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I 

Wanneer ik het leven bij mijn vader beschrijven ga, dan doe ik dat, 

omdat ik proberen wil hem als mens bij anderen te verduidelijken. 

Ik wil afstand nemen van zijn persoonlijkheid uit verantwoorde-

lijkheidsgevoel tegenover de velen, die door hem geboeid zijn. 

Door hem en voOr alles door zijn werk. Er is mij dikwijls de vraag 

gesteld of ik over hem wilde schrijven. Ik heb Lang geaarzeld. 

Juist omdat ik mij afvroeg of ik objectief genoeg zou kunnen zijn. 

Ik was bang, en ben dat nog, dat ik de vader meer naar voren zou 

brengen dan de schrijver. Vooral omdat al zijn toneelstukken, al 

zijn boeken een vorm van zelfbelijdenis bevatten, die telkens iets 

te maken heeft met ons gezin. Met de directe omgeving van ons 

gezin. Met de levende maatschappij van zijn dagen en de dagen 

van mijn moeder, zijn eerste vrouw, Marie Peers, en de dagen van 

mij, zijn oudste dochter Hermine, zoals wij, nauw met hem ver-

bonden, die beleefden. Wij waren meer zijn team, dan zijn vrouw 

en zijn dochter. Ik ben opgegroeid, verbonden met hem, maar 

evenzeer met zijn werk. In wezen diende het team zijn werk, naast 

het eigen leven. Waarschijnlijk door de herinnering hieraan is ook 

bij mij de gedachte gegroeid, dat ik toch over hem moet schrijven, 

om zijn beeld en zijn werk duidelijk te maken. Vooral ook omdat 

ik hem het langst heb meegemaakt van de overlevenden. TweeFn-

twintig jaar. Niet alleen maar als kind, meisje, jonge vrouw. Maar 

ook als deel van het team, dat waakzaam naast hem leefde, waar 
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het ging om zijn arbeid, zijn image, zijn ontplooiing. Ik heb bij 
vele reacties van hem de achtergrond leren zien en begrijpen. 
Maar ondanks alles was ik toch zijn dochter, die hem in vele mo-
menten alleen zag als vader. En dan ben je vaak subjectief. Of hard 
door een onverbiddelijke puberobjectiviteit. Toch geloofik, dat ik 
de leeftijd heb bereikt om mild objectief te kunnen analyseren. 
Ook meen ik zelfs, dat ik over hem schrijven moet, daar hij de 
grootste nederlandse toneelschrijver bleek te zijn, met internatio-
nale roem. Gespeeld in vele landen ter wereld, Amerika, Sovjet-
Unie, Finland, Engeland. 

In 1964 is zijn geboortedag herdacht. Ik zat in de schouwburg en 
zag vele van zijn stiikken, waarvan ik in mijn kinderjaren wist, dat 
hij ze op zijn schrijfmachine zat te typen, in de studeerkamer naast 
mijn slaapkamer. Met een vliegensvlugge vinger tikte hij op de 
machine, avond aan avond, tot diep in de nacht. Dat tikken was 
mijn slaaplied, waaraan ik gewend was. Wat mij meer dan ver-
trouwd werd: vader, aan het werk. — Daarom dacht ik in die da-
gen, ik zal over hem schrijven. Eigenlijk moet ik het wet doen. Ook 
als ik, niet gewild, subjectief zou zijn. — Die Welt als Anschauung. 

Een feit wil ik vaststellen, voordat ik met de eigenlijke geschie-
denis van hem begin. Hij reageerde steeds gewetensvol. Zeer men-
selijk, vol eerlijk bedoelen. Hij zag zijn leven en zijn werk als een 
opdracht, die hij onwrikbaar zuiver diende te vervullen. Wat zijn 
arbeid betreft was hij onomkoopbaar. Door wie of wat ook. Al 
hadden wij het fmancieel nog zo moeilijk. Ook daaraan werd door 
het team niet getornd. 

Zijn kinderjaren: hij was de oudste in een gezin van elf kinderen. 
Stellig heeft dit zijn levenshouding beinvloed. Hij voelde zich zeer 
serieus de oudste. Daar zijn vader, de journalist Herman Heijer-
mans Sr. vaak weg was, werd de noon plaatsvervanger. Ik herin-
ner mij een verhaal, mij gedaan door mijn tante Ida. Hij had op 
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zolder een kamertje ingericht om te studeren. Ook deed hij daar 
chemische proeven. (1k vermoed, dat het zuiver toeval is geweest, 
dat hij mij de kans heeft gegeven om geboren te worden en dat 
niet het oude rotterdamse huis, waar zij woonden, in de lucht is 
gevlogen.) Maar de familie had ontzag voor de oudste broer, die in 
hetzelfde kamertje, waar hij zijn proeven nam, spreekuur hield. 
Dan kwamen zusters en broers bij hem met hun noden, die hij ern-
stig onder de loep nam. Het vervolg hiervan in zijn latere leven heb 
ik als zijn dochter ervaren. Bij hem binnenkomen en hem mijn 
kinderverdrietelijkheden vertellen was vanzelfsprekend. Huilde ik, 
dan zei hij : 'Hui' niet, bewaar je traantjes voor later.' Een eigenzin-
nig Heijermanskind als ik, was het daar niet mee eens. Ik vond, dat 
ik beter nu kon uithuilen om later uitgehuild te zijn. Geroutineerd 
als hij troosten kon, een chocolaatje op een blauwe plek en altijd 
boter op een buil, een dubbeltje in mijn spaarpot, die hij beheerde, 
bewees dat hij ervaring had met kindertranen. Opgedaan in het 
ouderlijk huis. Zijn moeder zei : `Mijn man zegt, wat er gebeuren 
moet, maar mijn zoon Herman zorgt, dat het uitgevoerd wordt.' 
Opmerkelijk was zijn barmhartige houding tegenover zijn zuster 
Rosa. Om haar merkwaardige invallen geplaagd door de zusjes en 
broertjes, beschermde hij haar. Later bleek, dat deze zuster geeste-
lijk gestoord was. 

In die jaren was de man beschermer in het gezin en autoriteit. 
Mijn vader is geboren in 1864. Ook tijdens mijn kinderjaren was hij 
thuis autoriteit. Ik vond dit heel gewoon, want het was in die da-
gen vanzelfsprekend. Het was heel rustig, vader loste mijn proble-
men wel op, als ik geen uitweg wist. Die vaderrol speelde hij dus 
ook als oudste zoon. Het werd zijn tweede natuur. Ook tegenover 
vrienden en vrouwen. Hij heeft menigeen verlost van overbodige 
zorgen. 

Ik heb mijn grootvader eenmaal gezien. Hoe oud zal ik zijn ge- 
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weest? Een jaar of vijf? Wij waren uitgenodigd te komen, mijn 
moeder leefde in grote spanning. De oude heer was tegen het hu-
welijk van mijn ouders geweest. Mijn grootvader was liberaal. 
Dus vooruitstrevend voor die dagen. Toch kon hij het idee niet 
verdragen, dat mijn vader sociaal-democraat was en buitendien 
met mijn moeder een vrij huwelijk had gehad. Daar kom ik later 
nog op terug. lk wil allereerst vertellen welke indruk mijn groot-
vader op mij maakte. Nog, als ik aan hem denk, zie ik hem in ge-
dachte als een machtige majoor. IJsberend door de kamer in een 
chamber-cloack; hangsnor, sterke sprekende ogen. Hij bekijkt mij, 
hij bekijkt mijn moeder. lk voel aan, dat mijn moeder zich klein 
voelt. Vader is rustig, zelfverzekerd, mild. De machtige majoor 
neemt mij op, niet zonder zelfvoldoening. Ook ik ben zijn werk, 
ik ben van de stam der Heijermansen. Over de machtige majoor 
sprak mijn vader met respect en liefde. Toch kreeg ik de indruk 
dat hij zich ontgroeid voelde aan de sfeer van de oude heer, zodat 
het spreken over de machtige majoor eerder iets vaderlijks had, 
dan dat hij zich kind van de vader voelde. 

Herman Heijermans Sr. werd in Rotterdam de prins der journa-
listen genoemd, wat hij voor alles te danken had aan zijn tempo op 
journalistiek gebied en zijn neus voor hetgeen direct actueel was. 
Enige tijd geleden hoorde ik het verhaal, dat Herman Heijermans 
Sr. postduiven meenam als hij reportages ging doen. Veilig opge-
borgen in een mand, die hij angstig koesterde, want het zenden van 
een postduif met een bericht was nieuw en wel de snelste wijze om 
berichten door te geven. Daar ik wel eens meer familielegenden 
hoor, die aanvechtbaar zijn, schreef ik in 1964 aan de hoofdredac-
teur van de Nieuwe Rotterdamsche Courant of dat verhaal van die 
mand met postduiven waar was. Deze schreef mij terug, dat het 
inderdaad waar was, dat mijn grootvader per postduif zijn kopij 
overstuurde. Het gebeurde wel, dat de postduif onderweg een 
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vrouwtjesduif ontmoette. Er ontstond dan een amoureus contact 
en de redactie wachtte tevergeefs. 
Herman Heijermans Sr. was een harde werker. Behalve een knap 

gemeenteraadsverslaggever was hij op journalistiek terrein zeer 
veelzijdig. Een schrijfmachine was er nog niet in die dagen. Dus 
moesten mijn tantes Helene en Ida de gemeenteraadsverslagen uit-
schrijven. Daarvoor zaten ze in hun kamer op de tweede etage 
apart van de anderen. Mijn vader heeft eens tegen mij gezegd, dat 
de `meisjes' daarom nook getrouwd zijn. Als er beneden gezellige 
jonge mannen op visite waren, ontging hun dat genoegen en ook 
de kans op een huwelijk. Want vaders wil was in die dagen wet. 

Mijn grootvader was een van de mede-oprichters van de Nieuwe 

Rotterdamsche Courant. Als vele Heijermansen leefde hij voor zijn 
werk. Zeer beslist heeft mijn vader van hem de verantwoordelijk-
heid voor leven en werk overgenomen of geerfd. Je weet dikwijls 
niet of een kind eigenschappen van de ouders overneemt of erft. 
Ook zijn er kinderen die in reactie tegenover de ouders leven, het 
juist helemaal anders willen doen dan zij het in hun jeugd gezien 
hebben. Dat was met mijn vader niet het geval. Hij bewonderde de 
oude Herman Heijermans in vele opzichten. Vooral de journalist 
imponeerde hem. Wanner ook mijn vader meer dan eens knap 
journalistiek werk heeft geleverd, dan kwam dat zeer zeker uit de 
leerschool van de prins der journalisten. 

Als mijn vader mij uit zijn jeugd vertelde, dan was het steeds de 
machtige majoor, die thuis de leiding had. Over het algemeen was 
het thuis een moeizaam leven, want een journalist verdiende in die 
dagen bitter weinig. Er waren elf kinderen. Die moesten gekleed 
en gevoed worden. Soms werden de kleren van de oudsten ver-
maakt voor de jongeren. Mijn grootvader ging vaak naar de 
markt, om goede en goedkope vis to kopen. Maar mijn grootmoe-
der kon niet goed koken. Dat kan je of je leert het nooit helemaal 
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goed. Die vis kwam dan op tafel en was rauw van binnen. Tot gro-
te ergernis van mijn grootvader, die nadrukkelijk zijn afkeuring 
uitsprak. Mijn grootmoeder stond dan op, keek hem hautain aan 
en zei: `Heijermans, je hebt een vrouw getrouwd, en geen kokkin.' 
Zij verliet dan de kamer, verder vrij onbewogen. Mijn grootvader 
kwam uit een middenstandsgezin - zaak in herentextiel, vooral 
boorden en overhemden. Mijn grootmoeder was wat men noemt 
van goeden huize. Zij had een zeer goede smaak, die zich speciali-
seerde op antiek. Wij, een deel der kinderen en kleinkinderen heb-
ben dat geerfd, die liefde voor echt antiek. - Na het avontuur met 
de vis waren de kinderen zeer onder de indruk. Mijn vader ver-
telde me, dat er dan heel wat bleke gezichtjes aan tafel de richting 
van de oudste broer uitkeken. 

Was het huwelijk goed? Het was een huwelijk van die dagen. Als 
de vrouw ontevreden was, liet ze het zo weinig mogelijk blijken. 
Je was nu eenmaal getrouwd en dat was dat. Een opmerkelijk feit 
is voor mij de vorm van ontwikkeling van de zusters in huis. Er 
was nog geen sprake van dr. Aletta Jacobs, die de eerste studente 
aan een universiteit werd. Toch vonden de Heijermans-zusjes, dat 
zij een yak moesten leren.Werken was in die dagen voor een vrouw 
een buitenissigheid, min of meer een schande. Hoogstens kon je 
wat liefdadigheidsbezigheden verrichten, met mate. Ook mocht je 
wel studeren voor verpleegster of onderwijzeres. Het liefst zag men 
een zedig, ingetogen meisje met neergeslagen ogen wachten op de 
man, die dan niet eens kwam opdagen, waarna niet getrouwde 
meisjes schertsfiguren werden, nauwelijks geduld in de maatschap-
pij. Mijn tantes nu aanvaardden deze lotsbestemming niet. Mijn 
tante Marie deed zelfs iets heel ergs. Ze werd schilderes. Ze onttrok 
zich aan Rotterdam en ging in Brussel wonen. Nog niet genoeg in 
verzet tegen de status van een 'net' meisje woonde ze in Brussel 
samen met een kunstschilder. Ongehuwd. Toe maar. Je moet maar 
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durven in de negentiende eeuw. Later kwam ze toch weer terecht, 
zoals men dat noemde, de familie vergaf haar de zonden, want zij 
trouwde de domineeszoon Jan de Roode, later een van de redac-
teuren van Het Volk. Een knap, lief, fijn mens, waarvan ik als kind 
veel heb gehouden. 

