. Het maakte een geweldige indruk op ze. Zo kwam de uitnodiging tot stand.
Sander klom de volgende dag mee naar de zolder. Hij trilde, zijn knieën schenen
het te begeven toen hij naar de bibliothecaris stond te kijken die aan de knoppen
draaide, en hij schrok danig toen de eerste krak uit het toestel kwam. Wat er
omgeroepen werd, hoorde hij nauwelijks - dat merkte hij pas later toen hij de berichten
aan zijn vrouw wilde vertellen. De spanning van het
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naar de radio luisteren had al het andere verdrongen. Het was als een opwindende
rit op een draaimolen. In en om hem bleef het draaien toen het toestel al weer zweeg.
Als afwezig zat hij daar, half dromend zag hij mensen die hij kende, hoorde hun
vertrouwde stemmen en volgde hen blindelings toen ze opstonden. Maar toen hij
naar huis ging, brak er iets door in hem, trots, blijde gevoelens, zoals van een jongeling
die zijn eerste liefde beantwoord weet en die iemand zoekt om het aan te vertellen een boom, een vogel, als hij geen mens vindt. Hij rende naar huis, hij vloog zoals je
soms in je droom vliegend springt en hij hoefde zijn vrouw niet te vertellen dat er
iets bijzonders gebeurd was. Hij stoeide met de kinderen tot zijn vrouw het welletjes
vond en merkte niet eens dat zijn vrouw niet meedeed, niet meegesleurd was, zoals
anders, in zijn roes.
Hij vertelde haar wat er gebeurd was en zij deed ook of ze het ‘reuze’ vond, maar
stilletjes glimlachte ze, toen ze over haar bord gebogen het vlees voor de kleinste
aan stukjes sneed, over die grote jongen die, wanneer hij het liefste was, op een klein
kind leek. Maar zij deed voor hem in kinderlijkheid niet onder: telkens wanneer hij
's middags thuiskwam van het Huis met de Beelden, rende ze hem tegemoet en eer
de straatdeur in het slot viel, moest hij al de eerste woorden van het nieuws vertellen
of haar op zijn minst toevoegen: het gaat goed. Dan, onder het eten, kwam het
uitvoerige relaas, tot de discussies in het luisterclubje toe: ‘Toen zei ik...’ ‘Toen zei
hij...’ ‘Vind je ook niet...’ ‘Hoe kun je nou...’ En ineens zichzelf interrumperend:
‘En wat ik nog vergeten heb,’ gevolgd door een aardig detail uit de radioberichten.
De kinderlijke geestdrift maakte plaats voor iets anders dat minder fel brandde
maar dieper verwarmde. Zou Sjaak Vellemans, die geamuseerd glimlachte wanneer
Sander ergens voor warm liep, ook geamuseerd glimlachen, wanneer hij zijn vriend
op de rommelzolder zou zien als as van de discussies over God, wereld en
maatschappij? Wanneer je op de hoek bij de antiquair staat en door de muren van
het Huis met de Beelden meent te kijken op massa's boeken onder eeuwige lagen
stof, dan heb je het niet zo erg mis. Maar elk ding heeft twee zijden. En soms wel
drie.
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Elk ding heeft twee zijden. Bij voorbeeld de boekenrekken als ze niet tegen een muur
leunen. Of de boeken. Maar die hebben ook een rug waar de titel op staat. En drie
sneden. De ene is stoffig grijs en de twee andere zijn wit, bruin, groen, blauw. Of
gedrenkt in een overvloed van goud en dan plakken de bladen nog aan elkaar - eeuwen
nadat de kwast erover heen ging, als ondertussen niemand het boek heeft opengedaan.
Maar dan zijn er ook van die dunne boekjes, die nauwelijks een rug hebben, die voor
negen tiende uit een perkamenten banddeksel bestaan en voor één tiende of minder
uit slechts een paar gescheurde en geplakte dunne bedrukte bladen met onbeholpen
houtsneden en koeien van letters. Daar helemaal bovenin rek 246 staan van die
boekjes en er is er een bij dat maar uit een enkel blad bestaat, een Onze Vader, gedrukt
in het jaar dat Columbus Amerika ontdekte. Het hoort daar eigenlijk niet, het staat
daar tussen wulpse liedjes, van Venus als Vlaamse herderin verkleed en Adonis
sprekend als een Vlaamse boer die zijn taal heeft laten polijsten in de
Rederijkerskamer van Brugge. Te zingen op de wijs van ‘Amaryllis, ai, waer draelt
gij?’ Dat schijnt een populaire wijs geweest te zijn in het Vlaanderen van de oude
Karel v. Sander komt al het vierde liedje tegen dat je op die wijs moet zingen. Hoe
zou die wijs zijn? ‘Ta, ta, ta,’ probeert Sander... ‘De sponde waar 'k op nederzeeg en
Vrouwe Venus zweeg.’ Wat een refrein! De sponde waer 'k op nederzeeg en Vrouwe
Venus zweeg - drie keer, vier keer... acht coupletten en bij het negende: Het graf
waerin ik nederzeeg en Vrouwe Venus zweeg.
‘Cupido, ik wil gaeren met Dana spelevaeren’ op de wijs van ‘Een ridder kloek
en moedig’. Sander zoemt en bladert in de dunne boekjes. Hij staat op een ladder en
woelt op de hoogste plank van een rek. Voordat hij een boekje op de plank terugzet,
trekt hij er het volgende uit, want de boeken staan daar op elkaar geperst. Dan blaast
hij het stof van de snee, opent het boekje op goed geluk, leest, en als het hem bevalt,
bladert hij terug naar de titel. Antwerpen 1583. En een vignet: twee Vlaamse engeltjes
met bolle koontjes die elkaar wat toeblazen op hun trom-
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bones en daartussen wappert een lint met een korte zinspreuk.
Wat staan daar voor boekjes, op de volgende plank? Drie keer zo breed en hoog.
Dat zijn de ware liederenboekjes met de ouderwetse vierkante noten zonder balken.
Ta, ta, ta... nee dat deugt niet. ‘Met madelieve' en eeglantier’... Ta, ta, ta... O, daar
hebben we hem:
‘Amaryllis, ai, waer draelt gij?
Niet en baet het. Helder luyt
bonst uw hartgen. Helder praelt gij
als in zwaentgens pluymenhuyt.’

Sander kijkt aandachtig naar de muziek en probeert te fluiten. Hij schudt het hoofd,
van muziek heeft hij geen verstand. Hij laat het boek voorzichtig vallen zodat het de
grond plat raakt.
Twee of drie boekjes trekt hij van de bovenste plank en die gaan dezelfde weg.
En dan zoekt hij weer op de tweede plank van boven. Met nog twee boekjes in zijn
rechterhand daalt hij de ladder af. Hij raapt de deeltjes van de grond op, loopt ermee
naar de middengang, aarzelt een ogenblik bij een monumentale Ovidius-editie, buigt
zich over een stapel boeken die hij elders heeft uitgezocht en in de middengang
gedeponeerd en sjouwt zijn schatten naar de leeszaal. Daar ligt al een stapel boeken
op zijn plaats en deze nieuwe moet er nog bij. De dunne liederenboekjes legt hij apart
en hij doet een grote negentiende-eeuwse atlas van klederdrachten open. Hij schijnt
een grote plaat te bestuderen, maar als men met zijn ogen zou kijken, zou men de
plaat als een homogeen waas zien, want hij heeft zijn ogen op de verte ingesteld. Dat
doet hij soms als hij niet wil zien maar toch zijn ogen niet wil sluiten. Op den duur
krijgt hij er hoofdpijn van. Dus pakt hij een van de kleine deeltjes van de aparte
stapel, gaat ermee bij het raam staan en doet binnensmonds ‘ta, ta, ta’, waarbij hij
zijn rechterhand op en neer beweegt alsof hij dirigeert. Het lukt maar niet. Hij leest
de noten verkeerd.
Sander gaat naar het rek waar de encyclopedieën staan. Hij zoekt onder
‘muzieksleutel’. Maar het artikel bevat geen historische gegevens. Hij wordt er niet
wijzer van. Hij zal vanmiddag
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bij Ab Cohen aanlopen. Die heeft verstand van muziek, ook van zestiende-eeuwse.
Sander gaat weer zitten, trekt op een vel papier lijnen waarbij hij de drachtenatlas
als lineaal gebruikt, en schrijft de muziek over. Hij doet het erg zorgvuldig, juist
omdat hij de wijs niet begrijpt. Op het papier tekenen en noten kopiëren is een aardig
werk. Hij tekent nog een tweede wijs over en een derde. Hij bekijkt de muziek met
een zekere trots. Hij heeft immers geen verstand van muziek en met zijn eigenlijke
werk heeft dat niets te maken. Hoe zal Ab niet opkijken als hij met een blad muziek
komt aandragen? Sander houdt het vel muziek tegen het licht. Hij gebruikt dit papier
nu al jaren en voor het eerst valt het watermerk hem op. Een lier! Merkwaardig, als
voorbestemd voor muziek.
‘Doet u ineens aan muziek?’ vroeg de erratoloog die achter hem de deur opendeed.
‘Als het toeval het wil, doe ik ook aan muziek,’ zei Sander en keek nog steeds
door het papier. ‘Hebt u er verstand van?’ voegde hij eraan toe.
‘Laat eens kijken?’ vroeg de ander en hij pakte zonder het antwoord af te wachten
het liedboekje. ‘Middeleeuwen, nee hoor. Op jazz heb ik het niet zo, maar het moeten
ook geen middeleeuwen zijn.’
Ze begonnen een gesprek over de middeleeuwen. Een vrij triviaal gesprek,
tenminste van de kant van de ander. ‘Vooruitgang, Beschaving. Heksenprocessen.
Bijgeloof... Ja, van de tegenwoordige tijd deugt ook niet veel, maar vroeger... nee...’
Sander verdedigde de middeleeuwen. De ander was een tegenstander van alle historie.
‘Alleen om te leren hoe dom ze vroeger geweest zijn... nee.’
De bibliothecaris luisterde mee. ‘Uitstekend,’ interrumpeerde hij.
Sander deed alsof hij verbaasd was: ‘U als bibliothecaris? Geen vijf procent van
deze boeken zijn van deze eeuw.’
De bibliothecaris retireerde onmiddellijk: ‘Ja natuurlijk in de wetenschap. Je
begrijpt eigenlijk niet hoe er altijd nog iets bij kan komen in de wetenschap.’
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Een fraaie bibliothecaris, dacht Sander. Hij moest zijn bibliotheek dan maar dicht
doen.
Het gesprek verliep. Sander keek in de atlas, maar hij had geen rust. De kleine
perkamenten bandjes kregen de overhand. Hij las gedichtjes, zestiende, zeventiende,
achttiende eeuw. Iemand zou eens een bloemlezing moeten maken van gedichten
van onbekende auteurs en auteurs die in geen literatuurgeschiedenis vermeld zijn.
Weer een nieuw plan van Sander Begaas. Hij trok uit zijn kaartsysteem een kaart
waarop nieuwe plannen werden genoteerd. ‘Een geschiedenis van academies en
andere geleerde genootschappen’ stond daar. ‘Wernicke - of de ondergang van het
epigram.’ ‘Thales - of de ondergang van de wijsbegeerte.’ ‘Wie heeft de schroeven
uitgevonden?’ enzovoort.
Het waren allemaal onderwerpen die weinig of niets uit te staan hadden met Sanders
toekomstige boek. En die liederenboekjes had hij heel toevallig ontdekt. Hij was
eigenlijk van plan geweest een moderne editie van Rabelais uit het rek aan de overkant
te halen. Een spinneweb tussen de rekken had hem afgeleid en zijn blik was daarboven
blijven steken op een perkamenten bandje met een rugtitel in Oostindische inkt, die
hij niet kon lezen. Toen had hij de ladder erbij gehaald. Het was niet bij dat ene
deeltje gebleven, want de andere waren net zo aardig. Een uur had hij daarboven op
de ladder gestaan, al striemden de smalle sporten zijn voeten door de zolen van zijn
schoenen heen. Honderd van die dunne deeltjes stonden daar naast elkaar en om in
honderd van die deeltjes ook maar een vluchtige blik te werpen, heb je meer dan een
uur nodig. Het wegblazen van het stof vereist al bij elkaar zeker tien minuten. Toch
waren zijn handen er vuil van geworden.
Tegenwoordig hoef je je handen niet meer na de 12-uur-boterham te wassen.
Zonder boter bestaat vetvlekkengevaar niet meer. Maar als je van die stoffige boeken
naar de boterham overstapt, is het niet overbodig. De bibliothecaris is wat blij dat
hij voor mij niet meer de vuile rommel uit de rekken hoeft te halen, dacht Sander.
Tot aan zijn eerste luisteruurtje had Sander van de bibliotheek alleen de leeszaal
gezien. Maar de week daarna gebeurde het dat
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hij een deel van de Werken van het Utrechtsch Historisch Genootschap moest
raadplegen. Welk deel wist hij niet. En het werk bestaat uit heel veel delen. Wat hij
zocht stond op een linkerpagina helemaal bovenaan en op de rechter begon de afdruk
van een zeventiende-eeuws journaal. De bibliothecaris nam Sander mee naar de
rekken met de Werken van het Utrechtsch Historisch Genootschap, bleef een poos
toekijken en liep weg terwijl Sander nog aan het zoeken was. Sander vond de plaats,
excerpeerde vlug en keek nog even rond in de omringende rekken, trok een deel
publikaties van een geleerd genootschap uit het kanton Vaud uit een rek en vond
daar toevallig iets van zijn gading en hij zag ook van al die andere delen de registers
door, maar daar vond hij niets bijzonders in. Het ene deel nam hij mee en liet het aan
de bibliothecaris zien, maar die gaf er niet veel om te weten wat Sander uit de
bibliotheek naar de leeszaal had meegenomen. Een half uur later moest Sander een
ander deel van het Utrechtsch Historisch Genootschap raadplegen. ‘Ik zal het maar
zelf halen,’ zei hij tegen de bibliothecaris, en die was blij dat hij een keer minder
voor boodschappenjongen hoefde te spelen. Die Sander Begaas was een aardige vent,
maar hij verslond als het ware boeken. Alleen voor hem kon je al de hele dag aan de
gang blijven. ‘Ik breng dat deel zelf wel terug,’ waarschuwde Sander de bibliothecaris
voordat hij naar huis ging. De bibliothecaris vond het best. De andere boeken bleven
op Sanders plaats staan of liggen. Ook zijn kaartsysteem, of althans het grootste deel
ervan.
Sander kwam die dag weer als met vleugels aan zijn voeten thuis. Om het
radioluisteren - dacht zijn vrouw die hem bij de straatdeur opwachtte. Ja, dat klopte
wel, maar dat hij voor het eerst zelf wat uit het magazijn had mogen halen, was ook
niet te verwaarlozen. Hij vertelde het echter niet meteen. Pas enkele dagen later liet
hij zich in het gesprek terloops ontglippen dat hij zelf de boeken bij elkaar zocht. ‘O,
wist je dat niet,’ zei hij nonchalant. ‘De bibliothecaris zou er feestelijk voor bedanken.
Op sommige dagen heb ik honderd boeken nodig. Ik doorzoek bij voorbeeld alle
delen van zo'n tijdschrift systematisch. Of ik loop tussen de rekken door en haal er
het eerste het beste boek uit. Zo doe ik mijn aardigste ontdekkingen. Zo ontdekte ik
bij voor-
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beeld een buitengewoon charmant gedichtenbundeltje, verschenen te Amsterdam in
1783. Ik heb het enkele jaren geleden in de Koninklijke Bibliotheek doorgebladerd.
Auteur onbekend. Het boekje was helemaal uit mijn geheugen verdwenen. Toevallig
zie ik het vandaag in het Huis met de Beelden en ziedaar, naast het titelblad heeft
toch een van de bezitters of een vroegere bibliothecaris de naam van de auteur
geschreven. In de catalogus van de bibliotheek stond het boek dan ook onder die
naam. Het is een vrij bekende achttiende-eeuwer, zijn naam staat ook in ‘Van der
Aa’, maar die bundel wordt door Van der Aa niet vermeld. Ik ga die zaak nog
uitzoeken.’ Over zulke ontdekkingen praatte hij vaak, maar zijn vrouw vond op dat
moment de radioberichten belangrijker. ‘Hoe loopt het met de frontlijn?’ vroeg ze
en de achttiende eeuw is vergeten.
De dag nadat Sander voor het eerst tussen de rekken heeft gestaan, haalt hij weer
een deel van het Utrechtsch Historisch Genootschap; hij vraagt niet eens meer of het
mag. Iets later moet hij iets hebben van de Academie van St. Petersburg. ‘Waar staat
dat?’ vraagt hij de bibliothecaris. Die heeft het druk. ‘Kijk maar zelf in de catalogus!’
‘Rek 113?’ De bibliothecaris legt hem uit waar dat is en Sander daalt de trap af en
haalt zelf het deel op. Van nu af aan zoekt hij zelf in de catalogus de standplaatsen
van boeken en tijdschriften op. Ach wat, catalogus! Hij maakt echte wandelingen
door het gebouw, pikt hier wat op, neemt daar wat mee. Een mooie band, een rare
titel, een buitengewoon formaat, een felle kleur, een vetvlek trekken zijn aandacht
naar een bepaald boek en naast dit boek staat weer een boek en als je er al twee van
de plank hebt genomen, zit er schot in en dan is er geen reden meer waarom je niet
de hele plank zou bekijken en misschien zelfs het hele rek, al kijk je alleen maar naar
titel en vignet.
Daar bij voorbeeld, die kleine leuke Horatius - je bezit er zelf een exemplaar van,
maar dat is juist een reden te meer waarom hij daar zo schalks tussen de lijvige
Plutarchus en de nog lijviger Ovidius staat te gluren als een dwerg tussen twee reuzen
- het is juist een reden te meer om hem als vriend te herkennen en te begroeten, van
de plank te halen, hem open te doen - en kijk eens, de moeite wordt beloond: je hebt
daar toevallig het handexem-
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plaar van Petrus Burmannus te pakken gekregen, en als je de handtekening niet wilt
geloven, hoef je hem alleen maar te vergelijken met bekende handschriften van de
vermaarde achttiende-eeuwse Utrechtse hoogleraar, of je moet zijn schriftelijke
annotaties - door de gedrukte tekst heen - vergelijken met de gedrukte annotaties bij
zijn beroemde uitgave van de klassieken.
Sander neemt het exemplaar mee naar de leeszaal en laat het de bibliothecaris
zien. ‘Met annotaties van de hand van Petrus Burmannus jr.’ moet deze op Sander
Begaas' gezag aantekenen op de kaart in de catalogus.
‘Petrus Burmannus?’
‘Ja,’ bevestigt Sander, ‘dat is die vent die bij het rek met de Werken van het
Utrechtsch Historisch Genootschap staat.’
‘O ja’ - de bibliothecaris was op de hoogte - ‘die met de krullen.’

4
Overal in de bibliotheek stonden levensgrote marmeren borstbeelden, meestal tegen
de smalle kanten van de rekken aan in de middengangen, waar het zo donker was
dat iemand die er geen erg in had er tegenaan kon lopen. Op die manier was bij
voorbeeld Socrates al eens van zijn voetstuk gegooid en een deel van zijn toch al
onbetekenende neus kwijtgeraakt. Enkele van die beelden waren beter geplaatst en
die straalden een smetteloos wit uit, want ze werden door de schoonmaaksters goed
onderhouden. De beelden waren in de negentiende eeuw op bestelling vervaardigd.
Voor een schatrijke parvenu, die lid van het Genootschap was en ze aan het
Genootschap had vermaakt. Over het al dan niet aanvaarden van de collectie was
indertijd nogal wat discussie geweest in het bestuur en men had besloten tot
aanvaarding - hoofdzakelijk omdat de collectie gekoppeld was aan een niet
onaanzienlijk fonds in contanten. De conservator van het Genootschapsmuseum
verzette zich er toen met succes tegen dat de beelden bij hem geplaatst werden - hij
had er geen plaats voor. Zodoende kwamen ze in de bibliotheek terecht. Het waren
er een stuk of vijftig, van Thales tot en met Cuvier, geleerden
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van elke slag. De namen stonden op de voetstukken. Aan het verband tussen naam
en beeld scheen nogal wat te haperen - het was bij voorbeeld duidelijk dat Aristoteles
en Linnaeus verwisseld waren. Andere beelden had men gerust met elkaar kunnen
verwisselen zonder dat het opgevallen zou zijn, want de kunstenaar had zijn
schepselen niet als uitgesproken individuen uitgebeeld. Behalve dan Petrus
Burmannus. Hij zag er zo belachelijk uit dat ieder die een keer het beeld had gezien,
onthield dat het Petrus Burmannus was. Op Sanders projectenkaart stond aangetekend:
‘Een blijspel: P. Burmannus dient aanklacht wegens smaad in tegen
negentiende-eeuwse kunstenaar.’
‘Hij lijkt op Petrus Burmannus’, was een populair gezegde in het Huis met de
Beelden. Men kon zich er trouwens gemakkelijk van overtuigen dat Petrus Burmannus
totaal niet op ‘Petrus Burmannus’ leek, al werd door het tergende realisme van het
beruchte beeld gesuggereerd dat dit wel het geval zou zijn geweest. Met twee
diepliggende kleine ogen onder een rechthoekig voorhoofd staarde Pieter Burmannus
je bestraffend aan. Tussen de scherpe kaken zonder kin zat een aardappelachtige
neus en daaronder een mond met opgestulpte lippen - het leek of Burmannus blies
of sputterde. Dit was schrikwekkend realistisch uitgebeeld, maar de lachwekkende
indruk ontstond door de zachte golven van een statiepruik die dit infernale gezicht
omhulden - een tegenstelling die de lachspieren van tot nu toe elke beschouwer had
geprikkeld (behalve die van een politieagent die toevallig in het Huis met de Beelden
verzeild was geraakt, een poosje voor Burmannus was blijven staan en met een
meewarig hoofdschudden en een ‘Asjemenou’ aarzelend afscheid nam).
‘Petrus Burmannus,’ zei de bibliothecaris dus, maar hij vulde de kaart niet zo aan
als Sander Begaas hem gezegd had. Er waren vaker van die gevallen geweest. Een
Duitse Petrarca - een dikke foliant in varkensleer uit 1564 met mooie houtsneden
was onder de naam van de houtsnijder geregistreerd, en de eerste uitgave van het
Mirakel van Amsterdam was in de natuurhistorische afdeling te vinden tussen de
Geschichte einer Frau, die in ihrem Unterleib ein verhärtetes Kind 22 Jahren getragen
hat en een determineerboekje van vlinders en motten.
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‘Eigenlijk hoort dit boekje in het museum,’ zei Sander. Maar dat deden ze toch niet.
Ze plaatsten het in een glazen sleutelkastje, tussen vijftiende-eeuwse drukken en
andere rariteiten, dat, sinds Sander Begaas in de bibliotheek aan het snuffelen was,
gepromoveerd was tot een soort kleine schatkist, waarvan de sleutel bewaard werd
op een plaats die alleen Sander, de ambtenaar van de handschriftenafdeling en de
bibliothecaris kenden. Het opnemen van een boek in deze verzameling ging altijd
gepaard met een zekere plechtigheid en een ritueel dat allengs vaste vormen aannam.
Over het inlijven van een rariteit in deze keurcollectie ontstond soms meningsverschil
tussen Sander Begaas en de ambtenaar van de handschriftenafdeling, die minder
geestdriftig was dan Sander en soms ontdekte dat er in het onderhavige exemplaar
een bladzij ontbrak of die een boek dat Sander in verrukking bracht, in bedekte termen
een prul noemde. De bibliothecaris echter besliste als Sander voet bij stuk hield steeds
ten gunste van Sander, en de ambtenaar van de handschriften was geen spelbreker
en deed aan de plechtigheden mee, ook als hij zijn zin niet had gekregen. Er werd
dan een bord ‘gesloten’ aan de deur van de leeszaal naar de kamer van de
bibliothecaris gehangen en wanneer de erratoloog toevallig bij een dergelijke
gelegenheid de leeszaal binnenviel en het bord zag, zei hij schamper: ‘Ze zijn weer
aan het bidden.’ Een wrok die hij niet verborg, dreef hem heen en weer door de zaal
en wanneer hij bij de kamer kwam, trommelde hij op de vensterbank. Wanneer de
deur ten slotte openging, behandelde hij het driemanschap als kinderen die een dode
kikker of vogel plechtig hebben begraven en die op de vraag waar ze vandaan komen,
de ogen neerslaan en blozen omdat ze niet zeker weten of wat ze gedaan hebben
verboden is. Sander had de erratoloog wijsgemaakt of geprobeerd wijs te maken dat
ze naast de sleutel van het glazen kastje een oude kruik Bols verborgen hadden en
dat de inlijving van een boek in de heilige collectie bezegeld werd met een glaasje
uit die fles. Deze fles werd een soort symbool voor ieder lid van de luisterclub en
het hele Huis met de Beelden. Net als de erratoloog wisten ze niet wat er van waar
was. Maar de anderen kon het niets schelen. De erratoloog was een agnost. Hij
geloofde nergens in, ook niet
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in die fles. Maar die fles was juist het struikelblok van zijn ongeloof. De fles was
voor hem wat voor een godloochenaar God en het paradijs zijn. Je zou iets kunnen
verspelen door niet te geloven in hun bestaan. De fles was voor de erratoloog God
en het paradijs. ‘Als de fles nu toch zou bestaan, als Sander nu eens niet loog en de
plechtigheid achter de deur met een neutje voor elke deelnemer besloten werd.’
‘Geloof is tot alles in staat,’ zei eens een van de redactie-ambtenaren in het
luisterclubje.
‘Hartstochtelijk geloven,’ zei Sander, ‘je moet in een Bols geloven of je hebt hem.’
Hij had tot de redactie-ambtenaar gesproken alsof hij hem voor de mal wilde
houden. Maar allen keken knipperend naar de erratoloog, die tussen de gordijnen
door uit het raam keek. Iedereen in het Huis met de Beelden kende het probleem
waarmee de erratoloog worstelde, maar niemand liet het hem merken. De één
spiegelde zich aan de ander en oefende zich aan zijn voorbeeld in de tactiek van
schampere opmerkingen die de erratoloog op zijn gevoeligste plek moesten raken alle opmerkingen zo gestileerd dat ze niets met de erratoloog te maken schenen te
hebben en juist daarom raak waren. Alleen de dove conciërge was niet in de
samenzwering betrokken. Geheel argeloos maakte hij eens, toen hij voor de erratoloog
opendeed een opmerking van ‘Na de oorlog is het weer pimpelen’, en bij al zijn
doofheid merkte hij dat hij de wind van voren kreeg, alleen wist hij niet wat hij
misdaan had. Bij het eerstvolgende opendoen trachtte hij zich te excuseren maar
daarmee joeg hij de erratoloog nog meer tegen zich in het harnas. Sindsdien was er
vijandschap tussen die twee. ‘De dove,’ zei de erratoloog. ‘De...’ zei de conciërge
en deed met zijn vuist bij zijn mond en het hoofd achterover of hij een glaasje ledigde.