Tante Marie bleef schilderen, was een overtuigd sociaal-demo-
crate. Ze specialiseerde zich hoofdzakelijk op de ouderen in onze 
samenleving, hun noden, en dat waren er wat in die periode. Zij 
schilderde in het Armenhuis in de Roetersstraat de trieste figuren, 
die daar in de griezelig kille zalen hun laatste levensjarenbeleefden. 
Tante Ida schreef. Ze was onderwijzeres geworden, ze was een van 
de twee `meisjes' die de gemeenteraadsverslagen uitschreven, en 
werd later redactrice van De Vrouw, het eerste blad voor vrouwen, 
waarin zij schreef over de rechten van de vrouw, moederschap en 
het huwelijk. Tante Helene, het andere `rneisje' van de raadsver-
slagen, werd directrice van een huishoudschool. 

Dit alles gebeurde niet zo makkelijk. Mijn vader, de oudste zoon, 
maakte uiteraard veel verzet en tegenwerking mee, zowel van fa-
milie als van buitenstaanders. Dit moet een diepe indruk op hem 
hebben gemaakt, later verwerkte hij een en ander in Dora Kremer, 

toneelstuk, wat niet goed werd ontvangen. Hij beschreef daarin, 
evenals Ibsen in het toneelstuk Nora, de discriminatie van de 
vrouw, als zij, in de negentiende eeuw, haar persoonlijkheid wilde 
ontplooien, buiten het vastgestelde schema van maagd, vrouw, 
moeder, grootmoeder, tot de dood erop volgt. Toch is mijn vader 
zelf niet helemaal ontkomen aan een gevoel dat een vrouw thuis 
behoort to zijn, waar het zijn eigen leven betreft. De vrouwen in 
zijn toneelstukken en romans zijn over het algemeen zich opoffe-
rende vrouwen, die leven voor hun man. Er is zeer zeker een 
scheiding tussen de opvattingen van de schrijver en de man Heijer-
mans. Enerzijds was hij progressief, anderzijds een kind van zijn 
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eigen tijd, de moeilijke, burgerhjke periode, waarin men boeken in 
`boekentaar las, waarin een vrouw zelfs niet met de benen over 
elkaar mocht zitten, onder de lange jurk, waarin een meisje met 
bedeesde, neergeslagen ogen preuts geen blijk mocht geven een 
gesprek van mannen te volgen. Het was ook zo, dat na een diner 
de mannen apart gingen zitten, om mannelijke onderwerpen te 
bespreken, terwijl de vrouwen zich afzonderden om wat nalef, 
babbeltjes te houden over de kinderen, de mannen, het haken van 
babykleertjes en een nieuw Frans recept om kalfsborst te bereiden. 
Het gezin van Herman Heijermans Sr. deed mee aan de stijl van 
victoriaanse wellevendheid. Maar bereidde met sterke eigenzin 
een ander leven voor. Het levee van een nieuwe, eerlijke toe-
komst. Mijn vader bracht de vernieuwing van het toneel. Zijn 
zusters bouwden een vrouwenleven op, dat van moed en durf ge-
tuigde. Later trouwde een andere tante van mij, tante Kerry. lk 
heb haar nooit ontmoet, want zij vertrok met haar man naar Ame-
rika. Zij vertaalde er toneelstukken van vader, die in Amerika 
werden opgevoerd. 

Als jongen hield mijn vader zich bezig met het schrijven van 
stukjes voor familiefeesten.Wat later schreef hij een ernstig be-
doeld toneelstuk, opgedragen aan zijn vader. Met enige schrik zag 
mijn grootvader de behoefte van de oudste zoon om te schrijven. 
Hoe kon het anders? Wat voor zorgen had de machtige majoor 
niet zelf, door de behoefte om te schrijven, om als journalist maat-
schappelijk wat niveau te houden. Het geldtekort beheerste de 
houding van de familie. Toch moisten ze zo stijl te houden, dat de 
kinderen al heel gauw in de society van Rotterdam werden ont-
vangen, waarschijnlijk te danken aan hun ingetogenheid, hun goe-
de manieren. Ze werden ingelijfd in het keurs van victoriaanse 
aanvaardbaarheid. Maar tot welk een prijs van financieel gepiete-
peuter ! lk denk dat dit wel een van de redenen zal zijn geweest 
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waarom mijn grootvader rondweg het schrijven als levensdoel 
verbood. 

Mijn vader legde zich er voorlopig bij neer. Zijn schrijverscar-
riere begint veel later. Op verzoek van zijn vader begaf hij zich 
in de handel. En wel in de engros-voddenhandel. Er was een rot-
terdamse familie, die gespecialiseerd was op dit gebied. Er was een 
band tussen de dochter van dit gezin en mijn vader. Het ligt geheel 
in de sfeer van die dagen, dat beide families, de Heijermansen en de 
familie Vles, besloten dat de kinderen met elkaar zouden trouwen, 
Herman en Rosa. Mijn vader moest dan tijdens de verloving de 
opleiding tot firmant volgen. Ik kan mij voorstellen dat mijn vader 
niet erg enthousiast is geweest over de plannen. De machtige ma-
joor scheen echter de toekomst van zijn zoon hiermee te hebben 
opgelost. Geen geldzorgen. Een goede schoondochter. 

Er is een eigenschap van mijn vader, die hem vaak op een zijweg 
heeft gevoerd. In de beste momenten van zijn leven. Met de beste 
voornemens. Dat was het feit dat hij de waarde van geld volkomen 
onderschatte, geld minachtte. Daar hij bovendien zelden over geld 
beschikte, kwamen leven en kunst soms in grote moeilijkheden. 
Met zwaar te dragen consequenties. En vernietigende resultaten. 
Voor kunst, voor gezin, voor image. Toch was het steeds het ge-
volg van een naiefbeheer, dat eigenlijk goed bedoeld was. 

De nieuwe firmant van de voddenhandel bleek al heel gauw geen 
zakenman te zijn. Hij ergerde zich zelfs aan vele handelstrucs, die 
door firmanten werden gebruikt. Ik stel mij de zoon van Heber-
mans Sr. voor als een gevoelig mens, die in wezen helemaal niet 
thuishoorde waar hij werkte en niet het minste besef had wat er 
met hem diende te gebeuren. Hij zal die miezerige baan geduldig 
en met plichtsgevoel hebben volbracht, en het meisje Rosa zal een 
van de oorzaken hiervan zijn geweest. Als mijn vader van een 
vrouw hield, dan.  stelde hij voor zichzelfideele verplichtingen vast, 
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die dan levensbasis werden. Een belangrijke factor was ook de be-
tuigde tevredenheid van de machtige majoor, die hij altijd respec-
teerde en waarover hij in later jaren met een beminnelijke glim-
lach sprak. — De zoon kon toen nog niet weten, dat de geschiedenis 
uit de voddenhandel later een in vele landen gespeeld toneelstuk 
zou worden. Ghetto. — Het naieve beheer van de gelden leidde naar 
een faillissement. Hoe dit precies gebeurde weet ik eigenhjk met. 
Mijn vader heeft nooit over dat faillissement willen spreken. Ging 
een gesprek in die richting, dan keek hij zeer bitter, zeer neerslach-
tig. Ook mijn moeder wist er weinig van. 

In die dagen was een faillissement een verschrikkelijke schande. 
Ik geloof dat wij er ons nauwelijks een voorstelling van kunnen 
maken hoe erg het was. Voor de familie. Voor de persoon in kwes-
tie. — Op het ogenblik zegt een zakenman: Pech gehad. Meestal 
begint men opnieuw. Het drama is snel vergeten. Zelden wordt 
men om reden van een faillissement nog geboycot. — In die jaren, in 
Rotterdam, was het failleren het einde van verdere mogelijkheden. 
De familie voelde het als een ondergang van de zoon Herman. De 
kennissen deden koel, hooghartig. Goede vrienden groetten hem 
niet meer, wendden het hoofd of als ze hem op straat tegenkwamen. 
In De Opgaande Zon beschrijft mijn vader de gevoelens van de ge-
failleerde, als Sonja luchthartig opmerkt: Nou, dan gain we fail-
liet.' Het ergste van alles was, dat Rosa de verloving verbrak. Dit 
deed hem veel. Hij hechtte zeer aan innerlijke trouw. 

Jaren later, ik was toen zelfveertien, stond ik op vader te wachten 
in de hall van het Grand Theater. We zouden samen ergens heen 
gaan. Hij had nog wat te doen bij de kassa. Tussen de mensen in 
wachtte ik rustig op hem. Opeens kwam hij zeer nerveus naar mij 
toe. `Ik zocht je,' zei hij, `ik dacht dat je daar in de hoek stond. lk 
greep je bij je arm. Je was het niet. Weet je wie het was? Mijn ver-
loofde Rosa uit Rotterdam. Ze keek me vernietigend aan.' Ik zag 
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zijn volkomen ontredderde gezicht. Een vervloekte, weggedron-
gen herinnering was levend geworden. 

In de jaren na het faillissement leed hij onnoemelijk onder de ver-
nederingen hem aangedaan. In een van zijn Falklandjes, de kleine 
novellen waarin hij zijn ergste levensondervindingen onderbracht, 
geeft hij een gezin weer dat altijd op oudejaarsavond een venijnige 
geldrnaning in de bus krijgt, tegen de tijd dat het twaalf uur zal 
zijn. Nerveus zit de vader van het gezin te wachten op het geluid 
van het pinnig openkleppen van de brievenbus. Dan valt de brief, 
die opnieuw knellende zorgen zal vergroten. Mijn tante Ida Heijer-

mans schrijft in een boekje waarin zij de herinneringen aan het ge-
zin. Heijermans ophaalt, dat mijn vader zich toch wel moedig 
trachtte te verweren. `Anderen zouden zich waarschijnlijk een ko-
gel door de kop gejaagd hebben,' schrijft zij. Inderdaad was in die 
dagen zo'n ervaring een afgang voor de maatschappelijk betrok-
ken mens. De familie trachtte de schuldeisers te betalen. Maar deze 
weigerden een vergelijk. De familie deed dit aanbod om nog iets 
van de eigen sfeer te redden. Toen dit niet hielp, wendden zij zich 
allen min of meer van hem af. Om later, toen hij beroemd werd, 
naar hem terug te keren. Ze herinnerden zich graag, dat hij een 
van de hunnen was. 

De familieband speelt in vele van zijn stukken een grote rol. Zo-
wel in Schakels, Het Zevende Gebod, De Opgaande Zon en andere 
stukken. Hij was in wezen niet familieziek, wat de anderen wel 
waren, althans in de goede tijden. Hij onderkende de behoefte, die 
de familie telkens toonde, om de verloren zoon eventueel te over-
heersen, hij had immers getoond, dat hij de mogelijkheid van een 
mislukking in zich droeg. Daarbij was het hen meer dan anderen 
bekend, dat hij slecht met geld kon omgaan. In het Letterkundig 
Museum in Den Haag, waar brieven van de familie bewaard zijn, 
bevindt zich een brief waarin tante Ida aan Naar zuster schrijft: 
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'Leen hem die 25 gulden nog maar, deze keer. Daarna niet meer.' 

Mijn grootvader heeft zeer geleden onder het feit dat zijn oudste 

zoon, die zo goed kon leren (was hij op de Hss niet nummer twee 

in de klas, hij had nummer een kunnen zijn als de wiskunde hem 

meer had aangesproken), dat deze oudste zoon `misluke was. Ik 

moet met veel nadruk opmerken, dat de periode van het faillisse-

ment van zeer grote invloed is geweest op de persoonlijkheid van 

mijn vader. Zijn bijna niet te dragen minderwaardigheidscomplex 

is er eigenlijk de oorzaak van geweest dat hij zich ging verdiepen 

in de 'verworpenen' der aarde. In zijn kinderjaren had hij al vaak 

het bewijs geleverd, dat hij geneigd was de underdog te verdedi-

gen. Nu kon hij het leven van de underdog meer dan ooit aanvoe-

len. 

De familie bestond uit begaafde mensen, die vrijwel allemaal ge-

probeerd hebben het eigen leven zinvol te vormen. Mijn oom, 

dokter Louis Heijermans, werd later directeur van de Geneeskun-

dige Dienst van Amsterdam. Hij heeft de zuigelingenzorg georga-

niseerd. Werd trouwens bekend als een uitstekend organisator. De 

familie had wel de aanleg tot iets zinsvols. De tantes hadden toch 

ook hun mogelijkheden ontplooid. Maar aan alien ontbrak dat, 

wat mijn vader deed uitgroeien tot een groot kunstenaar. Ik zou 

dit de goddelijke vonk willen noemen. In wezen bleven de anderen 

wat talentvolle burgermensen, die hem niet helemaal konden vol-

gen. 