5
Voor het glazen kastje tot schatkamer voor incunabelen en andere kostbaarheden
werd gewijd, was het een bergplaats geweest voor een stel sleutels die aan spijkers
hingen. Boven elke spijker
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stond een nummer, en hetzelfde nummer hing geponst aan de sleutel. De bibliothecaris
wist maar van één sleutel waar hij op paste. Het was de sleutel van een vertrek dat
in de vorige en in het begin van onze eeuw nog als bestekamer dienst had gedaan.
De pleestoel stond daar nog en het rook er nog naar turfmolm - aan het einde van de
bezetting toen de riolering niet meer functioneerde, is dit ouderwetse meubel trouwens
nog gebruikt. Van de andere sleutels wist de bibliothecaris niets en ook geen van de
andere ambtenaren wist er iets van, ook niet die van de handschriften die in de
bibliotheek de voorganger van de tegenwoordige bibliothecaris was geweest.
Een sleutel is een voorwerp dat je onverschillig laat, ook als hij er zo geraffineerd
uitziet als die ouderwetse exemplaren met de kruisvormige sneden in de baard. Een
sleutel verraadt nooit op welk slot hij past.
‘Ik heb er wel vijftig thuis en ik gooi ze niet weg, in de hoop dat de sloten waar
ze bij horen zich op zekere dag als het ware vanzelf presenteren,’ zei Sander, ‘maar
soms geloof ik in plaaggeesten die sleutels aanmaken, enkel sleutels, zonder slot, en
ze door de schoorsteen of ik weet niet op welke manier in je huis strooien.’
De erratoloog was een en al wantrouwen zodra Sander begon te praten. Er zou
een geheime symbolische betekenis schuil kunnen gaan achter de woorden ‘slot’ en
‘sleutel’ en achter die paradoxale opmerking. ‘Sloten en sleutels,’ zei hij, ‘zijn een
uitvinding van theologen’ en hij deed de anderen die zijn woorden niet begrepen,
versteld staan.
‘Nee, een uitvinding van de slotenmakers,’ was het antwoord van de gereformeerde
redactie-ambtenaar, de enige die de onuitgesproken redenering van de erratoloog
had meegedacht. Hij oogstte een lachsucces. Zoiets lukte hem niet vaak en hij moest
meelachen, iets dat hij ook niet vaak deed.
Daarmee was het gesprek over de sleutels afgelopen en Sander Begaas borg ze op
in het sigarenkistje waarop ‘50 Medinos’ stond en een plaatje met een ridder op een
strijdbaar ros was geplakt.
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6
Een tijdje na zijn introductie in het luisterclubje deed Sander Begaas zijn eerste nog
schuchtere stappen tussen de rekken in het Huis met de Beelden. Als hij iets nodig
had, bladerde hij in het kaartsysteem van de catalogus, hij haalde de boeken zelf en
bracht ze zelf terug naar de rekken. Moest hij veel delen van een tijdschrift of
verzamelwerk raadplegen, dan deed hij het bij de rekken. Zijn verblijf bij de rekken
duurde met de dag langer en in de tijd dat ons verhaal begint, bracht hij er soms uren
door, uren van kruistochten door de boekenwereld. Hij sleepte nog steeds boeken
naar de leeszaal, maar tien keer zoveel bladerde hij ter plaatse door. En de boeken
die hij niet opendeed, die hij alleen maar streelde met zijn handen of ogen, waren
hem even dierbaar en vertrouwd als die hij met de pen in zijn hand en zijn
kaartsysteem naast zich excerpeerde. De grote perkamenten band met de onleesbare
inkttitel op de brede rug bij voorbeeld - hij keek elke keer verliefd maar toch berustend
naar die band. Hij kende nu elke deuk en elke vlek in het perkament, hij kende de
inkttekens zo goed dat hij ze na had kunnen tekenen wanneer hij aan de tafel in de
leeszaal zat, maar hij deed geen moeite meer ze te ontcijferen en hij nam het boek
ook niet van zijn plaats.
Meestal kon hij zich niet beheersen wanneer hij een merkwaardige band zag, of
wanneer de plank waar hij mee bezig was, nog afgewerkt moest worden - steeds
weer een boek pakken en dan nog een - en wanneer hij de rekken verliet, werd hij
toch door het een of ander, rechts of links van zijn weg, vastgehouden en gevangen.
Bij de dikke perkamenten band beheerste hij zich. Die naderde hij niet met zijn hand,
want hij hield van hem, en een stem in hem, die hij vertrouwde, riep hem toe dat hij
zó van hem moest blijven houden. De band was als de boom der kennis die de diepste
wetenschap beloofde en die tevens dreigde met de verbijsterende ontgoocheling te
weten dat je naakt was.
Sander haalde, zonder een ogenblik te aarzelen, deel 13 van een tijdschrift uit een
rek - ook op een vrijdag de dertiende - hij ging onder de boekenladders door en liep
rustig verder als hij ergens struikelde, wat nogal vaak gebeurde. Waarschuwingen
van
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buiten erkende hij niet, maar hij geloofde in inwendige stemmen, vooral als ze niet
bevalen maar verboden, want hij helde altijd over naar lijdzaamheid als hij tussen
doen en niet-doen moest kiezen. Behalve bij de boekenrekken. Daar aarzelde hij heel
zelden. Hele rekken werkte hij af. Het kwam niet meer in hem op bepaalde literatuur
te zoeken. Hij zat zo lang in de magazijnzalen bij de boeken dat hij geen tijd meer
had om de boeken die hij van zijn tochten meebracht naar de leeszaal door te nemen.
Ten slotte kwam hij meestal zonder boeken terug in de leeszaal - hij kwam er enkel
om van daaruit naar de rommelzolder of naar huis te gaan. Wanneer hij aankwam,
deponeerde hij er zijn tas, groette de bibliothecaris, als die er al was, en vervoegde
zich bij de boeken om met zijn snuffeltocht door te gaan waar hij de dag tevoren
opgehouden was. Soms schatte hij de weken of maanden die hij nog nodig had om
de hele bibliotheek te leren kennen, maar zodra hij weer wat boeken ingekeken had,
begreep hij dat hij - als hij er dan eindelijk mee klaar was - opnieuw zou moeten
beginnen, elke keer dieper doordringend, steeds minder oppervlakkig. Wat wist hij
nog van Karel van Mander en Anthonis de Roovere? Van Houwaerts Lusthof der
Maeghden wist hij alleen dat Plantijn het werk in 1583 had gedrukt in vier delen,
met merkwaardige lettertypen die op geschreven schrift leken; van Anna Bijns wist
hij dat haar werk fraai gebonden was in geurend leer, met het wapen van Antwerpen
in goud op het voorplat en de Vlaamse Leeuw op het achterplat. Met volle teugen
genoot hij op de heen- en terugweg van het toekomstige plezier de gedichten van
Catullus eens na te lezen in de bekoorlijke 12o editie - vroeger had hij er heel wat
van uit zijn hoofd kunnen reciteren, maar het lukte niet meer, enkel het ritme was er
nog, als muziek zonder woorden. Thuis zou hij wel eens nakijken welk woord in die
lacune hoorde - dacht hij, maar hij deed het niet. Hij moest immers die Catullus in
12o lezen en daarvoor had hij op het ogenblik geen tijd. Want Catullus in 12o stond
in het Huis met de Beelden en wanneer Sander daar van 9 tot 5 was, had hij de tijd
niet om Catullus of wat dan ook te lezen. Van 9 tot 5 snuffelde hij, ruimde hij rekken
uit en in, deed hij ontdekkingen (en luisterde hij naar de verboden nieuwsberichten).
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Met de eerste zaal van de tweede verdieping was hij nu haast klaar. Alleen het rek
bij de tussenmuur moest nog, schuin tegenover Petrus Burmannus junior. Toen Sander
daar de eerste boeken uit het rek had gehaald, viel hem de lambrizering achter het
rek op. Hij keek om, maar overal was de muur onbekleed, alleen hier achter het rek
zat hout. Hij onderzocht de muur vanuit de doorgang naar de andere kamer. Ook
daar was de muur onbekleed. Maar de muur leek dik, veel te dik voor een tussenmuur.
En ineens was het hem duidelijk: er was geen lambrizering achter de boeken, maar
een ingebouwde kast. Hij smeet een massa boeken uit het rek, ontdekte het sleutelgat,
rende naar de kamer van de bibliothecaris (die kwam pas om tien uur), kwam terug
met het sigarenkistje en probeerde de sleutels. Zowat de tiende paste, het slot knarste,
de kastdeur ging open. Ongeveer een centimeter, toen stuitte de deur op het rek.
Sander liet zich op een stapel boeken zakken. Hij hijgde. Het zweet gutste van
zijn voorhoofd. Hij was misselijk, hij zag rode en groene spookbeelden voor zijn
ogen. Zijn hoofd suisde. De boekenrekken draaiden om hem heen en in hem draaide
iets als een pierement en klopte tegen de wanden van zijn schedel. Uit een oneindige
verte zag hij boeken op zich afkomen die dreigend uitdijden en voor hem ontploften.
Loeiend vlogen ze op hem af en met de regelmaat van zijn polsslag ontploften ze,
en daartussen hoorde hij de stem van de erratoloog die hem als een knockout geslagen
bokser tussen de touwen uittelde. Bij elke tel sloeg hij hem met de stopwatch voor
zijn hoofd. Hij telde en er kwam geen eind aan. Opengeslagen boeken kwamen
aanvliegen en ze klapwiekten of ze bruine vogels waren. Ze vlogen in de rondte om
hem heen, eerst onstuimig en allengs majestueus als reigers, haast zonder de vleugels
te bewegen. Toen was het hem of hij in een weiland lag en grote witte vogels,
reusachtige vellen papier neerstreken om hem toe te dekken. Zacht tikte de stopwatch
van de erratoloog als het kabbelen van een vaart met een roeiboot. Boeken en boekjes
stroomden voorbij en Sander zag zichzelf door de vloed waden. Hij leek op Dorus
Rijkers met zijn zuidwester en hij droeg een roeispaan als een geweer op de schouder.
Af en toe bukte hij om een handschrift of een incuna-
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bel te redden eer ze in de grote stroom verdronken. Dan schreed hij weer verder en
zijn lichaam golfde op en neer alsof de grond ritmisch bewoog. En in de maat van
de golven zongen mannenstemmen, soms dichtbij, soms in de verte, begeleid door
het stampen van marcherende kolommen, iets op de wijs van ‘Amaryllis, ai, waer
draelt gij?’ - Sander wist ineens hoe hij de muziek moest lezen en hij zocht een
potlood. Maar het potlood dook steeds weer onder in de deining, het was hem een
golf voor, en omdat hij zich niet anders kon bewegen dan volgens het op-enneergaan
van de stroom, bleef het potlood onbereikbaar. Hij stak zijn arm uit, maar die ging
net zo op en neer alsof hij los op de vloed dreef. Aan de horizon kwamen donkere
stippen op die groeiden tot een vloot van roeiboten en de roeiers riepen ‘Ave Caesar,
morituri te salutant’, maar degene die aldus begroet werd was de bibliothecaris, die
door de golven stapte en de buik van een der galeien met een sleutel in de vorm van
een anker ontsloot. Daar kropen incunabelen uit met getijgerde perkamenten banden,
halfontrolde bullen, die als rupsen kropen en hun zegels achter zich aan zeulden,
ganzepennen vlogen op en giechelden, en Pieter Burmannus stak er twee achter zijn
oren - achter elk oor een - en ze verdwenen haast in zijn pruik; een nam hij er in zijn
mond om op te kauwen.
Sander staat op. Hij wankelt weg, staat zoekend bij de rekken, tuimelt naar de
leeszaal. Af en toe blijft hij staan, veegt met de rug van zijn hand over zijn voorhoofd
en ogen, kijkt terug naar het laatste rek, maar gaat toch hoofdschuddend verder.
‘Wat ziet u eruit,’ zegt de bibliothecaris.
‘Ik heb nog niets gegeten,’ zegt Sander. Hij laat zich op zijn stoel zakken, morrelt
aan het slot van zijn tas en begint zijn boterhammen uit te pakken. Het klopt trouwens
niet.
‘U werkt te veel,’ diagnosticeert de bibliothecaris, maar Sander, die op zijn brood
zit te kauwen, vindt van niet. Hij heeft nog nooit zo weinig gewerkt als nu - bedoelt
hij.
‘Dat is het hem niet,’ beweert de bibliothecaris, ‘u moet in de buitenlucht.’
‘Meneer, ik ben elke dag op zijn minst anderhalf uur in de buitenlucht, drie kwartier
heen en drie kwartier terug, samen ander-half uur. Ik mag toch niet trammen!’
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Dergelijke argumenten overtuigen de bibliothecaris. Gewoonten die uit de Duitse
bezetting voortvloeien, zijn als het ware metafysisch verankerd. Bovendien kan je
op zo'n argument altijd antwoorden: ‘Als we ze maar vast kwijt waren.’ Zodoende
wordt van de slechte gelaatskleur van de heer Sander Begaas de brug geslagen naar
de wereldgeschiedenis.
Sander is niet in staat zijn plaats te verlaten. Als hij druk bezig is, gebeurt dat
anders ook wel eens, maar daarvan kan nu geen sprake zijn. Zijn hersens zijn een
homogene massa in een nauwkeurig begrensde hoek, een aangespoelde kwal die op
geen prikkel meer reageert. Hij prikt met zijn nagels in zijn hoofdhuid. Die is nog
niet gevoelloos, maar je hersenen breng je met zulke methoden niet weer aan de
gang. Hij probeert zich de kaart van Europa voor te stellen; dat doet hij soms 's
ochtends in bed als hij niet goed wakker kan worden. Ten slotte blijft hij maar suffen,
in boeken bladeren, zijn kaartsysteem nazien, op zijn nagels bijten, die het licht dof
weerkaatsen, en weer suffen. Het duurt ongeveer een uur. Dan begint hij te werken.
Veel is het niet. Hij heeft ook niet de boeken op zijn plaats die hij eigenlijk moet
hebben, maar hij kan niet opstaan. Hij zou al lang naar huis zijn gegaan, als hij dan
niet de uitzending van 12 uur zou missen. Het zou de eerste keer zijn. Hij is gek op
nieuwsberichten en bovendien is hij een slaaf van zijn gewoonten en hij haat het te
moeten zeggen: ‘Het zou de eerste keer zijn, dat...’ Dan nog liever zitten suffen.
Maar na het luisteruurtje gaat hij naar huis - dat heeft hij zich vast voorgenomen.
De berichten waren niet veel zaaks die middag. Discussie was er niet, want Sander
was niet in de stemming. Dus kon hij best naar huis gaan. Maar voordat hij ging,
schoot hem te binnen dat hij het boekenrek waar hij die ochtend mee bezig was
geweest, nog moest opruimen. Er had nog niemand aangezeten en de boeken lagen
er nog net zo bij als hij ze eruit had gesmeten. Petrus Burmannus jr. keek er
minachtend op neer, maar hij had geen ganzepennen in zijn pruik. Wat ben je te
benijden - dacht Sander, maar hij wist niet precies waar hij Petrus Burmannus om
benijdde. Zijn hersenen waren er op het ogenblik niet op berekend om
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dat vast te stellen. Maar omdat hij op de vraag waar hij Burmannus om benijdde,
toch een antwoord moest hebben, zei hij tegen zichzelf: ‘Omdat hij een Ariër is.’
Sander voelde wel dat dat een banaal antwoord was, maar dat kon hem op het ogenblik
niets schelen. Alleen het grijze hout van de open kastdeur achter het rek deed hem
ergens aan denken. Hij tikte er eventjes tegen aan en de deur schommelde. Hij scheen
niet precies te weten wat het betekende, en hij zette de boeken weer in het rek, hier
één en daar één, zonder op de nummers te letten. Hij zette het kistje met de sleutels
achter de boeken, want hij had geen zin om het nog naar de leeszaal terug te brengen
- hij had immers al zijn overjas aan en zijn hoed op. Hij slenterde naar de uitgang,
maar bij Catullus bleef hij staan. Vanmiddag bij een kopje thee zou hij er zo aardig
in kunnen lezen. Hij mocht niets meer uit het Huis met de Beelden lenen - besluit
van het Bestuur, het speet de bibliothecaris heel erg, hij was zo verlegen geweest als
iemand die van een ander geld wil lenen en zoiets nog nooit eerder heeft geprobeerd
- affijn, als hij niet officieel mocht lenen, deed hij het maar clandestien. De
bibliothecaris zou het vast goedkeuren. Sander stak de aardige 12o-Catullus in zijn
borstzak - morgen breng ik hem terug - en vertrok.
Hij kwam doodop thuis en ging meteen naar bed. Catullus zat in zijn borstzak en
bleef daar enkele dagen tot mevrouw Begaas hem eruit haalde en tussen Sanders
boeken plaatste. Want toen Sander zich de volgende dag volgens de gewoonte naar
het Huis met de Beelden begaf, had hij toevallig een ander pak aan.

7
Sanders boekenkoorts was een beetje aan het bedaren. Hij haalde uit de magazijnen
precies wat hij nodig had en bewerkte dat in de leeszaal met het kaartsysteem waar
zijn boek uit moest groeien. Boeken groeien - zei hij soms - net als mensen, dieren,
bomen. Je maakt plannen, evenals ouders die hun eerste kind verwachten, maar het
helpt niets. Vanaf de eerste conceptie luistert een boek naar zijn eigen wetten. Aan
een boom kun je meer
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snoeien dan aan een boek. En hoe verder het boek zich ontwikkeld heeft, des te meer
verzet het zich tegen beïnvloeding.
‘U wilt zeker beweren dat een boek ook een ziel heeft’ - dat zei toevallig niet de
erratoloog, maar de gereformeerde. Sander had de erratoloog gemakkelijk van repliek
kunnen dienen. De strenge toon waarop het verwijt gemaakt werd, verwarde hem.
Mocht hij, die steeds zo hoog van de toren blies als over mens en mensheid werd
gesproken, dode boeken met levende mensen vergelijken? Zo was het verwijt bedoeld.
‘Ik heb niet gesproken over het dode boek,’ excuseerde hij zich - ‘niet over boeken
die geschreven, gedrukt, gebonden, gecatalogiseerd zijn - die zijn immers alleen nog
de mummies van zichzelf, die hebben enkel nog een verleden, maar geen toekomst;
behalve dat ze nog wat vlekkiger en geler zullen worden. Ik had het over de boeken
die ontstaan.’ Maar voordat hij de zin af had, zocht hij naar nieuwe excuses, want
het verwijt had hem onzeker gemaakt; hij overzag zo snel niet of het misschien niet
gerechtvaardigd was, maar hij voelde wel dat hij iets misdaan had, al was het dan
niet precies dat wat de ambtenaar van de redactie hem verweet. Want soms kunnen
ook ongerechtvaardigde verwijten je schuldbewustzijn aanwakkeren.
Op de weg naar huis bleef hij vaak staan en verborg dan zijn peinzen achter het
staren in een onbelangrijke etalage; maar van het verbergen kwam verdrijven. De
etalages hielden hem bezig en wanneer zijn belangstelling in een staar-voorwerp
geweken was, wist hij niet meer welke overpeinzingen hem genoodzaakt hadden bij
die winkel te blijven stilstaan. Twee keer gebeurde het dat een fietser hem ‘sufferd’
nariep en thuis kwam hij nog dromeriger dan anders aan en pas het navertellen van
het oorlogs-nieuws bracht hem weer op gang.
Enkele dagen bleef Sander nog in het Huis met de Beelden bezig met zijn gewone
werkzaamheden die bij het boek in wording hoorden. Hij zat achter zijn kaartsysteem
en liep slechts af en toe naar de rekken waar hij iets van nodig had. Maar op een
maandagochtend stevende hij, toen hij de trap opkwam, op de zaal af waar Petrus
Burmannus stond en op het rek waar hij toen de boeken had uitgesmeten. Hij haalde
het rek leeg, alle planken,
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maar iets ordelijker dan toen. Hij trok het lege rek centimeter voor centimeter van
de muur, tot de kastdeur zover openging, dat hij door het rek heen de kast in kon
kruipen. De kast was leeg op wat gele vellen papier na die achttiende-eeuws leken.
Sander had gemerkt dat de kast niet diep genoeg was voor de hele dikte van de
tussenmuur. Nadat hij weer uit de kast was gekropen, het rek op zijn oorspronkelijke
plaats had teruggeschoven en de boeken er behoorlijk in had geplaatst, onderzocht
hij de andere kant van de tussenmuur - in de volgende zaal bij de Aristoteles die op
Linnaeus leek. Daar stond weer een rek en achter het rek zat een kastdeur. Het
sleutelgat zat precies achter een plank. Sander moest dus eerst het rek leeghalen allemaal werken van de Petersburgse Academie uit de achttiende eeuw. Het
opzijschuiven van het rek ging vrij vlug - hij kreeg er al ervaring in. De eerste de
beste sleutel scheen op het slot te passen toen hij hem erin stak, maar het lukte hem
niet de sleutel om te draaien. Na veel passen en meten bleek de kast niet op slot te
zijn. De deur klemde, hij rukte hem open en toen zakten een stuk of vier lijvige
banden in folio uit de kast. Hij trok ze door het rek en andere delen zakten er
achteraan. Het was nogal lastig al die boeken uit de kast te halen, want ze zaten elkaar
als het ware dwars. Toen de situatie overzichtelijker was geworden, kroop Sander
zelf in de kast en haalde de laatste delen te voorschijn.
De buit bestond uit een stuk of dertig boeken, leren foliobanden. Sander poetste
ze met zijn zakdoek op, het rode marokijn, het gemarmerde kalfsleer, het bleke
varkensleer, het zwarte, het donkerbuine, het groene, de zilveren hoeken en randen
en de kunstig geciseleerde klampen van zilver en goud, de platen en het ingelegde
metaal op de deksels en de ruggen. Af en toe stond hij op, hield een band in het
daglicht om hem te keuren, wreef nog eens over een doffe plek tot alles weerkaatste
en tintelde. Hij zette de banden op een rij naast elkaar, om de ruggen in hun
schitterende verscheidenheid als een eenheid te zien, en hij beschouwde ze weer
afzonderlijk, elke band en vooral die dikke band die geheel uit zilver scheen te
bestaan, een overweldigende dwaaltuin van kronkellijnen en zwierige bogen
waartussen het donkere leer alleen nog als bescheiden achtergrond geduld werd.
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Wat er in die boeken stond - Sander scheen er niet benieuwd naar te zijn. Die boeken
waren immers alleen maar banden, schitterende banden met een inhoud die,
bescheidener gebonden, even waardevol of nog waardevoller kon zijn.
Het waren vooral bijbels. Statenbijbels, Franse bijbels, Lutherbijbels, King James
bijbels. Bijbels die eerbied moesten wekken door hun formaat en die door hun grote
letters leesbaar moesten zijn bij elke verlichting. Geen bijbels die je in je zak bij je
draagt. Hij deed ze toch open - het waren niet allemaal bijbels en ook de bijbels
waren van binnen iets meer dan bijbels. Er stonden hele verhalen in: van twee mensen
die gingen trouwen, van hun kinderen - wanneer ze geboren werden en wanneer
gedoopt -, van een schip dat iemand uitrustte en dat God moest beschermen en
beschermde, van een huis dat hij kocht, van een epidemie waarvoor hij gespaard
bleef, van een brand die de halve stad vernielde, van een plundering waaraan het
huis ontsnapte, van grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen, van ziekten en
sterfgevallen. Een geslacht dat uitsterft, nieuwe namen, op een veiling gekocht, weer
een veiling, en dan breekt de reeks aantekeningen af. Sinds vijftig of honderd jaar
lag het boek hier in de kast en Sander was de eerste die de klampen losmaakte en er
in bladerde.
Het zijn niet allemaal bijbels. Het mooie vlinder- en rupsenboek van Merian is er,
Wagenaar is er, een Frans geschiedeniswerk over de Hugenoten; maar toch zijn het
allemaal banden die schitteren van het zilver en goud, de pronkstukken van de
boekenliefhebbers en de grote nummers van de boekenveilingen - gespannen kijkt
het publiek naar de twee kemphanen die tegen elkaar opbieden, telkens 50 gulden
meer en ten slotte gaat er een derde mee strijken die er in koelen bloede duizendjes
voor neerlegt. Maar Sander houdt niet van de opgedirkte parvenu's onder de boeken,
al heeft hij net nog het zilver en goud gepoetst, hij houdt niet van die grote formaten,
van die boeken die je niet op je gemak kunt lezen, en van al dat goed waarvan je je
geen ogenblik kunt verbeelden dat je er zelf de eigenaar van was. Hij ruimt weer op,
hij sluit de kast, maar de boeken zet hij er niet in. Hij schuift het rek aan. Hij vult het
rek. En dan schiet hem te binnen dat hij de bibliothecaris moet waarschuwen. De
biblio-
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thecaris is er niet. De glazen kast zou trouwens te klein zijn voor die overvloed aan
mooie boeken. Men zou een nieuwe schatkamer moeten stichten om die boeken
onder te brengen. Sander bergt de boeken voorlopig in de rekken op, niet op onbezette
plaatsen, want die zijn er nauwelijks, maar liggend achter de boeken die in de rekken
staan. Hij zal de bibliothecaris aanstonds met de oude nieuwe aanwinsten verrassen.
Hij zal elk boek afzonderlijk onder zijn ogen brengen - dat is veel indrukwekkender.
Of hij zal eerst nog de andere tussenmuren inspecteren, misschien zijn daar ook
kasten, misschien bevatten die kasten ook boeken, misschien even waardevolle als
deze kast, en dan zal hij de bibliothecaris de hele buit ineens overhandigen, uit alle
kasten samen. Dat zou nog meer indruk wekken. Als de bibliothecaris hem maar niet
verrast wanneer hij hier het terrein doorvorst. Maar de bibliothecaris komt hier haast
nooit en wanneer hij werkelijk komt, dan valt het hem toch niet op dat het nieuw
ontdekte schatten zijn waarmee hij, Sander, net bezig is. Hij moet alleen maar gewoon
doen, niet opgewonden zijn, dan zal de bibliothecaris nergens op verdacht zijn. Maar
wees eens niet opgewonden als je banden ontdekt die schitteren van goud en zilver
of misschien nog schatten waarvan de inhoud het uiterlijk overtreft.
Sander onderzoekt de tussenmuren. Overal op deze verdieping zijn er kasten achter
de rekken. Straks zal hij nog op de andere verdiepingen kijken. Zal er in de andere
kasten ook nog iets zitten? Vermoedelijk. Sander is benieuwd, maar kalm. Hij zal
bij elke deur kalmer worden, zoals een jager in Afrika of India na zijn eerste leeuwen
of tijgers die hij geschoten heeft. Wie op groot wild jaagt, moet kalm zijn of het wild
jaagt op hem. Sander jaagt op boeken, maar hij zal de boeken nooit toestaan dat hij
hún buit wordt. Boeken hebben geen ziel als je hun geen ziel toekent - de
gereformeerde heeft gelijk.
Eventjes moet Sander weer een van de bijbels voor de dag halen. Daarin staat een
heel verhaal opgetekend door een van de eigenaren van het boek: Het geschiedde in
het jaer, het 1675e na de Geboorte van Onsen Verlosser, dat te Amsterdam het Water
stong totter Waag op de Dam, de Ydijck zijnde bezweken, op
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de Derde Dag dat de Noordwesterstormen - onleesbaar - Alsoo tusschen Naerdingc
ende Muyden veel Land is overstroomd ende veel Menschen gedoodt ende daer was
luttel Hulpe - onleesbaar - ende tusschen Wieringen en Zijpe...
Sander zet het boek weer weg. Het is radiotijd. De bibliothecaris is niet gekomen.
Hij zal wel ziek zijn. Wie naar de bibliotheek wil, wordt bij de deur weggestuurd;
alleen bevoorrechten zoals Sander Begaas en de erratoloog worden steeds doorgelaten.
Maar ook de erratoloog is niet aanwezig. Alleen Sanders tas ligt in de leeszaal. Hij
haalt er zijn boterhammen uit om ze mee te nemen naar de rommelzolder. De
uitzending is niet bijzonder interessant, maar omdat het de eerste van de maand is,
sommen ze op hoeveel dorpen de Russen gedurende de vorige maand bevrijd hebben,
hoeveel tanks vernield zijn, hoeveel ton bommen de RAF en de Amerikanen boven
Duitsland hebben gegooid. Dat is de zogenaamde routine-oorlog. Je kunt erover
discussiëren of het het ware is, maar dat wordt een routine-discussie. En daarbij het
routine-weer - je voelt het door de gordijnen - miezerig, nat maar noch voor een echte
regen noch voor een dichte nevel genoeg nattigheid en miezerigheid. En straks begint
weer het routine-werk: boeken doorbladeren, kaarten invullen. Sinds hij weer met
die bezigheid is begonnen, is het één en al sleur geweest en ook geen aanduiding van
nieuwe gezichtspunten.
Zo is het hele gedoe tegenwoordig - zanikt hij aan zijn eigen hoofd, zodra het
radionieuws minder opwindend is. Zo doen ze allemaal, maar alleen wie een ander
plagen wil, laat het naar buiten blijken. Echt wat voor de erratoloog. Maar als die
hier was, zouden de anderen zich tenminste opwinden over zo'n défaitist. De
erratoloog is er niet en wat de ene halfslachtig optimistisch beweert, kan de ander
even halfslachtig optimistisch beamen. De oude meubelen begeleiden de doffe
geluiden met een zuchtende muziek, de vloer steunt aarzelend en verlegen, de
miezerigheid lijkt door alle reten de rommelzolder binnengedrongen. Alleen het
radiotoestel blinkt in zijn mahonie-politoer als een schitterende victorie.
Zo glimt de Tauler in marokijn - denkt Sander en hij denkt aan die spiegelglad
gepoetste en gepolijste weelde beneden.
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‘Waar denkt u aan, mijnheer Begaas?’ vraagt de Brabander hem en hij stoot Sander
met zijn elleboog aan. Sander meent dat de andere redactie-ambtenaar hem scherp
monstert.
Ben ik er verantwoordelijk voor dat we hier zo miezerig bij elkaar zitten, denkt
Sander.
Ja natuurlijk u, denkt de calvinist terug - meent Sander. Ben ik voor het leven in
de brouwerij verantwoordelijk? Ja, u.
‘Waar zitten we hier eigenlijk voor?’ vraagt Sander hardop, maar met een
stembuiging alsof het hem al spijt het gezegd te hebben.
‘Weet u dat niet?’ zegt de nuchtere Hollander. ‘Ik zou er eens over nadenken,’
gaat hij door. Hij staat op en je kunt zien dat hij blij is zijn ledematen te kunnen
strekken. Het is voor de anderen het teken om eveneens op te staan.
‘Daar zal de afloop van de oorlog inderdaad niet van afhangen of wij hier bij elkaar
zitten te redekavelen,’ zegt de katholiek.
‘Inderdaad,’ zegt zijn collega.

8
Sander denkt erover na. De hele middag loopt hij met zijn gepeins door de leeszaal.
Hij kijkt nog even in de catalogus of de in de kast opgesloten schatten daar
aangetekend zijn. Natuurlijk niet. Ze hadden trouwens ook geen stempels. Maar er
zijn veel boeken in het Huis met de Beelden, waaraan je niet kunt zien dat ze daar
thuishoren. Sander bladert in de catalogus, maar zonder belangstelling. De banden
glimmen niet meer. Wat in de boeken staat, is belangrijker dan de schone schijn.
Sander houdt niet van schone boeken. Hij denkt aan boeken uit zijn kindertijd, de
sidoerim en machsoriem en de foliodelen van de Amsterdamse talmoed bij oom
Leizer. In de talmoed staat: ‘Waar drie in Gods naam vergaderd zijn, is God in hun
midden.’ Soms zijn we in Gods naam vergaderd. En soms vervelen we ons.
Sander denkt daar een hele week over na en op de rommelzolder wordt er dagelijks
over geredetwist. Redetwisten waar allen het met elkaar eens zijn. Ook de
gereformeerde, die zwijgt. Ook
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de erratoloog, die venijnig tegensputtert. En de Roomse, die er gretig op ingaat. Waar
drie in de naam van vaderland en vrijheid vergaderen, zijn vaderland en vrijheid in
hun midden. Het is niet nodig dat ze een plan beramen om de banden van
Wehrmachtauto's door te prikken, het is niet eens nodig dat ze naar de verboden
radio zitten te luisteren. De melkboer die je bij de deur zegt ‘het gaat goed’ als het
goed gaat, en je het knarsen van zijn tanden laat horen als het niet goed gaat, doet
even belangrijk illegaal werk. Het bovengrondse vaderland is breder en belangrijker
dan het ondergrondse.
De rommelzolder hoort bij het bovengrondse, vier hoog. Daar wordt elke middag
in verwoede discussies het vaderland gered. Tot de uitslag van de oorlog kunnen ze
geen bijdrage leveren, maar wel willen ze er het hunne aan doen dat tot de goederen
die gered worden, vaderland en vrijheid horen.
‘Daarvoor komen we bij elkaar,’ beweert Sander, ‘want waar drie bijeenkomen
in de naam van vaderland en vrijheid, zijn vaderland en vrijheid in hun midden.’
De erratoloog lacht zich dood: ‘Jullie kunnen er een kerk van maken, maar zonder
mij.’
‘Het riekt naar transsubstantiatie, hè?’ zegt Sander en de erratoloog wordt rood,
want hij denkt aan brood en wijn en de fles Bols achter het bord ‘Verboden Toegang’.
Ze verkneukelen zich, ze werpen elkaar veelzeggende blikken toe.
Sander werkte een hele week gewoon. Routinewerk, soms opgefleurd door een
aardige ontdekking. Maar op een woensdag - een eigenaardige zoelte hing tussen de
huizen en in de bomen en Sander liep er dromerig onderdoor - vergat hij een of andere
grap met de conciërge uit te halen; op die woensdagochtend stevende hij recht op de
boeken af. De deur van de bibliotheekzaal op de tweede verdieping stond open. Hij
stapte binnen. Nee, hij stapte niet binnen, want hij schrok zo hevig dat zijn knieën
trilden en hij geen stap zetten kon.
Hij was gauw van de schrik bekomen en trachtte te analyseren waar hij van
geschrokken was. Daar stond Petrus Burmannus op zijn voetstuk en keek hem aan,
doorboorde hem met zijn ogen,

Hans Freudenthal, Schrijf dat op, Hans. Knipsels uit een leven

277
blies tegen hem uit zijn opgestulpte mond, dreigde hem, deed hem schrikken. Had
Petrus Burmannus net een goede beurt gehad, was hij blanker dan anders, was de
zaal donkerder? De stilte tussen de rekken was om te snijden; schreeuwde daarom
het witte marmer schriller dan anders?
Sander deed een paar stappen achteruit, tot hij het beeld niet meer kon zien, prentte
zichzelf in dat hij helemaal kalm was, ging weer net als eerder op de drempel af en
schrok weer. Dat was het - hij was er nu achter - Petrus Burmannus keek naar de
ingang, naar de deur. Dat had hij vroeger niet gedaan. Hij stond nu schuin. Vroeger
had hij ook schuin gestaan, hij had altijd schuin gestaan, maar niet zó schuin. Het
scheelde misschien maar enkele graden, maar enkele graden kunnen veel betekenen
als het op de indruk aankomt. Sander moest proberen het beeld eventjes te draaien,
een haartje zou voldoende zijn. Zo'n beeld is zwaar, maar het lukt. Nu de proef op
de som. Sander trekt zich weer terug, keert terug en schrikt weer, maar lang niet zo
hevig. Het scheelt dus iets, maar het was nog niet voldoende geweest. Nog een haartje
en weer de proef op de som. Het is gelukt. Sander schrikt niet meer. In elk geval mag
het geen naam meer hebben.
Met een blik van ‘ik ben je toch te slim af’ loopt hij voorbij Burmannus naar de
tweede zaal, naar de tussenmuur, haalt de boeken uit het rek, past sleutels, opent de
kast, trekt er de inhoud uit: mappen met kaarten, ouderwetse kaarten, zoals Sander
al vaak heeft willen kopen. Haarlemmermeer, Watergraafsmeer, Naardermeer - een
map met kaarten van meren en polders. Een map met kaarten van de Zeven Provinciën,
van de zeventien provinciën, van Indië, een map met kaarten van Nederlandse steden.
Daar ligt het Huis met de Beelden, de ontwerper heeft het waardig gekeurd om
speciaal aangeduid te worden. Daar is een plaat van het gebouw, maar zonder de
beelden. Die kaart hebben ze zeker niet in het museum. Alle bekende platen tonen
het gebouw met zijn essentiële versiering. Er zijn trouwens ook nog geen schuiframen
op die plaat. Zouden die beelden dus oorspronkelijk ontbroken hebben? De
geschiedenis van het gebouw is goed bekend en onderzocht. Zou daar nog geen
onderzoeker
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achter zijn gekomen? Of is deze plaat een ontwerp? Er zijn nog meer afwijkingen.
De hardstenen stoepen hebben er een trede meer. Sander weet precies dat het drie
treden zijn en geen vier. Ook met de deuren klopt iets niet, maar Sander kan niet
zeggen wat. Hij zou de plaat straks mee moeten nemen en aan de werkelijkheid
toetsen.
Sander legt de plaat apart. Een kaart van de polder waar zijn huurhuis staat en een
plaat van een buiten in dezelfde polder gaan dezelfde weg. Ze blijven daar liggen
terwijl Sander de mappen opruimt en achter de rekken wegstopt. Sander zet de boeken
weer op hun plaats en bergt de drie platen in zijn tas op.
En dan begint de aanval op de vierde kast. Er komen Dantes uit, Dante-edities die
tot dan toe verschenen waren. Dante in folio en in octavo, met gotische letters en
simpel antiqua met prachtige initialen, door een geduldige lezer stuk voor stuk geverfd,
met weelderige prenten - Sander ligt met zijn buik op de grond om een helse marteling
in alle finesses te bestuderen. Maar Dante is ook niet alles. De Italiaanse Dante niet
omdat Sander niet genoeg Italiaans kent om hem te waarderen en de vertaalde evenmin
omdat vertalingen niet deugen. Sander ruimt ook de Dantes op.
De vijfde kast is leeg. Sander geeft het op. Het is trouwens gauw weer radiotijd.
Sander heeft van alles ontdekt, maar bij nader inzien lijkt het ontgoochelend. Kaarten,
Dante, banden. Het zijn schatten die op een veiling tonnen opbrengen, maar het is
toch niet je van het, niet wat Sander gezocht heeft. Wat heeft hij dan wel gezocht?
Hij kan zijn wensen niet formuleren. Kaarten zijn aardig om te bekijken, Dantes ook,
tenminste Dantes met platen, leren banden voelen bovendien zacht en warm of koud
en glad aan en ze blinken in de zon van het zilver en goud, maar hij zou er niet naar
omgekeken hebben als ze niet uit geheime kasten waren gekomen. Hier bij voorbeeld,
die simpele Antonides van der Goes in perkament - wat een platen, die godenbruiloft
van Romeyn de Hooghe. Dat woelt en bruist en steigert in elke vierkante centimeter
als een stel rivieren die elkaar ontmoeten, tegen elkaar ingaan, elkaar stuwen,
overstromen, overweldigen en daarbij zichzelve blijven. Daar dreunt al die beweging
in,
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die Antonides' saaie alexandrijnen missen. Drieduizend, vierduizend saaie
alexandrijnen. Om het lofgedicht van Vondel vooraan en Romeyn de Hooghe's
prenten ertussenin zullen we ze hem vergeven.
Zoiets zoekt Sander. Of zoiets als ‘Amaryllis, ai, waer draelt gij’. Sander fluit de
wijs. Hij is zijn ontgoocheling te boven gekomen. Hij fluit en kijkt vrolijk naar de
bomen in de tuin die in de harde westenwind golven als de riviergoden van Romeyn
en als de wijs van Amaryllis, en de zonnekringen in het grasperk en op de plas van
de fontein golven mee. De windvlagen, gevangen in de hof tussen het hoofdgebouw
en de vleugels jagen bladeren en strohalmen omhoog langs de mosgroene regenpijp.
De mussen zijn de andere hoek in gevlucht; daar maken ze een hels lawaai, maar de
bomen zijn hun de baas met hun ruisen en briesen. Ineens gaat de wind liggen. De
bomen golven na. De mussen verstrooien zich en pikken naar strohalmen en bladeren
die tot rust zijn gekomen. De bomen golven langzamer, maar uit hun laatste vertraagde
maten springt als een fontein de fluittoon van een merel.
Onwillekeurig bladert Sander in het boek, naar de voorrede, naar de lofgedichten,
naar Vondels cursief gedrukte vaerzen en laat zich
Opschaffen eenen vollen horen
Van ooft, en wiltbraet, vleesch en visch,
En nektar, op de Muiderbergen
Gewassen om Parijs te tergen.