Mijn oom Louis Heijermans, ook bekend uit de Falldandjes, had 

de gewoonte in later jaren, toen hij zelf getrouwd was met mijn 

tante Amieke, de familie op oudejaar te verenigen. Ik heb dus her-

haaldelijk de familie bijeengezien en meegemaakt op die oude-

jaarsavonden: Mijn socialistische tante Marie, de schilderes, die 

dweepte met de Stem des Volks, een echte vrouw van de Partij, die 

ons kinderen graag 'fijne bieten' noemde, wat ik nog leuk vond 
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ook. Ze was warm, vriendelijk, eigenzinnig maar door de regel-
maat van haar revolutionaire zijn, burgerlijk geworden. Ze sloeg 
geen een-mei-dag over, en geen oproep tot een vergadering. 
Troelstra was het symbool van haar idealen, dus je had niet verder 
na te denken; Tante Ida, de zeer conservatieve onderwijzeres en 
uitgeefster van het tijdschrift De Vrouw. Zij had haar vaste theo-
rieen over leven en liefde, hoewel beide aan haar voorbij zijn ge-
gaan; Tante Helene, de vrolijke directrice van de Huishoudschool, 
die leuk, roodblond en ongetrouwd was gebleven. `Ik zou mijn 
leven heel anders inrichten, als ik het nog eens zou mogen over-
doen,' zei ze eens tegen mij, met een wat geheimzinnige lach. 

Er werd op oudejaar veel en lekker gegeten, de nichtjes en neg. 
jes vierden mee. Mijn oom Jan de Roode zat te schaken, mijn va-
der hield graag een fdosofisch babbeltje. Ik voelde altijd, ook in de 
tijden van erkende roem, dat hij zich wat onzeker voelde tussen de 
familie. Trouwens, hij voelde zich vaak onzeker, onvoldaan. Kort 
voor zijn dood zei hij eens : `Mijn eerste, werkelijk goede stuk 
moet ik nog schrijven.' 

Mijn grootvader was in de tijd van de oudejaarsavonden al over-
leden, mijn grootmoeder heb ik niet gekend. De verhalen over de 
kinderjaren heb ik grotendeels gehoord van vader en van de tan-
tes. Ook in de Falklandjes komt er een heerlijk verhaal voor uit 
vaders jeugd, het bekende Dag bij Sien, waarin hij vertelt, dat hij 
met een van de zusjes de dag gaat doorbrengen bij de werkster 
Sien; een feest. Vader en moeder zijn naar de boot om iemand of to 
halen, en de kinderen mogen mee naar het huis van Sien, waar zij 
de heerlijkste soep ter wereld krijgen. Later blijkt die soep gekookt 
van de afgekloven beentjes van het familiemiddagmaal, beentjes 
die Sien cadeau krijgt van mijn grootmoeder, om te verkopen. 
Want dat deed je in die dagen. Je verkocht de beentjes uit de soep 
aan de voddenman, die ze naar de beenderfabriek bracht. En mijn 
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grootmoeder gunde de werkster wel een extraatje. — Heerlijk 

Falklandj e. 

Op de oudejaarsavonden heb ik wel sterk een beeld gekregen van 

de familieband der Heijermansen. lk zag mijn tante Clara in ern-

stig gesprek met haar zusters, de `meisjes'. Zij was de enige van de 

familie die later zioniste werd. Mijn grootvader, die secretaris van 

de rotterdamse joodse raad was, had zich hieraan onttrokken toen 

hij het met de gang van zaken in die dagen niet eens was. Opposi-

tie was een deel van de Heijermans-mens, en de machtige majoor 

gaf hierin meer dan eens het voorbeeld. Hij was ook in het gezin 

een opposante autoriteit, die meende altijd de goede richting aan te 

geven. Hoe die richting ook was, zij was steeds eerlijk bedoeld. De 

vaders van die dagen waren autoriteiten. Zeker in een gezin waar 

elf kinderen opgroeiden. Een jonger zusje was overleden. Mijn 

grootvader sprak over haar als `ons kindje in de hemel'. Omdat hij 

dat binnensmonds en waardig zei, werkte het niet als sentimenteel. 

Overigens was hij een man, die zijn gevoelens verborg. lk herin-

ner me dat mijn vader mij vertelde dat hij na de dood van de 

machtige majoor diens bureau had doorzocht. `Ik vond daar,' zei 

hij, 'twee glace dameshandschoenen, met tederheid opgeborgen. 

lk heb nooit geweten van wie die handschoenen waren. Het zal 

een herinnering zijn geweest aan een liefde.' Zeker heeft de mach-

tige majoor veel tederheid verborgen achter een wat nors uiterlijk. 

lk heb mij afgevraagd of de familie onder invloed is geweest van 

een niet-hollandse mentaliteit, voortgekomen uit de afkomst. Mijn 

grootmoeder, tweede vrouw van mijn grootvader — zijn eerste was 

overleden in het kraambed, na een kort huwelijk van een jaar —, 

mijn grootmoeder, Mathilde Spiers, was de dochter van een en-

gelse vader en een franse moeder, de machtige majoor was jood 

van hoogduitse afkomst. Bij sommigen in de familie is het lang 

gewoonte geweest Frans te spreken. lk kwam vaak in Den Haag 
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bij een oudtante van mij, een zuster van mijn grootmoeder. Deze 
was getrouwd met Louis Pohl. Deze Pohl dreeflang een magazijn 
van medische artikelen op het Buitenhof. Ook daar was de wat 
franse sfeer. Behalve dat was er een levendige interesse voor het-
geen artistiek actueel was. Ik herinner me een sterke discussie over 
Carmen, van Bizet. Er was namelijk de vraag gerezen op welke wij-
ze Carmen om Don Jose been had gedanst, van de linkerkant, of 
van de rechterkant, als ze haar verleidingslied voor haar bewaker 
danst. Mijn moeder danste al zingend om hem heen, mijn nichten , 

 en ook neven gaven aan, hoe zij het zich voorstelden. Telkens weer 
herhaalde een familielid aan de piano het beroemde motief. Ik zat 
er als heel jong kind bij en keek ernaar, volledig geboeid door de 
voorstelling. Dit onderling musiceren en discussieren heb ik ook 
meegemaakt op de oudejaarsavonden. Tante Marie had een zeer 
mooie stem en zong meestal: `Wer reitet so spHt durch Nacht and 
Wind, es ist der Vater, mit seinem Kind' (Der Erlkonig) met zo-
veel verbeeldingskracht en gevoel, dat ik het tafreel van de belaag-
de vader, die met zijn kind op de arm door het rijk van de Erlko-
nig rijdt en dan plotseling merkt, dat het kind in zijn armen dood 
is, omdat de Erlkonig het kind in bezit heeft genomen op magische 
wijze, eng levensecht vond en ervan griezelde. De kunstzinnigheid 
zat zeer verankerd in de familie. Mijn grootvader beschrijft in zijn 
herinneringen, dat hij de opera adoreerde en zelf graag musiceerde. 

Er was een oom, die ik ook nooit heb gekend. Hij werd Boen ge-
noemd. De familie sprak over hem op geheimzinnige wijze. Hij 
schijnt ook maatschappelijke moeilijkheden to hebben gehad. La-
ter ging hij in Belgie wonen en opende een hotel, Hotel La Bonne 
Esperance, waarbij hij aan Op Hoop van Zegen heeft gedacht. 

Na het faillissement werd mijn vader, na nog andere pogingen op 
dit gebied, handelsreiziger in brandblusapparaten. Ik breng dit naar 
voren, omdat in latere jaren, toen hij al internationaal beroemd 
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was, er bij hem steeds grote belangstelling was voor de brandblus-
apparaten in de hotels waar wij logeerden. Steeds hoopte hij, dat er 
een zou hangen waarop de verkoper, de firma Heijermans, aange-
geven zou zijn. In het archief van het Letterkundig Museum kan 
men nog de reclamefolders vinden, die hij zelfheeft opgesteld. 

Ook mijn oom Lou Heijermans had een zeer mooie stem. De 
familie zong, musiceerde, tekende, schreef. Mijn vader onderging 
later het artistieke doen minzaam. Met de inwendige wetenschap, 
dat hijzelf verre boven de anderen was uitgegroeid. De anderen 
schoten zeker in het begin tekort in begrip voor zijn meesterschap, 
wat zich vaak uitte in betuttelen, terechtwijzen en goedbedoelde 
betweterigheid. 

In De Meid, een van vaders toneelstukken, noemde hij de tante 
die het gezin komt bezoeken tante Regina. Vele namen van de 
personages in zijn stukken komen voort uit zijn vergelijkingen met 
het dagelijkse leven. Er ontgingen hem zelden kleine details. Groot 
geworden in een gezin met elf kinderen ziet hij veel. Leert hij ook 
zwijgen, om moeilijkheden te ontgaan. De zoon heeft in het ge-
zinsleven zwijgen geleerd. Een Prater was mijn vader nooit. Wel 
had hij momenten, dat hij hardop Bingen bepeinsde. Nauwelijks 
verwachtte hij dan een antwoord. Wel verwachtte hij, dat je naar 
hem luisterde. Van jongsafaan heb ik dit begrepen. Zwijgend toe-
geluisterd. Periodiek was hij moeilijk te benaderen. Op de `stu-
deerkamer', op zolder van zijn ouderlijk huis heeft hij zijn concen-
tratie gecultiveerd. Met inachtname van het zogenaamde spreek-
uur. Af en toe kom ik in zijn Falklandjes ook nog andere jeugdher-
inneringen tegen. Zijn Duitse leraar, op de HBS, die aan geheugen-
stoornis leed. Die plotseling in de klas, tegenover de kinderen, pu-
ber-jongens, vaag en duizelig in woordenonzin verviel. De jon-
gens krijgen de slappe lach. En als de leraar zich naar het bord 
wendt, om tot zichzelf te komen en zijn doodmoee gezicht niet 
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verder aan de klas wil laten zien, beginnen de jongens met propjes 
to gooien die naast hem, op het bord-met-de-krijtjes, neerkomen. 
Tot hij zich hersteld heeft en met verbeten moed weer aan de Duit-
se lessen begint. Met barmhartigheid ziet de scholier Herman 
Heijermans het gemartel van de docent. Dit gebeuren wordt een 
van zijn beste Falldandjes. 

Het leven van de kinderen Heijermans is plichtmatig, volgens de 
regelen van de conservatieve opvoeding van die dagen. Later gaan 
broers en zusters hun weg. De zoon Herman ziet vele tegenstrijdig-
heden. Tenslotte ontdekt hij ook huichelarij, zoals een broer, die 
zijn eerste kind bij de vader als zevenmaands kindje introduceert. 
Omdat hij niet wil erkennen tegenover de machtige majoor, dat hij 
met de moeder van het kind al voor het huwelijk lichamelijk con-
tact heeft gehad. Ook weet hij van een geval van geslachtsziekte, 
dat angstig verborgen wordt gehouden. In Kamertjeszonde be-
schrijft hij later vele huichelarij en die hem hinderden, omdat hij 
zelf eerlijk wil zijn tegenover zijn ouders. Toch moet de houding 
van de familieleden begrepen worden. Zij leefden in de negentien-
de eeuw. De benauwde tijd van griezelige romans, waanbeelden 
van familieleven en maatschappelijk leven. Een tijd, waarin liefda-
digheid plicht werd. Ook dit vindt men terug in de Falklandjes. 
Bijvoorbeeld in het verhaal van de dienstbode, die in opdracht van 
de mevrouw elke dag kippesoep komt brengen aan een kraam-
vrouw. Zeven dagen lang. Dan is het weer uit met de goede gave. 
je moet nooit overdrijven, als het om het yolk gaat. Ook Clemen-
tine in Op Hoop van Zegen schenkt hier en daar wat aan de vissers 
die zij bezoekt. Maar het toppunt van weldadigheid is wel de re-
dersvrouw, die een pann.etje met koteletten geeft aan de van ver-
driet bijna stervende Knier. 

Als men zich in die dagen niet hield aan de onbarmhartige victo-
riaanse wetten, had men gauw afgedaan. De klassen in de maat- 
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schappij waren streng gescheiden. Mijn grootvader vertelt in zijn 

herinneringen hoe Rotterdam er in die dagen uitzag. Grandioze 

rijkdom naast onbeschrijfelijke armoede. In de armoebuurten 

stonden de deuren altijd open, want, schrijft hij, er was in de ar-

moewoningen niets to gappen. Men sliep er met dertien, veertien 

mensen in een kamer. Er was kinderovervloed. Elk kind betekende 

inkomsten. De kinderarbeid hielp je soms aan een mogehjkheid tot 

ontkomen aan de allerergste armoe. Kinderen leden aan alles waar-

aan een ondervoed kind lijden kon. Vervuiling was onontkoom-

baar. De lonen waren hongerlonen. 

Daartegenover leefden in Rotterdam en ook verder overal in 

Nederland, de rijke standen weelderig. Arrogant en zelfverzekerd 

bewoonden zij de grote grachtenhuizen, waar de cultuur van de 

huishouding tot in perfectie werd ontplooid, over de ruggen van 

de dienstboden, de daghitten, de huisknechten en de koetsiers, zo 

mogehjk met palfreniers. Ik heb mij laten vertellen, dat de Kerk-

straat in Amsterdam de straat van het personeel was, door de tuin 

verbonden met de herenhuizen van de grachten. Wie daarin mocht 

wonen stond zeer in de gunst van de rijken. Ook mijn grootvader 

vertelt daarover in zijn herinneringen. Bitter merkt hij daarbij op, 

dat er in de grachtenhuizen ook bordelen waren gevestigd, zoals 

ook in de huizen van verschillende rijkeluislanen in Rotterdam. 

Huichelarij naar buiten toe was traditie. De verhalen over wat er 

binnen de muren van die bordelen gebeurde waren legio. Alles 

mocht, als je het maar niet kon zien. Kwam iets aan het licht, clan 

moest je in verdoemenis leven. De onechte kinderen. De vrouw 

die voor het huwelijk lichamelijk contact had gehad (de tragedie 

van het gescheurde maagdenvlies) was `gevallen'. Scheiding in ge-

val van een ongelukkig huwelijk een maatschappelijk deraillement, 

waarvan vooral de vrouw dupe werd. Want een man mocht alles. 

Hij mocht overspel plegen, mits hij het verborg. Hij mocht meis- 
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jes verleiden, mits hij er maar niet voor uitkwam. Hij mocht een 
maintenee hebben, in het verborgene. Hij mocht een woelig, dub-
belzinnig seksleven achter de rug hebben, voor hij het huwelijk in-
ging. Vrouwen droegen rokken tot aan de grond. Zelfs mijn pro-
gressieve moeder verbood mij nog, toen ik een jong meisje was, 
met de benen over elkaar te zitten, want dat was onfatsoenlijk. 

1k wijs op dit alles, omdat het zeker merkwaardig was, dat de 
kinderen Heijermans zich toch ontplooiden tot bewuste socialisten. 
Mijn tante Marie droeg eigenaardige libertykleren. Hoe vaak in de 
geschiedenis zijn haardracht en kleren niet een voorloper van een 
maatschappelijke revolutie? Mijn vader droeg als jongeman een 
das, die losjes om zijn hals geknoopt was. Verzet tegen het stijve 
boord. Nog later liet hij zijn snor afscheren, liep met een cleansha-
yen gezicht. Verzet tegen de vele baarden en snorren, die autoriteit 
moesten verlenen aan strenge vaders, indrukwekkende dokters, 
burgemeesters, regerende koningen. Hij werd er op aangekeken. 

Ook de politieke richtingen waren verschrikkelijk gescheiden. 
Een katholiek was onbarmhartig katholiek. Een protestant on-
wrikbaar protestant. Over socialisten sprak je niet eens en het was 
zeker oproerig dat mijn grootvader, liberaal, over de wantoestan-
den in Rotterdam schreef. Zelf woonde de familie in een wooing, 
die zo krottig was dat, wanneer men er aan de achterzijde van de 
suite een knikker liet vallen, deze prompt aan de voorkant bij de 
vensters terechtkwam. Er werd bier ondanks de financiele moth-
lijkheden hard gewerkt door te studeren, door aktes te halen, door 
de persoonlijkheid te ontplooien. Waarschijnlijk door de behoefte 
om aan het benauwde burgermansgedoe te ontkomen. En aan de 
armoe. 

De eerste sprong naar een nieuwe wereld werd gedaan door tante 
Marie, die ging schilderen in Brussel, op een eigen atelier. De twee-
de sprong naar een nieuw leven deed de oudste zoon, Herman 
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Heijermans jr. Maar hij deed het op droefgeestige wijze, op een 
schoen en een slof. Met als enig kapitaal een kleine zestig cent. Ver-
bitterd. Om de gebeurtenissen in zijn geboortestad. Toen hij later 
in Rotterdam gehuldigd werd omdat hij vijftig jaar was gewor-
den, tobde hij ondanks eerbetoon over het verleden. Ikzelf was er 
als klein meisje getuige van, dat hij een en ander gelaten over zich 
heen liet gaan. Ik geloof, dat hij het eerbetoon verdroeg, omdat 
zijn Toneelvereniging, waarvan hij directeur was, toen in grote 
moeilijkheden zat. De kassa kon een kick gebruiken. Als steeds tij-
dens de huldigingen in de nederlandse steden, zaten mijn moeder 
en ik vooraan in een loge, vlak bij het toneel. Altijd zag je hem 
schoorvoetend opkomen, tussen autoriteiten en wachtende fans. 
Iedereen stond al klaar met een krans, wat zenuwachtig bouwend 
aan de eigen speech, die vader gelaten onderging. Mijn moeder zat 
ook die avond wat nerveus naast mij, een hardnekkige kriebel-
hoest onderdrukkend, die ons later wakker zou houden in het gro-
te eersteklas hotel in Rotterdam, waar wij logeerden in een vorste-
lijke kamer. Ik, in een kleiner bed, als steeds de Dritte im Bunde. 

Ook in Kamertjeszonde komt Rotterdam er niet goed af, als vader 
over de stad schrijft. Na zijn dood Meld, bij een herdenking, prof. 
H. J. J. de Leeuwe een rede over Herman Heijermans. Het was bij 
de herdenking van de honderdste geboortedag. Hierin benadrukte 
hij vaders verdriet over zijn geboortestad. Wel hebben autoriteiten 
en fans alles gedaan om door hulde spijt to betuigen over hetgeen 
hun beroemde burger was aangedaan. Ik haal dit even aan omdat 
ik de nadruk wil leggen op het feit, dat mijn vaders vertrek uit 
Rotterdam voor hemzelf een uiterst pijnlijke herinnering werd. 

Nog later vertrok ook zijn broer Louis, evenals vader, naar Am-
sterdam. Ze gingen er later samenwonen, in de Pijp, op kamers bij 
betuttelende hospita's. Hieruit ontstonden kostelijke Falklandjes. 
Mijn vader bezat niets, de broer Lou weinig. Ik neem aan, dat deze 
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toch nog wel een kleine toelage zal hebben gehad van de machtige 
majoor. 1k weet anders niet hoe `oom Lou' zou hebben kunnen 
studeren voor arts. Elke student stond op eigen wankele benen, ar-
beiderskinderen kwamen er niet of nauwelijks aan te pas. De twee 
broers hebben geweten wat zorgen waren. 

Een van de verrukkelijkste Falldandjes vind ik het verhaal dat een 
vriend (de filosoof Lobstein) een kip meebrengt voor de twee hon-
gerlijdende broers. Mijn vader, die ervan hield om de indruk te 
wekken dat hij kon kokkerellen, wat hij niet kon, nam de verzor-
ging van de kip op zich. (Tegelijkertijd herinner ik me, dat mijn 
vader eens tegenover mij verklaarde, dat hij een ei zou kunnen bak-
ken op een theelichtje. Hiervoor nam hij een schoteltje van het 
theeservies, deed er wat boter op en zette het, nadat hij het ei op 
het schoteltje had stukgeslagen, op het theelichtje. Het schoteltje 
sprong prompt uit elkaar, de dooier viel sissend in de vlam van het 
waxinelichtje, verspreidde een onmogelijke stank, in de blauwe 
walm van het stervende lichtje verging de korte illusie van een ge- 

bakken ei. Op dit moment zag ik vader ook als de jongen, die op 
zolder experimenteerde, in het ouderlijk huis, tussen de spreek-
uren.) Goed, Lobstein bracht dan een kip mee, vader zou die kip 
tot maaltijd creFren. Praktisch als hij was, bedacht hij dat die kip 
uitgebuit moest worden. Niet alleen gebraden zou het argeloze 
beest op tafel worden gebracht. Er zat ook soep in. Vader zette het 
van pluimen ontdane pluimvee op een 'eer laag gasje. Was de 
franse manier niet altijd alles zo lang mogelijk op kleine pit te laten 
sudderen? Hij ging binnen, in zijn met Lou gedeelde huiskamer, 
aan de gemeenschappelijke schrijftafel zitten om de basis van zijn 
kunstenaarschap voor te bereiden. Lobstein zou meeeten. Met hun 
drieen bereidden ze zich mentaal voor op een Lucullusmaal. Lou 
had wat wijn gepoft. Het leven was heerlijk. Drie jonge, vrolijke 
intellectuelen bezaten het. Het leven was een kunst. De kunst, een 
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jong Leven. je moest wel het geduld hebben een uurtje te wachten, 
de kip moest mals, de soep pittig zijn. De soep bleek inderdaad pit-
tig. Toen om zes uur, nadat de tafel met plechtigheid was gedekt, 
er drie borden met goudglanzende soep stuk voor stuk met aan-
dacht bij de levensgenieters waren neergezet begon het gelepel. 
Wat direct, direct, na de eerste halve hap, beeindigd werd. De soep 
was ietwat te pittig. Vader had er niet over nagedacht, dat je een 
kip, voordat bij in de soeppot gaat, van binnen moet schoonma-
ken. Hart, lever, maag, vieze bloedvaten — de maag misschien met 
wat restanten regenwurm — kleine, onvolwassen eitjes en de hemel 
weet wat nog meer, zaten nog verborgen in het karkas van de kip 
van Lobstein, toen zij ter tafel werd gebracht. De soep was niet te 
eten. De kip belandde in de vuilnisbak. Ik geloof, dat Lou nog ge-
probeerd heeft bij de kruidenier wat sardientjes te poffen, om de 
rotsmaak kwijt te raken. 

Och ja, en dan denk ik nog aan de verhalen over hoe vader en 
oom Lou in die dagen hebben gebaad. NOg zijn er in de huizen van 
de Pijp geen douches, of badkamers. Tenzij de bewoner er zelf be-
hoefte aan heeft en zijn handen uit de mouwen steekt. Toen ik als 
kind vanuit Berlijn naar Holland kwam, heb ik me altijd verwon-
derd dat vele Hollanders 's morgens alleen gezicht en handen was-
ten. Op zaterdag waren ze dan wel echt vuil. Dan kwam in som-
mige gevallen een zitbad te voorschijn. Ergens anders wel een teil. 
De vraag naar een echt bad had soms tot gevolg dat vrienden en 
kennissen, heus niet allemaal behoeftigen, smalend tegen ons lach-
ten. Stel je voor. Een bad. Kapitalistische kapsones. Dat noemen 
zich nou socialisten. Om een bad vragen. In het ergste geval kun je 
naar een badhuis. Voor veertig cent, toen, kreeg je een bad. Daar 
moeten Herman, zijn vrouw en kind dan maar naar toegaan. We 
zijn bier niet in Berlijn! In Berlijn waren inderdaad in die dagen 
vrijwel overal badkamers. Zelfs in de eenvoudige woningen, die 
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achter de herenhuizen gelegen waren, en door een soort hof ver-
bonden waren met de herenhuizen. Hochherrschaftliche Wohnun-
gen. Mijn vader was een enorme liefhebber van baden, douchen, 
zwemmen. Over het algemeen Meld hij van goed verzorgd sani-
tair. Het liefst had hij een woning met meer dan een w.c. Ik zag 
zijn zeer voldane blik, als hij kans had gezien een dergelijke woning 
te huren. Meestal liet hij mij allereerst de zeer ruime, betegelde en 
met veel lumen versierde badkamer zien. Ook moeder werd er 
direct bij geroepen. Wij waren verplicht langdurig te bewonderen. 
Wij kwamen er niet of met wat terloopse goedkeuring. Dat was 
dan veel later dan de Pijp. 

Ook al in de Pijpwoning, gelijkvloers, hunkerde zijn lichaam 
naar de reiniging en de koeling van water. Bij het huren vond hij 
de in Holland sterk in zwang zijnde lampetkan en kom. De karaf 
met het glas eroverheen gestulpt. Gevuld met lauw, wat glibberig 
water. Meestal neeergezet op een wastafel, die nog stonk naar een-
zame resten sunlightzeep van de vorige bewoner. Je moest je ver-
schrikkelijk voorzichtig wassen. Morsen was er niet bij. De vloer-
bedekking was heilig. De armelijke zeilbedekking stulpte wel uit 
naar alle kanten, vanwege de slijtage, toch mocht er geen drupje 
water op gemorst worden. Je kon het voorgoed bij de hospita be-
derven. De huur kon worden opgezegd. Huurders genoeg. Die 
beter en regelmatiger betaalden dan de twee armetierige studenten. 
Ik overdrijf echt niet. Ik heb het zelf, als Jong meisje, nog meege-
maakt, als ik een kamer huurde. De twee broeders Heijermans na-

men de lampetkomterreur eenvoudig niet. Ze bezonnen zich op 
nieuwe wegen. Op het Waterlooplein kocht mijn vader van moei-
zaam bijeengebracht geld een loslopend, groot bad. Het was niet 
zijn bedoeling om dat bad te aarden in wat pijpgekronkel, aan-
sluiting op de waterleiding. Het moest een loslopend ligbad blij-
ven. Daarom verstopte hij de gaten in de bil van het bad met doe- 
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ken of misschien wel met oude boeken, in elk geval moest het ma-
teriaal te verwijderen zijn. Want, nadat het bad vanuit de keuken-
kraan was volgespoten door een gummislang, voor Herman, werd 
het water uit het bad in de tuin gekieperd, om vervolgens voor 
Lou of loge's weer gevuld te worden. Waarna het water weer uit 
het keukenraam in de tuin werd gekieperd. Dit gaf aanleiding tot 
enorme burenruzies. 1k geloof niet dat vader om welke reden ook 
een bad opgaf. Zijn leven lang niet. Zelfs niet voor de pinnige Pijp-
bewoonsters, die hem later, towel in stukken of romans, als in 
Falklandjes zo hebben bezield. Personages als Engel in Het Zevende 
Gebod, Eva Bonheur met haar burgermansfilosofieen en vele ande-
ren waren en bleven voor hem beleefde ontmoetingen uit de Pijp. 
Kamertjeszonde is bijna helemaal voortgekomen uit de sfeer van de 
Pijp. Soms verschrikkelijk trieste herinneringen, soms ook zeer 
humoristische. 