De storm loeit op, verdrijft de ‘kruitgeur der Molukken’ en het gezang van de merel,
doet bladeren en stro opvliegen, zonnekringen elkaar opjagen en de bomen golven
als Romeyn de Hooghe's riviergoden. Het bruist daar buiten weer en Sander verbeeldt
zich dat hij als een boom, uit de aarde zijn kracht zuigend, met brede schouders en
een naakte borst de wind trotseert, niet hier in de tuin achter de ruiten, maar ergens
op een dijk, hoog boven de lage polder, wedijverend met de witte zeilen op het kanaal.
Ver buiten! Want hier kunnen zelfs Romeyn de Hooghe's goden niets anders doen
opvliegen dan boekenstof.
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Sander heeft nooit van de muffe stadslucht gehouden. Pas sinds ze hem binnen de
perken van de bebouwde kom hebben opgesloten, is hij eraan verslaafd geraakt. Met
een ruk wendt hij zich af van het raam. Hij stopt Antonides van der Goes in zijn tas,
om thuis zijn vrouw Vondels verzen voor te lezen en Romeyns prenten te laten zien.
Hij doet een paar fikse stappen alsof de storm achter hem aanzit en ineens staat hij
stil, alleen zijn knieën bewegen - maar die vibreren - hij is bleek en zijn handen
grijpen naar iets in de ruimte dat er niet is, en die vergeefse beweging doet hem
wankelen. Daar troont weer, als op een rechterstoel, de blanke buste van Burmannus
en blaast tegen hem, niet als daarstraks de westerstorm die de bomen doet golven,
maar als een venijnig waterspuwende duivel van een middeleeuwse kathedraal.
Sander hoeft niet lang te denken om te weten wat hem te doen staat. Hij heeft
daarstraks Petrus Burmannus naar deze kant gedraaid. Petrus Burmannus kijkt dus
nu meer naar deze kant dan hij anders deed en met die blikrichting heeft hij hem aan
het schrikken gemaakt. De zaak is heel eenvoudig. Hij moet het beeld een beetje
terugdraaien. Niet veel. Net genoeg om niet meer te schrikken als hij van deze kant
komt, maar evenmin wanneer hij de bibliotheek weer van de trap komend binnengaat.

9
Het is vrij eenvoudig, maar zonder passen en meten lukt het niet. Hij speelt het
natuurlijk klaar, maar van de uitzending heeft hij het begin gemist als hij op de
rommelzolder komt. Het is een bijzonder goede uitzending en Sander is het witte
spook uit de bibliotheek gauw vergeten. Discussie is er niet, maar Sander houdt zoiets
als een speech. Hij spreekt haast onafgebroken. Niemand durft hem te interrumperen,
zelfs de erratoloog zwicht voor Sanders geestdrift, al weet hij niet precies waar de
spreker het over heeft. De erratoloog zwijgt en de anderen zwijgen eveneens.
Naarmate hun karakter het toelaat zijn ze meegesleept. Het meest uiteraard de spreker
en hij zal er zelf over verbaasd zijn als

Hans Freudenthal, Schrijf dat op, Hans. Knipsels uit een leven

281
hij er straks mee klaar is. Want over de woorden die zijn mond voortbrengt, heeft
hij niet nagedacht, en toch staan ze allemaal gereed; als de schakels van een keten
trekt het één het ander achter zich aan met zo'n vanzelfsprekendheid dat Sander zich
na het laatste woord zal voelen als een sprekende ledenpop die zijn taak vervuld
heeft.
Toch is het geen ijdele woordenstroom wat daar uit Sanders mond golft. Hij voelt
dat het verantwoord is wat hij zegt en de anderen voelen het mee en zijn ervan onder
de indruk. Je moet ze daar zien zitten, telkens als Sander zwijgt: de keel schrapend,
in de handen wrijvend, de haren gladstrijkend. Elk met een beweging die verbergen
moet dat ze het een of ander moeten zeggen, maar het niet kunnen uitspreken, hetzij
dat het te veel is wat om het woord vraagt, hetzij dat het te onstuimig, te wanordelijk
aanklopt, hetzij dat ze de juiste formule niet kunnen vinden om het zo nuchter in te
kleden als zij het gewend zijn. Zo gaan ze uit elkaar, ieder naar zijn werk in het
gebouw, de zwager van de bibliothecaris uitgezonderd, die zich op weg begeeft naar
ander illegaal werk en op straat onder de verse indruk van Sanders redevoering
nieuwe plannen zal beramen.
Sander gaat samen met de bibliothecaris naar de leeszaal. Voor de deur neemt de
zwager van de bibliothecaris afscheid, maar midden op de trap draait hij zich om en
roept Sander toe: ‘Ik zou dat eens opschrijven.’ Sander denkt na. Het is een taak en
hij zoekt taken. Een taak prikkelt hem tot werkzaamheid. Hij schrijft het op: precies
zoals hij het gezegd heeft. Zonder een zweem van aarzeling. Maar de bezielde kracht
stroomt nu door een pen en een pen verwoordt gedachten anders dan een mond. Het
is hetzelfde betoog, al lijken de gesproken en de geschreven zinnen niet op elkaar.
Sander leest het over. ‘Het is nu een stuk om te drukken, niet om uit te spreken,’
zegt hij tegen de bibliothecaris, ‘waar bergen we het op?’
‘Ik neem het straks mee naar mijn zwager.’ Sander wil het nog eens doorlezen.
Het zal immers voor de laatste keer zijn. Het is geen stuk om thuis te bewaren, zeker
niet als jood. Sander leest het nog eens en dan nog een keer voor het laatst. Hij is er
verliefd
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op. Nee - hij is er net zo van onder de indruk als de anderen. De bibliothecaris mag
het straks meenemen.
Enkele dagen lang doet Sander geen ander werk dan dergelijke stukken schrijven.
Hij geeft ze aan de bibliothecaris en die geeft ze door aan zijn zwager. Die vertelt
niet wat hij ermee uitvoert en ze vragen hem er niet naar. Vanaf het ogenblik dat
Sander de leeszaal binnenkomt, schrijft hij van die stukken tot het ogenblik dat hij
naar huis gaat. Een enkele keer staat hij op om onrustig rond te lopen en een uur of
wat is aan het luisteren gewijd. Hij schrijft als een bezetene, een hele week lang,
maar zo plotseling als de roes begonnen is, is hij voorbij. De golvende riviergoden
van Romeyn de Hooghe en de stroomgolven in de iepenkronen kabbelen niet eens
meer. Het is of ze er nooit geweest zijn.

10
Op een ochtend denkt Sander weer aan Burmannus. Hij weet al dat hij weer zal
schrikken, hij het beeld nog vaker heen en weer zal moeten schuiven en het toch
niets zal helpen. Het is een schrikwekkend beeld, ook als je niet in duivels gelooft.
Schrikken de anderen ook van Burmannus of heeft iedereen zijn eigen duivel? Sander
zal de kwestie onderzoeken. Toch moet er iets van waar zijn. Misschien is het een
kwestie van al dan niet gehard zijn. Op den duur wen je aan elke duivel. Als kind
ben je bang voor honden of voor bepaalde lelijke mensen, je gilt, net als je voor
Burmannus siddert. Je groeit boven de honden uit en je moet ook boven Burmannus
uitgroeien. Geestelijk. Vroeger geloofden de mensen aan spoken. Burmannus is een
echt spook. Hoe kun je dagspoken verdrijven? Tegen nachtspoken helpt licht. Gas
en elektra hebben de nachtspoken de das omgedaan. De ‘verlichting’. Wat doe je
tegen dagspoken?
Terwijl Sander zo peinst, komt hij bij de deur van de bibliotheek. Weer schrikt
hij, en ondanks de peinzende voorbereiding niet minder dan vroeger. Misschien zou
ik er zelfs van schrikken als ik hem helemaal omdraaide - denkt Sander, want hij
heeft de hoop al opgegeven. Hij heeft trouwens niets op deze verdieping
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te zoeken en op de eerste en derde verdieping staat geen Burmannus om hem te
plagen. Op de derde verdieping zijn immers helemaal geen beelden. Hij moet daar
verschillende delen van de werken van Justus Lipsius doorbladeren.
Dat is niet zo eenvoudig. Onder het bladeren vindt hij passages die veel meer zijn
aandacht trekken dan die hij gezocht heeft. Maar Lipsius' Latijn is soms niet
gemakkelijk te begrijpen. Het zit boordevol toespelingen, en om die te doorzien moet
je de Latijnse en de Griekse letterkunde op je duimpje kennen of je moet een
ongebruikelijk woord in je lexicon opzoeken en erachter komen aan welke plaats bij
welke antieke schrijver de auteur gedacht heeft. Het is een schandaal - ze hebben in
het Huis met de Beelden noch een Latijns noch een Grieks woordenboek van naam.
Vroeger zou Sander in een dergelijk geval al die plaatsen waar het over ging hebben
geëxcerpeerd en thuis bewerkt of hij zou veeleer zijn lexica hebben meegenomen
naar het Huis met de Beelden dan dat hij een Lipsius-deel in zijn tas naar huis had
meegenomen. Een gewoonte kan gewoonterecht worden. Nee, zover is Sander nog
niet dat hij zou opkijken als iemand aan zijn recht twijfelde om over de boeken in
het Huis met de Beelden te beschikken als over zijn eigendom. Hij is er zich bewust
van dat hij iets doet wat niet mag, al excuseert hij zich bij zichzelf met het argument
dat de bibliothecaris hem oogluikend zijn gang zou laten gaan wanneer hij iets wist.
De bibliothecaris was het indertijd niet eens met het verbod van uitlenen aan
sterdragers.
Mag hij de boeken niet officieel lenen dan moet hij het maar clandestien doen dat spreekt vanzelf. Het is clandestien, maar niemand lijdt er schade door, het
Genootschap niet, de bibliothecaris niet en het publiek evenmin, want dat hele oude
gedeelte van de bibliotheek is zo slecht bijgewerkt, zo'n rudimentaire hutspot van
willekeurige en toevallige liefhebberijen die bestuursleden en bibliothecarissen van
eeuwen terug er op na hielden en van efemere modegrillen van ‘constminnaers’.
Niemand die zich geregeld bezighoudt met vroeger eeuwen, zou hier ter stede een
dergelijke bibliotheek raadplegen, vooral wanneer een grote, goed bijgewerkte
bibliotheek in alle behoeften kan voorzien.
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Voor Sander, die geen openbare bibliotheek binnen mag en aangewezen is op de
zogenaamd niet openbare van het Genootschap, is het oude gedeelte van de
Genootschapsbibliotheek een ware uitkomst, maar hij is dan ook de enige die daar
het stof doet opdwarrelen, want sinds hijzelf de boeken uit de rekken mag halen,
komt ook de bibliothecaris daar niet meer. Of het een of ander van die boeken in het
rek staat waar het hoort, of thuis bij Sander Begaas - het doet er echt niet toe.
Nee, omgekeerd. Bij Sander Begaas thuis worden de boeken tenminste gebruikt,
ook al is wel eens een van de meegenomen boeken bij hem thuis in de vergetelheid
geraakt. Je hoeft maar eventjes een blik te slaan in zijn studeerkamer, waar toestanden
heersen die elke degelijke huismoeder zouden doen ijzen: boeken in de rekken,
overeind en dwars, boeken op de schoorsteenmantel, op een kist, op de vensterbank,
op de tafels, onder de tafels, op de stoelen, op de grond - een bende. Maar er ligt
geen pluisje stof op de boeken en paperassen. Je zou een nijdas zijn als je Sander
Begaas het plezier misgunde dat hij boeken uit het Huis met de Beelden tussen zijn
muren doorbladert. ‘Het plezier’ is niet de goede uitdrukking. Laten we zeggen: ‘het
gerief’. Justus Lipsius in het Huis met de Beelden te bestuderen, dat is niet te doen
- elke deskundige zal dat grif beamen. Wie zal het dan Sander Begaas kwalijk nemen
dat hij één deel van de werken van Justus Lipsius afstoft en in zijn tas doet?
Tien of twaalf delen Lipsius staan daar. Nee, twaalf zijn het er, of eigenlijk elf.
Van 1 tot 12 genummerd, maar deel 11 ontbreekt. Ze stellen het hele werk van Lipsius
voor, op de brieven na. In elk deel zitten een stuk of drie van zijn verhandelingen de eerste drukken. Een van die verhandelingen - in deel 2 - moet Sander lezen. Hij
neemt dus deel 2 mee. Een dag later deel 4, en dan deel 7, en dan weer een deel, en
dan eens twee delen, en na een week staat de hele Lipsius, twaalf delen eender
gebonden, genummerd, bij Sander Begaas op de schoorsteenmantel en Sander Begaas
leest er elke avond in.
Alleen deel 11 ontbreekt, maar dat ontbrak al toen Lipsius nog op de eerste
verdieping van het Huis met de Beelden stond en het ontbrak al sinds een eeuw. De
oudste catalogus van de biblio-
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theek, die Sander eens opgescharreld heeft, bewijst dat. Toch is het een mooie
Lipsiuseditie. Geen editie zoals we tegenwoordig bedoelen, wanneer we de werken
van een groot auteur bij elkaar zouden zoeken en in een aantal gelijksoortige delen
bij één uitgever en met één lettertype laten herdrukken. Het is zo'n ouderwetse editie
die een liefhebber heeft samengeraapt en samengebonden uit al die eerste drukken
van al die verhandelingen van Lipsius.
Alleen deel 11 ontbreekt. Sinds lang. En dan gebeurt er iets merkwaardigs. Op
maandagmiddag is er - mogelijk al sinds eeuwen - op een zeker plein de beroemde
boekenmarkt. Sander komt er nooit meer sinds marktbezoek voor joden verboden
is. Veel is er trouwens op de markten niet meer te koop. Toevallig is hij er die
maandag in de buurt. Hij loopt langs de markt - dat mag - niet tussen de tenten door.
Het is een hard gelag voor een boekenliefhebber buitenom te moeten lopen. Op een
kar te snuffelen, de boeken door elkaar te gooien en weer uit te zoeken - dat kan nog
avontuurlijker, nog opwindender zijn dan genummerde boeken uit een rek te halen.
Ook als men enkel maar snuffelt, zonder een bepaald doel of de opzet iets te kopen.
Sander slaagt er niet in de markt voorbij te lopen. Ineens, bij de koopman die een
keer in het Huis met de Beelden verzeild raakte en de rommel per kilo wilde opkopen
- bij die kar maakt Sander Begaas een wending, een kwartslag naar rechts. Instinctief
duwt hij zijn aktentas omhoog, voor zijn borst, voor de jodenster. Het is een beetje
lastig met een aktentas voor zijn borst geklemd in een massa boeken te grabbelen,
maar het duurt gelukkig niet lang. Een van de eerste boeken die Sander Begaas te
pakken krijgt, is deel 11 van Lipsius, een deeltje precies zo gebonden als de delen 1
tot en met 10 en 12 die op Sanders schoorsteenmantel staan.
Deel 11 - denkt de boekenkoopman, wanneer Sander hem het boek laat zien. Twee
kwartjes - zegt hij en Sander vergeet te pingelen. Voor twee kwartjes is de Lipsius
compleet. Want het lijdt geen twijfel: dát elfde deel is precies het elfde deel dat thuis
ontbreekt. Een eeuw of nog langer geleden is deel 11 van de Lipsius
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uit het Huis met de Beelden verdwenen en vermoedelijk na een lange reis hier op de
kar terechtgekomen. Voor twee kwartjes herenigt Sander Begaas het met zijn broertjes.
Daar staat een complete Lipsius op de schoorsteenmantel en het is een genoegen
Lipsius' Latijn in zulk een editie te bestuderen. Zulk een editie. Na een week of wat
beheerst men het ook zonder woordenboek alsof men nooit iets anders had gedaan
dan Lipsius lezen. Wat zal de bibliothecaris verbaasd zijn als Sander hem zal vertellen
hoe hij erin geslaagd is Lipsius te completeren.
Sander zal deel 11 natuurlijk aan het Genootschap cadeau doen, maar dat is niet
het punt, want zulk een ontbrekend deel heeft, als je het weer voor de dag kunt halen,
de waarde van een hele editie. Op het ogenblik kan Sander het natuurlijk nog niet
aan de bibliothecaris vertellen. Zijn Lipsius-studie is nog niet af en als die af is, moet
hij eerst de delen 1 tot en met 10 en 12 op hun plaats terugbrengen eer hij deel 11
aan de bibliothecaris kan aanbieden. Het is vervelend van zulk een mooie editie
afscheid te moeten nemen, vooral als die editie aan jezelf als het ware haar bestaan
te danken heeft, want zonder deel 11 was het maar een zielige torso geweest. Het
doet je pijn als je denkt aan het afscheid moeten nemen, en je stelt het liever maar
uit. Eeuwig uitstellen kan natuurlijk niet. Over een week of wat kun je klaar zijn met
Lipsius en dan zul je hem nog een week voor wat kleinigheden thuishouden en dan
- affijn, er is geen haast bij. Niemand die in het Huis met de Beelden komt, maalt
om een Lipsius van wiens bestaan hij niets afweet. Hij had evengoed in de geheime
kast kunnen liggen bij de foliobijbels en de andere prachtbanden, al zou hij daar in
zijn perkament geen fraaie beurt hebben gemaakt.
Niemand mist hem, evenmin als de platen en kaarten die Sander mee heeft
genomen. Steeds weer vergeet hij de gevel van het Huis met de Beelden met de
afbeelding te vergelijken, hoewel hij de plaat elke ochtend van thuis meeneemt. Een
week lang tenminste, want op een dag haalt Sander de aktentas helemaal leeg om er
de fijne was in naar de bleker te brengen. De kaarten en platen zwerven op de tafel,
verhuizen met een stapel kranten bovenop naar het boekenrek en bij een opruiming
van het boeken-
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rek naar een kist in de gangkast. Toevallig dezelfde kist waar Catullus uiteindelijk
in terecht is gekomen.
Lipsius troont nog lang op de schoorsteenmantel, maar niet meer overeind met de
ruggen in één rij tot de beschouwer gewend. Wanordelijk liggen de delen op de
zijkant. Lipsius heeft zijn plaats moeten afstaan aan Taine, Guizot, Louis Blanc en
nog wat negentiende-eeuwse geschiedschrijvers. Sander Begaas weet eigenlijk niet
meer dat die twaalf delen nog bij hem thuis staan. Als hij in het Huis met de Beelden
toevallig eens langs het rek met de lacune Lipsius zou lopen, zou het hem misschien
te binnen schieten, maar de laatste tijd komt hij nooit meer in het deel van de
bibliotheek op de tweede verdieping waar Burmannus de wacht heeft betrokken.
Zijn belangstelling gaat nu uit naar heel andere werken, naar geschiedkundige, en
die staan een verdieping hoger. Een keer had hij daar een deel van de vermaarde
Geschiedenis der Pausen van Pastor gehaald, maar hij had het al twee dagen later
teruggebracht toen hij had gehoord hoe een bestuurslid telefonisch informeerde of
dat werk in de bibliotheek te raadplegen was. Maar een Franse verzameling politieke
brochures van omstreeks 1848 was op dat ogenblik voor Sander belangrijker dan de
hele kerkgeschiedenis - hij had daar een overweldigende hoeveelheid materiaal voor
zijn boek in gevonden. Er was geen denken aan om dat allemaal te verwerken in die
paar enkele uurtjes dat het Huis met de Beelden toegankelijk was. Hij nam de
brochures mee.
Niet allemaal tegelijk natuurlijk, maar elke keer net zoveel als hij in zijn tas kon
bergen. Hij completeerde de verzameling nog met aankopen op de boekenmarkt hij kwam daar nu elke maandag met zijn tas tegen zijn borst geklemd, en elke keer
kocht hij het een of ander. Bij de twee à driehonderd deeltjes van de verzameling
politieke brochures kocht hij er een twintig à dertig deeltjes bij die dezelfde historische
waarde vertegenwoordigden als de andere bij elkaar. Hij hield natuurlijk beide
verzamelingen strikt gescheiden. Dit was niet overbodig, want die van de bibliotheek
waren maar voor een klein deel voorzien van een stempel of ander onderscheidend
kenteken en wat zijn eigen boeken betrof, had Sander niet de gewoonte er zijn naam
in te zet-
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ten. Op den duur was de strenge scheiding natuurlijk onbetrouwbaar, maar dat
hinderde ook niet, want Sander Begaas wist precies waar hij de deeltjes vandaan had.
In het begin tenminste, want toen Sanders geheugen met de dag zwaarder werd belast,
bleven ook op dit punt de haperingen niet uit.

11
Sander Begaas was veranderd - daar waren de leden van het luisterclubje het over
eens. Zijn belangstelling voor radionieuws was niet verminderd, maar de grote
problemen van na de oorlog, van over honderd jaar of duizend jaar schenen hem niet
meer zo te interesseren. Hij sprak te veel over boeken. Dat kon ook wel aardig zijn,
maar daar kwamen ze niet voor bij elkaar. De boeken lieten ze achter zich zodra ze
de deur van de rommelzolder dicht deden.
Daar lagen weliswaar ook boeken, geen van het Genootschap, maar Schimmel,
Bosboom-Toussaint, Van Lennep, negentiende-eeuwse romans, die de schoonvader
van de conciërge als jongeman gekocht en gelezen had. Zullen ze over vijftig jaren
ónze letterkunde even onbenullig vinden - vroeg Sander zichzelf af als hij die boeken
zag, en dat was dan het enige probleem van over vijftig jaar dat Sander aanraakte,
maar het was een vraag die geen van de anderen begreep. Want met Nederlandse
letterkunde die vijftig jaar zou kunnen trotseren, hadden ze geen ervaringen opgedaan.
Een huis ja, een schilderij ja, een boek nee. Een boek was goud als de gouden eeuw
of pasmunt zoals Schimmel.
Maar Sander Begaas voorspelde iets anders. Na de oorlog - zei Begaas - krijgt
Nederland een letterkunde. Nederland zal het laatste Europese volk zijn dat beseft
dat niet zijn schilderkunst, zijn bouwkunst, zijn muziek, zijn godsdienst, maar zijn
taal de hoeksteen en de toetssteen van zijn onafhankelijkheid is.
Hij begint al weer over de letterkunde - dachten ze dan. Vroeger sprak hij over
vrijheid en samenwerking en socialisme en godsdienst - allemaal grote problemen.
Hij zakt af. Misschien zal hij zich ook nog druk maken over de bioscoop. Want na
de oor-
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log komen er immers ook weer films. (Ze weten niet dat Sander op zijn projectenlijst
ook diverse films heeft.)
Hij is onberekenbaar - dacht de gereformeerde, en soms zei hij het ook en de
anderen stemden ermee in. Op een keer las hij een gedicht voor uit een Brugs liedboek.
‘Wie heeft dat geschreven?’ vroeg hij ze. ‘Waarom staat dat in geen anthologie van
de Nederlandse poëzie? De auteur steekt Vondel naar de kroon, maar hij is moderner
dan Vondel.’ Sander toonde dat aan, met elk woord, elk beeld, elke formulering van
een gedachte. Ze namen er kennis van en ze vonden het na het voorlezen van het
gedicht tenminste een opluchting. Want zo lang als hij daar een zeventiende-eeuws
minnelied zat te declameren, hadden ze bedremmeld op hun vingers gekeken en zich
geschaamd dat zoiets mogelijk was, dat iemand op de door radio en diepe problemen
geheiligde rommelzolder dwaas begon te doen en een vers begon voor te lezen waar
vier keer ‘minne’, drie keer ‘kussen’ en twee keer ‘sterven’ in voorkwam. Als hij
nou een moderne schlager had gefloten! Die hoefde niemand au sérieux te nemen.
De dag na de declamatie van het Nederlandse gedicht leek het of hij zelf voelde
dat hij raar had gedaan. Hij had het ineens over Franse letterkunde. Daarin was de
katholiek hem de baas. Die kon Racine en Baudelaire opzeggen alsof het Hollandse
graven waren. De anderen luisterden met ontzag, want ‘j'aime’ klinkt nooit zo tergend
druk en aanstellerig als ‘ik bemin’. Ze luisterden niet lang, want het was Frans en
dat vermoeit. Maar ze revancheerden zich door zelf in het Engels, Spaans of Italiaans
te declameren, wat door anderen dan de declamator meestal niet verstaan werd. Ze
vonden dat trouwens heel gewoon. Maar enkele dagen later schaamden ze zich toch
een beetje, de een voor de ander. Ze konden zich gelukkig troosten met de overweging
dat Sander Begaas zich het meest moest schamen. Hij was trouwens met de Franse
letterkunde begonnen, meenden ze, omdat hij met zijn zeventiende-eeuws gedicht
een slechte beurt had gemaakt en die slechte indruk wilde wegnemen. Dat meenden
ze, maar ze vergisten zich. De zaak zat zo:
Op een dag had Sander Begaas weer de deur op de tweede verdieping opengedaan.
Hij was weer van Petrus Burmannus ge-
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schrokken, hoewel hij voorbereid, met het schrikbeeld voor zijn ogen, binnenkwam.
Het schrikbeeld had hem binnengelokt. Hij was benieuwd of hij nog steeds zou
schrikken, maar toen hij geschrokken was, liep hij door, zaal 1 door, zaal 2 door en
recht op de eerste nog onverkende geheime kast af, alsof hij voor niets anders kwam
dan deze kast. Hij ging te werk zoals hij het met de geheime kasten gewend was en
vond er een hele achttiende-eeuwse Nederlandse toneelbibliotheek, geschreven
toneelstukken en rollen. Stomvervelend. Dus weer een ontgoocheling.
Maar de volgende kast was des te belangrijker: een handschriftencollectie,
afkomstig uit een Belgisch Dominicanenklooster. Franse vertalingen van Latijnse
schrijvers, misschien ook Franse originelen. Sander kent niet voldoende oud-Frans
om ieder stuk op zijn waarde te kunnen schatten. Ergens komt hij de naam van Karel
de Grote tegen en begint daar te lezen. Het is lastig. Ook met een oud-Frans
woordenboek dat hij van de eerste verdieping haalt, lukt het niet best. Maar iets
begrijpt hij: het is een van de novellen of romans rond Karel de Grote. Een engel
beveelt de keizer in de droom van zijn bed op te staan en te gaan stelen en Karel de
Grote gehoorzaamt. Sander Begaas denkt na of hij het verhaal niet kent, maar het is
al te lang geleden dat hij zich met het Roelandslied en dergelijke heeft beziggehouden.
Hij leest verder tot hij weer een naam tegenkomt en dan weet hij dat het het verhaal
van Karel ende Elegast is. Karel ende Elegast in het Frans. Van de derde verdieping
haalt Sander een uitgave van de Nederlandse versie van de Karel-novelle en samen
met het handschrift doet hij die in zijn tas. Ook het woordenboek neemt hij natuurlijk
mee en wat literatuur over Karolingische verhalen.
Boeken uit het Huis met de Beelden meenemen is voor Sander de gewoonste zaak
van de wereld, en één keer per week op de boekenmarkt snuffelen ook. Het bezoek
aan de boekenmarkt is het gevaarlijkste van die twee, want als ze hem daar betrappen,
gaat hij via Westerbork rechtstreeks naar Polen als zogenaamd strafgeval. Als ze
hem met boeken van het Genootschap betrappen en hem kwalijk nemen dat hij op
eigen houtje boeken leent? Alleen de SS. Maar voor de SS is de
genootschapsbibliotheek misschien openbaar en dan mag hij het Huis met de Beelden
niet
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eens binnen. Van het Genootschap heeft Sander veeleer een lofprijzing verdiend.
Behalve deel 11 van Lipsius en de Franse brochures heeft Sander tot drie keer toe
op de markt boeken gekocht die bepaalde deelcollecties van het Genootschap prachtig
completeren en laatst heeft hij zelfs een bedrag van twintig gulden uitgegeven aan
enkele bladzijden uit het insektenboek van Merian die zonder twijfel gescheurd waren
uit het genootschaps-exemplaar dat hij in de tweede geheime kast had gevonden.
Deze lacune had hij pas ontdekt toen hij de uitgescheurde bladzijden op de markt
zag - om het geheel te onderzoeken had hij de Merian toen meegenomen naar huis.
Hij had dit gedaan hoewel het boek zelf hem eigenlijk niet interesseerde en voor zijn
tas te groot was, maar met wat pakpapier en een touw had hij er een omvangrijk maar
toch onopvallend pakket van gemaakt.
Thuis had hij de losse bladen ingeplakt, maar na de ervaringen bij het heentransport
had hij het terugtransport van het ongemakkelijke boekdeel uitgesteld tot na de oorlog,
wanneer hij weer op de tram zou mogen. De Merian kwam, na enige dagen op het
bureau, spoedig op de folio's in de kamerhoek terecht, die geregeld dienst deden om
het tafellinnen en het beddegoed voor het strijken te persen, en toen mevrouw Begaas
er prijs op stelde, bracht Sander bij de eerste de beste gelegenheid weer zo'n dik en
zwaar boekdeel uit het Huis met de Beelden mee naar huis, ook weer met pakpapier
en touw als pakket gecamoufleerd - het was een waardeloos maar fraai gebonden
stichtelijk werk.
Dat was een exceptioneel geval. Sander zocht anders de boeken uitsluitend volgens
zijn belangstelling uit en het kwam haast niet voor dat hij een meegebracht boek niet
al dezelfde avond onder handen nam om het te bewerken. Maar daar dit werk meestal
niet in één avond kon worden gedaan en de volgende avond andere boeken aan de
beurt kwamen, bleven de nog niet afgewerkte boeken lang, meestal onbeperkt bij
hem liggen. Niet noodzakelijk in de studeerkamer. Langzamerhand was hij
genoodzaakt kasten elders in de woning en zelfs kisten in de schuur met boeken te
vullen, waarop mevrouw Begaas niet bepaald gesteld was.
In die tijd was Sander Begaas ook afgeraakt van de gewoonte
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met zijn aktentas naar de stad te gaan. Hij deed het nu met een kleine koffer, waarin
hij meer dan dubbel zo veel als in de tas kon bergen. Nog wat later vond hij het
geschikter naar het Huis met de Beelden te gaan met een koffer die alleen een lege
aktentas bevatte en terug te komen met de gevulde koffer in de ene en de gevulde
aktentas in de andere hand. Alleen op maandag beperkte hij zich tot de aktentas,
want de inspannende procedure op de markt om met de aktentas de jodenster toe te
dekken, liet niet toe dat hij er nog een koffer bij had. Op den duur kon hij het gevoel
niet van zich afzetten dat hij de maandag om zo te zeggen verspilde of in elk geval
voordeliger kon besteden. Hij sprak met de marktkooplieden af wanneer hij ze thuis
kon opzoeken; 's ochtends en 's middags wanneer hij anders in het Huis met de
Beelden had zitten te werken of te snuffelen, liep hij nu vaak bij de kooplieden thuis
aan, vooral wanneer ze hem gewaarschuwd hadden dat ze iets van zijn gading op de
kop getikt hadden.
Op die manier kwam de maandag vrij voor boekentransporten zoals die van dinsdag
tot en met zaterdag. Op sommige dagen deed Sander thans zelfs twee keer de tocht
van zijn huis naar het Huis met de Beelden en terug. Hij was als bezeten door de
drang naar boeken. De wens alle boeken die hij ooit nodig zou hebben bij zich thuis
te weten, beheerste hem. Mijn werk moet voor het einde van de oorlog gereed komen
- dacht hij. Als de oorlog afgelopen is, zal ik het zo druk hebben met de strijd om
mijn maatschappelijke positie dat er niet veel tijd meer zal overschieten voor het
boek dan misschien dagelijks één uur dicteren in de schrijfmachine. In dat tempo
zou het werk een half jaar na de oorlog gereed kunnen zijn voor de drukker - dat is
dan ook precies de aangewezen tijd om zo'n boek te doen verschijnen. In elk geval
moeten de laatste bronnen in het kaartsysteem verzameld zijn voordat in Europa
vrede heerst. Nú die bronnen door te werken, dat zou lijken op de krekel die de hele
zomer zong terwijl de mier voorraden opsloeg. De voorraden die hij - Sander - thans
moest vergaren, dat waren de boeken. Wie weet hoe lang het nog zou duren dat hij
onbevreesd de dagelijkse tocht naar de Genootschapsbibliotheek kon ondernemen.
De sterilisatie-actie van de moffen deed het ergste vrezen. Als de gedwon-
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gen sterilisatie er kwam, zou Sander moeten onderduiken, als ‘arbeidsinzet’ de
gemengd gehuwde joden bereikte, eveneens, en in elk geval was er weer veel kans
op razzia's, en zodra Sjaak Vellemans het sein gaf, moest hij thuisblijven om de
‘Grünen’ niet in de handen te vallen. Wanneer hij morgen of overmorgen zijn
wandelingen naar het Huis met de Beelden moest staken, bleef het werk aan zijn
boek liggen, dagen, weken of misschien de hele verdere oorlog, tenzij hij het hele
materiaal voor het boek in huis had.
Sander werkte koortsachtig - onder ‘werken’ dan te verstaan het ‘lenen’ van boeken
en het wegslepen uit de bibliotheek naar huis. Doorwerken of zelfs maar inkijken
van de boeken zou tijdverspilling zijn geweest, tenminste wanneer hij er kostbare
minuten aan zou hebben besteed die hij voor het weghalen niet kon missen. Thuis
bij hem stapelden de boeken zich op. Huiselijke scènes waren niet meer van de lucht,
maar stuitten de boekeninvasie niet. In alle kamers, op de wc, in de schuur, onder de
bedden lagen de boeken, en als Sander werkelijk eens iets moest zoeken, moest hij
het hele huis ondersteboven halen. Kwam er toevallig visite aan zijn deur, dan kon
hij niets anders doen dan de bezoeker wegsturen, want er was geen stoel meer vrij
en ook op de grond was er geen plek meer waar iemand had kunnen staan.
De bezoekers die vroeger geregeld bij Sander Begaas over de drempel waren
gekomen, bleven weg, en zodoende kon hij nog meer tijd aan zijn boeken besteden
en dat kwam hem goed van pas. Alleen het luisteren op de rommelzolder bracht hem
nog met mensen in aanraking, maar de genoegens van het verboden luisteren misten
de oorspronkelijke prikkels. Mevrouw Begaas keek niet meer bij de huisdeur naar
hem uit om liefst nog op de drempel het nieuws te vernemen. Stap voor stap
veroverden de westelijke legers Afrika en Italië en als een wals rolde het Sovjetleger
de Duitsers achteruit. Toch scheen er geen eind aan de oorlog te komen. Ook het
overwinningsnieuws werd eentonig en mét dat nieuws het commentaar erop. De
plannen voor de wereld na de oorlog hadden al zulke vaste vormen aangenomen dat
er nog nauwelijks iets te bediscussiëren viel. Af en toe flikkerde er weer iets op in
hem op de rommelzolder, maar meestal had-
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den ze de indruk dat hij geen tijd meer voor ze had, dat hij na de uitzending zo snel
mogelijk weer aan zijn werk wilde, dat wat hij vroeger het belangrijkste van allemaal
had geacht, hem nu niets meer kon schelen. Maar ze begrepen zijn houding wel.
Sinds er op alle fronten continue vooruitgang was, waren ook zij onverschilliger
geworden en namen elkaar de onverschilligheid niet meer zo kwalijk. Met de
overwinning voor ogen was het niet zo belangrijk meer als vroeger elkaar moreel te
steunen. Het binnenlandse front hield thans door zijn eigen zwaarte stand, de enkeling
was niet onmisbaar. De tijd dat ze konden menen een vaderlandse plicht te vervullen
door op de rommelzolder te discussiëren - die tijd was voorbij. Iedereen behoorde
thans vanzelf tot meer dan één kring waar op dezelfde manier geredetwist werd (zij
het dan meestal op een lager peil) als in het Huis met de Beelden, en de denkbeelden
die op de rommelzolder en op tal van andere rommelzolders gekiemd hadden, waren
overgeplant naar het openbare leven, op straten en in plantsoenen.