Na zijn aankomst in Amsterdam is het de Pijp waar zijn amster-
damse leven zal beginnen. Lou, zijn broer, waarmee hij ging sa-
menwonen, was socialist geworden, evenals tante Marie. Mijn 
vader was eerst nog heel sterk betrokken bij de intellectuele groe-
pen van Amsterdam. Hij zat meestal bij Mast, het latere Mille Co-
lonnes. Een sterk levend kunstenaarscentrum. Een Willem Kloos. 
Vooral Willem Kloos hield hem bezig. Jaren later, toen ik al een 
jaar of veertien was, hoorde ik hem mijmerend zeggen : `Ik ben een 
god in het diepst van mijn gedachten, en zit in het binnenst van 
mijzelf ten troon.' Niet dat hij dan zichzelf een god in het diepst 
van zijn gedachten voelde. Hij hield van het ritme. Het was een her-
innering die hem boeide. Hij attendeerde mij op Kloos. Op Van 
Deyssel, op de Tachtigers. Altijd met een milde glimlach. Omdat 
het voor hem bourgeoisschrijvers bleven. Al bewonderde hij, 
volkomen oprecht, hun kunstenaarschap. Zag hij, in de jaren ne-
gentig, een van hen bij Mast, dan kon hij ze rustig, zeer geboeid 
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observeren. Waarschijnlijk met dezelfde gevoelens, die hij uitte 
toen ik hem vroeg of hij Dostojewski bewonderde. `Och,' zei hij, 
`ik heb soms het gevoel dat ik het beter kan.' Ook vroeg ik hem 
eens of er later een straat in Holland naar hem genoemd zou wor-
den. `Och, een slopje zullen ze wel naar mij noemen,' zei hij, wat 
gespeeld bescheiden. Hij heeft ook toen nog niet vermoed, hoeveel 
aandacht er in Nederland aan hem zou worden besteed. Ook zou-
den er vele Heijermansstraten en -wegen zijn. Eigenaardig gevolg 
van roem. 

De machtige majoor zat in Rotterdam. Deed zijn perfecte ar-
beid. Had zich innerlijk onttrokken aan het verdriet om de mis-
lukte zoon. Voelde zich nog lang niet opgelucht, dat mijn vader 
journalist was geworden bij de toen pas opgerichte Telegraaf Hij 
had immers nooit gewild dat zijn zoon zou schrijven. Hij kende de 
misere van de roeping journalist te willen zijn. Een goed journalist 
heeft grote binding met zijn werk, de reportages, de redactionele 
bezigheden, en verder de hele wereld, van oost tot west, van noord 
tot zuid, de binding met mensen en hun levensavontuur, de emo-
ties van het onverwachte, het peilen van het belangwekkendste 
voor lezers, met over het algemeen niet zo goede, soms wel goede 
betaling. Plaatsing in de kraut of een tijdschrift met te lange tussen-
pozen. Ook heeft hij te maken met niet geheel deskundige beoor-
deling van de chefs, met teleurstellende reacties van het publiek, 
met verguizing van de politieke instelling van zijn opzet, met tien-
tallen facetten, waar alleen de grotere joumalisten innerlijk over-
heen groeien. Met fiks eelt op de handen van het journalistieke 
handwerk. En het met gelatenheid aanvaarden van jonge collega's, 
die met veel sensationele humbug aandacht verwekken van opper-
vlakkige lezers, die graag genoegen nemen met een wat zonder-
linge naad van de bil. Mijn vader wist dit alles. Toch wilde hij. 
Zoals ook honderden jonge kunstenaars willen, het risico willen 
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nemen. Het niet anders kunnen, al ligt de mogelijkheid van de on-
dergang voor de hand. Al worden ze nog zo ondergraven door 
collega's, die met daden en woorden giftig injecteren. Of sours 
helemaal geen belangstelling voor de nieuwkomer hebben. 

Ik weet niet hoe het is gekomen, dat mijn vader toneelcriticus 
werd bij De Telegraaf. Hij vatte zijn eerste journalistieke rol zeer 
ernstig op. Zijn werk werd het bezoeken van de vele toneelvoor-
stellingen in Amsterdam. Het waren er wat. Er was volkstoneel in 
de beroerde zin van het woord. Toneel, goed genoeg om de arbei-
der bezig te houden. Niet oprecht genoeg om de arbeider bewust 
te maken, te ontwikkelen, het werkelijke van de maatschappij te 
doen onderkennen en problemen voor te zetten, die tot nadenken 
zouden kunnen brengen. Vader zelf zou later degene zijn, die deze 
task op zich zou nemen, met het volledig idealisms van een eerlijk 
denker. Met zijn grote talent zou hij het zichzelf niet makkelijk 
maken. Had hij de kant van de bourgeoisie gekozen dan zou zijn 
leven veel eenvoudiger zijn geweest. Prachtige contracten zouden 
hem zijn aangeboden bij de bourgeois-uitgeverijen. Waarschijnlijk 
zou hij veel geld hebben verdiend. Meer bescherming hebben ge-
noten. Nog meer wegen hebben kunnen inslaan. Nu moest steentje 
voor steentje door hem zelfworden opgebouwd. 

Hij heeft nauwelijks steun van de Partij gehad, de Sociaal Demo-
cratische Arbeiders Partij, waarvan hij na een tijd in Amsterdam 
lid werd. In wezen was de Partij burgerlijk ingesteld. De arbeiders 
in deze Partij lieten zich leiden, door leiders die geen al te grote 
waaghalzen waren. Zelfs Troelstra raakte na enige tijd `oproer-
kraaien' ingedamd in gezapig nederlanderschap. Toen hij, ik meen 
in 1912, voor het eerst de Koningin bezocht, wij woonden toen nog 
in Berlijn, zei mijn vader: nu is het uit met de SDAP. Ik heb mo-
gen constateren, en dit is mijn persoonlijke conclusie, dat de Partij 
in wezen wat verlegen was met de zich zo belangwekkend ont- 
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plooiende kameraad Herman Heijermans. De onomkoopbare. Die 
niet afweek van het opgebouwde marxistische ideaal. Die nimmer 
een compromis sloot waar het ging om zijn werk, het uitdragen 
van zijn idealen. Die geen politicus was als hij plooibaar moest zijn. 
Men waardeerde hem in de Partij, en of en toe had men de kunste-
naar nodig als glorie-engel van het socialistische image. Maar men 
was bang voor zijn uitschieters. 

Hij was niet in to dammen in gezapig nederlandschap. Hij keek 
over de grenzen van dagelijkse mogelijkheden heen. Dat was wel 
wat onrustig. — Es ist einsam auf der Hohe. — Gerrit, Gerritje zoals 
mijn vader zich noemde in De Telegraaf, werd een pinnig theater-
criticus. Hij ging uit van het idee, dat de theaterbezoeker opgevoed 
moest worden. In verband met de visie op toneel en toneelspelers. 
De arbeider moest voorgelicht worden. De franse komedie, het to-
neel van die dagen, kon hij wel apprecieren, als er goed geacteerd 
werd. Ook bier was hij de objectieve beoordelaar. Wel werd hij 
misselijk van de zoete romantiek, die er op het gebied van toneel 
en literatuur heerste. Waarbij de mensen zwijmelden van senti-
mentaliteit. Hinnikend van plezier kon hij mij later gedeelten uit 
romans voorlezen, waarin boekentalerig gebrald werd. Uit boeken 
van Van Lennep, Bosboom Toussaint en noem maar op. Het ge-
petonplees van die dagen. 

Gerritje werd een gevreesd criticus. De toneelmensen omringden 
hem met hun gespeelde aandacht. Hij werd aan alle kanten gevleid. 
Zelfs toen hij een toneelstuk had gerecenseerd met niet anders als 
P.C. — J.C. Schroder, de latere recensent van De Telegraaf in 1914 
(we waren toen al uit Berlijn teruggekeerd, vader was toen zelf di-
recteur van de Toneelvereniging), versloeg onder het pseudoniem 
Barbarossa vaders toneelvoorstellingen. Er ging toen in het Grand 
Theater een klucht, genaamd Hazepeper, een mal duits ding, waar-
van vader hoopte dat het een fmancieel succes zou worden. Barba- 

33 



rossa, verontwaardigd over het banale stukje, herinnerde zich wa-
ders P.C. en versloeg Hazepeper met enkel Katzenjammer. Waarom 
vader hartelijk lachte. 

Gerritje had als devies voor de toneelschrijver : `Een schrijver 
moet het leven doorleven om waar te zijn.' Ik vind dat het devies 
de basis werd voor heel zijn oeuvre. Vandaar dat hij bijvoorbeeld 
verrukt was over het vernieuwende spel van de grote acteur Jan C. 
de Vos, die later de eerste maal de koning in De Wijze Kater cre-
eerde. J. C. de Vos zei : 'het toneel is niet een speelplaats van drie 
muren. Het publiek mag voor de acteur niet bestaan, daar is de 
vierde muur.' 

In 1892 publiceerde vader zijn eerste novelle: 'n Jodenstreek ? Hij 
gafhierin blijk het socialisme te onderkennen. Deze novelle, en het 
feit dat hij geplaatst werd in De Gids, was oorzaak dat hij wat meer 
vertrouwen had in de toekomst. 

Nog later, toen hij mijn moeder al had ontmoet, nam vader ont-
slag als criticus, om zich als schrijver te vestigen. `Vanaf die dag,' 
zei vader eens tegen mij, leken de toneelspelers me niet meer aan 
op straat. Ook het gevlei moest ik missen. Tot ik later toneelschrij-
ver werd. Toen bestond ik weer voor ze.' 

Het spotblad Asmodee plaatste eens een rijmpje over Herman 
Heijermans : 

Wie vliegt het recensentenheir, 
Zo waanwijs naar de strot, 
Wie plaatst zelfzich op het hoofd 
Zo'n helle stralenkrans? 
Wie is toch wel die aartspedant? 
't Is Herman Heijermans. 
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Ik kan me zo voorstellen hoe mijn vader door Amsterdam zwierf 
en mijmerend de stad en de mensen observeerde. Dan concentreer-
de hij zich op nieuwe arbeid. Opmerkelijk is, dat wanner hij iets 
nieuws had geschreven, het manuscript praktisch zonder fouten en 
doorhalingen was. In het Letterkundig Museum, Den Haag, is het 
manuscript van Op Hoop van Zegen te vinden. Keurig geschreven, 
alsof het een opstel voor school is. Hij bekeek zijn handschrift van 
enige afstand om te zien of het er wel uitzag, kinderlijk 
verheugd als het zo was. Met zijn merkwaardige zin voor orde kon 
hij minutenlang zijn bureau bekijken om te zien of de voorwerpen 
daarop wel symmetrisch stonden. Vaak liep hij terug om nog even 
de inktpot te verzetten. 

In zijn bohemewoning in de Pijp heerste ondanks armoede orde-
lijkheid. Een ordelijkheid, die ik mijn hele jeugd in het ouderlijk 
huis heb meegemaakt. Een ordelijkheid, die hij ook naar voren 
brengt in sommige van zijn stukken. Precies weet hij waar de 
dienstbode in De Meld tekortschiet. In Schakels roemt Pancras Duif 
de ordezin van zijn huishoudster, haar zuinigheid en haar beheer 
van het huishouden. In later jaren kon hij zich kriegel afwenden van 
een niet opgeruimde kast. — Op het Rembrandtplein, jaren later, 
toen wij in Hotel Schiller woonden, zette hij met zijn wandelstok 
in de hand twee kwajongens na, die het rode lampje van Publieke 
Werken bij een reparatie aan de weg hadden vernield. ver- 
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vloekte anarchisme,' riep hij toen. — Ik geloof dat wanorde voor 
hem het einde van de maatschappij betekende. 

In de periode, dat hij mijmerend door Amsterdam liep en finan-
cieel weinig had in te brengen, moeten hem voor alles de tegen-
stellingen tussen arm en rijk zijn opgevallen. Innerlijk zal hij zich 
met de arbeiderswereld verbonden hebben gevoeld. Hij zag de 
krotwoningen. Leefde zelf in zo'n woning. Hij beleefde de ellende 
van het gevecht om het dagelijks brood, zag de machteloosheid 
van de arbeiders, hun roemloos gesloof in eindeloze arbeidsuren-
achturige werkdagen waren er nog lang niet hij zag de grote ge-
zinnen opgeborgen tussen de slordige stenen decors van de pothui-
zen. De kinderen, die tussen ratten leefden. Ziek zijn met weinig 
medische hulp. Ziekenfondsen waren er met. Wel wat liefdadig-
heid. De omgeving, waarin Jantje, in Uitkomst, een uitkomst aan 
de familie biedt door eindelijk te sterven. 

Hij kreeg in die dagen ook vele contacten met de toneelwereld, 
met collega's journ.alisten. Met de wereld van het cafe-chantant, 
het uitgaanscentrum van de negentiger jaren. Hij zag de prostitutie 
van Amsterdam, overdacht de oorzaak. Kon zich de zucht naar een 
wat weelderig leven van de vrouwen best voorstellen, in een maat-
schappij waar er een zo grote kloof tussen rijk en arm was. Falk-
landjes van het begin vertellen over prostitutie. Ook in Uitkomst 

gaat de dochter 'het slechte pad' op. Ook de buren in de Pijp wor-
den onder het mes genomen. De buren, waarvan hij door Jasper in 
Eva Bonheur laat zeggen: 'De buren vergeten? Maar ben je buiten 
de maatschappelijke samenleving geboren?' 

Venijnige buren hebben in het huwelijk van mijn ouders een zeer 
grote rol gespeeld. Met waarlijk duivelse invallen hebben ze gepro-
beerd het leven van mijn ouders te verpesten. Een benepen burger-
mansbegrip dat met domme heerszucht trachtte in te grijpen in elk 
leven, dat ze niet begrepen. De amsterdamse boheme leefde in de 
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Pijp. De benauwde kamertjes daar waren te betalen. De kleine bur-
gerjuffrouw, zonder AOW, nauwelijks inkomen, trachtte met ka-
merverhuur wat extra's bij te verdienen, en verhuurde aan studen-
ten, artiesten, journalisten. — Daar in de Pijp woonde ook mijn 
moeder, met haar twee kinderen, Sophie en Josephine. Zij woonde 
in een 'halve' woning. Een voorkamer, met een alkoof. Met keu-
kengebruik, samen met de hospita. 

Op een avond moest mijn vader iets recenseren in het theater dat 
Prot werd genoemd en dat wij later als het Rika Hoppertheater 
hebben gekend. Nu is het theater Desmet, op de Plantage Midden-
laan. Hij kwam er binnen, in zijn eentje. De zaal was niet vol. Hij 
keek wat rond. Ontdekte toen zijn vriend, de zanger De Leeuwe, 
die later vooral in Duitsland bekend zou worden. Zij gingen bij 
elkaar zitten. Later kwam er een jonge vrouw binnen. Zij ging een 
paar rijen verder zitten. Mijn vader keek geboeid naar haar. Hij 
vroeg aan De Leeuwe : `Wie is die vrouw, met die mooie ogen?' 

lk stel me voor, dat ze in de kleding van die dagen een gracieuze 
verschijning is geweest. Zij Meld zich graag bezig met mode. Wist 
altijd door een toefje hier, een strikje daar 'in' te zijn, als het geld 
voor de grote lijn ontbrak. Ook maakte ze veel zelf. Haar leven 
lang heb ik haar nijver zien ontwerpen. Om vervolgens aan de 
Singernaaimachine het kledingstuk te scheppen dat ze na veel ge-
peins bedacht had. In Kamertjeszonde kan men al lezen, dat er een 
schuldeiser aan de deur komt, die haar naaimachine wil meenemen. 
Erger had hij haar niet kunnen aandoen. De Leeuwe stelde haar, 
Marie Peers, soubrette, aan Herman Heijermans voor. Altijd als ik 
zijn zoon, de tegenwoordige hooggeleerde heer prof. H. J. J. de 
Leeuwe in deze dagen ontmoet, denk ik: `als jouw vader er niet ge-
weest was, was jij er ook niet geweest. Althans niet in deze vorm. 
Maar ik ook niet. Doordat mijn ouders aan elkaar werden voorge-
steld ontstond ik.' Mal is, dat ik dan een gevoel van dankbaarheid 
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heb jegens de oude heer De Leeuwe. Of misschien helemaal niet 
mal. Dit is niet de plaats om hierover uit te weiden. Ofschoon vast-
gesteld kan worden, dat het een voorrecht is, de dochter van Her-
man Heijermans te zijn. Niet dat het iets aan mijn persoonlijkheid 
of of toe doet. Want ik ben de vicieuze cirkel van mijzelf. 

Wie is de vrouw met die mooie ogen? Die mooie groene ogen? 
Ze is dan even twintig. Een vrolijke, zeer lachgrage jonge vrouw. 
Mollig, zelfbewust. Getrouwde vrouw met twee kinderen. Mooie, 
gehoorzame kinderen. De echtgenoot is naar Amerika. Hij is dia-
mantslijper. Het is slecht met de diamantslijperij, hij is naar Ame-
rika gegaan om een nieuwe werkkring te zoeken. Voorlopig laat 
hij vrouw en kinderen in Amsterdam. Hij zal ze tickets zenden 
voor de overkomst. Is het een lieve vader, een goede echtgenoot? 
Het is de echtgenoot van die dagen. De vrouw had weinig of geen 
inspraak, lisdge vrouwen ontkwamen aan de mannelijke heers-
zucht door raffinement of door een vorm van terreur op geldzaken, 
om de man in een richting te dringen. Mijn moeder had deze man 
met betrekkelijke onverschilligheid als haar echtgenoot aanvaard. 
Ook omdat haar ouders het wilden. Ouders waren in die dagen 
uitgesproken autoriteiten. Ook zal de behoefte om een eigen leven 
te kunnen leiden, mijn moeder er toe gebracht hebben om te trou-
wen. Na een merkwaardige jeugd, vol afwisseling. Zorgen, vreug-
den. Humor en machtig veel verdriet. Een mooi, naief meisje, kind 
van rondtrekkende muzikanten. In wezen een zigeunerbestaan. 
Van stad tot stad, van dorp tot dorp trekken om geld te verdienen. 
Soms moest het kind als `manser' met het koperen bakje rondgaan. 
Ze haalde veel op, want ze was mooi, ze was lief, ze was een merk-
waardig bloempje, dat eigengereid opgroeide. Ze had ook nog een 
broer, Anton Peers, die zich op muzikaal gebied ontwikkelde. Zo-
dat hij zelfs dirigent bij de franse opera werd. Een douwdoor. De 
vader, Mari Joseph Peers, was bassist. Ik heb vele foto's van hem 

38 



gezien. In het uniform van een zigeunerstrijkje. Als vader later in 
zijn stuk Robert, Bertram en Comp. beschrijft, hoe de Steh-geiger, 
gekleed in zigetmerstrijkjesuniform in goed, onvervalst Neder-
lands ruzie krijgt met de hotelier, heeft Herman Heijermans aan 
zijn schoonvader gedacht. Mari Joseph was een knappe vent. Git-
zwart haar, gitzwarte knevel. Een fikse drinker, die de merkwaar-
digste dingen deed. Er stond in het Weteringplantsoen een melk-
tentje. Voor geheelonthouders. Met een aardig terrasje, onder wui-
vend, fluisterend bladerdak. Idylle voor de alcoholvrije, zuivere, 
niet door drank benevelde ziel. Als mijn grootvader flink getetterd 
had, kachel was, ging hij op het terrasje zitten. Bestelde melk. Keek 
onschuldig voor zich uit. Dromende burger. Ook was hij soms in 
staat een heel koppel honden mee naar huis te nemen. Hij ving ze 
onderweg, van de kroeg naar huis. Kwam, met tranende ogen van 
de drank en van de sentimentaliteit, fluisterend over hondentrouw 
en hondenaanhankelijkheid met vele honden tegelijk over de smal-
le trap het Pijpbinnenhuisje in. Waar zijn vrouw, de poolse Sophia 
Posnanski, hem opsloot en de honden eruit gooide. Ook nam ze 
hem zijn beurs af. Het zuurverdiende geld diende veilig gesteld te 
worden. Als ze in bed lag, zocht hij de beurs weer op. Haalde het 
geld eruit en knoopte het in zijn hemd, dat over de stoel hing. Om-
dat hij dronken was, vergiste hij zich in het hemd en knoopte het 
geld in het hare. De volgende morgen kwam de ontdekking. En de 
zoveelste vreselijke ruzie. Ook bedroog hij haar. Toen ik een jong 
meisje was vertelde mijn grootmoeder mij dat. Ze was toen al over 
de tachtig. Pittig vrouwtje, met nog donker haar. De ogen achter 
het gouden montuur van haar bril schemerden vochtig, toen ze van 
zijn ontrouw vertelde. Ook vertelde ze mij van zijn dood. `Hij 
heeft zoveel gedronken,' zei ze, `dat de lever als het ware verbrand 
was.' Hij is gestorven in Londen, waar hij als bassist werkte. `Een 
week voor zijn dood,' vertelde ze snikkend, en niet zonder verte- 
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dering, `heeft hij nog een nieuwe stoffer voor mij meegebracht.' 
Zijn begrafenis was zonderling. Geheel passend in het beeld, de 
image van de familie. Hij was katholiek en wilde katholiek begra-
ven worden. Maar ze hadden weinig held. Dus werd het een soort 
massabegrafenis, tegelijk met anderen. De priester noemde zijn do-
den op, vanaf een lijst. Hierop kwam voor Mari-Joseph Peers. In 
bedroefd Engels zei hij, dat Mary een voortreffelijke vrouw en 
moeder was geweest. Niemand had gelegenheid hem op de vergis-
sing te wijzen. Mijn oom Anton schoot in de lach. Hij kreeg een 
stomp van mijn grootmoeder, die de plechtigheid niet verstoord 
wilde zien. Een aantal verhalen uit de geschiedenis van de familie 
Peers hebben mijn vader geinspireerd tot het schrijven van een 
groot aantal Falldandjes. Geestige, droevige, altijd zuiver mense-
lijke, want ze berustten op waarheid. De mensen bestonden. Wel 
waren sommige gebeurtenissen aangevuld met andere gebeurte-
nissen, die hij zich herinnerde, van vroeger of later. Gebeurd was 
het. Soms doemt er een persoon uit een kinderverleden op in zijn 
toneelstukken. Soms is het heden verwerkt in een scene met figu-
ren van vroeger. Levenslang heeft hij genoteerd, gefotografeerd, 
van binnenuit. Om het geheel in de donkere kamer van zijn hart te 
ontwikkelen tot een geniaal produkt van kunstenaarschap, dat met 
de werkelijkheid overeenkwam. Want hij beleed het realisme. De 
jonge auteurs in de jaren tachtig hadden genoeg van de onwerke-
lijke romanfiguren. Hadden genoeg van de zuurzoete morele be-
schouwingen, die gekoppeld waren aan een vorm van onderdruk-
king. De betere standen gaven uiting aan hun behoefte een maat-
schappij te vormen, waarin zij de toon zouden aangeven. Het 
zedeloos gedrag werd aan de mindere stand toebedeeld. Dienst-
meisjes, die niet net en fatsoenlijk waren. Als ze verleid werden 
door de zoon des huizes, lag het aan henzelf. De zoon des huizes 
ging vrijuit en huwde een `nette' dochter des huizes. Er werd niet 
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1 Herman Heijermans, nog met snor, als beginnend journalist (±1894). 



2 Marie Peers, mijn moeder, basisfiguur voor Kamertjeszonde (Georgine 
Kasper). Wulla dies sine linea', was er op deze foto geschreven, die op het 

bureau van mijn vader stond. 



A HA 

3 Tante Ida Heijermans, schriffster, redactrice van het blad De Vrouw 
(±1900). 



4 Tante Helene Heijermans, directrice van een rotterdamse huishoudschool 
tot ±1920. 



5 Hettie en Babbie (Minny was er nog niet) (± 1894). 
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6 Fragment nit een niet uitgegeven schriftuur van tante Ida over de faillisse- 
tnentsperiode van Herman in Rotterdam. 



7 Berlijnse periode—bezoek met vader en moeder aan een tehuis voor ge-
vallen vrouwen (op de achtergrond de gevallen vrouwen). Op de voorgrond 
van de foto ik, met een scheiding in het haar; naast mij, met moderne hoed, 

moeder; achter mij, vader. 
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S tint 11 Bladen tilt rnijn poeziealbuin, ingeleid door vader; een ervan is van 
de duitse schrijver Max Halbe en zijn vrouw. 



bij verteld, dat vele getrouwde mannen in die dagen een maintenee 
hadden, die zij lamerden', zoals dat werd genoemd. Ze onder-
hidden deze vrouwen. Betaalden de huur van de voor `vuige' lus-
ten gehuurde kamer, betaalden de kapper, de 'couturier'. Brachten 
flonkerende, waardevolle cadeaus mee. De waarde van de flonke-
ring bepaalde de waarde van de maintenee. Soms bleek de mainte-
nee `waardeloos'. Dan werd de kamer opgezegd, het lustoord ver-
geten en de maintenee op straat gezet. Die dan een ander onderko-
men met een andere heer zocht. Of tenonder ging. Geflatteerd kan 
men een dergelijk gebeuren terugvinden in Marguerite Gauthier. 