12
Sander Begaas liep nog even verstrooid als vroeger door de stad. Hij bleef nog steeds
voor etalages staan om onopvallend te peinzen, maar hij peinsde niet veel meer. Met
een last boeken aan je linkerhand en een last onder je rechterarm is het niet makkelijk
peinzen. Er was ook geen stof meer, want het nadenken ten behoeve van het boek
dat hij moest schrijven beperkte zich thans tot het uitzoeken van de boeken die hij
nodig zou kunnen hebben, zodra de weg naar het Huis met de Beelden om de een of
andere reden versperd zou raken. En de nieuwbouw van de wereld in de eerstkomende
jaren en eeuwen was ongeveer klaar en eiste zijn belangstelling niet meer op.
Sander Begaas' belangstelling was bij de boeken. Eigenlijk niet bij die van het
Constminnende Genootschap, want die stonden daar te kust en te keur en wat hij
toevallig nodig zou hebben, hoefde hij maar te pakken en mee te nemen. Meer
aandacht moest hij besteden aan de boeken van de kooplieden, want die
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kostten geld. Toch viel het mee. Hij slaagde erin zijn uitgaven strikt te beperken en
toch zijn voordeel te doen - of eigenlijk ook het voordeel van het Constminnend
Genootschap. Hij ruilde veel, soms met bijbetaling van een klein bedrag. Voor een
vlekkige Ruysbroeck van 1624 kreeg hij een schone met bijbetaling van maar een
riks. Een Roemer Visscher zonder titelblad ruilde hij voor een met titelblad. Voor
een doublette J. Bapt. Houwaert wist hij een Historie van Jan Faustus op de kop te
tikken en zodoende deed hij met zijn eigen boeken en die van het Genootschap uiterst
voordelige zaken.
In het begin tekende hij alles nauwkeurig aan om later rekenschap te kunnen
afleggen, maar op den duur groeide het hem boven zijn hoofd. De transacties werden
hoe langer hoe ingewikkelder. Hij ruilde niet zo maar door aan koopman A iets af
te geven en daarvan iets anders van hem te ontvangen (eventueel met bijbetaling),
maar er werden in één transactie drie of meer kooplieden betrokken. Hij zag bij
voorbeeld bij koopman A een verzameling Franse politieke brochures, die veel
uitgebreider was dan de - door hem al aangevulde - collectie van het Genootschap.
De koopman vroeg er driehonderd gulden voor. Sander Begaas bood toen zijn eigen
collectie (d.w.z. die uit het Huis met de Beelden) aan koopman B, die er net een klant
voor had, voor vierhonderd gulden aan. Sander verkocht dus de ene en kocht de
andere collectie - dus een bate van honderd gulden die hij in liederenboeken omzette
en een meer uitgebreide collectie Franse pamfletten in plaats van de oude.
Het was Sander Begaas wel toevertrouwd voordelige zaken te doen. Maar hij was
zich ervan bewust dat hij die niet deed voor zichzelf, maar voor de bibliotheek. Het
was om zo te zeggen de dank die hij aan het Genootschap verschuldigd was voor het
gebruik van de bibliotheek sinds hij van alle andere bibliothecaire hulp verstoken
was. Door de genootschapsbibliotheek handig te verrijken, kweet hij zich van een
schuld. De boekenprijzen bewogen zich, als alles, in een stijgende lijn en Sander
Begaas die goed uitkeek, wist het feit dat ze niet bij alle kooplieden in alle
boekensoorten even vlug stegen uit te buiten met transacties die men op de beurs
arbitrage noemt. Dergelijke transacties waren

Hans Freudenthal, Schrijf dat op, Hans. Knipsels uit een leven

296
natuurlijk niet mogelijk wanneer Sander alleen over die boeken kon beschikken die
bij hem thuis lagen. Hij nam vaak, naar gelang het hem nodig leek, het een of ander
soort boeken uit het Huis met de Beelden mee naar de kooplieden en hij keerde met
meestal waardevoller boeken terug. Een keer gebeurde het toen dat onder de ogen
van de conciërge die hem opendeed de koffer barstte. De stoep van het Huis met de
Beelden was als het ware bezaaid met boeken die Sander bij een antiquair geruild
had of had willen ruilen, boeken die in de rekken van het Genootschap hoorden te
staan en boeken waarmee Sander, als zijn werk voltooid zou zijn, de
Genootschapsbibliotheek zou verrijken. Hij had de koffer eventjes in de gang van
het gebouw neer willen zetten om ondertussen wat boeken in de leeszaal te raadplegen.
Het was niet de taak van de conciërge om verdenkingen te koesteren tegen iemand
die met een koffer vol boeken het gebouw binnenkwam, maar wanneer Sander bij
het verlaten van het huis dusdanig met boeken zou hebben gestrooid, zou de conciërge
niet anders hebben gereageerd.
Sander begroette de doveman zoals gebruikelijk met een tirade van
scherpgescandeerde Latijnse versregels. ‘In nova fert animus mutatas dicere formas
corpora’ declameerde hij, terwijl hij op de puinhoop van boeken wees, en de conciërge
reageerde erop met zoiets als ‘ja, daar kan de sterkste koffer niet tegen’ en haastte
zich, voor zover het met zijn slome aard van bewegen strookte, de boeken op te rapen
en achter de deur in veiligheid te brengen. Uit een Latijnse bijbel die op de grond
lag, las Sander voor ‘Ex abundantia cordis loquitur os’ en hij vertolkte dat aan de
conciërge in zoveel talen als hem vertalingen te binnen schoten; hij varieerde het
vers in de geest van ‘uit de overvloed van boeken spreekt de koffer’, wat de conciërge
hoofdknikkend beaamde. Het laatste boekje dat Sander opraapte was een editie van
de Tristiae van Ovidius, en Sander ging ermee in de gang zitten, met zijn voeten op
een trede van de stoep, en las eruit voor, aanvankelijk om op zijn gewone manier de
conciërge voor de gek te houden, maar langzamerhand geheel verdiept in die
melancholieke poëzie.
Bij de woorden ‘vivere me dices salvum tamen esse negabis’
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(zeg dat ik leef maar niet welvaar) staat hij zuchtend op, gaat door de gang naar de
stenen trap en klimt langzaam als een bejaarde naar de eerste verdieping; zijn hand
glijdt over de gladde eikenhouten leuning. Hij heeft de koffer met de boeken aan de
zorg van de conciërge overgelaten, alleen de Ovidius hangt als het ware in zijn slappe
hand.
Op de tweede verdieping loopt hij de magazijnzaal binnen, zo onverschillig en
indolent dat hij niet eens de gevreesde Burmannus opmerkt. Bij een der ramen blijft
hij staan, kijkt naar buiten en vage visioenen van een sterke man met naakte borst
en brede schouders, in de grond wortelende, trekken voorbij zijn oog. Lang staart
hij naar een vlieg op het kozijn die nauwgezet zijn zes zwarte pootjes één voor één
poetst, en pas het opvliegen van het insekt is voor Sander het sein om uit zijn
overpeinzingen te ontwaken en opnieuw het boek, dat hij losjes in zijn hand houdt,
open te doen. Hij herleest de tekst, maar komt niet verder dan de eerst versregel
‘Parve (nec invideo) sine me liber, ibis in urbem’ (Boekje - ik ben niet jaloers - ga
naar Rome zonder mij) want het wordt hem te machtig. Het heeft hem gepakt, dit
profetische zinnetje, als een orakelspreuk van Delphi, die alleen tot de fijngevoeligen
doordringt en tot hen die zwanger zijn van de dingen die gaan komen. Als met een
diamant in een spiegelruit gegrift ziet hij zijn levenslot in één duistere versregel
omschreven en hij ziet zichzelf als een dichter die, bij zijn eigen lijkkist staande,
peinst over een moeilijk epigram dat zijn grafsteen moet sieren. Het is alsof hij in
zijn eigen lijkstoet meeloopt, diep ontroerd over de lotsbeschikking die het einde
van zijn leven heeft bepaald. Hij weet nu stellig dat hij zijn werk zal voltooien, dat
hij niet weggeroepen zal worden voordat hij de laatste regel voltooid heeft - het is
de voorspelling waarvan elke iota vervuld zal worden. Maar ook aan het andere valt
niet te twijfelen: ‘Parve (nec invideo) sine me liber ibis in urbem.’ Haha, nec invideo.
Hij lacht wreed en de muren met de boekenrekken durven het niet te weerkaatsen.
Nec invideo - ik benijd je niet. Nee, dat gaat te ver. O ja, ik zal je niet meer kunnen
benijden, mijn boek, wanneer je op zekere dag, zonder mij, de wereld in zult gaan.
Ik zal je niet begeleiden, ik zal zelfs niet - als de dichter in Tomi in bal-
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lingschap aan de Zwarte Zee - weemoedig je weg - naar Rome overzee - kunnen
volgen. Het is niet voor me weggelegd; zelfs de weemoedige blik de verte in, waar
mijn boek zijn weg zoekt, is me niet vergund. De blik in de toekomst, over maanden
oorlog heen, is het schamel loon voor het werk dat ik ondernomen heb en ten einde
moet brengen.
Sander speelt met het potlood waarmee hij de verzen op het kozijn heeft
gescandeerd. ‘Parve, nec invideo, sine me, liber, ibis in urbem.’ Hij draait zich om
en laat zijn blik over de rekken glijden. Hij schrikt niet meer van Burmannus. Die
stenen duivel zal hem uit zijn hiernamaals niet beletten aan het werk te gaan dat hij
af moet maken. Sander heeft lang de zalen van de tweede verdieping gemeden. Dat
moet nu afgelopen zijn. Hij kan het niet langer voor zichzelf verantwoorden. Hij
heeft de boeken op de tweede verdieping even hard nodig als al die andere. Zijn werk
mag geen schade ondervinden van belachelijke vooroordelen. Sanders geweten eist
dat hij niets nalaat dat zijn werk ten goede kan komen. Zijn persoonlijke wensen en
genoegens ten spijt moet hij zich ten volle aan de taak wijden die hem opgedragen
is.
‘Pereat Burmannus,’ roept hij dreigend uit; hij verlaat de zaal, daalt de trap af vlugger dan hij er daarstraks is opgeklommen - gaat het gebouw uit en loopt binnen
bij de eerste de beste kruier, in een zijstraat. De man is net op zijn bakfiets
thuisgekomen. Sander heeft zo'n haast dat hij hem niet eens wil toestaan eventjes af
te stappen. Ongeduldig wacht Sander in het portiek, terwijl de kruier een bakje koffie
drinkt, en haastig loopt hij midden op de weg naast hem om hem de weg naar het
Huis met de Beelden te wijzen. Hij neemt de man mee naar de tweede verdieping
en de eerste opdracht die hij hem geeft is de buste van Petrus Burmannus van het
voetstuk te tillen, naar beneden te brengen en op de bakfiets te laden.
De kruier sputtert tegen. Als hij, de kruier, zich er een ongeluk aan tilt, zou hij,
Sander, het niet kunnen betalen, maar met goede woorden en de belofte van een
flinke beloning haalt hij de kruier over de opdracht uit te voeren. Het transport van
het beeld naar de bakfiets toe verloopt zonder incidenten, en na Burmannus
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gaat een grote stapel boeken die Sander uitgezocht heeft, dezelfde weg. Sander wil
er nog meer opladen, maar de kruier protesteert met succes, en Sander moet genoegen
nemen met wat de kruier als maximum toelaat. Boeken zijn immers zwaar en de
banden van een bakfiets zijn in het vierde oorlogsjaar niet veel zaaks meer.
Sander loopt naast de kruier, die op zijn gemak over het vochtige asfalt fietst. Hij
laat hem een grote omweg maken, naar een stortplaats aan de rand van de stad, waar
hij hem het blanke beeld van Petrus Burmannus laat deponeren. Met de rest van de
lading, de boeken, laat hij hem naar zijn, Sanders, woning fietsen, en nadat de boeken
naar binnen zijn gesleept, betaalt hij hem en engageert hem voor de volgende dag.
Drie dagen achter elkaar is de kruier voor hem bezig, maar dan heeft Sander ook alle
voorraad binnen die onmisbaar is, wil zijn boek voltooid worden. De mier heeft zijn
voedsel vergaard. De winter kan beginnen.

13
Dolle dinsdag kwam, de slag bij Arnhem en daarna nog enkele weken gespannen
verwachting. De zwager van de bibliothecaris had al in augustus het luisterclubje in
de steek gelaten - illegaal werk elders in het land eiste hem op. In oktober werd de
bibliothecaris ziek en langzaam brokkelde het clubje af. Een week lang in oktober
draaide alleen Sander nog op de rommelzolder aan de knoppen van het toestel en
bladerde na de uitzending verveeld in de boeken van Schimmel en
Bosboom-Toussaint, die tussen de oude pluche meubels slingerden. Toen raakte iets
defect aan het toestel en daar de eigenaar onbereikbaar was kon het niet gerepareerd
worden.
Sander nam zonder treuren afscheid van de zolder, waar hij dag aan dag (behalve
's zondags) een uur of meer had gesleten. Verstrooid stopte hij de negentiende-eeuwse
romans in zijn tas, wierp een laatste blik door de stoffige ruiten, kwam toen hij al de
halve trap afgedaald was op zijn schreden terug, keek door een spleet in de
zolderkamer alsof hij het een of ander vergeten
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was, ging nog eens naar binnen om de gordijnen dicht te trekken en sloot toen voor
het laatst de deur van de kamer, die hij niet weer binnen zou gaan.
Enkele maanden later deed hij nog eens een poging om het Huis met de Beelden
binnen te dringen, maar niemand deed hem open. Bezoekers kwamen er toen niet
meer, evenmin als de ambtenaren. Het Genootschap distribueerde wel levensmiddelen
aan de employés, maar dat geschiedde ten kantore van een der bestuursleden, zodat
de begunstigden hiervoor niet naar het Huis met de Beelden hoefden te komen.
Sinds het begin van de invasie had Sander niet meer de voor zijn werk vereiste
rust gevonden. Na zijn laatste bezoek aan het Huis met de Beelden had hij nog enkele
dagen werkeloos en dus humeurig en prikkelbaar rondgehangen, maar op zekere
middag was hij plots achter zijn bureau gaan zitten, had wat schone vellen voor zich
neergelegd en was aan zijn boek beginnen te schrijven. Tot laat in de nacht was hij
in een koortsachtig tempo blijven werken. Toen hij het de volgende ochtend herlas
was hij onder de indruk van het grootscheepse in opzet en visie die dit inleidende
hoofdstuk van zijn boek uitstraalde.
Hij las het stuk aan zijn vrouw voor terwijl hij achter haar aanliep door de hele
woning, waar zij haar gewone werk deed, en onder de koffiemaaltijd. Zijn vrouw
deed haar best de indruk te wekken dat zij naar hem luisterde en het lukte haar ook
enigszins. Maar onder de maaltijd moest zij herhaaldelijk de kinderen terechtwijzen
en dat hinderde hem. Hij onderbrak zijn lezing, trok zich in zijn studeerkamer terug
en trachtte opnieuw aan zijn werk te beginnen. Aanvankelijk lukte het hem niet zo
goed als de dag tevoren, maar plotseling stroomden de woorden zo overvloedig dat
hij zich moest beperken tot losse zinnen en brokstukken ervan die hij haastig
neerschreef. Zo bleef hij een week werken: vellen papier volschrijven, in stroken
knippen, de stroken op andere vellen overplakken, vellen sorteren, mappen aanleggen,
opstapelen, uitzoeken, opbergen en tussendoor boeken en kaartsystemen raadplegen.
Hij werkte als een galeislaaf en haalde adem als iemand die in het water gevallen
en het verdrinken nabij is. Op een dag wierp
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hij de pen neer, nam het inleidende hoofdstuk weer onder handen en zette het voort
op het punt waar hij het afgebroken had. Niet schriftelijk achter zijn bureau zittend,
maar door de kamer benend en luid declamerend of achter een lessenaar staand met
een imaginair gehoor discussiërend.
Dát is de methode. Hij is er nu achter. Zó zal hij het werk voltooien, hoofdstuk na
hoofdstuk. Het gesprek is de vroedvrouw der ideeën, en pen en inkt zijn het die de
schrikbarende zuigelingensterfte in dat rijk veroorzaken. Op en neer wandelend op
de tuinpaden der Academie hebben Plato en zijn discipelen de waarheid benaderd.
Zó wandelt Sander Begaas door zijn studeerkamer en schept zijn boek, hoofdstuk
na hoofdstuk, in een gesprek waarvan de vier muren zwijgend aantekening houden.
Soms dwaalt hij af van een vervelend naar een boeiend onderdeel, soms ook naar de
slotapotheose, die hij al herhaaldelijk geformuleerd heeft en waaraan hij elke dag
opnieuw loopt te vijlen.
Het is het donkere jaargetijde. Sander kan de verlichtende vetpotten missen. Voor
het werk dat hij nu verricht is alleen dát licht vereist dat God in de mens ontstoken
heeft om hem te onderscheiden van de dieren. Ook boeken en kaartsystemen kan hij
missen. Hij lijkt nu de evenknie van de oude wijsgeren die onbezwaard door eeuwen
wetenschap en lagen boekenstof het wezen der dingen doorgrondden. Sander Begaas
doet dat in de lange herfst- en winternachten, die om vier uur in de middag beginnen
en om acht uur 's morgens eindigen. Hij ijsbeert niet meer door koude kamers, maar
gaat vroeg naar bed en staat laat op. Hij werkt nu in zijn bed liggend en overdag hakt
hij hout, staat in de rij bij de centrale keukens en de bakkerijen. ‘Ik schiet goed op,’
herhaalt hij elke ochtend bij het opstaan, want elke nacht gaat hij zijn hele boek
opnieuw door, van de inleiding tot het laatste hoofdstuk, en bepaalt dan zijn aandacht
tot de een of andere bijzonderheid. Het kost hem uren, maar hij heeft ze te geef. Hij
weet geen betere manier om ze nuttig te besteden. De winter is nog pas begonnen,
misschien zal het nog gaan vriezen, en geen mens gelooft meer dat we vóór de lente
bevrijd zullen worden. Dus blijft het wachtwoord: werken, doorwerken.
Dan komen de kerstdagen en het Duitse offensief in de Arden-
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nen. Het is de eerste nacht dat Sander niet werkt. Hij ligt wakker en ineens merkt hij
dat hij honger heeft - hij en zijn hele gezin. Vier weken ligt hij elke dag na te denken
waar hij eten vandaan moet halen.
Op een dag gaat hij naar de boekenmarkt. Hij kan de verleiding niet weerstaan en
koopt drie sardines voor een rijksdaalder. De boekenkooplieden staan niet meer op
de markt. Hij zoekt ze thuis op, maar ze zijn voor hem niet te spreken. Op één na.
Die wil wel eens bij hem thuis komen om te kijken wat de rommel waard is. Het is
een blijde mare waarmee hij thuis kan komen. Op de terugweg loopt hij nog eens
over de boekenmarkt en koopt weer drie sardines. Ze zullen vanavond zes sardines
op hun brood hebben.
De boekenkoopman houdt zijn woord. Ze wachten een hele dinsdag op hem, maar
woensdagochtend is hij present. De zaak is gauw bekeken. De koopman is een
filantroop. Hij biedt een mud aardappelen voor het zootje. Straks zal hij het laten
ophalen. Sander is in de wolken.
Twee dagen rijdt de knecht van de boekenkoopman met zijn handkar af en aan tot
er geen boek meer in de hele woning te bekennen is. De boekenkoopman is een
geschikte vent. Behalve de aardappelen stuurt hij nog wat suikerbieten, de eerste die
bij Sander Begaas op tafel komen.
Het zijn voorlopers. Een maand later is Sander er weer bovenop. Een toonbeeld
van activiteit, een expert op het gebied van suikerbieten. Vooral wat het inmaken in
zuur aangaat. Een vriend heeft hem uit de openbare bibliotheek alle literatuur over
suikerbieten verschaft. Sander Begaas heeft die doorgewerkt en geëxcerpeerd, ondanks
de scheikundige formules, die hij haat, en hij heeft een kaartsysteem aangelegd dat
de basis moet vormen voor een boek over suikerbieten en suiker.
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Tot de tienduizenden die de dag der bevrijding vierden door hongerig en blij door
de lentewarme straten te kuieren, behoorde ook de dove conciërge van het Huis met
de Beelden. Hij was al jaren niet meer de deur uit geweest en scheen geen raad te
weten met zijn ogen, die hij opensperde wanneer de verbazing hem overmeesterde,
maar meestal dichtkneep omdat het overvloedige licht hem verblindde. Zijn vrouw
en zijn zuster aan zijn linkeren rechterarm moesten hem meetronen, als hij in een
bijna lege etalage staarde alsof daar de ontzaglijkste wonderen tentoongesteld waren
of wanneer hij met open mond een verheerlijkt groepje jongelui nakeek. Maar de
gewoonste dingen verbaasden hem het meest en hij was niet weg te slaan van een
tweedehandsboekwinkel op een van de grachten waar achter een smalle ruit
negentiende-eeuwse romans van Schimmel, Bosboom-Toussaint en andere schrijvers
tentoon waren gesteld. De oude vlekkerige boeken deden hem denken aan boeken
die hijzelf jaren geleden gelezen had en die ergens op de zolder van het Huis met de
Beelden moesten slingeren.
Zijn eerste gang toen hij thuiskwam was dan ook naar de bovenste verdieping van
het gebouw, en wie beschrijft zijn verbazing toen hij daarboven ook niet één van die
boeken vond. De verwijten aan het adres van zijn vrouw waren niet van de lucht en
de dag van de bevrijding eindigde in de conciërgewoning minder feestelijk dan hij
begonnen was.
Sander Begaas keerde enkele dagen na de bevrijding in zijn oude functie terug.
Dagelijks kwam hij langs het Huis met de Beelden en dan steeg het bloed hem naar
de kaken. Zijn hart klopte en hij hijgde naar lucht. Ten slotte nam hij een kloek
besluit. Hij moest een arrangement treffen met de antiquair die de boeken tegen een
mud aardappelen had overgenomen. Sander liep herhaaldelijk bij die zaak aan, maar
de winkel was steeds dicht. Mevrouw Begaas begreep er niets van. ‘Het is me een
mooie bevrijding,’ zei ze en schudde het hoofd, wanneer hij thuisgekomen zich in
zijn kamer opsloot, gesticulerend rondliep, hardop droomde en schrikwekkende
kreten uitstootte.
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Er was nog iemand die elke dag bij die koopman aan de bel stond te trekken: de
conciërge van het Huis met de Beelden. Toen de zwager van de bibliothecaris zijn
radiotoestel ophaalde, vertelde hij de conciërge dat hij de boeken daar nog in augustus
had zien liggen. Ook de bibliothecaris kon dat bevestigen.
Met de dag raakte de conciërge er sterker van overtuigd dat het zijn eigendom was
dat daar in de etalage lag te prijken en van elke tocht naar die gracht keerde hij met
heviger wraakgevoelens thuis. ‘Een mooie bevrijding,’ zei de vrouw van de conciërge
dan.
Het kon niet anders of die twee moesten elkaar daar ontmoeten. De conciërge
hoefde geen mensenkenner te zijn om uit de gedragingen van Sander Begaas de enig
juiste conclusie te trekken. Hij liep rechtstreeks naar de politie.
Sander Begaas ging naar huis, tuimelde in zijn bed, maar tussen twee
koortsaanvallen in ontfutselde zijn vrouw hem zijn geheim. Zij waarschuwde mr
Sjaak Vellemans, die, ofschoon hij het druk had met de repatriëring van joden uit
Duitsland en Polen, onverwijld zijn vriend op kwam zoeken. Mr Vellemans doorzag
de situatie in een oogwenk en begaf zich van Sander Begaas' bed naar een der
bestuursleden van het Constminnende Genootschap onder de zinspreuk ‘Beidt uw
Tijdt’. Met de welsprekendheid, die een der voornaamste deugden van een goed
rechtskundige is, maakte hij de bestuurder duidelijk dat het er vooral op aankwam
een openbaar schandaal te voorkomen, omdat dat het oude genootschap alleen maar
schade kon berokkenen. Hoe gretig zouden de dagbladen niet zulk een zaak, als er
ruchtbaarheid aan werd gegeven, oppakken, hoe zouden ze niet opgeven over het
wanbeheer in het Huis met de Beelden, hoe krampachtig zou het bestuur zich niet
moeten verdedigen tegen aanvallen in de eerstvolgende ledenvergadering, hoevelen
die zich gedupeerd voelden zouden niet voor het lidmaatschap bedanken, hoeveel
begunstigers van het genootschap zouden niet hun steun opzeggen en hoe zwaar zou
het culturele leven in de stad niet door zo'n affaire getroffen worden. Hoeveel
voordeliger zou het niet voor beide partijen zijn als alles in der minne geschikt en
zonder tussenkomst van de justitie geregeld kon worden. Zijn mandant
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zou wis en zeker zijn best doen om de schade te herstellen. Men mocht niet uit het
oog verliezen dat de eerste stap in deze van zíjn kant was gezet en er kon geen twijfel
over bestaan dat hij uit eigen beweging en - één en al medewerking - alle volgende
stappen zou doen die nodig mochten blijken.
Het bestuurslid gaf zich spoedig gewonnen en wist al zijn collega-bestuurders
over te halen tot een akkoord dat enkele maanden na de bevrijding zijn beslag kreeg.
Ondertussen moest mr Vellemans met de boekenkoopman onderhandelen. Deze
bleek kort na de bevrijding overleden te zijn en mr Vellemans kreeg te maken met
een stel erfgenamen, die niet allemaal even gemakkelijk waren. Mr Vellemans' positie
was echter vrij sterk, want stapels boeken met het stempel van het genootschap waren
niet bepaald een geschikt argument om te bewijzen dat de erflater de boeken bona
fide had verkregen. Zonder een zekere, betrekkelijk kleine, schadeloosstelling kwam
Sander niet vrij, maar ten slotte moesten de boeken in het Huis met de Beelden
terugkeren. Er ontbrak vrijwel niets; alleen enkele handschriften die Sander Begaas
in de geheime kasten had gevonden, konden niet achterhaald worden. Met de overige
schatten uit de bergplaatsen achter de boekenrekken kon er zelfs sprake zijn van
belangrijke aanwinsten, en zodoende viel het de bestuursleden niet moeilijk met mr
Vellemans tot overeenstemming te komen om van elke gerechtelijke vervolging van
Sander Begaas af te zien.
De eerste maanden na de bevrijding had de politie het te druk met het arresteren
van NSB-ers en andere oorlogsmisdadigers om zich met de klachten van de conciërge
over enkele zoekgeraakte boeken te bemoeien. Maar Themis is onverbiddelijk, en
een man die wrokt tegen een slang die hij aan zijn boezem heeft gekoesterd is de
beste pleitbezorger der gerechtigheid, die elke toenadering en elke belofte tot
schadeloosstelling verontwaardigd afwijst als een onkreukbare die voor geen omkoper
zwicht. Het ging immers niet om de romans van Schimmel en Bosboom-Toussaint,
die hij al lang terug had kunnen hebben, maar die nu onmisbaar waren als corpora
delicti op het groene laken. Het was een vrij eenvoudige zaak die toen aan de orde
was, en geen sterveling, zelfs niet de conciërge, kon de steen tegenhouden toen hij
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eenmaal rolde. Mr Vellemans pleitte alsof hij een moordenaar voor de strop moest
behoeden en vergat geen van de verzachtende omstandigheden. Zoveel drukte om
een paar oude romans - dacht een journalist die toevallig in de rechtzaal verzeild was
geraakt. Een week voorwaardelijk - luidde twee weken later het vonnis.
‘We hadden ons de bevrijding anders voorgesteld,’ mompelde de conciërge
ontgoocheld tegen een dame die tegelijk met hem de zaal verliet. Het was toevallig
mevrouw Begaas en zij knikte van ja.
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Intermezzo
Als ik geweten had waar ik aan begon, was ik ervan afgebleven. Als tegenhanger
van of aanvulling op de ‘Brief aan Lotte’ valt dit stuk niet te rechtvaardigen. Als ik
zo zou doorgaan komt er voorlopig geen eind aan. Ik houd mijn been stijf en laat me
niet, zelfs niet door mezelf, verleiden.
De novelle is in enkele dagen in juni 1945 neergeschreven, aan één stuk door,
vrijwel zonder correcties. Ik denk dat hij met vele details al in Havelte in 1944 is
geconcipieerd. Behalve spelling en interpunctie heb ik enkele stilistische
ongerechtigheden herzien, soms ook de woordvolgorde.
Voor mensen die in het xerox-tijdperk zijn opgegroeid moet het verhaal
onbegrijpelijk zijn. Wie maakt tegenwoordig nog excerpten en sleept dikke banden
naar huis?
De hele opzet, voor zover er een was, van mijn monsterlijke bundel is nu in de
war geraakt. Het overzicht ben ik al lang kwijt. Ik wil trachten op het spoor dat ik
oorspronkelijk had uitgestippeld, terug te komen.
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Letteren
Wat ik tussen mijn dertiende en zeventiende jaar las, is vermoedelijk in mijn Dagboek
behoorlijk aangetekend. Dat wil zeggen: er ontbreekt (of wordt slechts tussen de
regels aangeduid) wat ik op school moest lezen en in directe aansluiting erop las. En
nog belangrijker: er ontbreekt de krant, het Berliner Tageblatt. Aan deze krant en al
die kranten die ik later las, in Berlijn, Parijs, Amsterdam, heb ik te danken wat men
- in mijn geval - beschaving mag noemen. Uiteraard karakteriseert dit niet wat
beschaving als zodanig is (indien er dan zoiets los van de individuele beschaafde
bestaat). Het karakteriseert mij, zoals ik me helemaal in het begin heb
gekarakteriseerd. Het is de beschaving van een journalist, dagjesschrijver en
dagjesdenker. De aartsvijand die me H.F. noemde, verweet me oppervlakkigheid.
Een hard verwijt. Maar oppervlakkigheid en beschaving, zijn ze niet hetzelfde?
Schaven doe je aan de oppervlakte. ‘Vindicat atque polit’ is zo'n leus. Het staal dat
wreekt en polijst. Klieven of krabben. Je doet waar je de kracht voor hebt.
Uit kranten heb ik ontzaglijk veel geleerd, want in kranten staat alles door elkaar.
Ik vond die van vroeger leuker. Maar dat ligt aan mezelf. Ars longa, vita brevis. De
emmer raakt eens vol. Er komt niets meer bij omdat er niets meer bij kan. Ondanks
opruimen.
Bij een chaotisch werk zoals dit moet je erop verdacht zijn dat je je niet herhaalt.
Ik vrees dat dit niet zal lukken. Maar ik wil toch niet zo voor schut staan als Ortega
y Gasset of Menno ter Braak met soms pagina's woordelijke herhalingen. Als er iets
herhaald wordt, moet het expres geschieden. Bij voorbeeld zoiets als de auteur van
H.F. over me schreef.
Als mijn Dagboek begint, ben ik - dertien jaar oud - met de
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hele Lessing bezig. Ik moet Schiller en Goethe grotendeels al eerder hebben gelezen.
Wat Goethe betreft ben ik er zeker van. Met mijn Barmitswa, de
meerderjarigheidsviering, in september 1918, kreeg ik, dertien jaar oud, tussen al
die andere boeken de Goethe-editie die ik nog bezit cadeau. Ik herinner me voordien
al heel wat Goethe in die van mijn vader te hebben gelezen - de plaatjes uit zijn editie
zie ik nu ook nog duidelijk voor me, bij voorbeeld bij de Zauberlehrling, Mignon,
Der Gott und die Bajadere, bij talloze scènes uit Faust. Ook van Jean Paul moet ik,
zoals uit het Dagboek zelf blijkt, al iets in die voor-dagboek-periode gelezen hebben.
Van ‘kinder- en jeugdboeken’ herinner ik me weinig. Robinson, Ole-luk-oie, Kapitein
Maryat of zo, veel mythologie, Jules Verne, een Karl May die me verveelde, de hond
van Baskerville...
Op het moment dat mijn Dagboek begint, houd ik me echt met letterkunde bezig,
met de Duitse uiteraard en dan in de ruimste zin, ook letterkundige kritiek,
kunstgeschiedenis, filosofie, enzovoort. Wat ik er als dertienjarige van begrepen
heb? Dat komt op me over als een hoogmoedig neerbuigende vraag. Als ik mij
welbekende literatuur nu (1982) als zevenenzeventigjarige herlees, voel ik soms dat
ik zo'n stuk nu pas goed begrijp. De manier van begrijpen is aan leeftijd gekoppeld,
en die van een dertienjarige kan even diep geweest zijn als die van de
zevenenzeventigjarige. Even diep, alleen anders.
In elk geval begreep ik de taal van wat ik las, ‘klinkend metaal en luidende schel’
(1 Cor. 13:1). En het andere, waarvan hij die dit zei zo zeker was, mocht zijn, dat hij
het bezat - hoe was het daarmee gesteld? Ik reflecteer, en wie veel reflecteert, schrijve
geen belijdenissen.
De taal boeide me dermate - en niet alleen de taal uiteraard - dat ik hem leerde
reciteren en schrijven, in proza en poëzie. Bij alle verscheidenheid was mijn stijl een
epigonenstijl. Niet cliché. Was het maar cliché geweest, maar het zat al dieper.
Epigonenstijl. Is het niet te veel gevraagd van een vijftien- of zestienjarige dat hij
zijn eigen stijl schept? Van iemand die zoveel las, was het misschien te veel gevraagd.
En daarbij had ik bepaald nog niet ‘alles’ gelezen. Weinig eigentijdse Duitse en
wereldliteratuur. Of
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kon je Ibsen, Strindberg, Dostojewski, Hauptmann, Wassermann, Clara Viebig,
Ricardta Huch, Thomas Mann, Dehmel - ga zo maar door - echt eigentijds noemen?
Hoe het anders kon, had ik kunnen leren bij Rilke, Morgenstern, Altenberg. Dat ik
met hen kennis maakte (en met Arnold Zweig, Tucholski, Arno Holz, Robert
Neumann, enzovoort) had ik te danken aan Ilse en Schnitzler pas - hoe is het mogelijk?
- aan Suus. Wie bracht me op Kafka? Mogelijk de krant - dat wil zeggen: Max Brod.
De krant die, jammer voor mij, Rilke in de hoek van Stefan George had geplaatst.
En ik peins me suf van wie toch dit vers zou kunnen zijn:
Drei Hasen tanzten im Mondenschein,
Im Wiesenwinkel am See,
der eine war Löwe,
der andre war Möwe,
der dritte war ein Reh.
Wer fragt, der ist gerichtet,
hier wird nicht kommentiert,
hier wird an sich gedichtet.
Doch fühlst du dich verpflichtet,
erheb sie ins Geviert
und füg dazu den Purzel
von einem Purzelbaum,
zieh aus dem Ganzen die Wurzel,
und träume den Rest als Traum.
Dann wirst du die Hasen sehen
im Wiesenwinkel am See,
wie sie auf silbernen Zehen
im Mond sich wunderlich drehen
als Löwe, Möwe und Reh.