De opera van die dagen, die onder de naam La Traviata de vrou-
wen in de zaal tot een lang en droevig huilen aanzette. Tranen 
maakten de kanten zakdoekjes tot onesthetische gezichtsdweilen. 

Aan Lodewijk van Deijssel, die in hetzelfde jaar als vader geboren 
is en ook tot heden toe nog als 'bourgeois-schrijver' wordt gere-
kend komt de eer toe, dat hij evenals mijn vader vocht tegen de 
zuurzoete aanstellerij in de romantische kwijl-literatuur. Hij deed 
het om de kunst (l'art pour l'art). Mijn vader schreef voor de ge-
meenschap en vooral voor de mensen, die dom werden gehouden, 
geen school hadden gehad. Die wat stompzinnig doorsukkelden, 
een leven lang, zonder enige achtergrond dan de werkkring, waar 
ze to laag werden betaald, waar ze werden uitgebuit, waar ontslag 
steeds het zwaard van Methusalem was, dat dreigend boven hun 
hoofd aan een zeer dun koord bengelde. 

Kwam de vrouw met de groene ogee uit de arbeidersklasse? In 
feite niet. Ze kwam voort uit een onafhankelijk gezin dat de vrij-
heid had verkozen boven de benauwende cirkel van burgerlijke 
netheid. Toch was het gezin Peers niet zomaar een stelletje zwer-
vers, die van de hand in de tand leefden. Wie voor de grap de fami-
lie Heijermans uit Rotterdam vergelijkt met de bohemefamilie 
Peers, zal tot de ontdekking komen dat deze laatste ook bestond 
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uit mensen die hard werkten, zij het dan op hun eigen manier. 
Grootmoeder Sophie Posnanski is ook een tijdlang soubrette ge-
weest. De inkomsten van het gezin eisten letterlijk medewerking. 
Ze heeft mij eens het liedje voorgezongen, waarmee ze in de Nes 
veel succes had. Het was een liedje van grote actualiteit. Het ging 
over de eerste amsterdamse brandspuit. 

Op zekeren avond ging ik vroegtijdig naar bed, 
Had alles vooruit in gereedheid gezet, 
Toen hoorde ik opeens een gerinkeldekink, 
Dat Koren en zien mij bijna verging 
1k opende het venster en keek er toen uit, 
Toen zag ik ineens de amsterdamse brandspuit... 
Refrein Vriend waar is de brand, vriend waar is de brand, 
Kan je me ook zeggen, waar de brand is aan de hand. 

En toen ik zo nu op de vensterbank lag 
Bestierfmij van schrik en verbazing de lack 
De mensen die holden hun woningen uit, 
Wakker geschrikt door het ratelen der spuit. 
1k riep toen vol schrik de klepperman aan, 
Die met zijn lantaarn aan de zoek is gegaan, 
Klepperman. Klepperman, heb je gezien, 
Die vreselijk grote brandweermachien? 
Vriend, waar is de brand enz. 

Het refrein, `vriend waar is de brand', werd min of meer onzedelijk 
genoemd. De vriend, die moest weten waar de brand was, nou, 
nou! Bij de familie Peers heerste een grote eerbied voor muziek. 
Grootvader Mari-Joseph was zo vertrouwd met zijn bas, dat hij bij 
wijze van spreken omgekeerd aan de torentrans hangend nog mu- 
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ziek had gemaakt. Oom Anton werd dirigent. Heel vaak speelde 
hij bij ons thuis piano, driftig stampend met zijn voet, om de maat 
te beheersen. Later, als mijn moeder en ik in een of andere zaal mar 
opera luisterden, of naar het orkestje in een circus - want oom An-
ton schuwde geen vorm van muzikale arbeid - dan herkenden wij 
hem meteen door het stampen, waarmee hij zijn orkest nadrukke-
lijk begeleidde. Mijn grootvader is een tijdlang verbonden geweest 
aan het orkestje in Flora. Een komiek van die dagen was daar zeer 
geliefd en zong elke avond een liedje, volgens mijn grootvader zo 
dilettantisch, dat deze op een avond tijdens de voorstelling zijn bas 
neerwierp en vertrok. En niet meer terugkwam. Hij had genoeg 
van dat geknoei. Ook dit gebeurtenisje heeft mijn vader in een 
Falklandje verwerkt. Wanneer ik over zulke gebeurtenissen na-
denk, dan ontdek ik, dat de familie Peers op haar wijze toch ook 
gemeenschapsgevoel bezat. Niet alleen deden zij zelf apes met 
overtuiging, zij verwachtten ook van anderen, dat er perfect werd 
samengewerkt, ten bate van het geheel. 

Het is noodzakelijk, dat ik over deze belevenissen schrijf, om 
vooral duidelijk te maken uit welk milieu de vrouw kwam, die 23 

jaar de echtgenote van Herman Heijermans zou zijn. Onderwijs 
heeft mijn moeder nauwelijks gehad. Wanneer de familie wat Lan-
ger in een dorp of stadje bleef tijdens de verdien-tournees, liet mijn 
grootvader de dochter en de zoon les nemen aan een of andere 
kloosterschool ter plaatse. Mijn moeder was een beeldig kind, de 
nonnen waren steeds verrukt van haar. Regelmatig kreeg ze het 
verzoek om eens een liedje te zingen. Met als beloning een snoepje. 
Alle lessen waren tijdelijk, als het om lezen of schrijven ging. Zo 
kwam het dat mijn moeder toen ze mijn vader leerde kennen, le-
zen noch schrijven kon, wat in die dagen bij de lagere standen' 
geen zeldzaamheid was. Wet was ook zij thuis in muziek. Een lied-
je zingen voor publiek was niet iets, waarover ze zich ooit zenuw- 
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achtig maakte. Toch nam ze dit uitermate serieus. In haar jeugd 
waar het de chansons betrof, in later jaren, toen ze echt zang ging 
studeren, kon ze urenlang mijmeren over een lied van Schubert of 
Schumann, analyseerde ze vol inzicht een lied van Brahms, of van 
Strauss. Muziek heeft haar hele leven begeleid en ik heb het aan 
haar te danken, dat ik er zelf zoveel van weet. Ze nam me al op 
mijn veertiende jaar mee naar klassieke concerten en legde mij van 
alles uit. Toen zij mijn vader leerde kennen, was ze soubrette aan 
het variete. Met de haar eigen moed dorst ze als een van de eersten 
de cancan te dansen. Het nederlandse toneel-, cabaret- en variete-
leven waren grotendeels beinvloed door Frankrijk. 

In Kamertjeszonde beschrijft mijn vader dat Alfred in de zaal zit en 
zijn vriendin de cancan ziet dansen. Hij ergert zich eraan, dat zij dit 
doet. Dat hij het broekje onder de waaierende rokken ziet. Dit was 
vader, met al zijn tegenstrijdigheden. Enerzijds een vechter voor de 
verruiming van de geest, strijdend tegen de oerburgerlijkheid van 
het toenmalige mensdom, anderzijds een echte man, die het niet 
kan verdragen dat zijn vrouw zich zo `ontkleede op het toneel, en 
ook weer een zoon van de machtige majoor, die zich ook niet hele-
maal had kunnen bevrijden van het eigentijdse puriteinse leven. 
Een innerlijke strijd, die nog door vele Hollanders wordt gevoerd. 
De vrouw met de groene ogen dacht over deze dingen niet na. Zij 
was een vrolijke meid, die na het vertrek van de echtgenoot naar 
Amerika fmancieel grote moeilijkheden had, want de man zond 
haar geen geld. Waarschijnlijk had hij het niet. Het kan ook zijn, 
dat hij niet zoveel verantwoordelijkheidsgevoel bezat. Ik corres-
pondeer nu nog met zijn oudste dochter, mijn halfzuster in Ame-
rika. De jongste is gestorven. Van deze meisjes vernam ik dat zij 
niet zo dol op hun vader waren. Zij schreven mij, dat Herman. 
Heijermans beslist 'lovable' moest zijn geweest, zodat zij wel kon-

den begrijpen, dat mijn moeder haar man verliet voor mijn vader. 
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Mijn moeder was weer aan het variete gegaan om brood te ver-
dienen voor haar twee kinderen. Ze had of en toe een vriendje, veel 
aanbidders, nam het leven niet al te zwaar. Zoals ze haar huwelijk 
ook had aanvaard als een natuurlijke zaak. Haar vader had haar 
toestemming gegeven voor dat huwelijk met de diamantslijper. Na 
haar voordien zeer behoed te hebben. Meestal zat hij in het orkest-
je, dat de varietevoorstelling begeleidde als zij optrad. Weerde al te 
aanhankelijke `heren' uit haar omgeving. Was op zijn wijze ook 
weer helemaal een kind van zijn tijd. Maar toen zij, getrouwd, 
weer optrad had zij een vorm van vrijheid veroverd, die de rech-
ten van vader Peers intoomde. Zij had zelfs de moed of en toe min-
naars te hebben, zoals Chretienni, de beroemde chansonnier van 
Nederland. Negentiende eeuw. Ze stond met velen op het toneel, 
die ze later als waders vrouw weer zou ontmoeten. Jan Musch was 
inspici8nt aan het theatertje in de Nes waar zij werkte. Michael 
Solser, de grote komiek betrok haar soms bij zijn optreden. Mijn 
moeder kon geweldig in andere mensen opgaan. Zo bewonderde 
ze Michael Solser, die met gekke gezichten en komische opmer-
kingen zijn publiek volmaakt beheerste. Als dansgirl stond ze naast 
hem op het toneel. Zij wist van zichzelf niet, dat zij, naar hem kij-
kend, zijn grimassen nadeed. Hij wist het wel, keek haar loenzend, 
met een scheve mond en opgetrokken neus aan. Wat zij prompt 
nadeed zonder het zelf te merken. Het publiek zag het wel en bul-
derde. Zij begreep niet erg goed waarom er op dat moment zo ge-
lachen werd. Ik schijn 't van haar geerfd te hebben. Als kind was 
ik eens ziek. Wij hadden een dokter met zogenaamde `paardetan-
clen'. Hij stond naast mijn bed en praatte met mijn moeder die 
achter hem stond. Ik trok toen ook, zonder dat ik het zelf wist, een 
paardetandengezicht. Wanhopig stond mijn moeder te zwaaien, 
dat ik er mee op moest houden. Ik begreep niet wat zij wilde, ging 
rustig door. Ik weet niet of de dokter het gemerkt heeft. Zal wel. 
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De kennismaking met de vrouw met de groene ogen heeft bij 
Prot plaatsgehad. Zij gingen met zijn alien een kopje koffie drin-
ken. Kwamen elkaar niet zo heel veel nader. Waren, zeker in die 
begindagen, tegenpolen. Zij had haar ldeine huishoudehjke zor-
gen: huisje schoonhouden, eten koken voor de kinderen, ze naar 
bed brengen, ze baden in een teil die met verwarmd water voor de 
kachel stond, het maken van kleren voor zichzelf en de kinderen, 
het contact met haar familie, de wat streng moraliserende broer, 
alweer man uit die dagen, de vader, of en toe dronken, de moeder, 
Sophie, die van babbelen hield. Graag over het jodendom sprak, 
want zij was van joodse afkomst. Op zichzelf was het trouwens 
opmerkelijk, dat de katholieke bassist een joods meisje had ge-
huwd, dat gaf reden genoeg om over na te denken. Te meer, om-
dat mijn grootmoeder vinnig vasthield aan haar jodendom. On-
danks het wonderlijke huwelijk. Dit was voor haar een vorm van 
trouw aan het joodse verleden. Ik heb nogal wat hatelijkheden van 
haar gehoord over de `gojim'. 

In veel toneelstukken, Falldandjes en boeken komt het echtpaar 
Peers voor. Zelfs in Schakels als de zeeman en zijn vrouw. 

Grootmoeder zong vaak in woede liedjes tegen mijn grootvader. 
Spotliedjes, die zij verzon op het ogenblik zelf. Waarop mijn 
grootvader vinnig, eveneens geniepig rijmend, zingend inviel. 

Het spreekt vanzelf dat mijn vader naar het optreden van mijn 
moeder ging kijken. Hij, de zoon van een familie, die zich trachtte 
aan te passen aan het betere intellectuele milieu van Rotterdam, 
die niveau trachtte te veroveren van de beste soort, desnoods con-
servatief, zat in de zaal en bekeek de nummers van het variete. Hij 

kreeg er een grote liefde voor. In zijn eerste Falklandjes schrijft hij 
er over. De eenakter Saltimbank is een van zijn beste. Hij leers col-
lega's van moeder kennen, want zij heeft vele vrienden. Men gaat 
samen uit, in de Pijp. Hij ziet daar het optreden van Eduard Jacobs, 
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maar is er niet over to spreken. In Kamertjeszonde beschrijft hij een 
avond in het cabaret waar deze optreedt : `Altijd met de wreed in-
gebeten trek om zijn mond, zet het jongmens het tweede couplet 
in, sommige woorden uitsnauwend, dan weer lachend met een 
pruimemond. Harder, gemener, vuiler drenst de liederlijkheid 
door de lage, warme kamer. Het is een nabootsing van de rotte 
Chat Noir, gewild smerig, gezegd met fluwelen tong, uitgespogen 
met de lust, alleen om de lust van het spuwen. Een varken, dat in 
een mesthoop wroet is smakelijker beest, dan een man, die avond 
aan avond voor zijn brood ploetert in erotische dierlijkheden bij 
applaus van ploerten.' — Herman Heijermans onderscheidt duide-
lijk het verschil tussen vuilbekken en het weergeven van de reali-
teit. 