Hoe chaotisch zo'n plotselinge vraag aan de lezer: van wie kan dat zijn? Bij
Morgenstern kon ik het niet vinden, dit mooiste stuk Duitse romantiek. Ik heb het
uit de krant - omstreeks 1926 - ik zie me nog in de krantenleeszaal van de universiteit
zitten.
Er schiet me iets te binnen: een verhaal in de stijl van Altenberg, dat ik misschien
nog eens opschrijf, bestemd voor wie Ril-
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kes gedicht ‘Das Karussell’ kennen. Ik heb hem nog eens een keer gezien, die
draaimolen, een halve eeuw later, één keer op een middag in de Jardin du Luxembourg
- ik zou zelfs de dag nog nader kunnen bepalen. De bonte paarden, de rode leeuw,
het hert, ‘und dann und wann ein weisser Elefant’. Het kon niet missen, hij was
schitterend gerestaureerd, dezelfde draaimolen die Rilke toen had gezien - alleen
Rilkes beeld van de ronddraaiende kinderen klopte niet met de realiteit van een halve
eeuw later. Ik heb de historie van die draaimolen toen nog willen uitpluizen, maar
de baas, een Algerijn, negeerde mij - misschien bang dat ik van de belasting was. Ik
ben daarna nog naar de Jardin des Plantes gegaan, hoewel ik al wist dat panters niet
zo oud worden als draaimolens. Maar waar is die draaimolen ondertussen gebleven?
Mais où sont les neiges d'antan?
Hoe ver ben ik weer afgedwaald - iemand achter me zei ‘Schrijf dat op, Hans’ en
dat heb ik gedaan.
Ik denk ondanks alles dat ik het overgrote deel van mijn Duitse letterkunde toch
pas na mijn eindexamen heb gelezen. Tot 1933 toe. Of preciezer tot 1935. Want toen
onze oudste was geboren, zijn we thuis Nederlands gaan spreken en van het spreken
kwam het lezen. Ik heb sinds 1935 nauwelijks meer enige Duitse literatuur gelezen,
behalve dan herlezen van wat ik al kende. Ik ken absoluut geen moderne Duitse
literatuur. Ik schrijf en spreek nog wel Duits, maar het schijnt vreemd over te komen,
een beetje als Bühnendeutsch. Misschien heb ik dat van Suus overgenomen, met
haar wonderbaarlijk mooie Duitse uitspraak waarop ik toen verliefd ben geworden.
Niet ‘op de eerste blik’, maar ‘op de eerste klank’.
Laat ik maar van het Duits afstappen. Mijn eerste vreemde taal was het Hebreeuws,
taal van het gebed. Na de Duitse was de Hebreeuwse mijn tweede ‘fibel’. Mijn vader
was een behoorlijk hebraïcus. Door hem voorbereid heb ik - op eerste Nieuwjaarsdag
- als Barmitswa de hele tora-lezing van het feest gedaan die anders mijn vader deed
- beginnend met de geboorte van Jitschak (toevallig mijn eigen Hebreeuwse naam).
Met mijn vader heb ik later nogal wat profeten en geschriften gelezen: Job,
Prediker, de rol Ester. Vreemd - we hebben nooit
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een woord Hebreeuws met elkaar gesproken. Het was laschon hakodesch, de heilige
taal, en dat gold zelfs nog voor het Aramees, de taal van de talmoed. Dat sprak je
niet in het dagelijks leven. Voor de joden in de Oosteuropese getto's was het Jiddisch
de profane taal.
Uiteraard was mijn vader niet zo bekrompen. Ik denk dat hij machinaal, zonder
het zich te realiseren, een traditie volgde. Trouwens, ook in de Hochschule für
Wissenschaft des Judentums, waar ik lessen volgde, sprak je Duits als je de
middeleeuwse joodse filosofen of de brieven van Paulus las. Mijn eerste colleges in
een vreemde taal waren wiskundecolleges in Parijs en colleges Russische geschiedenis
bij Bekker in Amsterdam.
Maar terug naar het Hebreeuws en Aramees. Mijn vader was geen talmoedgeleerde.
Ik denk niet dat hij veel Aramees kende buiten de enkele gebeden in die taal. Ik heb
wat talmoed geleerd bij een oostjoodse winkelier in onze gemeente, een veelzijdige,
goed onderlegde man. Wat talmoed - één traktaat, Baba m'tsia, of niet eens, en dan
zonder het middeleeuwse commentaar, waarvan ik het afwijkende schrift zelfs niet
goed onder de knie heb. Er is niet veel van blijven hangen - zoiets moet je bijhouden.
Ik heb als tegenprestatie zijn zoon wiskundelessen gegeven. Ik vertel dit omdat ik
met zijn vader wel Hebreeuws heb gesproken. Waarom? Achteraf kan ik het
reconstrueren. Hij sprak beter Jiddisch dan Duits en zijn Duits was ook min of meer
Jiddisch. Het Hebreeuws als voertaal was een noodsprong om uit die verlegenheid
te geraken. In elk geval heb ik het niet bijgehouden en van het Nieuwhebreeuws weet
ik bitter weinig.
Mijn tweede vreemde taal was het Frans, in het vierde leerjaar; daar kwam Latijn
bij in het zevende en Engels in het tiende. Wat me het meest spijt, is dat ik op school
geen Grieks kon leren; de tijd zou ik ervoor gehad hebben. Ik deed er op de universiteit
iets aan, maar daar werd je door zoveel andere zaken overspoeld. In het Grieks heb
ik wiskunde, wat Plato en Aristoteles en commentaren gelezen, ook een stukje van
het Nieuwe Testament, maar geen Homerus of andere letterkundige werken.
Enkele jaren heb ik bij de onvergetelijke Bekker, leermeester van tal van slavisten,
college Russisch gelopen, maar ik heb me
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nooit echt in originele Russische literatuur verdiept. Na de oorlog leerde ik nog
Akkadisch (spijkerschrift), maar veel is er niet van blijven hangen. Slavische talen
en andere Romaanse talen dan het Frans kan ik een beetje lezen, en vrij behoorlijk
Deens, Noors en Zweeds.
Maar het zou over de letteren gaan. Uit het Dagboek heb ik opgemaakt dat ik
buiten de school om nogal wat Frans heb gelezen, vooral Molière. De eerste Franse
‘literatuur’ die we op school lazen was Erckmann-Chatrian's Histoire d'un conscrit.
Ons Franse onderwijs eindigde bij Victor Hugo. Ik heb later veel Frans proza gelezen,
maar heb nooit een relatie kunnen opbouwen met Franse poëzie. Ik ben er
vermoedelijk te laat mee begonnen, tussen mijn vijfentwintigste en dertigste
levensjaar. Ik heb er veel moeite voor gedaan, bij voorbeeld voor Verlaine en
Baudelaire. Het lukte niet. Moeite voor gedaan - dat betekent hardop lezen,
declameren - ‘klinkend metaal en luidende schel’. Ik heb nauwelijks Franse poëzie
horen declameren - misschien had ik les moeten nemen in Frans declameren. De
enige Franse poëzie die ik hardop kan lezen is die van François Villon en Rilke, en
het beetje Franse poëzie dat ik zelf geschreven heb, is in hun stijl.
Latijn leerde ik eigenlijk pas goed lezen toen ik van school af was - ik bedoel lezen
zoals je een levende taal leest. Mijn leerschool is Tacitus geweest en daar lijkt mijn
Latijnse stijl ook op. Met een beetje oefening zou ik er een gesprek in kunnen voeren.
In Latijnse poëzie en drama heb ik me pas tussen mijn vijfentwintigste en dertigste
jaar goed verdiept, ook in het middeleeuws Latijn. Ik hoef er nauwelijks aan toe te
voegen dat mijn eigen poëziepogingen beïnvloed waren door Alanus de Insulis.
Engels was op school, wat literatuur betrof, nog een stuk beroerder dan Frans. Na
Christmas Carols heb ik geen woord Dickens meer gelezen, maar ik denk dat dit
niet eens het dieptepunt was. Thuis declameerde ik ‘Friends, Romans, Countrymen’,
‘To be or not to be’, enzovoort, maar daar had je op school mee moeten komen! Aan
dichten in het Engels heb ik me nooit gewaagd. Ook mijn Engels proza is erbarmelijk.
Engels schrijven is geen kunst, maar goed schrijven, de zeggingskracht van een
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taal tot de bodem uitdiepen, is in die taal moeilijker dan in de andere talen die ik ken.
Engelse auteurs kan ik alleen met de grootste afgunst lezen. Ik zou het ze willen
nadoen, maar ik kan er zelfs niets van onthouden. Ik ben met intensief Engels lezen
vermoedelijk te laat begonnen - ik zou zeggen pas met mijn verblijf in de Verenigde
Staten in 1960/61. Ik heb inmiddels nogal wat Engelse klassieken opgehaald, maar
mijn hoofdkost zijn toch de moderne Amerikaanse schrijvers. Ik houd van de
Amerikaanse literatuur, maar het is een ambivalente liefde. Het is Amerika: een
strakblauwe hemel, of een wolkbreuk, of een sneeuwstorm.
Dan het Nederlands. Ik kon het enigszins lezen voor ik in Nederland kwam, als
Duitser leerde je het in enkele weken spreken, maar als je er op je vijfentwintigste
mee begint, raak je het accent niet meer kwijt, ondanks fonetische lessen. Als ik
ergens in Nederland op straat naar de weg vraag, krijg ik antwoord in het Duits. Mijn
Duits en Nederlands hebben elkaar bedorven, zoals mijn Frans en Engels.
Voor de oorlog heb ik onnoemelijk veel Nederlandse literatuur gelezen, maar met
echt Nederlands schrijven ben ik pas in de oorlog begonnen. Mijn Nederlandse
produktie is gedeeltelijk gedateerd (ik bedoel niet: dated), zeker voor zover nog in
handschrift aanwezig. Om van het getypte en gedrukte de datum van ontstaan te
achterhalen, heb ik mijn dagboeken uit de jaren 1939-1946 moeten raadplegen.
Dagboeken is een te weidse term voor beknopte aantekeningen met soms nog wat
cryptische afkortingen - ik zou er eens een commentaar aan moeten toevoegen. Maar
alleen al het doorbladeren van deze notities heeft tot gevolg gehad dat ik - later in
een conferentie-oord - twee nachten achter elkaar door oorlogsangstdromen werd
gekweld - iets waar ik misschien twintig jaar geleden voor het laatst last van heb
gehad.
Ik heb me mijn hele leven veel met geschiedenis beziggehouden en in het najaar
van 1940 ben ik me - ik weet niet waarom - in die van de wiskunde gaan verdiepen.
Mijn eerste literaire uitingen in het Nederlands waren ‘Mathematische Novellen’,
een werk dat ik na een of twee pogingen bij uitgevers nooit meer heb trachten te
publiceren. Het zijn historische en filosofische novellen, wiskundig van inhoud en
literair van vorm. Het begon in
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december 1940 met een verhaal, ‘Complexistan’, en werd in de eerste maanden van
1941 (en later in 1942) vervolgd met een verhaal, ‘Mobanië’ (een roman op een
Möbiuslint), met Maupertuis, De Bernoullis, Newton 1692, Leibniz, Chasles, Chr.
Huygens, Legendre-Abel-Jacobi, ‘1848’, Cauchy.
Ondertussen was ik met een novelle, ‘Instituut De Ethica’, begonnen, waarvan ik
nu een fragment met gemengde gevoelens heb herlezen. Dit werk werd afgebroken
toen ik de aankondiging van een prijsvraag van de Stichting Rotterdam 1939 zag:
een toneelstuk naar een onderwerp uit de rijmkroniek van Melis Stoke. Ik was als
jood inmiddels door de bezetter ontslagen, met wachtgeld en veel vrije tijd. Ik kon
- dacht ik - als literator iets bijverdienen. Niet onder mijn eigen naam - dat zal
duidelijk zijn.
Ik besloot mee te dingen. Het onderwerp werd Floris V. Het anagram van deze
titel ‘V. Sirolf’ heb ik later als pseudoniem gekozen. Een drama - in 2700 meestal
rijmende - verzen. Ik had me, toen ik met dit verslag begon, voorgenomen niets van
het oude te herlezen - bang voor wrede ontgoochelingen. Ik heb ‘Floris V’ niet
herlezen. Ik wist toch al dat het geen drama was. Maar het kon niet anders of ik moest
er hier en daar een blik in slaan. Het beetje dat ik herlas, heeft me getroffen. Door
de taalbeheersing, door de stijl die zich aankondigt. Het was, denk ik, mijn eerste
Nederlandse poëzie - klinkend metaal en luidende schel. ‘Floris V’ heeft me - tussen
allerlei wiskundig werk door - zowat anderhalve maand gekost. Daarna was het typen
geblazen en een stroman vinden. Na talloze pogingen lukte het in oktober 1941. Van
Dalsum, wiens vrouw Do een jeugdvriendin van Suus was, wilde zijn naam er wel
opzetten. Die staat dus in de - nog steeds - verzegelde envelop die aan de buitenkant
het motto Tisiphernes draagt. In maart 1942 kwam het manuscript terug; geen enkele
inzending was bekroond.
Inmiddels was ik al bezig met andere pogingen: een libretto, ‘Odysseus’, dat L.
me gevraagd had - misschien nog vóór ‘Floris V’ begonnen en jaren later hervat,
maar niet voltooid. Ik ben trouwens voor L. nog aan twee andere libretto's begonnen;
een ervan is voltooid en - veel later - mét de muziek uitgevoerd.
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Ook ongeveer in die tijd had ik in de krant iets gelezen over een
‘Muiderkringprijsvraag’ van de Uitgeversmij. ABC. Een roman-prijsvraag, 100000
woorden. Ik had er geen zin in. Roman - dacht ik - is niets voor mij. Suus gaf me op
2 juli 1941 het ‘Stichwort’ en op 10 augustus 1941 was de roman klaar. De titel was
Laxdölasaga. Ik had inmiddels van het romanschrijven de smaak te pakken gekregen.
Op 23 augustus 1941 begon ik met De Schuldenaar, direct in de schrijfmachine. Op
23 september 1941 was ik ermee klaar. Beide romans werden onder motto ingezonden
- ik weet niet meer met wie als stroman.
De Laxdölasaga bleef bij de jury in nadere overweging, de Schuldenaar kwam
terug. In april 1943 stortte een brandend vliegtuig neer op het Carltonhotel, waar het
bureau gevestigd was. Na de bevrijding herinnerde ik ABC aan mijn roman, zond hun
op hun verzoek een kopie, ontving eind 1945 nieuwjaarswensen, en dat was het einde
van de correspondentie volgens mijn archief. Ik heb Laxdölasaga niet herlezen - ik
ben er bang voor. Voor de roman. Niet voor de kwaliteit.
En dan het lot van De Schuldenaar. De roman werd onder motto ingezonden op
een prijsvraag van de Haarlemse uitgever Gottmer. Volgens een kranteknipsel moet
dat voor 15 april 1943 zijn gebeurd, maar in mijn dagboek kan ik geen aantekening
daaromtrent vinden. Mijn stroman was Wim Bloemendal, leerling van me (en
ondertussen al oud-collega, in Delft). Hij kreeg hiervoor de eerste prijs, 5000 gulden.
Van de uitreiking van die prijs staat het - komieke - verhaal in de ‘Brief aan Lotte’.
Ik zat toen in Havelte. Telkens als we elkaar ontmoeten, is dat weer ‘het’ onderwerp
van gesprek. Het geld kwam ons in de hongerwinter goed van pas. De roman is ná
de oorlog verschenen. Ik heb hem kortgeleden herlezen. Geboeid - maar dat is geen
kunst bij werk dat je zelf hebt geschreven. Of wel? Ik heb later bij Gottmer nog een
romanprijsvraag gewonnen, maar dat komt nog ter sprake. Dus weer terug naar 1941.
In september 1941 schreef ik een ‘romantisch blijspel’: ‘In Holland staat een huis’.
Ook weer in verzen, grotendeels gerijmd. Ik heb het niet herlezen. Ik ben er bang
voor. Niet voor ‘klinkend metaal en luidende schel’, maar voor het andere dat daar
wordt vertolkt.
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Ergens in december 1941 zat ik aan een Nederlandse spraakkunst te werken, bij
stukjes en beetjes, voor eigen gebruik.
Dan komt het eerste van wat genoemd wordt ‘grote gedichten’, die ik met de term
‘Leven en Dood’ zou kunnen karakteriseren. Het eerste in januari 1942: sonnet van
sonetten: acht jambische en zes trocheïsche sonnetten. Ik hoef het niet te herlezen.
Ik ken bijna al mijn poëzie van buiten. Het tweede heet ‘Tot haar, die jij wordt
genoemd’, en tussen haakjes staat er ‘Fragment’ bij - ruim 60 strofen van 5 regels
waar tussenin enkele ontbreken. Ik heb er al enkele uit geciteerd (blz. 229-230). Met
het derde, ‘Silvia’, ben ik in het kamp in Havelte begonnen, en thuis heb ik het
voltooid. Het staat met vele andere gedichten uit die tijd in mijn dagboek, in al zijn
fasen van ontstaan, invulling en correcties. Het bestaat uit vijftien groepen van vier
strofen van elk zes versregels. Op enkele kom ik later nog terug. Het ‘zien’ ontstaan
van mijn poëzie is een vreemde gewaarwording.
Aan het vierde gedicht van dit genre ‘Aphrogeneia (fragment)’ ben ik op 13
november 1944 begonnen. Van het eerste deel heb ik het negende en het eerste sonnet
eerder in het hoofdstuk ‘Kiekjes’ geciteerd; van het tweede deel staan brokstukken
in mijn Dagboek; het derde deel bestaat uit één sonnet:
Ik ben niet meer 't geen je wind belaagt,
die askruimen bruine wol
nachtelijks (en de maan staat vol)
over de asheide jaagt.
Aleer ik bevrijd in mijn hol
versterf ben ik vervaagd
en alles wat mij, jong weer, behaagt,
woelt in zijn gangen de mol.
In kraters is het vuur gesmoord,
zwalkende her en der
over ruïnes. Verbrande poort
open ik in versper.
Door wind en wereld zwijgt een woord,
stiller dan stad en ster.
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Het vijfde van dit genre - misschien met 1946 te dateren, is eveneens een fragment,
maar dan een dat ik misschien nog afmaak. Titel en eerste versregel is:
Gij die mij leidt op wegen zonder doel
- een dubbele bodem, naar gelang of de klemtoon op ‘leidt’ dan wel op ‘zonder
doel’ valt. De eerste zeven strofen van zes versregels zijn neergeschreven en de
laatste (zeg dertigste) is in mijn geheugen geprent.
Om deze ‘grote’ gedichten op een rij te zetten heb ik de chronologie geweld
aangedaan. Ik kan die nagaan, want het meeste staat zoals het ontstaan is op een
blocnote of in mijn Dagboek 1942-46, en wel in het tijdvak van eind 1943 tot mei
1945. Het is van zeer uiteenlopende aard. Een groot deel van de gedichten draagt als
titel een Latijnse plantenaam, naar een plant die er toevallig in voorkomt of waarop
gezinspeeld wordt. Ze hadden samen met Silva gebundeld moeten worden onder de
titel ‘Flora’. Er is ook een bundel puntige sonnetten, waarvan ik er één, ‘La
Malmaison’, eerder heb geciteerd (blz. 83); en dan is er nog een lang gedicht in
terzinen. Ten slotte is er nog een bundel, in 1946/47 ontstaan, ‘Sirene’. Een bundel
uit al deze gedichten is onder het motto Tubalkain (tevens de titel van een der
gedichten) ingezonden op de Poëzieprijsvraag van de Gemeente Amsterdam 1945
en heeft (in 1946) een eervolle vermelding behaald, die mij meer heeft gestreeld dan
de literaire prijzen die ik heb gewonnen.
Bij dezelfde gelegenheid had ik ook meegedongen om de toneelprijs met een
expres voor die prijs geschreven verzetsdrama ‘1942’, dat niet werd bekroond.
Jammer. Ik heb het nu herlezen en heb er geen spijt van gehad. Het zou nu nog
uitgevoerd kunnen worden.
Voor de toneelprijsvraag 1946 van de gemeente Amsterdam heb ik een drama ‘De
aanslag op de zogenaamde Graaf van Saerdan’ ingezonden, in augustus 1943
geschreven, voor het grootste deel in blanke verzen. Het behaalde in 1947 een met
M. van Loggum en Luisa Treves (Margreet Roselaar) gedeelde prijs. Ik heb het na
lange aarzeling herlezen, was soms licht geërgerd maar er over het algemeen evenzeer
van onder de indruk als van ‘1942’.
In september 1942 schreef ik een prozadrama ‘Willem III’. Ik
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verbeeld me dat het mijn beste is. Ik heb het niet herlezen. Ik werkte ook aan een
‘Willem I’ en aan een ‘Maurits en Oldenbarnevelt’, die niet van de grond kwamen.
Na de oorlog schreef ik nog een klucht, ‘Examens’, die op de professorenkrans werd
uitgevoerd, en een andere, die ik niet meer kan vinden.
Voor een tweede Gottmerprijsvraag schreef ik in mei 1946 een verzetsroman, ‘De
pastor’, die wederom de eerste prijs behaalde, deze keer 7500 gulden. Ik weet niet
meer hoe het in elkaar zat, maar toen het bericht van de prijs kwam, liet ik
opgewonden mijn schrijfmachine op de grond vallen; die moest daarna gelast worden.
De prijs werd me op zaterdag 20 december 1947 uitgereikt. Ik ben toen op maandag
nog eens naar Haarlem gegaan om de cheque persoonlijk bij de bank te verzilveren
en de opbrengst meteen te verstoppen. Niet voor de belastingen maar voor het
‘Beheersinstituut’, dat op mijn bezit, als zijnde ‘vijandelijk eigendom’, aasde.
‘Beheersinstituut’, ook zo'n chapiter. De bekroonde roman is onder de titel Viersprong
der grote wegen verschenen. Ik heb hem niet herlezen.
Op 16 mei 1944 noteerde ik in mijn Dagboek: ‘Het was in de lente toen op de
Drentse heide de pinksterbloemen, de boterbloemen en de madeliefjes groeiden. Zo
zal misschien een boek verhalen beginnen. O, zullen ze roepen, allemaal verzonnen
verhalen! Och, net zo waar of onwaar als deze opmerking, want die bloemen bloeiden
in die lente werkelijk op de Drentse heide. Natuurlijk in de graszoden die uit een
lage polder overgeplant waren naar het vliegveld Havelte. Het volgend jaar zullen
er niet veel meer van terugkomen. Over enkele jaren zullen ze allemaal verdrevenen
zijn. Zal het mijn verhalen net zo vergaan? Zo is het met alle waarheden gesteld.’
Het boek ‘Pinksterbloemen op de Drentse heide’ is nooit verschenen. De verhalen
zijn zelfs niet eens uitgetypt. Ze zijn kort voor, in en kort na Havelte ontstaan. Ik heb
ze herlezen. Het heeft me niet gespeten. ‘Freek’, een gaaf kinderverhaal; ‘Vis’, het
verhaal van een man die een zeemeermin op het strand vindt, sober verteld, ‘De
monnik van Heisterbach’, een jood die uit het diepst van Rusland in de verdwenen
jodenbuurt van Amsterdam terugkomt; ‘De hond’ (van een gezin dat naar Westerbork
is
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weggevoerd); ‘Wilma’, een sleutelverhaal; ‘Neboe’ (die naar de sterren keek); ‘De
Caterpillar’; ‘Het Bos’ (dat ineens verdwenen was); ‘Het Constminnend Genootschap
“Beidt uw Tijdt”’ - maar dat heb ik al verteld.
En nu iets dat niet in deze rubriek thuishoort, maar dat wel gedrukt is, te weten in
het feestboek voor mijn zeventigste verjaardag, het - door Thijs voltooide - verhaal
dat ik in 1943 mijn kinderen vertelde: ‘Foliantje’.
Waarom som ik dit allemaal op? Om prat te gaan op een weelderige produktie,
tussen wiskundige, historische, filosofische studies en wandelingen met de kinderen
door, geplaagd door beslommeringen van bezettingsleven, gevangenis, kamp en
astma? Suus heeft in die tijd nog harder gewerkt.
Ik heb in die tijd mezelf gevonden en door mezelf de wereld, in de monoloog de
dialoog. Onder het schrijven heb ik leren spreken. Ik heb me uit de kluisters van het
Duits bevrijd en in het Nederlands mijn eigen stijl gevormd, veroverd. Mijn stijl meer dan klinkend metaal en luidende schel - en mijn kijk op de wereld, zoals die
er met Nederland in het midden uitzag. Op 13 oktober 1944 zuchtte ik:
Het gaat zo langzaam. Zo ging 't hier altijd,
Zo gutst het water, vult de regentonnen,
Zo groeit de stroom, ontwassen aan zijn bronnen,
Zo wijken voor de wand'laar horizonnen
en 't ochtendgrijs dat in het daglicht slijt.
Zo was 't hier altijd, grenzeloos en vlak,
en ging 't soms snel, dan was 't een dijk die brak
met vloed en noodweer zó ter plaatse
en water om een enkel dak
van de overstroomde dorpen te weerkaatsen.
Het gaat zo langzaam. Zo ging 't hier altijd,
in tachtig jaren werd het land bevrijd,
in duizend amper uit de zee gewonnen.
In honderdduizend is wat langzaam slijt,
nog aan geen weg door land en volk begonnen.
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Dit vers schoot me net te binnen, maar het is hier misplaatst. Want wat ik heb willen
betogen en betuigen is hoe ik mét het Nederlands mijn stijl verwierf, het middel om
mijzelf te zijn. Het eerste deel van Silva is hier beter op zijn plaats:
Ik vraag niet meer, wanneer de klokken luiden
naar 't bos van torens, naar de wind en naar
wanneer het woorden zijn wat zij beduiden.
Ik hoor het klinken, voel het licht en zwaar
van tong tot oren door mijn spieren trillen
als door 'n gespannen snaar en zich verstillen.
Ik ben de zee van klokken, en het dreunen
van klok tot klok, waar 't één het ander raakt
met klanken, die elkander vallend steunen,
is taal, die in het middaguur ontwaakt,
uitdroomt haar verzen, die zich zonder wikken
en wegen in de maat der strofen schikken
Maar, niet in oevers. Niet om te besproeien
wat harder zij dan zon en regenboog,
steigert de stroom over gewaande boeien.
En niets is star en klankeloos en droog
of 't is - nog ongetroffen door het spel der golven herschapen stroom en heeft de stroom bedolven.
Soms keert de vloed. In korte tussenpozen
klinkt de eerste klok weer, eenzaam en als bron,
en roept en duwt weer door het rimpelloze,
zoals zij riep en duwde eer 't begon.
Het is jouw stem. Jij bent het tedere uur,
mijn ruisend bos, mijn goede avontuur.
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Of nog beter het derde deel:
Ik stamel niet - ik ben 't al lang vergeten
Mijn kindsheid was een tedere oogwenk kort.
Ik groeide in woorden, was door 't woord bezeten,
en in mijn woorden is mijn tong verdord.
Want eer ik 't wist, was met mijn laatste vonken
mijn woord in 't marmer van de taal geklonken.
Vergeefs omsloot ik nog de zonnestralen
en wat ik niet bevatte met mijn vuist,
vergeefs mijn stamelen met marm'ren talen:
ik stond verstomd verdoofd in 't bos dat ruist
wanneer zijn bla'ren voor de wind bewegen:
ik was een kind en zó heb ik gezwegen.
De wereld is er. Over 't diepste slapen
wordt nachtelijks een steile brug gebouwd.
We zijn voorgoed en voor elkaar geschapen
en - aarzel niet - het is ons toevertrouwd,
als wortelen, die steen en klei doen leven
in woorden zo gesproken als geschreven.
Aan 't sluimerwaken mag het woord ontspruiten,
dat nooit verstilt, en 't is niet ijdel storm
der klokkenzee en gonzend orentuiten.
Het haam'rend hart klopt zijn gedreven vorm
in blank metaal. Uit woorden groeit de zin:
Ik hoop, ik vrees, ik haat en ik bemin.

Ik kan niet schatten hoevelen er zijn die als zelfbevrediging knutselen, beeldhouwen,
schilderen, dichten. Ze worden ook wel ‘amateurs’ genoemd. ‘Amateur’: betekent
dit dat ze er geen beroep van maken, geen kostwinning? In die banale zin zijn er
nogal wat kunstenaars, maar vooral wetenschappers, amateur geweest. Of is ‘amateur’
eenvoudig een minachtende kwalificatie?
Een kleine fractie van wat ik toen geschreven heb, is gepubli-
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ceerd. En als ik door was gegaan... frappez, frappez toujours? Nee, de grote vraag
die ik me verplicht voel te beantwoorden, is: waarom ben ik niet doorgegaan?
Verplicht aan mezelf en aan de wereld. Het antwoord, in de diepte, heb ik in zekere
zin in mijn Dagboek als vijftien-, zestienjarige gegeven. Maar dat bedoel ik niet. Zo
diep wil ik hier niet graven.
Ik heb enkele pogingen gedaan wat gepubliceerd te krijgen. Afgezien van de
prijsvragen - maar dat kon niet anders - heb ik bot gevangen. Ik ben geen doorzetter.
Met wat betreft het werk waarvan ik vermoed dat het mijn beste is, heb ik het niet
eens geprobeerd. Met ongevraagd wetenschappelijk werk van groter formaat heb ik
trouwens ook helaas dergelijke ervaringen opgedaan - van de ene naar de andere
uitgever - en een deel ervan zou nimmer gepubliceerd zijn als anderen het niet voor
mij hadden opgenomen - werk dat achteraf een bestseller bleek te zijn.
Ik ben geen doorzetter, al zullen anderen zeggen van wel. In elk geval geen
doordrammer. Maar het niet doorzetten werd me ook gemakkelijk gemaakt door al
het werk dat er na de bevrijding vóór me lag en dat ik op me nam. Werk in het
onderwijs volgens ideeën die ik in de tijd van ‘lediggang’ had ontwikkeld, werk aan
de universiteit, in de faculteit, in commissies en comités, in verenigingen en besturen,
maatschappelijk werk - om van het wetenschappelijke maar geheel te zwijgen. Ik
had bergen en bergen te verzetten - althans dat kon ik me verbeelden.
Maar ik denk niet dat dit alleen de reden was. Op den duur zou mijn literaire drift
zijn tol hebben opgeëist als er geen uitlaatklep was geweest. Die uitlaatklep was De
Groene Amsterdammer.
Mijn eerste stuk in De Groene Amsterdammer verscheen op 16 maart 1946 ‘Rekenmachines winnen de oorlog’ -, het tweede op 1 september 1946 - ‘Mene mene
tekel ufarsin’ -, en na mijn zevende stuk gebeurde het dat de redactie mij een bijdrage
vroeg voor het kerstnummer van 1947. In 1955 was ik zo ongeveer aan mijn
honderdste bijdrage toe; in totaal werden het 170 à 180 korte of lange stukken,
gevraagde en ongevraagde, getekende en niet getekende, tot in de ‘Kleine Krant’ toe
(waarin ik een tijd lang de prijsvragenrubriek verzorgde). (De lijst in mijn
jubileumboek vertoont lacunes. Enkele stukken zijn gebundeld in het
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boek Van sterren tot inlegzolen.) Mijn laatste grote bijdrage was gedateerd 26 juni
1969, geschreven in Amerika ‘In 't snijpunt der diagonalen’. Ik ben ermee gestopt
toen mijn stijl niet meer bij die van De Groene paste. Want, al waren de onderwerpen
meestal wetenschap en onderwijs - de stijl was literair. Jarenlang heb ik vele
redactie-donderdagmiddagen op De Groene gesleten, in gezelschap van - laat ik ze
maar niet opsommen, want ik zou er een kunnen overslaan. Trouwens, ze zijn toch
al vergeten en spoedig zal ik de laatste zijn van de oude garde.
Ik schreef niet alleen in De Groene. Door dat blad werd ik als schrijver en spreker
in den lande bekend. Hoe vaak ik niet ‘de boer op’ ben geweest om voor
volksuniversiteiten, ‘kringen’, verenigingen enzovoort lezingen te houden... Al die
stukken in andere kranten en tijdschriften dan De Groene vullen bij elkaar drie
ordners. Ik schreef in Wetenschap en Samenleving, in Sol Justitiae, waarbij ik een
tijd in de redactie heb gezeten, in andere universiteits- en studentenbladen. Ik schreef
de kroniek in Delta. Het mooiste stuk - lijkt me - dat ik ooit heb geschreven, was in
een tijdschrift dat al lang onder het stof der bibliotheken bedolven is, in deel 10 van
de Kroniek van Kunst en Kultuur, van het Goethejaar 1949. Het was me gevraagd;
de titel was ‘Een vreemde gast in Weimar’, en die vreemde gast was de Belg Adolphe
Quetelet, de grondlegger van de moderne statistiek. Ik heb geaarzeld of ik het niet
in het Goethejaar 1982 weer voor de dag zou halen om het voor de eeuwigheid te
redden. Geaarzeld en te lang geaarzeld.
Met het stukjes schrijven is het nog niet afgelopen. Op het ogenblik heb ik een
donderdagrubriek in NRC Handelsblad, naast uiteraard mijn vaste medewerkerschap
aan onderwijskundige maand- en kwartaalbladen, en tot mijn beetje wiskunde toe,
waar ik nog iets aan doe, kun je je bij dit alles afvragen: is het niet eigenlijk literatuur?
Bladvulling. Dagbladvulling. Dagvulling. Levensvulling. Levensvervulling.
Het avondblad. Je levensavondblad.
Tja, ook dit is literatuur. Want je kunt het niet laten.
Hoeveel maanden geleden heb ik niet deze laatste regels geschreven? Het is jammer
dat ik niet - als in een dagboek - elke
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nieuwe aanzet met de datum van die dag ben begonnen. Inmiddels is het midden
januari 1983, anderhalf jaar na de eerste aanzet.
In die maanden er tussenin - of was het een half jaar? - kwam weer zoveel werk
op me af, het dagelijks werk en alles wat zijn neerslag vond in het archief, brieven,
adviezen, artikelen - trouwens ook een stukje ziekte. En de dood van een
schoondochter, Jannekes dood. Janneke, Janneke. Daar maak ik geen gedicht over.
Ze was zelf een gedicht. Misschien heb ik haar in Aphrogeneia voorvoeld. De eeuwige
controverse, waar de dood de enige oplossing voor is. Vandaag is Mirjam voor twee
weken naar Bordeaux vertrokken, om de moeder te vervangen.
Dat was weer een intermezzo - midden in een hoofdstuk. Maar was dit eigenlijk
niet al af? Het heet ‘Letteren’ - een relaas over mijn passieve en actieve bemoeienissen
in dit veld, waar ik zaaide, oogstte, schuren vulde, terwijl ze dicht bleven. En daaraan
was ik net toe: te verklaren waarom ze dicht bleven en waarom ik stopte. Ik had een
uitlaat gevonden, een gemakkelijke uitlaat - dat was mijn laatste verklaring en wellicht
de meest overtuigende. (Voor de allerlaatste is de tijd nog niet gekomen.) Voor een
Hercules was ik niet geschapen. Bij driesprongen heb ik niet gekozen. Ik heb veel
gereflecteerd, maar nooit geworsteld.
Of toch, met een enkel woord, met een notatie, met een volzin, met lak en vernis.
Of met een cryptogram.
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Intermezzo
In de oorspronkelijke versie trachtte ik vergeefs dit hoofdstuk nog af te maken. Van
februari 1984 tot oktober 1985 nam ik geregeld de pen op om tussen de bedrijven
door en met telkens nieuwe ideeën voor nieuwe hoofdstukken iets op papier te zetten.
Tussen de bedrijven door - dat waren conferenties tot Rio de Janeiro en Chicago toe,
afscheidscolleges van vrienden, promoties, duiken in mijn archief, De Gouden
Ganzeveer van de Koninklijke Nederlandse Uitgevers Bond, met als nasleep de
tv-uitzending ‘Dagboek’ en uiteraard het dag-aan-dag werk bij de Vakgroep OW &
OC (Onderzoek van Onderwijs en Onderwijs Computercentrum), alsmede het stukjes
schrijven voor dag- en vakbladen. Ik heb het relaas van dit gedoe van de
rond-tachtigjarige herschikt onder zijn oorspronkelijke titel: ‘De kwalen van de
ouderdom’.
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18 juli 1984: De kwalen van de ouderdom
Ouderdomskwaal - ik heb die alleen in het enkelvoud en het euvel zal wel in dit
enkelvoud in kort bestek recht kunnen geschieden. Het onderwerp schoot me op een
nacht te binnen en die obsessie heeft me uren slaap gekost.
Ouderdomskwalen - ik bedoel geen lichamelijke kwalen. Wel is na een halve eeuw
zware astma en een kwart eeuw zonder astma in het begin van 1983 de oude kwaal
teruggekeerd, mogelijk als gevolg van een antibioticakuur. De oude kwaal - nee.
Geen aanvallen, maar lichte benauwdheden. Na verschillende middelen die soelaas
brachten maar niet meer dan dat, ontdekte ik het juiste: ventolin-inhalaties uit rotacaps.
Ik heb er maar korte tijd gebruik van gemaakt en was daarna maanden vrij van
benauwdheid. Sinds enkele weken heb ik weer af en toe zeer lichte benauwdheden,
maar het middel helpt meteen. Zou ik er ook, als het toen al had bestaan, in die halve
eeuw van zware astma baat bij hebben gevonden?
Ik bedoel met ouderdomskwaal dus ook niet de spierpijn in mijn linkerbeen
waarmee ik op een ochtend in maart wakker werd - mogelijk als het gevolg van
spierkramp. Ik kon enkele weken alleen met de grootste pijn lopen en kon het voor
anderen niet verbergen. De dokter trok een bedenkelijk gezicht: mogelijk trombose
- en beval me rust aan. Ik reisde desondanks volgens plan naar Hannover voor de
vergadering van ‘Mathematiklehren’ en bedreef op de terugreis een soort
voetgymnastiek. Die hielp. Na twee weken was de pijn verdwenen, om enkele weken
later heel licht terug te komen. Op het ogenblik voel ik er niets van. Wel af en toe in
bed lichte kramp in mijn rechterbeen, die meteen overgaat als ik tegen het voeteneind
trap. Ook dit is geen ouderdomskwaal. Ik had zo'n twintig jaar geleden geregeld
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beenkrampen - één keer met een dergelijk gevolg als nu. Na het middel dat de dokter
toen voorschreef heb ik er tot kort geleden geen last meer van gehad. Trouwens, de
dokter heeft op de kaart geschreven, naar ik later heb geconstateerd: ‘geen aanwijzing
van trombose’.
Ik bedoel er ook de liesbreuk niet mee, waarvoor ik - al voor de derde keer - ben
geopereerd. De laatste keer lag ik in augustus 1985 negen dagen in het ziekenhuis.
Ook doel ik niet op de zware aanrijding in november 1985, die me wonder boven
wonder alleen een nieuwe bril kostte. Integendeel, met de jaren ben ik bij het
oversteken steeds voorzichtiger geworden.
Een lange inleiding die bovendien overbodig is, want ik bedoel helemaal niet de
lichamelijke klachten. Wat bedoel ik dan wel? In 1985 word ik tachtig. Vanaf 1
januari 1984 zei ik desgevraagd altijd: ‘Volgend jaar word ik tachtig.’ Twintig, dertig
jaar geleden zei ik, als ik mensen van die leeftijd nog aan het werk zag: ‘Dit zal mij
niet gebeuren.’ Na mijn zestigste begon ik de ene verplichting na de andere af te
stoten om na mijn aftreden van alles bevrijd te zijn. Het is anders gelopen: er zijn
andere, naar verhouding zwaardere verplichtingen voor in de plaats gekomen. Laatst
nog op het eind van de besloten conferentie van de CIEAEM (een internationale groep
van wiskunde-onderwijs-‘vernieuwers’ die later nog in beeld komt). Die conferentie
werd gehouden in Frascati en alles liep er mis. Na vergeefse pogingen de zaak te
redden deed men een beroep op mij het presidentschap op me te nemen, en ik kon
alleen zeggen ‘Wat moet je doen als een drenkeling help! roept’ en aanvaardde de
taak. Te gek. Een club waarmee ik me toch niet eens zo verbonden voel. Ik ben er
wel membre fondateur van (maar dat kwam ik pas in Lausanne te weten toen ik
Servais moest huldigen), het oudste lid nu Piaget overleden is; nooit actief geweest
tot (na Gattegno en Papy) ten slotte Krygowska president werd - in Krakau deed ik
voor het eerst mee. En daar werd ik president van op achtenzeventigjarige leeftijd.
Ik heb altijd een aversie gehad tegen het voorzitten van vergaderingen, al lukt het
me vrij aardig.
Ja, dan spring je als oude man in het water om een drenkeling te redden. Is het een
excuus voor die ouderdomskwaal altijd nog
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een rol te willen spelen? Of wordt de rol me opgedrongen? Het lijkt er wel op - of
is het een uitvlucht? Ik heb nooit nee kunnen zeggen, maar moet dit door blijven
gaan?
Bij mijn afscheid als hoogleraar in 1976 pakten de onweerswolken zich boven het
Instituut Ontwikkeling Wiskunde Onderwijs (IOWO) steeds donkerder samen. Was
dat de reden dat ik aanbleef? De verantwoordelijkheid voor de IOWO-medewerkers
en hun werk? Op 1 mei 1977 werden de CML's opgeheven en de Advies Commissies
Leerplan ontwikkeling (ACLO) ingesteld. De CML-voorziteers werd gevraagd de
werkzaamheden voort te zetten tot de ACLO's zouden zijn bemand, hetgeen - door de
obstructie van de bonden - nooit is geschied. Dus moest ik het voorzitterschap
aanhouden, anders was er geen Commissie Modernisering Leerplan Wiskunde (CMLW)
i.a. - ACLO i.o. meer geweest.
Tot de instelling, maart 1986, van de Valo-wiskunde (Valo: veldadvies
leerplanontwikkeling), waarmee ik van het gezeur af was. Als de ACLO wiskunde
toen was bemand, had ik meteen ontslag genomen als voorzitter. Of niet? Is mijn
onmisbaarheid mede een voorwendsel om mijn ouderdomskwaal goed te praten?
Toen ze me vanuit Enschede vroegen de werkvergaderingen van sectie III bij te
wonen, heb ik er gevolg aan gegeven. Waarom? Ik begeleid nog steeds het project
Kwantiwijzer. Ik ben me met het project Interne Differentiatie gaan bemoeien.
Waarom? Ik kom haast dagelijks op het OW & OC - in de vakantie de helft van die
tijd. Waarom? Ik houd - haast - elke lezing waarvoor men mij vraagt, werk overal
aan mee. Waarom? Stel je voor wat ik een kwart eeuw geleden over zo'n gerontocraat
zou hebben gezegd! Nee, geen gerontocraat - ik ben wel ambitieus maar nooit
heerszuchtig geweest. Haantje de voorste, maar dan een die even gauw op de vlucht
sloeg. Vooral voor gerontocraten.
Waarom accepteer ik dit allemaal: het mede-uitgeven van Mathematiklehren, met
redactievergaderingen in Hannover, het binnen één jaar zitting nemen in de jury's
van vier Parijse promoties, het lezingen houden, het samenstellen van een bloemlezing
uit mijn werk, het mezelf verplichten tot een maandelijkse onder-
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wijscolumn - met ernaast het portret van de ‘grand old man’?
Waarom? Is het omdat je ook kunt vragen ‘waarvoor?’ Je doet nuttig werk. Althans:
je verbeeldt het je. Of is dat ook een ouderdomskwaal? Zeker doe je nuttig werk als
je artikelen en lezingen van OW & OC-medewerkers in vreemde talen vertaalt. Als
je bij hun verslagen en rapporten kruisjes plaatst om straks daarover te brainstormen.
Als je hun werk op lezingen en conferenties uitdraagt. Als je bijdraagt tot discussies.
Als je iets schrijft waarvan deze of gene zegt dat hij het met instemming of met
plezier heeft gelezen of dat het hem aan het denken heeft gezet. Ik meng me nergens
meer in beleidszaken; in dit opzicht ben ik dus geen gerontocraat.
Laat ik geen bescheidenheid veinzen. Ik doe nog nuttig werk. Ik kan het nog aan
en doe het redelijk goed. Het lijkt veel, maar het is toch meer herhalen van eerder
gezegde, eerder gedane zaken. Stokpaardjes berijden? Ik pak ook nieuwe ideeën op.
Ideeën van anderen, wel te verstaan, om er ruchtbaarheid aan te geven. De anderen
- daar ga je uiteraard selectief te werk: je vult je eigen weten en kunnen aan met wat
erbij past en je ziet scherper wat er strijdig mee is. Standvastig en toch flexibel zijn
is - althans in de goede verhouding - geen ouderdomskwaal, maar niet te erkennen
dat er niettemin aan deze activiteit eens een eind moet komen, zou het wel kunnen
zijn.
Nee, ik sta niemand in de weg. Niet de werkers op het OW & OC, niet de werkers
in het veld met wie ik in discussie treed. Maar sta ik misschien iets in de weg, belet
ik niet een doorbraak? Als ik me zou willen wegcijferen, zou ik het dan metterdaad
kunnen? Je wordt geciteerd, terecht en ten onrechte. Je blijft getuigen, al zwijg je.
Of overschat je jezelf?
Ik heb meermalen de vraag gesteld - straks krijgt die weer een beurt - of ik niet
door eerder en harder mijn stem in het internationale veld te verheffen veel onheil New Math - had kunnen voorkomen. Zelfoverschatting? Overschat ik niet net zo
mijn gezag als ‘grand old man’? Wat doet het ertoe of ik een column in NRC
Handelsblad schrijf? De journalistieke eendagsvlieg.
Dit was het ‘waarvoor?’ En het ‘waarom?’ Had ik als oude man niet met een hobby
als tijdvulling kunnen volstaan? Het is
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de oorzaak van mijn kwaal dat ik nooit een hobby heb gehad. Het was allemaal werk.
Nee, het wandelen niet. Het stukjes schrijven, bij voorbeeld in De Groene? Maar als
ik een column schrijf, draag ik iets uit, een opinie, een overtuiging. Moet dit nog als
je rond de tachtig bent? Mag het? Hoe ernstig is je ouderdomskwaal?
De Gouden Ganzeveer van de KNUB - waarom accepteer je zo'n onderscheiding?
Ik heb gehuild toen het bericht kwam. Van blijdschap? T.S. Elliot - meen ik - noemde
zoiets: ‘A ticket to one's own funeral’. Gelukkig, Van der Blij deed de laudatio. Hij
heeft me stellig niet ‘begraven’ - ik wist het van tevoren. Wat was De Gouden
Ganzeveer dan wel? Een feest. Een geweldig feest. Een feest, met een stel anderen
om van te genieten.
Door Sjoerd Dwarshuis' interview in NRC Handelsblad kwam Netty Rosenfeld op
het spoor van mijn Dagboek ten behoeve van een serie die zij plande. Op 10 januari
1985 las ik haar het hoofdstuk Dagboek uit het onderhavige voor. We werden het
eens. We zouden twee dagen lang de dagboeken doornemen. Dat deden we op 23
en 24 januari. Soms werd het me te machtig. Op 12 en 13 februari werd er opgenomen,
bij elkaar misschien vijftien uur voor een uitzending van vijfentwintig minuten. Met
angst en beven zag ik de montage tegemoet. Op 12 april kreeg ik hem in Hilversum
te zien. Het was geweldig. Ik was ondersteboven en viel Netty om de hals. Op 7 juli
werd ‘Dagboek’ vertoond. Ik was bang voor wat Suus zou zeggen. Haast drie maanden
folterende spanning. Het werd een dikke zoen. Eigenlijk had Netty Rosenfeld hem
verdiend.
Hoe kom je bij zoiets over? Gewoon, schijnen anderen die je kennen te vinden.
En bij jezelf? Ik zou zeggen: als een acteur. Nee, ik bedoel: als een goed acteur. Zoals
een goed acteur hoort te spelen. Dat komt uiteraard omdat Netty Rosenfeld zo'n groot
regisseur is. Want ik heb alleen maar mezelf gespeeld.
Waarom doe je dat, tv-acteur van bij de tachtig? Ouderdomskwaal? Ik heb de
indruk, al kan ik het moeilijk verifiëren, dat er nogal wat mensen van hebben genoten.
Feest.
Tachtig worden is een ouderdomsverschijnsel, geen ouderdomskwaal. Het laten
vieren ervan kan wel een symptoom van
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een kwaal zijn. Het ‘hoe’ hing gelukkig niet van mij af. Gelukkig zijn er mensen die
weten hoe je feest viert: geen plichtplegingen, maar plezier voor allen die meedoen
en meegenieten. Een van de cadeaus was een colloquium met aansluitend feest, het
ander een portret dat inmiddels in het Mathematisch Instituut hangt. Ook een
ouderdomskwaal? Het poseren was in elk geval geen kwaal. Integendeel, het was
zoiets als een blijde ontspanning door Erica Visser te worden geschilderd. Feest, en
de onthulling ook feest.
Datgene waarvan je vreest dat het een ouderdomskwaal is, is een feest. Of verbeeld
je je het maar, verzin je het als excuus? Je ouderdomskwaal mag je voor jezelf hebben
als je je feesten met de anderen viert.
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Intermezzo
Punt. Laat ik met dat gezanik stoppen. Het volgende chapiter? De planning, telkens
gewijzigd, is toch al een janboel. Mijn weg in de wiskunde stond in elk geval nooit
op de agenda. Anderen dan wiskundigen zou die niet aanspreken. De weg in het
onderwijs wel? Ik ben nogal sceptisch. Men kent me als onderwijscolumnist, maar
wie neemt van meer notitie dan van de foto bij de columns? Ineens weer zo
moedeloos? Ik heb altijd een duwtje nodig.
In het ‘Vorwort’ bij Mathematik als Pädagogische Aufgabe beken ik: ‘De eerste
aanleiding me theoretisch met wiskundige opvoeding bezig te houden, lag besloten
in de gemeenschappelijke pedagogische literatuurstudie met mijn vrouw.’ En daarna
noem ik speciaal Decroly, tot wie ik inderdaad door Suus ben gekomen. Achteraf
moet ik bij ‘de eerste aanleiding’ een vraagteken plaatsen. In zijn artikel in Euclides
51 voor mijn zeventigste verjaardag heeft Pierre van Hiele me herinnerd aan iets dat
aan mijn geheugen geheel ontglipt was: dat ik als jong privaat-docent aan de
Universiteit van Amsterdam al een colloquium wiskunde-didactiek heb georganiseerd.
Volgens Van Hieles wat impliciete datering moet dat al in 1931/32 zijn geweest, dus
voor de geboorte van onze eerste jongen (1935), die onze eerdergenoemde
gemeenschappelijke pedagogiekstudie inluidde.
Pierre van Hiele vertelt daar ook dat ik ‘weg was’ van de net verschenen
‘Übungensammlung’ van Tatjana Ehrenfest-Afanassjeva. Trouwens, van wat er in
het Nederlandse wiskunde onderwijs toen aan het rommelen was, had ik al
kennisgenomen voordat ik in Nederland kwam (1930), als assistent op de redactie
van het ‘Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik’ waar ik ook
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de Nederlandse didactische literatuur, speciaal het tijdschrift Euclides (aanvankelijk:
Bijvoegsels bij het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde) in handen kreeg.
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Werken aan onderwijs: op weg
Kort of lang - aan mathematische produktiviteit komt een einde. Meestal eerder dan
aan het leven en vaak veel eerder. Waarom? Om individueel uiteenlopende redenen.
Je kunt de ontwikkeling van de wetenschap niet bijhouden, of je houdt hem bij en
dat vreemde gedachtengoed verstikt je eigen produktiviteit. Of het is gewoon een vroeg - ouderdomsverschijnsel. Of - zoek het maar uit. Er zijn nogal wat collega's,
die zich dan - bij gebrek aan een andere hobby - met wiskunde als uitgangspunt op
filosofie, geschiedenis of onderwijszaken toeleggen. Zo eenvoudig was het bij mij
toch niet. Ik heb me heel vroeg voor deze randgebieden van de wiskunde
geïnteresseerd. Ik heb nog vrij lang wiskunde geproduceerd, zij het dan dank zij een
extreme versmalling van mijn breder werkgebied. Mocht dit voortgezette werk ooit
opgepakt worden - ik vertrouw erop - dan zal ik er toch niet meer getuige van zijn.
De weg in mijn werken aan onderwijs is niet eenvoudig te reconstrueren. Wat
uiterlijkheden aangaat natuurlijk wel, maar ik heb weinig zin in de paperassen te
duiken die ik ook eerst nog uit de kluis van het Mathematisch Instituut zou moeten
halen. Nee, wat ik zou willen nagaan is: wanneer en hoe ben ik op een bepaald idee
gekomen dat ten slotte in mijn werk werd ingelijfd?
Ik heb vroegtijdig les gegeven - privé-lessen dan - volgens het Dagboek op zijn
minst al met dertien jaar. Slechte vermoedelijk. Mijn hele leven ben ik een slecht
leermeester geweest. Ik was me er ook van bewust en om er het beste van te maken
ben ik al vroeg over onderwijs gaan nadenken. Aan mijn leraren heb ik me niet
gespiegeld, evenmin als, wat opvoeding betreft, aan mijn opvoeders. Of wel, maar
dan in de zin van: het moest beter. Aan
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mezelf heb ik me aldoor gespiegeld. Ook: het moest beter. Een inzicht om anderen
voor te houden. Je deed zelf steeds je best, al was het beroerd, maar dat kon je niet
helpen. Je hebt van die geboren onderwijzers en opvoeders, die er niet over na hoeven
te denken en het je dus ook niet kunnen vertellen hoe je het klaarspeelt een goed
onderwijzer en opvoeder te worden. Je kunt ze wél gadeslaan.
Ik heb vanaf het begin van mijn verblijf in Nederland mijn kritiek op het
Nederlandse wiskunde-onderwijs niet onder stoelen en banken gestoken, al bleven
het onderonsjes. Ons, dat waren D. van Dantzig, mijn medeassistent bij L.E.J.
Brouwer, W. Hurewicz, maar ook een groepje studenten, waaronder bij voorbeeld
Johan de Iongh, Wim Bloemendal, Pierre van Hiele en Dieke Geldof (later Pierre's
echtgenote). Die kritiek betrof allereerst het inhoudelijk geheel verouderde
universitaire wiskunde-onderwijs, maar ook de onderwijsmethode. Zodra ik een stuk
voorkandidaats onderwijs in handen kreeg (in 1937 de analyse), heb ik oefeningen
naast de colleges ingevoerd en van begin af aan heb ik met Hurewicz een colloquium
voor kandidaten geleid. Maar wat me het meest schokte, was de onnoemelijk lange
studieduur in Nederland - sommige, van mijn studenten waren ouder dan ik. Ikzelf
had het wel ook niet zo vlug gedaan: zeven jaar, van de eerste inschrijving tot de
promotie, in Berlijn, met een semester tussendoor in Parijs. Maar ik moest ook mijn
hele studie zelf verdienen, hoofdzakelijk met privé-lessen - spoedig ten dele ook als
studentassistent. De oorzaak van de lange Nederlandse studieduur was nogal duidelijk:
de kleine patriarchale universiteiten, waar elke hoogleraar zich met elke student
bemoeide en wel in de vorm van tentamens, over elk college afzonderlijk af te leggen
- tentamens die zich bij een aantal hooggeleerden plachten uit te strekken over een
hele dag, bij sommige zelfs over een hele week.
De nieuwe leerstof die ik invoerde was ‘Bourbaki-avant-la-lettre’ - goede stof,
maar te hoog gegrepen, hoewel door de oefeningen verzacht. Nee,
‘Bourbaki-avant-la-lettre’ - dat is weer overdreven. Het was hoog gegrepen, maar
toch wel overwogen didactisch. Niemand die me toen hierbij terzijde stond. Ik
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was de eerste die moderne wiskunde in Nederlandse collegezalen bracht en dan zijn
fouten onvermijdelijk.
Tot de discussie omtrent de universiteit, die ten slotte leidde tot een nieuwe Wet
op het Hoger Onderwijs, heb ik ook het mijne bijgedragen. Hoofdschotel: een geschrift
van 73 getypte bladzijden, ‘Oude en nieuwe universiteiten’ (niet gepubliceerd), maar
brokjes van die ideeën kwamen toch via lezingen en De Groene Amsterdammer in
het openbaar. In dat geschrift ontvouwde ik ook mijn ideeën over universitair
onderwijs, die - wat de wiskunde betreft - culmineerden in het wiskunde-practicum.
Geen oefeningen meer, maar een practicum dat de colleges ten dele moest vervangen.
In Amsterdam kreeg ik nog eventjes de kans dat te realiseren. Toen ik in Utrecht
kwam, was er nauwelijks plaats en tijd voor colleges - terwijl de wiskundeleerstoelen
vacant waren, had de natuurkunde alles in beslag genomen. Na een strijd die enkele
jaren duurde, lukte het: practica met medewerking van studentassistenten. Hoe het
zich verder heeft ontwikkeld - ik bemoei me er al lang niet meer mee. De mensen
worstelen nu met heel andere problemen, waar je geen weet van, geen kijk op hebt.
Iets anders dat ik heb neergeschreven en niet gepubliceerd - trouwens niet eens
voltooid - was een rekendidactiek. Het manuscript - 103 bladzijden folio getypt en
wat niet-getypte die zoek zijn - moet uit 1942 dateren. Ik heb toen - in de oorlogsjaren
- Didi en Thijs rekenen en lezen geleerd, en voor het rekenonderwijs heb ik de hele
literatuur die ik te pakken kon krijgen bestudeerd; het boekje aantekeningen van de
literatuurstudies is er nog. Ik zei het al: het manuscript is niet voltooid - ik zou zelfs
kunnen zeggen dat ik aan de eigenlijke rekendidactiek niet ben toegekomen. Een
zwak idee van wat die eigenlijke ‘Rekendidactiek’ behelst zou hebben, geeft het eveneens niet gepubliceerde - manuscript van een lezing, ‘Opvoeding tot denken’,
die ik op de eerste conferentie van de Werkgemeenschap voor Vernieuwing van
Opvoeding en Onderwijs (WVO) na de oorlog, in augustus 1945, op Rhederoord heb
gehouden - nu, veertig jaar later, houd ik er op een enkel fundamenteel punt - speciaal
wat het leren van de grondbewerkingen betreft - een andere mening
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op na. Aan de andere kant, in het manuscript bladerend vind ik veel van mijn
tegenwoordige opvattingen terug. Soms tot mijn eigen verbazing. Ik beschouwde
het toen bij voorbeeld al als een averechts idee het klassikaal onderwijs te vervangen
door individueel onderwijs zoals de Montessorianen deden; ik had toen al mijn zinnen
gezet op onderwijs in kleine groepen; waarom weet ik niet, want het karakter van de
groep, het sociaal en eventueel heterogeen karakter, komt niet uit de verf. Op mijn
scepticisme ten aanzien van wat psychologie en algemene didactiek en methodenleer
tot de rekendidactiek konden bijdragen, hoef ik heden nog geen fundamentele correctie
aan te brengen, van het voordeel van de twijfel dat ik toen nog aan de
toetsontwikkeling wilde toekennen, is alleen de twijfel overgebleven. In het meeste
dat ik toen heb geschreven herken ik mezelf nu nog, speciaal in het afwijzen van de
‘vormende’ waarde van reken- en, impliciet, wiskunde-onderwijs; maar ik ben er
vast van overtuigd dat ik tien jaar eerder, toen ik het didactiek-colloquium leidde,
ook al de wiskunde als middel voor ‘leren denken’ afwees. Ik heb het manuscript
van 1942 geboeid herlezen, soms, zoals ik al zei, verbaasd dat ik dit of dat toen al
heb gezegd, soms teleurgesteld door het gevoel: wat heb je er eigenlijk bijgeleerd?
Het valt mee: ik heb allereerst geleerd gedachten aan te scherpen, maar dat heeft dan
ook weer veel te maken met nieuwe stromingen in het wiskunde-onderwijs, die tegen
mijn ideeën ingingen. In het manuscript van 1942 keer ik me bij voorbeeld tegen
degenen die in het onderwijs de cognitieve ontwikkeling willen vervangen door een
cognitieve volgorde, preciezer: door die cognitieve volgorde die uit hun eigen
(logische) analyse voortvloeit. Het lijkt of ik toen vooruitliep op mijn kritiek op
Piaget (die trouwens toen nog nauwelijks iets ter zake had gepubliceerd), maar ook
op mijn kritiek op New Math. De voorstanders van New Math waren nog radicaler
dan degenen die ik in mijn manuscript van 1942 bestreed. Ze stelden immers dat de
structuur der wiskunde - en dat was dan de door Bourbaki uitgelijnde - ook de
structuur van het onderwijs moest bepalen.
Het ene radicalisme lokt het andere uit. Zodoende schiep ik de term ‘antididactische
inversie’, waarmee ik de neiging van de
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wiskundige bedoelde in het schoonschrift zijn gedachtengangen tegengesteld aan
hun ontstaanswijze voor te stellen en liefst ook zijn onderwijs zo in te richten. Maar
deze aanscherping dateert uit de jaren voor of rond 1960 en heeft nog andere, wellicht
diepere wortels dan alleen de reactie op New Math. Ik bedoel de theorie van de
niveaus in het leerproces, door de Van Hieles geïnstigeerd, waarvan ik in 1942 nog
geen flauw idee had.
Om mijn verhaal goed in te kaderen, moet ik nog veel verder teruggaan en dan tot
1924 - jaren voor ik in Nederland kwam - het soort annus mirabilis van de
wiskundedidactiek in Nederland om mee te beginnen. Drie gebeurtenissen, alle in
1924, markeren dit begin: van het Nieuw Tijdschrift voor wiskunde, een
opleidingssteun voor akte KI- en KV-aspiranten wordt een ‘Bijvoegsel’ afgezonderd,
om te beletten dat het als gevolg van al die didactische en historische bijdragen uit
zijn voegen barstte; na een driejarige zwangerschap werd de navelstreng met zijn
moederorgaan zelfs doorgesneden, en met de naam Euclides, heeft de boreling inmiddels officieel orgaan van verenigingen voor wiskundeleraren - in 1985/86 de
leeftijd van 61 jaar bereikt. Het eerste bijvoegsel begint met een artikel van E.J.
Dijksterhuis ‘Moet het meetkunde-onderwijs gewijzigd worden?’, een kritiek op de
bij Wolters in hetzelfde jaar 1924 verschenen brochure van Tatjana
Ehrenfest-Afanassjeva ‘Wat kan en moet het meetkunde-onderwijs aan een
niet-wiskundige geven?’, waarin Tatjana Ehrenfest had gepleit voor een meetkundige
propedeuse, voorafgaande aan een logisch en systematisch (maar dan afgeslankt)
meetkunde-onderwijs. De discussie Ehrenfest-Dijksterhuis herlezend vraag ik me
thans af: ‘Waar hebben ze zich toen druk om gemaakt?’ Van wat toen
meetkunde-onderwijs heette, rust immers het stoffelijk overschot al zowat vijftien
jaar vredig naast het geestelijk overschot daar waar het door de Mammoetfanaten
ter vergetelheid is besteld. Het was wat je noemt het kind met het badwater weggooien,
en al heb je er achteraf spijt van, het is in oorzaak en gevolg een bij historici en
sociologen bekend verschijnsel: voor problemen waar je niet uitkomt is ‘alles of
niets’ een patentoplossing. Zij die hardnekkig ‘alles’ verdedigen, moeten met lede
ogen
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uiteindelijk met ‘niets’ genoegen nemen. De meetkunde ging eruit vanwege het
didactisch onzindelijke badwater, waarin twaalfjarigen werden ondergedompeld om
met haar kennis te maken, veel ‘luctor’ en weinig ‘emergo’. Wat kwam er in plaats
van die meetkunde? Didactisch nog onzindelijker badwater, maar dan zonder ook
maar één kind erin. Het is de oude tragiek van iets verdedigen omdat het je lief en
dierbaar is en om geen enkele andere reden dan dat het je lief en dierbaar is, zonder
je af te vragen of dit ook voor anderen een reden kan zijn het zich te laten opdringen.
Breek ik hier over anderen de staf? Ik zou mezelf niet van die aanklacht vrij kunnen
pleiten dat ik zelf in het verleden deze neiging heb vertoond en ook nu nog vertoon.
Hoofdstuk XVI van Mathematik als pädagogische Aufgabe, met de titel ‘Der Fall der
Geometrie’, waarin ik daarmee afreken, heeft als eerste motto ‘Hochmut kommt vor
dem Fall’ - een spel met het woord. ‘Fall’ dat je niet kunt vertalen. ‘Hoogmoed’ is
zeker een wat krasse term voor de mentaliteit die ik net schetste: het willen opdringen
van wat men als cultureel erfgoed beschouwt aan een jeugd, die er niet mee gediend
is, trouwens nooit gediend was: de ‘jeugd van tegenwoordig’ van weleer is net zo
jeugd als die van heden.
Achteraf bekeken was ook Tatjana Ehrenfests poging, zoals ze bedoeld was,
vergeefs. Dat haar werk in ander opzicht vruchten heeft gedragen, staat op een ander
blaadje. Ook Tatjana Ehrenfest geloofde in een deductief systeem van de meetkunde
dat je de jeugd moest leren - misschien zelfs nog strakker dan het toen gangbare maar zij wilde die deducriviteit voorbereiden door een propedeuse, een
aanschouwelijke introductie. Van wat er aanschouwelijk in de meetkunde te beleven
en te leren valt, heeft ze blijk gegeven in haar Übungensammlung zu einer
geometrischen Propädeuse van 1931 - een meesterwerk als je er meer in ziet dan
een propedeuse, dat wil zeggen: meer dan een voorbereiding op een systematisch
deductief systeem van de meetkunde. Ik moet toegeven dat het inzicht in die
meerwaarde ook bij mij langzaam is gerijpt. Het deductief systeem van de meetkunde
- het ideaal voor de eliteschool, was een schijnvertoning, zelfs voor de elite-leerlingen,
en voor de massaschool nog minder dan dat. Eind ja-
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ren zestig slaagde ik erin te formuleren wat mij als oplossing voor ogen zweefde:
deductiviteit ja, maar dan lokaal, door de leerling te overzien, niet globaal, als systeem
door stokpaardjes-ruiters verzonnen.
Ik ben al weer een heel eind op de historie vooruitgelopen. Tussen 1924 en het
eind van de jaren vijftig ligt immers dezelfde drempel als die waarvan ik naar
aanleiding van het manuscript van 1942 sprak.
Twee evenementen uit 1924 hebben we al gesignaleerd: de conceptie van Euclides
en de brochure van Tatjana Ehrenfest. Het derde was het verschijnen van het ‘Ontwerp
van een leerplan voor het onderwijs in wiskunde, mechanica en kosmographie op de
HB-scholen met vijfjarige cursus’ (zie Euclides 2, 113-139) van de inspectoriale
commissie H.J.E. Beth. Hoe men toen over wiskunde-onderwijs dacht, blijkt uit de
zinsnede:
‘Hoofddoel van het wiskunde-onderwijs is het bijdragen tot geestelijke vorming
en ontwikkeling; nevendoel het aanbrengen van nuttige kennis.’
Men - daarmee bedoel ik de toonaangevende kliek, waarvan inderdaad H.J.E. Beth
en in de meest extreme mate H. Schogt representanten waren. De man in de klas die
die wiskunde op de HBS moest onderwijzen, heeft zeker niet zo hooggestemde doelen
op het oog gehad, en in feite zijn er soms in Euclides minder hooggestemde geluiden
uit de praktijk te horen. Niet alleen uit de praktijk. Alleen al de titel van Van Dantzig
‘Over de maatschappelijke waarde van onderwijs in de wiskunde’ (Euclides 3,
156-196) getuigt van een heel andere mentaliteit, die echter nauwelijks meetelde wie wilde het zich ook laten aanleunen wiskunde om haar maatschappelijke waarde
te onderwijzen waar geestelijke vorming en ontwikkeling als na te streven idealen
golden?
Niettemin wist E.W. Beth dertig jaar later zijn vader nog te overtroeven (J. Piaget
et al., L'enseignement mathématique, Neuchâtel 1955):
‘Le rôle de la formation mathématique dans l'enseignement secondaire consiste
presque exclusivement, me paraît-il, à familiariser les élèves avec la méthode
déductive.’
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Ik zei ‘niettemin’ om de tegenstelling tot Van Dantzig te beklemtonen en die tot
na-oorlogse ontwikkelingen die Van Dantzig in het gelijk hebben gesteld. Aan de
andere kant moet ik toegeven dat E.W. Beth niets anders deed dan een traditie
voortzetten, een traditie die straks in het onderwijzen van een nog abstractere, nog
deductievere wiskunde zou zegevieren om uiteindelijk de smadelijkste nederlaag te
lijden, maar ook dit is weer van een latere datum: het tijdperk van New Math dat niet
met de Spoetnik, maar al vroeg in de jaren vijftig begint. Het lijkt ironie dat ik, die
helemaal tegen deze stroom zou oproeien, bij de Internationale Commissie voor
Wiskunde Onderwijs (ICMI) als Nederlandse vertegenwoordiger E.W. Beths opvolger
werd. Ironie, maar ook niet veel meer dan dat. Ik was, ook later als president, een
vreemde eend in die bijt - maar dat is al weer vooruitlopen op de geschiedenis.
Terug naar het hooggestemde wiskundeleerplan van de Commissie H.J.E. Beth,
voor de HBS, door Thorbecke geschapen als -burgerschool, maar toen al flink op
weg naar de geleerdenschool waarvan het gymnasium de traditie zei voort te zetten.
Van de drie strengen die ik in 1924 liet beginnen, pak ik allereerst die van de
Commissie Beth weer op. Het leerplan ging de ijskast in, waar het ineens in 1937
door inspecteur Van Andel weer uit werd gehaald. ‘Historisch gegroeid’ noemde
Van Andel het (in de ijskast?). Was het als proefballon bedoeld? Het is door de
lerarenverenigingen geaccepteerd, toen vaststond dat het - althans voorlopig - geen
consequenties zou hebben voor de examens. De oude examenregeling van 1929 bleef
van kracht en dat betekende dat er in de praktijk niet veel veranderde.
De geschiedenis nam echter een onverwachte keer. De vierde streng begon op 20
april 1936: de oprichting van de Wiskunde Werkgroep (WW) van de WVO, zelf een
jaar eerder opgericht, in het internationaal verband van New Educational Fellowship,
en nationaal met Kees Boeke als centrale figuur.
Ook van deze start was ik geen ooggetuige. Naar wat er bij het gouden feest van
de WVO boven water is gekomen, valt er over het vooroorlogse reilen en zeilen van
de Wiskunde Werkgroep niet veel te memoreren. Wansink moet er een rol in heb-
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ben gespeeld, en ook Tatjana Ehrenfest en wellicht de Van Hieles.
Suus was al voor de oorlog lid van de WVO of nee, alleen maar lezeres van
Vernieuwing. Na de oorlog werd ze lid van de Centrale Werkgroep (het bestuur),
waarvan Kees Boeke de ziel en de bezieler was - ik stond nooit zo nabij Kees Boeke
als Suus. Ik leerde hem wel eerder kennen, op Rhederoord (de Steeg) waar van 11
tot 14 augustus 1945 de WVO haar eerste naoorlogse conferentie hield. In het hoofdstuk
‘Reizen’ heb ik er al over gerept. Een van de conferenties waar je je opsluit in een
aparte wereld, die - dat hoop je - straks zal uitbarsten en dan die daarbuiten zal
overspoelen. Ik maak er in deze context gewag van omdat ik voor die conferentie
het manuscript ‘Opvoeding tot denken’ schreef en er een nabeschouwing ‘Struggle
for life’ aan wijdde, die ik allebei nog met plezier heb herlezen.
De Wiskunde Werkgroep van de WVO hervatte haar werkzaamheden na de oorlog
op 15 juni 1946. Ik was er toen ook nog niet bij. Ik weet niet wie mij erbij heeft
gehaald, Minnaert die er lid van was en de bibliotheek van zijn sterrenwacht graag
voor bijeenkomsten beschikbaar stelde, of Hermen Jacobs, secretaris, die toen zijn
door de oorlog onderbroken wiskundestudie in Utrecht aan het afronden was - ik
was daar op 4 oktober 1946 tot hoogleraar benoemd. Mogelijk was de eerste
bijeenkomst die ik bijwoonde die op 11 januari 1947 in het Montessorilyceum in de
De Lairessestraat in Amsterdam (ik woonde toen nog in die stad), maar ik herinner
me er niets van, evenmin als van de bijeenkomsten daarna, in Bussum, Amsterdam,
op de sterrenwacht, bij Tatjana Ehrenfest, in de A.v. Dijkstraat in Amsterdam,
enzovoort - om de beurt.
Wat me nog ten volle heugt is het eerste openbare optreden van de WW in het
Maarten Maartensz Huis in Doorn, het weekeinde van 13 en 14 november 1948, de
eerste in een lange rij najaarsconferenties, in conferentieoorden en jeugdherbergen.
Na zijn opening, begin 1951, was vanaf 3 februari het Mathematisch Instituut (toen
Boothstraat 17 in Utrecht) de plaats van de maandelijkse bijeenkomsten. Al in 1950
had ik het voorzitterschap van de WW van J.R. Janssen overgenomen, toen en later
gesteund
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door Hermen Jacobs als secretaris. De aanvankelijk slordig gestencilde verslagen
van de bijeenkomsten kregen vanaf 1953 een netter uiterlijk. Niets, vergeleken bij
het tijdschrift Euclides, maar wie in de toenmalige jaargangen van Euclides bladert,
zal de overheersende invloed van de WW niet ontgaan. Het meest sprekende voorbeeld,
in Euclides 28: ‘Het wiskunde-programma van het VHMO - een ontwerp van de
Wiskunde Werkgroep van de WVO’, waaraan over de jaren 1948-1952 door ruim
veertig leden was gewerkt. De strekking van dit programma was lijnrecht tegengesteld
aan die van de Commissie Beth: geen hooggestemde doelen, wel begrip voor de
dienende functie van de wiskunde, radicale snoei van wildgroei en inhoudelijke
modernisering. De strekking was trouwens ook tegengesteld aan wat kort daarna als
New Math het wiskunde-onderwijs zou bedreigen. De verenigingen voor
wiskundeleraren speelden er gauw op in: in 1955 werd een nieuw leerplan in de geest
van het WW ontwerp officieel afgekondigd. Helaas, het was geen lang leven beschoren.
Met de invoering van de Mammoetwet (1968) moest er ook een nieuw leerplan
komen. Het kwam er, helaas, maar hierover later.
Waarom vertel ik dat allemaal, in een hoofdstuk ‘Werken aan onderwijs: op weg’
(mijn weg uiteraard)? Ergens - ik weet niet meer waar - heb ik de WW mijn hogeschool
van de wiskunde-onderwijskunde genoemd - een hogeschool waarvan ik bij het
zilveren feest van de WW vanuit Yale op de band zei dat men daar van elkaar leerde.
Onder alle gemeenschappen die zich met het wiskunde-onderwijs onledig hielden,
heeft tot het IOWO toe geen me zo geboeid als de WW. Het kader van mijn doen en
denken in wiskunde-onderwijs was het jaar 1942, misschien al tien jaar eerder
gevormd, maar dit kader moest nog gevuld worden, de ideeën nog aangescherpt. De
WW was voor mij en anderen het milieu van wiskundig-didactische bewustwording
- voor het gouden feest van de WVO heb ik kortgeleden in Vernieuwing een artikel
geschreven over de WW, waarin ik deze historische rol van de WW heb uiteengezet.
Voor mijzelf kwam er echter nog iets bij, maar dat moet ik voor later bewaren.
In mijn rectoraatsjaar 1963/64 gaf ik heel wat voorzitterschappen op, misschien
ook dat van de WW. Wanneer ik voor het
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laatst een bijeenkomst van de werkgroep heb bijgewoond kan ik niet vaststellen. In
1974 is de WW opgeheven.
Ben ik de Wiskunde Werkgroep ontrouw geworden? Ik heb zowat vijftien jaar op
wat ik mijn hogeschool van de wiskunde-onderwijskunde noemde, gezeten, maar
van elke school moet je een keer af. Ik ging wat ik daar geleerd had uitdragen in
wijder kringen. Welke kringen - het zal de minder betrokken lezer weinig interesseren
dat in details te vernemen, maar ik wil ze toch iets van de sfeer laten proeven.
Het begint weer met wat historie: we hebben in Nederland een Wiskundig
Genootschap, na het Hamburgse het oudste ter wereld; in 1979 heeft het zijn tweede
eeuwfeest gevierd. Het is ooit opgericht door een groep mensen die belangstelling
voor de wiskunde had of van de wiskunde profiteerde, zoals land-, scheeps- en
vatenmeters en opleiders van kapiteins en stuurlieden. Met de opbloei van wiskunde
op school gingen de wiskundeleraren de kern van het genootschap vormen - het
bestuur bestond in onze eeuw echter meestal uit hoogleraren, met een
verzekeringswiskundige als penningmeester en een leraar als secretaris. Tegenwoordig
zullen er nog maar weinig leraren lid van zijn (bovendien is er een grote vereniging
van wiskundeleraren). Het ledenbestand van het Wiskundig Genootschap telt nu
wiskundigen van universiteiten en het bedrijfsleven; op de colloquia en symposia en
het jaarlijkse congres wordt wiskunde voorgedragen, al is er op dat congres wel eens
een sectie voor ‘wiskunde-onderwijs’.
Elk genootschap heeft zijn commissies en van het Wiskundig Genootschap is de
Nederlandse Onderwijs Commissie voor Wiskunde (NOCW) er een. Het bijvoeglijk
naamwoord ‘Nederlands’ duidt op een internationaal verband, en inderdaad, de NOCW
geldt als subcommissie van de IMUK (Internationale Mathematik-Unterrichts
Kommission) = CIEM (Commission Internationale pour l'Enseignement Mathématique)
= ICMI (International Commission on Mathematical Instruction). Dat ik de Duitse
afkorting hier voorop heb geplaatst, heeft historische redenen. De stuwende kracht
en de eerste president (1908) van de IMUK was de - terecht of ten onrechte - vermaarde
Duitse wiskundige Felix

Hans Freudenthal, Schrijf dat op, Hans. Knipsels uit een leven

346
Klein, haast uniek in de wiskundewereld door zijn belangstelling voor
wiskunde-onderwijs op school.
Uiteraard staat het Wiskundig Genootschap zelf ook in een internationaal verband.
Er is een International Mathematical Union (IMU), met als hoofdtaak om de vier jaren
een internationaal mathematisch congres op touw te zetten (in 1954 vond het plaats
in Amsterdam). Het Wiskundig Genootschap stuurt uiteraard zijn vertegenwoordigers
naar de IMU. Deze IMU heeft na de Tweede Wereldoorlog de IMUK-CIEM-ICMI als
eigen Commissie geadopteerd. President en ‘Members at large’ worden door het
IMU-bestuur benoemd; de landelijke ‘subcommissies’ zoals de NOCW sturen er
vertegenwoordigers naartoe.
Hierboven had ik het over een Werkgroep, de WW van de wvo - trouwens in de
WVO noemde ook het bestuur zich werkgroep, de ‘Centrale Werkgroep’. Er is een
hemelsbreed verschil tussen commissies en werkgroepen, dit wil zeggen tussen hun
uitersten, want er zijn ook overgangen - een brede scala. Ik heb in mijn leven in heel
wat raden en commissies gezeten, maar waar ik de kans schoon zag heb ik zo'n
lichaam een beetje als werkgroep laten functioneren of zich werkgroepen laten
assumeren - geen enkele had de daadkracht van de WW van de WVO, maar toch.
Wat doet een commissie voor het wiskunde-onderwijs? Zich met de buitenkant
van het onderwijs bezighouden. En een werkgroep? Met de binnenkant. De buitenkant,
dat zijn de soorten onderwijs met hun doelstellingen, programma's, examens,
bevoegdheden, alles waarvoor je de vereiste kennis met enquêtes vanuit en studies
achter het bureau kunt verwerven. Heel nuttig soms, maar niet mijn cup of tea. Dat
wil niet zeggen dat werkgroepen per se beter zijn. Het criterium is dat ze deugdelijk
werk afleveren. Maar dat is dan ook het zere punt, vergeleken met de commissies:
wie beslist wat deugdelijk is?
Naast de tegenstelling tussen commissie en werkgroep is er nog een andere: die
tussen vak en onderwijs - in casu wiskunde en wiskunde-onderwijs. Een tegenstelling
in het persoonlijke vlak: aan de ene kant de wetenschapsbeoefenaar, bevreesd trouwens soms ook terecht - voor de ‘pedagogums’ en ‘pedagooche-
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laars’ die zijn dierbare vak zouden kunnen besmetten, aan de andere kant de
wiskundige op school die - jammer genoeg - te vaak bang is voor de wenkbrauwen
fronsende wiskundebeoefenaar. Ik bevond me in het schaars begroeide tussenveld:
een wiskundige met een zekere - soms wat overdreven - wetenschappelijke reputatie
die (ik heb lang geaarzeld hoe ik het moest zeggen) tevens op de hogeschool van de
wiskunde-onderwijskunde zat. Een enfant terrible - zowel nationaal als internationaal
- waar ze blijkbaar toch niet omheen konden, zoals straks zal blijken. Of hoopten ze
dat ik al rijzende mijn wilde haren zou kwijtraken?
In 1954 volgde ik E.W. Beth op als voorzitter van de NOCW - wat een tegenstelling
als u zich de hierboven geciteerde Franse uitlating van Beth herinnert! Ik had al
eerder op het internationale toneel gestaan, maar nu kwam ik er officieel, als
Nederlands vertegenwoordiger bij de ICMI. Bij mijn eerste optreden in de ICMI (3 juli
1955), in aansluiting op een colloquium in Genève, behaalde ik ook mijn eerste
succes.
Een van de belangrijkste taken van de ICMI was het voorbereiden van de sectie
Onderwijs van het eerstvolgende Internationaal Mathematisch Congres. Ik kreeg iets
gedaan: een van de drie thema's werd ‘Initiation into Geometry’. Ik had alle drie die
thema's naar de binnenkant van het onderwijs willen wentelen; hoewel dit niet lukte,
hebben wij in Nederland aan alle drie thema's meegewerkt: voor elk van die drie
stelde de NOCW een werkgroep in. De rapporten van de werkgroepen vertaalde ik in
het Engels om ze gedrukt, op het Congres in Edinburgh in 1958, aan de sectie
Onderwijs aan te bieden. Ikzelf rapporteerde in Edinburgh over de nationale rapporten
bij het thema ‘Initiation into Geometry’.
‘Inleiding in de meetkunde’, het thema waarmee Tatjana Ehrenfest-Afanassjeva
in 1924 de aftrap in de Nederlandse wiskunde-onderwijskunde deed, waar de WW
van de WVO zich over had gebogen en waarover in 1957 de Van Hieles vanuit
verschillende invalshoeken bij Langeveld en mij waren gepromoveerd - het was een
kolfje naar mijn hand. Het Nederlandse rapport ontleent zijn grote historische
betekenis aan de bijdrage van de Van Hieles - feitelijk door mij uit hun diverse
publikaties samengesteld.
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De bijdrage was de eerste internationaal toegankelijke uiteenzetting van hun
niveautheorie, waarover straks.
Ik klom om de vier jaar een trede op de ICMI-ladder: 1958 Member at large, 1962
lid van het Executieve Comitee, 1966 president, 1970 ‘oud-president’, 1974 ICMI
vertegenwoordiger in het ICSU Committee on Science Teaching. Het klinkt misschien
onbescheiden: tot op heden ben ik de enige ICMI-president geweest, met hart en hoofd
voor wiskunde op school - Behnke, de eerste onder wie ik in de ICMI zat, en Hassler
Whitney, de tegenwoordige, niet te na gesproken, die had en heeft er zeker hart voor.
Het is een wonder dat de leiders van de International Mathematical Union me zo
hoog lieten klimmen, benauwd als ze zijn voor hun dierbare vak en voor de pretenties
van onderwijskunde. Botsingen waren er geregeld: de oprichting van Educational
Studies in Mathematics, het eerste internationale tijdschrift voor wiskunde-onderwijs,
nadat l'Enseignement Mathématique geheel op wiskunde sec was overgeschakeld;
het eerste internationale congres voor wiskunde-onderwijs, in Lyon in 1969, waarvan
men vreesde dat het als concurrent het Internationaal Mathematisch Congres schade
zou berokkenen, terwijl het alleen maar de sectie onderwijs van dat congres zou
overvleugelen. Ik vrees dat ik al in te veel details ben getreden - ik heb Geoffrey
Howson toen hij er voor zijn artikel over 75 jaar ICMI in Educational Studies in
Mathematics 15 om vroeg, een uitvoerige documentaire brief over mijn internationale
onderwijsactiviteiten geschreven.
In het nationale veld heeft het zelfs nog langer geduurd voor ik mijn reputatie van
enfant terrible kwijtraakte. De doorbraak kwam, jammer genoeg, te laat, maar was
steviger en duurzamer dan elders ter wereld. De doorbraak - nee, dat is niet de juiste
term. Het was veeleer: een dam opwerpen tegen de internationale bandjir van New
Math. En om dat te vertellen moet ik weer terug naar het internationale veld.
In onze eeuw heeft de wiskunde - net als vele andere wetenschappen - een
geweldige groei in breedte, diepte en hoogte te zien gegeven. Maar er was meer: een
aloude neiging om de wiskunde telkens weer te reorganiseren, en dat ook weer met
wiskundige middelen, verstevigde zich tot een bewust beleefde

Hans Freudenthal, Schrijf dat op, Hans. Knipsels uit een leven

349
stormachtige trend. Een Franse groep - Bourbaki - gaf er gestalte aan: een systeem
van de wiskunde, vanaf de meest algemene begrippen, afdalende naar de meer en
meer gespecialiseerde - een lange weg die in feite nooit werd afgelegd, maar toch
als systeem indrukwekkend van architectuur. Indrukwekkend, maar onvoltooid, want
onder het reorganiseren groeit de wiskunde tussen je vingers door. Niettemin, qua
structuur een schoonheid, die vooral die mensen fascineerde die alleen maar die
structuur zagen en nauwelijks wisten waartoe die structuur diende. In de jaren vijftig
was het nog maar een kleine schare die erdoor gegrepen werd: volgens dit fraaie
systeem moest wiskunde op school worden onderwezen.
Gezaghebbende wiskundigen demonstreerden het voor onderwijskundigen die er
zich aan vergaapten al had geen van hen een flauw idee waar deze begrippen in de
wiskunde toe dienden. Het was een absurde bevlieging wiskunde vanuit dit perspectief
op school te onderwijzen - ik heb deze dwaze geestesgesteldheid toen niet au sérieux
genomen en dat was misschien de grootste taxatiefout die ik in mijn leven heb
gemaakt.
Het begon dus niet pas met de Spoetnik-shock. Het begon al vroeg in de jaren
vijftig. Zelfs Piaget, die er niets van begreep behalve dat het woord ‘structuur’ hem
aansprak, hadden ze ertoe weten over te halen. Met Piagets naam op het reclamebord
meenden ze zich verzekerd van de steun van de psychologie. Wat psychologie!
Wiskunde kent een logische orde en voor wie wiskunde onderwijst is de verleiding
groot de psychologische, de onderwijskundige orde aan de logische op te offeren.
Ik heb mijn best gedaan dit te vermijden en in mijn ‘Fragment Rekendidactiek’ van
1942, zo niet al vroeger, heb ik er anderen voor willen waarschuwen. Maar wat zag
ik nu gebeuren? Een ten top gedreven logische orde, een systematiek van de wiskunde
als geheel - zo zou de wiskunde moeten worden onderwezen. En dat met de zegen
van een psycholoog, een epistemologisch psycholoog die het erop hield dat de
wiskunde zich bij het individu volgens ‘epistemische’ lijnen onwikkelde - dat wel.
Dank zij de spoetnik-shock zagen ze hun kans schoon. De schoolwiskunde was zo
ver achtergebleven bij de wiskundige wetenschap dat er schoon schip
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moest worden gemaakt. De OESO (toen nog OEEO), de organisatie voor economische
samenwerking, pakte de zaak op.
Wat had de OESO met onderwijs te maken? Het was het Bureau voor
wetenschappelijk en technisch personeel waaronder de vraag naar nieuw
wiskunde-onderwijs ressorteerde. Ik trachtte de OESO-vertegenwoordiger die me
kwam opzoeken om te praten: niet ‘Enseignement de mathématiques modernes’,
maar ‘Enseignement moderne des mathématiques’ zoals de titel van een van mijn
opstellen luidt. Het mocht niet baten: de OESO ging in zee met vooraanstaande
wiskundigen zonder enige relatie met het wiskunde-onderwijs.
Zodoende kwam er eind 1959 het fameuze Royaumont Seminar. Ik liet me er niet
naartoe delegeren omdat ik schoon genoeg had van dit soort conferenties. Het bleek
een kardinale fout. Royaumont was niet zo maar een conferentie, regeringen hadden
er vertegenwoordigers naartoe gestuurd - een conferentie met gezag bekleed. Had
ik, als ik er geweest was, de besluiten van Royaumont tegen kunnen houden? Ik had
in elk geval nog harder kunnen schreeuwen dan mijn vermaarde vriend Dieudonné.
Achteraf bekeken was het niet alleen een fout dat ik niet naar Royaumont ging, maar
het ging dwars tegen mijn gewoonte in mij niet afzijdig te houden maar mee te werken
om bij te sturen, een gewoonte die ik bij voorbeeld later in de CMLW getrouw naleefde.
Had ik de stroom van New Math die dank zij Royaumont als een bandjir door zou
razen, kunnen tegenhouden? Welnu, het had geen bandjir hoeven te worden. Hoe
dan ook, New Math, in Royaumont gelegaliseerd, trok zijn verwoestend spoor
wereldwijd door het wiskunde-onderwijs. In Royaumont, door mij onderschat, begon
de wereldwijde zegetocht van New Math, die op een smadelijke nederlaag zou
uitlopen. Alleen Nederland bleef enigszins gespaard.
Op het appel van de OESO antwoordde Nederland met het instellen, op 12 juni
1961, van de Commissie Modernisering Leerplan Wiskunde (CMLW). Op 19 juli
1961 werd de Commissie geïnstalleerd. Ik zat toen op het eind van mijn Sabbathical
Year in USA. Mijn eerste reactie op de CMLW-plannen was negatief (25
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augustus 1961). Toch heb ik - voor zover men het me toestond - loyaal meegewerkt.
Trouwens, ik had niets anders kunnen doen - de tijd was nog niet rijp voor mijn
denkbeelden. Ik was nog steeds het enfant terrible. Ik mocht er wel voor spek en
bonen meedoen.
Maar laat ik eerlijk zijn: wij - ik incluis - werden overrompeld. Met de feitelijke
invoering van de Mammoetwet moesten de nieuwe leerplannen wiskunde op tafel
liggen. Auteursgroepen die in het buitenland hun licht hadden opgestoken, waren
ons te vlug af geweest. Voor de leerplannen er kwamen, waren ze al geïnterpreteerd.
Een beetje New Math, niet veel, maar toch té veel en in elk geval gespeend van elke
relatie met de realiteit, van elk inzicht in de dienende taak van de wiskunde. Had het
anders gekund? Misschien wel, als we enkele jaren respijt hadden gehad. De spoed
van toen heeft ons vijftien tot twintig jaar gekost. Het nieuwe bleek praktisch van
begin af aan mis. Heel duidelijk was dat in de bovenbouw, maar je mocht het niet
hardop zeggen om de lerarengemeenschap niet nodeloos ongerust te maken. Wat
aan de bovenbouw schortte, is nu, drie lustra later, ten dele gerepareerd. Wat er op
MAVO-niveau gebeurde was veel erger - ik moet bekennen dat ook ik het toen maar
bij benadering besefte. Wie kon weten dat het MAVO niet zomaar een voortzetting
van het MULO zou zijn, maar voor jaren en jaren de ruggegraat van ons voortgezet
onderwijs? Met een MAVO- of LBO-getuigschrift op zak is de leerling getrakteerd
geweest op een soort wiskunde dat voor zijn verdere ontwikkeling waardeloos is sterker: dat op niets lijkt dat men ergens ter wereld echt wiskunde mag noemen, al
is het elders in de wereld nog erger. Als de voortekenen niet bedriegen, gaat straks
ook de onderbouw van het voortgezet onderwijs in de steigers. Te lang is de discussie
vertroebeld door politieke strijd: voor en tegen de middenschool.
We faalden toen omdat we meenden dat we naast het verrichten van ons gewone
werk ook nog het onderwijs konden vernieuwen. Voor het evenzeer bedreigde
basisonderwijs waren we inmiddels beter toegerust: een aantal professionele
medewerkers die de op vernieuwing beluste uitgevers tegenhielden met het dreigende
vooruitzicht op een nieuw leerplan dat geheim werd
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gehouden. We kregen respijt en we kregen het IOWO als een instituut waar je rekening
mee moest houden. In het basisonderwijs zijn ons de rampen bespaard gebleven die
andere landen hebben geteisterd. Maar al waren er geen rampen - het kostte en kost
tijd om tegenstanders te overwinnen.
Ik ben heel ver afgedwaald. Ik heb willen excuseren waarom ik van de Hogeschool
van de Wiskunde Werkgroep van de WVO afscheid nam en daarbij ben ik mijn werken
aan onderwijs als een weg, een lijdensweg, door commissies en conferenties, gaan
beschrijven in plaats van mijn weg van groeiend inzicht.
Om de draad weer op te pakken moet ik herhalen waar ik begon: met het inzicht
dat de logische orde van de wiskunde niet bepalend is voor de psychologische en
onderwijskundige - een inzicht waar je hard voor moest vechten om het bij anderen
op te roepen en dat ik steeds maar harder moest confronteren met wat de New
Math-vernieuwers nastreefden. Maar waar haalde ik die psychologische, die
onderwijskundige orde vandaan? Uit het onderwijs dat er slecht aan voldeed? Uit
proefnemingen die ver boven mijn mogelijkheden uitstegen? Hoe kon ik mij en
anderen overtuigen van wat die orde behelsde? Niet dat die vraag mij kwelde, maar
zolang ik die vraag niet kon beantwoorden, bleef het bij algemeenheden.
Het antwoord - een theoretisch antwoord - kwam toen de Van Hieles aan hun
proefschrift werkten, dus ongeveer in 1955/ 56: de niveaus van de Van Hieles. Pierre
claimt - zeker terecht - de niveautheorie voor zichzelf, maar het was het
meetkunde-onderwijs van Dieke waar hij de - door haar intuïtief gebezigde - niveaus
ontdekte en uitkristalliseerde. Wat ik van de Van Hieles leerde heb ik op mijn eigen
wijze verwerkt - zo gaat het nu eenmaal.
Het ordecriterium is niet een van de inhouden. Het is het niveauverschil en dit
niveauverschil is theoretisch te achterhalen, of als je wilt, door een
gedachtenexperiment, als je maar het leren als een door de leerling geïnstigeerd en
door de leraar gestuurd proces beschouwt.
Discovery learning, ontdekkend leren, was een tijd lang zo'n slogan. Ik heb er
nooit in geloofd. Soms werd ik er kregel van.
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In mijn boek van 1973, Mathematik als pädagogische Aufgabe = Mathematics as an
Educational Task, spreek ik over ‘Nacherfindung unter Führung’, ‘guided
reïnvention’, dus: geleide heruitvinding. Maar het idee is veel ouder. In een artikel
van me in Rekenschap (1957) is het al zodanig afgerond dat het veel verder in het
verleden moet wortelen. In míjn verleden, bedoel ik, want in dat van de mensheid
kun je het - ik ben er zeker van - heel ver terug volgen. Ik vermoed dat het idee zich
in de Wiskunde Werkgroep van de WVO heeft gevormd - de Van Hieles, vooral Dieke,
gaven er in hun onderwijs immers gestalte aan. Of gaat het terug tot Tatjana Ehrenfests
Übungensammlung?
Wat je tevoren moet kunnen of weten om dit of dat uit te vinden kun je wel in het
gedachtenexperiment achterhalen, maar hoe zet je de gedachtenexperimenten op?
Waar laat je je door leiden?
Heruitvinding is een typisch wiskunde-onderwijskundig idee. Niemand zou eraan
denken leerlingen ook maar de eenvoudigste natuur- en scheikunde te laten
heruitvinden, laat staan de aardrijkskunde en geschiedenis. Maar met eenvoudige
wiskunde lukt het soms zelfs zonder leiding, met eenvoudige reken- en meetkunde.
Het kind gaat de wereld om zich heen ‘mathematiseren’.
Mathematiseren - weer zo'n term. Ik weet niet van wie die afkomstig is, maar met
betrekking tot het onderwijs was ik mogelijk de eerste die hem bezigde, wellicht ook
in onze Wiskunde Werkgroep-discussies.
Mathematiseren is in eerste aanleg het ordenen van de werkelijkheid met
mathematische middelen, expres voor dit doel geschapen - de ruimtelijke
verschijnselen meetkundig en hetgeen we de revue laten passeren, rekenkundig. Dat
is dan de eerste wiskunde, nieuw verworven, de door onszelf uitgevonden
werkelijkheid der figuren en getallen en die is wederom te ordenen met mathematische
middelen, meetkundige, rekenkundige, algebraïsche, logische, om opnieuw wiskunde
te scheppen - een voortgaand proces in een uitdijende werkelijkheid.
Waar komt de term ‘mathematiseren’ vandaan? Er ging een andere term aan vooraf:
axiomatiseren. Axiomatische meetkunde kende je vanouds, maar zeker vanaf het
begin van deze eeuw
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werd axiomatiseren een bewust geoefende en als zodanig onderkende wiskundige
activiteit: een als vanzelf gegroeid veld van begrippen en uitspraken omtrent die
begrippen zodanig ordenen, dat je enkele voorop stelt om de andere eruit af te leiden
- een manier van wiskundig orde scheppen in de wiskunde. Maar van wat wij
mathematiseren zouden gaan noemen, was het axiomatiseren dan de hoogste (of op
één na hoogste) trap, de meest geraffineerde. Mathematiseren begint al lager, vlak
bij de tastbare of primitief beleefde werkelijkheid.
Meetkunde werd traditioneel onderwezen door met axioma's te beginnen, althans
te doen alsof - dat was je aan de Oudheid verschuldigd. Tatjana Ehrenfest was een
van de eersten die inzag dat dit fout was en die er iets - een propedeuse - aan vooraf
wilde laten gaan. Iets vooraf, als voorspel, maar niet als bron. Geleide herontdekking
zou betekenen dat je niet axioma's, maar het axiomatiseren onderwijst, niet de nieuwe
orde, maar het ordenen, niet mathematica als een gereed produkt, maar het
mathematiseren, en dan vanaf het laagste niveau, voortschrijdend zover als leerlingen
dit bij kunnen en willen houden - hier openbaren zich de individuele verschillen.
‘Progressief mathematiseren’ zeg je tegenwoordig - een verhelderende aanvulling.
Het mathematiseringsproces waar de Van Hieles zich vooral mee bezighielden,
was dat van de meetkunde, preciezer gezegd: ze waren de eersten die het meetkundig
leerproces als proces van mathematiseren interpreteerden (al gebruikten ze de term
niet, evenmin als de term heruitvinding). Zodoende ontdekte Pierre in het onderwijs,
zoals Dieke het beschreef, de niveaus waarvan ik eerder sprak. Ik pakte die ontdekking
op - wellicht het belangrijkste element in mijn eigen wiskunde-onderwijskundig
leerproces.
Het is uit mijn boek van 1973 meer algemeen bekend, maar, zoals veel in dit boek,
het is slechts een herdruk of vertaling van tijdschriftartikelen uit het begin van de
jaren zestig.
Zoals ik Van Hieles meetkundige niveaus op de wiskunde als geheel toegepast
interpreteerde, wordt wat op het lager niveau wiskundig handelen was, onderwerp
van onderzoek op het hogere - op het hogere wordt de wiskundige activiteit van het
lager
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niveau object van reflectie: door op je wiskundig handelen te reflecteren schep je
nieuwe wiskunde - de eerste ontdekker én de lerende herontdekker.
In mijn wiskunde-onderwijskundig leerproces is de kennis van Van Hieles niveaus
cruciaal geweest omdat ik daarbij de reflectie als niveauverhogende activiteit
herkende: bewustmaking van je onbewust kennen, weten, handelen, het erop
reflecteren - hoe weet je dat, waarom doe je dat - en ten slotte het verwoorden van
het resultaat van je analyse, soms door beproefde taalmiddelen een nieuwe functie
toe te kennen, soms door nieuwe te scheppen. Dit is de manier waarop een produktief
wiskundige - althans voor zover ik mijn ervaringen mag generaliseren - te werk gaat
en het is dezelfde activiteit die je de lerende moet toestaan, of liefst bij hem zou
moeten stimuleren. Dit is dan ook wat ik steeds meer in mijn praktijk - observeren
van en onderwijs aan kinderen en volwassenen - ben gaan beoefenen. Geleidend
observeren van leerprocessen, en dan niet alleen wiskundige: ‘Hoe weet je dat,
waarom doe je dat?’ ‘Zomaar, het is zo, ik zie het zo, ik voel het aan.’ En dan ga je
insisteren, desnoods hulp biedend; je tracht het onbewuste bewust te maken, tot
onderwerp van reflectie - de verwoording ervan is iets dat bij jonge kinderen nogal
eens hulp vereist. Maar het blijft niet tot de wiskunde beperkt en in het geheel van
mijn voorbeeldobservaties is de wiskunde maar een beperkt deel. Toch licht ik het
graag toe met een wiskundig voorbeeld; de diagonalen van een parallellogram, die
elkaar middendoor delen.

Je ziet het zo dat ze dat doen, en zelfs wie het wiskundig kan bewijzen, wist het al
lang voor zijn wiskundelessen begonnen. Maar hoe wist hij dat? Een echt antwoord
hierop is al wiskunde, maar ook aan het antwoord ‘ik zie het zo’ heb ik hele
meetkundelessen vastgeknoopt.
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Om van mijn wiskunde-onderwijskunde de historie te schrijven, heb ik veel in oude
artikelen en manuscripten gebladerd. En dan zie je heel wat ideeën zich vroeg
aftekenen, nog impliciet, tussen de regels en andere gedachtengangen door. Op een
keer maak je je zo'n idee bewust, misschien nog onvoldoende geverbaliseerd. In de
discussie - zeker in de Wiskunde Werkgroep, en later vooral in die met
IOWO-medewerkers, individueel en groepsgewijs - wordt dit aangescherpt; mijn strijd
tegen New Math heeft er veel toe bijgedragen. Zo zie je in mijn
wiskunde-onderwijskundig leerproces dezelfde trekken als de in het wiskunde
uitvinden en heruitvinden gesignaleerde.
Ik was vroegtijdig een voorstander van de kleine leergroep - ‘heterogeen’ zei ik
er toen niet bij. Waarom? Wat had ik geobserveerd - echt of in het
gedachtenexperiment - om dit te rechtvaardigen? Samen met de cruciale betekenis
van de reflectie ging ik dit vatten. Reflecteren op je eentje is moeilijk. Je moet het
leren en dat doe je door samen, met elkaar als groep, te reflecteren - ik heb trouwens
net al de rol geschetst die discussies, individueel en in een groep, in mijn eigen
ontwikkeling hebben gespeeld. Trouwens: reflecteren is ook je in tweeën (of drieën)
splitsen, met je alter ego discussiëren. Waarom heterogene leergroepen? Omdat je
door de grotere distantie in de groep meer maar ook geheel andere dingen, al
reflecterend, naar boven kunt halen.
Dat wiskunde in de realiteit wordt beoefend en ook zo moet worden onderwezen,
is een denkbeeld dat zich in mijn ontwikkeling steeds verder ontplooide, mede door
het besef van de cruciale betekenis van de reflectie. Het is een uitdijende realiteit en
hetgeen die realiteit in ‘abstracte’ sferen doet uitdijen, is de telkens herhaalde reflectie.
Wiskunde wordt in de realiteit beoefend, mede om van de weeromstuit die realiteit
- dus niet alleen door uitdijen - te beïnvloeden en te veranderen. ‘Wiskunde toepassen’
- noem je dat als het in de heel ‘concrete’ realiteit geschiedt. Voor het merendeel van
wie op school rekenen-wiskunde leren is dit toepassen zelfs het rationale van het
wiskunde-onderwijs. Je kunt wiskunde ook uit weetgierigheid of voor je plezier leren
of om het vak met hetzelfde oogmerk te beoefenen, je kunt het leren om het zelf te
onderwijzen - indirecte toepassin-
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gen die ik hier niet bedoel. Er bestaat een vak ‘toegepaste wiskunde’. Ik heb
vroegtijdig aangevoeld dat het onderwijzen van toegepaste wiskunde niet de weg is
om wiskunde te doen leren toepassen, maar pas met de niveaus en de reflectie werd
me duidelijk waarom. Vervolgens, dus ook weer rond 1960, ben ik het scherper en
scherper gaan formuleren. Rekenen leer je in de realiteit, waar je dingen - ook
gedachte dingen - tellend en steeds maar handiger tellend manipuleert, en de meesten
leren dat simpele rekenen ook in simpele situaties toepassen omdat ze er eerder via
simpele situaties zijn ingestapt. Over het simpele rekenen gesproken! Want bij de
breuken, gewone of tientallige, is het anders gesteld. Daarmee begin je misschien
heel eventjes in de realiteit, maar dan is het ook afgelopen, met als gevolg voor de
meerderheid dat je de breukoperaties, indien je die dan ooit leert, totaal niet kunt
toepassen. En zo gaat het door in het traditioneel wiskunde-onderwijs: wiskunde
leren om achteraf toe te passen - een didactisch averechtse procedure, waarmee de
meesten niet gediend zijn, ook al zijn die toepassingen - die ze toch niet aankunnen
- dan het rationale van hun wiskunde-leren. Ook hier weer het euvel van het instappen
op een niveau waar je eerst naar toe hoort te groeien. Hoe het moet, heb ik zo
geformuleerd en dan steeds scherper: de realiteit waar je wiskunde in wilt toepassen
moet je allereerst als bron gebruiken voor die wiskunde die je erin wilt toepassen.
Geen toepassen achteraf - ja dit ook - maar allereerst het gebied van toepassing
verkennen, zelf mathematiseren, onbewust, bewust en reflecterend. Zo ontstaat in
de realiteit de wiskunde die je daar wilt toepassen. Zo was historisch de gang van
zaken, de weg die je ook de lerende moet toestaan om te bewandelen, stimulerend
toestaan.
Let wel, niet één keer in de realiteit die je dan mag vergeten, maar telkens weer
heen en terug, en om dit te realiseren moet je datgene waar je in de realiteit je oog
op richt ‘rijk’ zijn, een rijke context of een paradigmatische situatie. Naar
onderwijs-paradigmata had ik wel meer uitgekeken, maar voor wat het paradigma
van mijn paradigma's zou worden, zou ik vrij nauwkeurig het ogenblik kunnen
bepalen waarop het mij te binnen schoot, zich aan mij opdrong - het was maart 1970,
een belangrijke cesuur.
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Het is de vraag: Hoeveel verschillende wegen zijn er van A over B naar C?

De vraag - en dus het antwoord - staat model voor een rist van vragen, gelijksoortige,
ingewikkeldere, als beginpunt van een groot stuk wiskunde, van de onderbouw van
de lagere school als je wilt tot heel hoog boven, een vaak door mij beproefde weg.
Een rijk paradigma. Rijke contexten - ik weet niet wie op het IOWO het eerst deze
term heeft gebruikt. In elk geval stamt het idee uit het concreet ontwikkelingswerk
van het IOWO en het zal eventjes geduurd hebben voor het bewust gemaakt en
verwoord werd - er is inmiddels veel op gereflecteerd. Oorspronkelijk was het alleen
maar ‘context’. ‘Rijk’ kwam erbij toen de rijkdom zich onder het ontwikkelen
manifesteerde.
Om de bronnen van wiskundige ideeën in de realiteit op te sporen heb ik, misschien
al vóór de niveau- en reflexie-theorie iets in het oog gevat dat ik fenomenologie
noemde. Niet het soort fenomenologie waaraan door sommige filosofen ruchtbaarheid
en beruchtheid is verleend, maar veeleer lijkend op het soort dat de natuurkundige
zo noemt; fenomenologie in de zin van de fenomenen op te sporen die tot de
wiskundige gedachte aanleiding geven. Zeker sinds het begin van de jaren zestig heb
ik dit woord herhaaldelijk gebezigd. Ik heb zelfs voorbeelden van fenomenologie
uitgewerkt om ze ten slotte als Didactical Phenomenology of Mathematical Structures,
mijn laatste grote werk - in de jaren zeventig begonnen en niet afgemaakt - te
publiceren. Het is geen theorie van wiskunde-onderwijs, maar veeleer een (op vele
punten nog te weinig) gedetailleerde analyse van de bronnen van de wiskunde in de
realiteit. Uit didactisch perspectief dan en nuttig, naar ik meen, voor wie de behoefte
voelt met deze bronnen bij de ontwikkeling van wiskunde-onderwijs rekening te
houden.
In het voorafgaande heb ik een poging gedaan de bronnen van
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mijn eigen wiskunde-onderwijskundige ideeën op te sporen. Ik heb geen volledigheid
willen betrachten. Is er na de geschetste ontwikkelingen nog iets bijgekomen? Ik zou
zeggen dat er nog haast dagelijks iets bijkomt - ik blijf nog steeds leerprocessen
observeren, van anderen en van mezelf. Ik slaag erin oude ideeën te verfijnen en aan
te scherpen, maar wat er fundamenteel bijkomt, komt van anderen, door mij opgepakt
en voor zover mogelijk verwerkt. Trouwens, misschien is dat altijd zo geweest, al
valt het me nu meer op, omdat het nu veelal op papier en niet meer in stimulerende
discussies op me afkomt.
Ik heb didactische ervaringen opgedaan en verwerkt, aanvankelijk in het voortgezet
onderwijs, later in het lager onderwijs en op de Pedagogische Academie waar ik in
de jaren zeventig een à twee keer per week lessen bijwoonde, ervaringen uiteraard
ook met mezelf en met medewerkers.
‘Op weg’ staat in de titel. Rechtlijnig? Ik zou zeggen, van wel. Een aanmatigend
antwoord? Ik heb geboft. Alwaar ik tegen een muur aankeek ging ten langen leste
een deur open. Een van eigen inzicht, maar meestal andermans (zoals Van Hieles
niveaus). Een weg die ik, om te beschrijven, in een chaos heb moeten uittekenen.
Wel, om de chaos te vervolmaken, moet ik op het eind van die weg de maximes
van de aanvang tegenspreken. ‘Ich bin kein ausgeklügelt Buch, ich bin ein Mensch
mit seinem Widerspruch.’
Van meet af aan, voor zover ik me kan herinneren, heb ik de vormende waarde
van het wiskunde-onderwijs ontkend. Van het fragment ‘Rekendidactiek’ (1942) via
mijn Rhederoordse lezing ‘Opvoeding tot denken’ (1945) tot mijn discussie met
Tatjana Ehrenfest (1951) deed ik dit in steeds krasser termen. Om haar eenvoud zou
wiskunde het meest aangewezen terrein zijn om goede denkgewoonten te kweken.
Ja, wiskundige denkgewoonten. Maar het is juist haar eenvoud - resultaat van
abstraherende vereenvoudiging - die voor velen in het onderwijs de wiskunde het
summum van moeilijkheid doet zijn. En die eenvoud is het ook die de toepasbaarheid
van de wiskunde elders - in deze allesbehalve eenvoudige wereld - bemoeilijkt. Geen
transfer, geen vormende waarde.
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Nu, op het eind van de weg, sla ik de vormende waarde van het wiskunde-leren hoog
aan, geweldig hoog. Een strijdigheid? Ja en nee. Het komt erop aan wat je wiskunde
en wiskunde-onderwijs noemt. Ook die noties hebben op die weg een wijziging
ondergaan. De geïsoleerde, van de realiteit hermetisch afgesloten wiskunde van toen
- denk aan mijn citaten -, daar ging ik tegenin, en des te harder naarmate de isolering,
de afsluiting van de realiteit in New Math tot de top werd gedreven. Geleidelijk
kwam er een ander zicht op wiskunde. Een wiskunde binnen de realiteit en dan niet
alleen in die van de ruimte, die ons de meetkunde heeft beschoren, niet alleen in de
povere van het koopmans-rekenen, niet alleen op de grote hoogte van die
wetenschappen die om wiskunde vragen.
Geleidelijk, zei ik, maar toen kwam de doorbraak van het rijke paradigma en - dat
was de stuwende kracht van het IOWO - van de rijke context. Een rijkdom die alles
overtrof wat ik me tevoren had kunnen verbeelden.
Wiskunde binnen de realiteit en daarom van immense vormende waarde, maar
nog lang niet geaccepteerd. Wiskunde hoort immers ‘clean’ te zijn en context is
‘ruis’, beletsel voor clean onderwijs. Maar de wereld is nu eenmaal ruis, gebruis, en
dát te elimineren is ook wiskunde: het mathematiseren van de realiteit.
‘Werken aan onderwijs - op weg’ staat boven dit hoofdstuk, en ten slotte bleek
het alleen wiskunde-onderwijs. Herhaaldelijk dacht ik aan zijsprongen, maar zag
ervan af om de chaos niet te vergroten, om het enigszins overzichtelijk te houden.
Ik heb me veel met onderwijs meer in het algemeen bemoeid, maar nooit met
onderwijs als leeg vat, door anderen te vullen, zoals sommige psychologen en
algemeen onderwijskundigen het opvatten, die in en door het lawaai wanneer je op
dat vat trommelt, de meeste zelfbevrediging scheppen en de meeste aandacht trekken.
Of veeleer: voor zover ik mij wel met zoiets heb bemoeid, was het om onwetendheid,
charlatanerie en boerenbedrog aan de kaak te stellen.
Onderwijs is nog steeds onderwijs van iets - en voor mij was het overwegend dat
van wiskunde. Je kunt ervan abstraheren, en
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dat heb ik niet versmaad, maar niet door het volle vat leeg te gieten en erop te
trommelen.
Ik heb ook getrommeld, maar niet op lege vaten, ik heb de trom geroerd om voor
mijn ideeën te werven, in het onderwijs en anderszins. Ja dat is het, ik ben een tamboer
geweest, ik heb de trom geroerd om mensen wakker te maken.
Daar schiet me iets te binnen - een anekdote. Ik heb vroegtijdig geijverd voor
pedagogisch-didactische vorming van de toekomstige leraar - iets dat in Nederland
ongehoord was. In Utrecht gaf Minnaert al voor de oorlog leiding aan zoiets:
natuurkunde-didactiekcolleges, vrijwillig te volgen. Ik heb onder Minnaerts leiding,
later samen met Mossel, zoiets mogen opbouwen - een schamele lerarenopleiding,
binnen de perken van wat een bestuursmaatregel (KB) en tegenstribbelende faculteiten
toelieten. Ook maar een kruimeltje tijd afstaan van de vakweten-schappelijke opleiding
om het aan de voorbereiding voor het leraarschap ten goede te laten komen - vergeet
het maar.
Ik streefde een lerarendoctoraal na. Het is er gekomen, eerst aarzelend in de vorm
van pedagogiek en didactiek als klein bijvak, en ten slotte echt, zij het met een
vertraging van meer dan een kwart eeuw.
Ik was voorstander van een effectieve lerarenopleiding, liefst dat lerarendoctoraal;
daarvoor was ik door allerlei publikaties bekend. Dus werd ik eens door het
‘Genootschap van leraren aan Nederlandse gymnasia en lycea’ (tegenwoordig het
NGL) uitgenodigd om (op 27 augustus 1952) tijdens hun landdag in Driebergen een
lezing te houden, ‘De opleiding van de leraar in Nederland’, met als tegenspeler
Waszink, die echter verstek liet gaan. Ik heb mijn rede van toen inmiddels meermalen
herlezen. Er staat geen onvertogen woord in. Ik zou zeggen dat wat ik daar uitte
heden algemeen aanvaard is, in theorie en in de praktijk. Maar toen? Bominslag,
knuppel in het hoenderhok? Nee - dat werd het pas in de verslagen van de grote pers.
Ik denk veeleer dat ze me aanzagen voor een wildeman, een clown, een op effectbejag
verzotte demagoog. Toen ik samen met Drewes (en een deelnemer die ons met de
auto naar Utrecht bracht) vertrok, leek het of we spitsroeden liepen. De secretaris
schreef me later
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mijn lezing toch maar liever niet te publiceren, omdat ‘niemand van de leden erom
gevraagd had’. Ik kreeg de tekst retour. Maanden later vroeg de redacteur van het
Christelijk Schoolblad Onze Vacatures die er uit de pers van wist, het manuscript op
om het te publiceren. Het verscheen in drie afleveringen: op 7, 15 en 21 mei 1953.
‘Vakgeleerde of paedagoog’ was de titel - door de redacteur vastgesteld. Misschien
had het ‘of’ beter ‘en’ kunnen zijn. Maar het was inderdaad de strijd tegen de
negentiende-eeuwse fictie dat de gymnasiumleraar, de leraar een geleerde was. Aan
dit spinsel, dit weefsel mocht je niet tornen. Zodoende hebben de Nederlandse
universiteiten het overgrote deel van de lerarenopleiding uit hun handen zien glippen
en het was alleen maar op het nippertje dat ze er ten slotte iets van konden redden.
Misschien wordt dit nog eens met de herschikking van het Hoger Onderwijs
rechtgetrokken.
Ja, ik was een tamboer, maar voor dovemansoren. Daar schiet me net een gedicht
van Heine te binnen (sneu dat ik in het Duits - moet eindigen!)
Schlage die Trommel und fürchte dich nicht
und küsse die Marketenderin!
Das ist die ganze Wissenschaft,
das ist der Bücher tiefster Sinn.
Trommele die Leute aus dem Schlaf,
trommele Reveille und Jugendkraft,
marschiere trommelend immer voran!
Das ist die ganze Wissenschaft.
Das ist die Hegelsche Philosophie,
das ist der Bücher tiefster Sinn!
Ich hab' es begriffen, weil ich gescheit,
weil ich ein guter Tambour bin.

Nee, ik was geen goed tamboer. Een goede tamboer gaat niet diep in de nacht, maar
in de ochtend trommelen - als het tijd is om op te staan.
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Maar denk niet dat ik er spijt van heb. Een enfant terrible hoort trots op zijn ondeugden
te zijn.
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Wat nu?
‘Schrijf dat op, Hans’, zeiden ze, zei een stem achter me, en dus schreef ik. Tenminste
als er geen ander werk aan de winkel was. Een breikous om tussen de bedrijven door
aan verder te breien; die nooit af zou komen. Ten slotte legt de pen zichzelf neer zei ik in den beginne. Ik zei het met een knipoogje van ‘als het toch eens zou worden
gedrukt’, en daarom kostte het een ander geen moeite me toch maar zelf de pen te
laten neerleggen nadat je er een streep onder hebt gezet. De kous is af, maar niet
afgebreid. Ik ben van mijn praatstoel afgestapt.
Het lijkt niet op een autobiografie. Niet eens op memoires. Het is: stukjes en beetjes
- niet uit maar van mijn leven, nee, van wat ik beleefd heb.
Er is achteraf nogal wat geschrapt: staaltjes van buitensporige praatzucht. Maar
gek genoeg: niet het ‘In Memoriam’ in ‘H.F.’ Soms werd er ook wat ingelast: om
het keurslijf van een hoofdstuktitel te versoepelen. Bij voorbeeld bij ‘Reizen’ soms
iets over het reisdoel zelf. Van de lange waslijst onderwerpen in mijn geest is maar
een fractie afgewerkt. Het meest mis ik iets dat me pas kort geleden te binnen schoot:
‘Vijf steden’. Dat zouden dan onderscheidenlijk zijn: mijn geboorteplaats, Berlijn,
Amsterdam, Utrecht, Parijs. Ook nog New Haven? Nee, dat staat voor een heel land:
Amerika. Luckenwalde heeft de verdiende aandacht gehad. Of verdiende het nog
meer? In elk geval zijn de andere er bekaaid afgekomen. Het meest spijt mij dat voor
Berlijn. Een dwaze formulering; alsof ik in staat ben te getuigen van het verleden
van een ander, van een stad.
De kous is af. Wat nu? Misschien ga ik verder waarmee ik begon: opruimen.
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Suus*
Lieve Suus,
Voor het laatst spreek ik je toe nu je hier ligt opgebaard. Ik ben ertoe in staat dank
zij de steun die ik in deze moeilijke dagen van onze kinderen en vrienden mocht
ontvangen.
Wat je voor de wereld en speciaal die van het onderwijs hebt betekend en zult
blijven betekenen, is zojuist uitgesproken en samen met de gevoelens van velen
vertolkt. Ik beperk me ertoe ervan te getuigen wat je voor mij bent geweest, voor
ons, voor ons gezin.
‘De winternacht die naar geen lente zweemde,
bracht mij tot jou als vreemd'ling uit den vreemde.’

Dat was vijfenvijftig jaar geleden. Vierenvijftig jaren zijn wij getrouwd geweest. Je
hebt me vier kinderen geschonken - een vreemde term want ze waren, ze bleven van
jou. Jij hebt ze gevoed en opgevoed, voor ze gezorgd en tot het laatste toe hun zorgen
gedeeld waar ik te kort schoot. Elf kleinkinderen mogen we de onzen noemen, maar
vooral de jouwen. Met onze eenentwintig staan we op de foto voor onze gouden
bruiloft.
Je hebt me meer geschonken: vanaf de eerste tot de laatste dag je liefde die ik niet
kon evenaren. We hebben lief en leed gedeeld; van het leed viel jou het zwaardere
part ten deel.
Hoe hebben twee mensen, zo verschillend geaard, het een halve eeuw en langer
zó met elkaar kunnen vinden? Twee met elkaar strijdige onverenigbare karakters,
verenigd elkaar aanvullen? Wat moet ik voor jou geweest zijn dat je het zo lang met
mij hebt kunnen bolwerken - ik ben er trots op. En jij voor mij?

*

Gestorven 24 september 1986
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Mijn verbeeldingskracht schiet te kort om me een leven, lijkende op dat met jou,
zonder jou voor te stellen: die brede scala van menselijke gevoelens en driften en
nimmer sleur.
We hebben zware stormen samen getrotseerd en in de zwaarste ben jij het geweest
die het voortouw hebt genomen. Het sterkste was je als je alleen voor iets stond: toen
ik op de Weteringsschans, toen ik in het kamp in Havelte zat. Je bent in de oorlog,
met name in de hongerwinter, de straat en de boer op getrokken om voedsel en
brandstof te bemachtigen. Voor je gezin, maar ook voor familie en vrienden van me
in de kampen. Nog jaren na de oorlog was ploeteren de leuze. De jouwe, terwijl ik
al weer werk mocht verrichten waarvoor ik in de wieg was gelegd.
Een halve eeuw of langer zijn we met elkaar opgetrokken, bergen en bossen in,
met onze kinderen en zonder, weer of geen weer, de wereld van kunst en wetenschap
door, elk met zijn eigen voor- en afkeur, langs wegen die elkaar telkens weer kruisten
en waar ondertussen de een de ander in het oog bleef houden. En de wijde wereld
van de gevoelens die ons dan vlijmscherp scheidden en dan innig verenigden.
Wat ben jij altijd flink geweest! Flink als voorbeeld voor mij en om me uit de put
te helpen.
Ik weet dat dat je laatste zorg is geweest: hoe zal Hans het zonder mij klaarspelen?
Wees gerust, meisje, je hebt me geleerd je flinke jongen te zijn.
Ik heb me nooit kunnen voorstellen dat ik jou zou overleven. Nee, niet overleven.
Je blijft voortleven tot de laatste snik van mijn gedachten en gevoelens. En als ik nu
‘tot straks’ zeg, bedoel ik het ogenblik dat ik weer je onvergetelijke stem in me hoor
zeggen: wees flink, Hans.
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