Kamertjeszonde werd, nadat 4o uitgevers het aanvankelijk hadden 
geweigerd, (hij noemde zich toen, als hij weer met het manuscript 
op weg ging, commis voyageur in literatuur) uitgegeven door een 
uitgever, die zich specialiseerde in pornografie. Toen het boek een 
best-seller werd nam H. J. W. Becht het over. Merkwaardige uit-
gever van een zeer oproerig boek. 

Laten we vaststellen, dat Kamertjeszonde het leven van mijn beide 
ouders behelst. Het speelt in de Pijp. Herman Heijermans gaat sa-
menwonen met Marie Peers, op de kamer van de 'halve' woning. 
In het begin zag mijn moeder niet zoveel in mijn vader. De dood-
arme journalist. Niet zo'n erg vlotte man. Soms wel eens wat 
zwaar op de hand, als hij geconcentreerd zijn pijp belurkt. Zij zien 
elkaar na de eerste ontmoeting telkens weer terug in hetzelfde vro-
lijke gezelschap. Daar was Frans Mijnssen, de zoon van goeden 
huize, die zelf ook schrijft. Hij is later een soort nederlandse Arthur 
Schnitzler. Daar is Julia Ude, de actrice, die ik later als ik een Jong 
meisje ben ook zal leren kennen. Typische actrice van haar tijd, 
talentvol, gevoelig, wat dom. De vrolijke zanger De Leeuwe. Het 
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zijn alien cabotains die van het arme leven maken wat zij Lumen.. 

Vader beschrijft ook de gebeurtenissen in een bordeel. De behoefte 

van de man, de wrange nasmaak, de griezelige kater. Toch wel ge-

zien door de ogen van die tijd. Nergens gebruikt hij de woorden 

en beschrijvingen om te zijn. Wel wil hij choqueren. Het 

vervloekte gehuichel van de bourgeoisie maakt hem razend. Ty-

pisch is het verhaal, dat in Kamertjeszonde staat, hoe hij naar Rot-

terdam gaat om ex Oudejaarsavond te vieren bij de machtige ma-

joor. Mijn moeder mag niet mee. De machtige majoor weet nog 

niet, dat Marie Peers en Herman een paar vormen. Mijn moeder 

logeert die nacht wel in Rotterdam, wacht zijn terugkomst af op 

een hotelkamer. Het gehuichel van zijn familie irriteert hem in 

hoge mate. Naar buiten lijken het keurige mensen, die genoeglijk 

samen souperen. Hij weet van sommigen de achtergrond van hun 

leven. Waar hij zich niet over opwindt. Dat is hun zaak. Maar dat 

ze alles voor elkaar verbergen en de rol van de eerbare burger spe-

len en anderen betuttelen, daar komt hij innerlijk niet overheen. 

Hij is inmiddels lid geworden van de pas opgerichte Sociaal 

Democratische Arbeiders Partij. Men vecht verwoed tegen de 

benauwende wetten van de bourgeoisie. Ook tegen het huwelijk. 

Zit het hele huwelijk niet vast aan de stinkende sociale toestanden, 

vraagt hij zich af in Kamertjeszonde. De jonge socialisten vinden 

het vrije huwelijk eerbaarder en oprechter dan het wettige. Men 

trouwde met. Kinderen van ongehuwde moeders werden door de 

jonge socialisten als volkomen wettig beschouwd. De maatschappij 

moet omgebogen worden naar een nieuwe, de waarheid van het 

kapitalisme moet ondermijnd worden voor de nieuwe waarheid 

van een eerlijker mensdom, dat de wantoestanden in het kapita-

lisme zal verfoeien. Geen onderdrukking door een kleine kaste, 

het woord was nu aan de verworpenen der aarde. De arbeider. 

Logisch gevolg voor Herman Heijermans is, dat hij met Marie 
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Peers gaat samenwonen. Hij bewondert haar vanzelfsprekende 
eenvoud. Als zij later wat meer belangstelling voor hem heeft, be-
gint zij te ontdekken dat de journalist een bijzonder mens is. An-
ders dan de andere mannen, die zij om zich heen heeft. Wat haar 
in het begin irriteert, het `geboom' van de jonge intellectuelen om 
haar heen, gaat haar boeien. Zij voelt, dat er over belangrijke din-
gen gesproken wordt, die zij niet kan begrijpen. Zij vindt dat niet 
begrijpen een tekort van zichzelf. Zij gaat nadenken. Zij vraagt 
uitleg, die haar met groot geduld door vader wordt gegeven. Zij 
apprecieert, dat hij huiselijk is. Dat hij interesse heeft voor haar 
kinderen. Tot in details heeft hij interesse. Hij keurt of ze goed ge-
baad zijn. Of de oortjes schoon zijn. Zelfs gaat hij ze op een dag 
zelf baden. Hij maakt er een experiment van. Zijn broer, de me-
dische student heeft gezegd, dat koud baden zo goed is. Hij stopt de 
kinderen pardoes in een teil met ijskoud water. De kinderen wor-
den er snipverkouden van. Toch laat hem dit experiment ook later 
nog niet los. Een paar keer heeft hij mij, tot mijn afgrijzen, onder 
de koude douche gestopt. 1k was woedend op hem. Ondanks dat 
ik inzag, dat de theorie dat je van koude baden sterke longen krijgt, 
gehard wordt, mogelijkheden in zich heeft. Wel spring ik nog 
steeds graag in de koude zee. Maar ik vind niets zo erg, als in je 
blootje in de badkamer ijskoud besproeid te worden. 

Vader gaat houden van de twee kleine dochtertjes van Marie 

Peers. Hij observeert dies wat er in de kleine huishouding gebeurt. 
Hij ontpopt zich meer als echtgenoot, dan als minnaar. Voor Ma-
rie Peers heeft hij, na Rosa Vles, weinig contact met vrouwen. Hij 
houdt niet van `scharrelen', het contact met een vrouw moet zin-
vol zijn. Een vrouw moet rein zijn. Een man moet rein zijn. Hij 

bedoelt hiermee, dat het contact voor alles een soort heilige kame-
raadschap moet zijn. Seks vindt hij bijzaak, ja, er zijn momenten 
in zijn leven, dat hij vindt dat seks hem de kracht van produceren 
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ontneemt. Als mijn moeder hem haar leven vertelt en geen avon-
tuurtje overslaat, is zij voor hem een refine vrouw, want zij is eer-
lijk. Ook hij vertelt van avontuurtjes, van de seksmoeilijkheden 
van een jongeman in het puriteinse Nederland. Een fatsoenlijk 
meisje gaat niet naar bed met een man, voor zij ermee getrouwd 
is. Een jonge man zoekt het in een bordeel, voordat hij getrouwd 
is. Menige scholier uit de hoogste klasse van de HBS wordt gepest 
door vriendjes, omdat hij zich nog niet heeft laten `ontmaagden' 
in een bordeel. Sommigen van hen worden geslachtsziek. Of 
Inoeien' met arbeiderskinderen, om weg te lopen als de daad ge-
volgen heeft. De vrouw krijgt in zulke gevallen altijd de schuld. 
Een onbarmhartige wereld vol ondraaglijke consequenties. Her-
man Heijermans is een consequent socialist. Hij geeft openlijk toe, 
dat hij een vrij huwelijk heeft met Marie Peers. Tot ontzetting van 
de familie in Rotterdam. Volgens hun begrippen valt hij nog die-
per dan hij al gevallen is. Hij trekt er zich wel wat van aan. In veel 
van zijn stukken wordt de jonge vrouw de dupe, als ze het vrije 
leven met de man aandurft. Dupe van de kortzichtige familie. 

Intussen gaat Marie Peers zich ontwikkelen. Ze maakt vlijtig 
schrijfoefeningen. Ook in later jaren zag ik haar een brief twee- of 
driemaal overschrijven, met de inspanning van een kind, dat een 
proefwerk moet maken. Nog later moest ik haar brieven corrige-
ren. Zij bezat, behalve de behoefte om vaders arbeid te leren be-
grijpen, een fenomenale intuitie, op helderziendheid af. Daarbij 
voelde ze zich aan haar gelieven in. Op een wijze, die soms be-
angstigend was. Ze wist als iemand loog. Ze wist als iemand zich 
aanstelde. Ze voelde, als iemand ons belaagde. Ze had er dikwijls 
moeilijkheden door. Wij dachten dan dat ze wel wat pessimist was. 

Ook gaat ze zich toeleggen op het lezen van boeken. Vooral 
Victor Hugo. Een schrijver waar mijn vader vol van was. Hij 
neemt zelfs zijn devies over. Nulla dies sine linea. Geen dag zonder 
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regel. Geschreven regel. Op zijn bureau stond een portret van mijn 
moeder. Hij had daarop zijn devies geschreven. Als hij later in Pa-
rijs met mijn moeder een van de beroemde nachtclubs bezoekt, 
waar een portier de bezoekers luid aankondigt maar zelf de namen 
verzint, hoort hij tot zijn verbazing dat hij en mijn moeder worden 
aangekondigd met: de heer en mevrouw Victor Hugo. Daar de 
portier-uitsmijter nets van hem kan weten, beschouwt hij die aan-
kondigin.g als een voorteken van zijn schrijverschap. Bijgelovig 
als hij soms kon zijn. Ik denk hierbij ook aan de premieredag van 
Op Hoop van Zegen. Mijn ouders woonden toen op de Ringkade 
te Amsterdam. Een benedenhuis. Daar zij veel last van ratten had-
den was er een muizeval in de tuin neergezet. Misschien zou je 
het een ratteval moeten noemen. Op de dag van de premiere valt 
de val dicht. Mijn ouders zitten aan de ontbijttafel. Ellendig, zegt 
vader. Nou juist vandaag een rat. Kan nooit een goed voorteken 
zijn. Hij gaat kijken. Het blijkt een jong vogeltje te wezen. Stralend 
komt hij terug. betekent geluk,' zegt hij. Hij verzorgt het 
vogeltje, dat nauwelijks gewond is. Hij voedert het. Geeft het te 
drinken. Zendt het de vrijheid in. Soms reageert hij anders op rat-
ten. Als ik met hem kings een amsterdamse gracht loop, en er plot-
seling vanachter een woonschuit een rat te voorschijn komt is hij 
blij. Zo, op deze wijze betekent een rat geluk. Ook een appel-
schimmel betekent geluk voor hem. Men toe laat hij zich de kaart 
leggen door mijn moeder. Ze maakt bovendien in Naar slaap hel-
derzien.de opmerkingen, die hij graag beluistert. Het bijgeloof was 
voor hem een prettig spelletje, dat de aandacht afleidde van de 
moeilijkheden van de dag. Als je vandaag niet gellikkig bent, kan 
je het morgen worden. Of overmorgen. 

In Kamertjeszonde beschrijft hij zijn samenwonen met moeder. 
Hij heeft voorgoed de kamer verlaten, waar hij met broer Lou 
heeft gewoond. Lou is het niet helemaal eens met het vrije huwe- 
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lijk van Herman. Zelf heeft hij echter ook contact met een vrouw 
uit een ander milieu. Hij verbergt het, geeft tenslotte aan het ge-
heel een conventionele wending. De verhouding tussen de twee 
broers is merkwaardig. Mijn vader noemt Lou een eeuwige `groe-
ne'. Lou onderschat de mogelijkheden van de schrijver Herman. 

Later begrijpt hij een en ander beter. Toch kreeg ik steeds de in-
druk, dat oom Lou kunstenaars maar onwezenhjke mensen vond. 
Wel had hij tot vaders dood contact met hem. In de Pijpwoning 
brengt hij of en toe een bezoek aan mijn toekomstige ouders. leder-
een is even arm in die tijd. Men legt voortdurend de moeilijk ver-
worven centen op een rijtje, om te kijken, wat er voor te koop is. 
Mijn moeder is zuinig. Dat zal zij haar hele leven blijven. Wanneer 
Herman Heijermans in Schakels de weduwnaar laat vertellen, dat 
zijn huishoudster zo zuinig is en zelfs haar huishoudboekje aan zijn 
broer toont, dan getuigt dat van inzicht in moeders zuinigheid. Ze 
ging in het dagelijks leven zo ver, dat ze, als de suiker op was, na-
rekende hoeveel dagen de week nog had voor het maandag was. 
Want op die dag zou ze opnieuw suiker kopen. Geen dag eerder. 
Haar spaarzaamheid was voor vader en mij benauwend. Toch was 
het meer dan noodzakelijk. De wet voor de auteursrechten was er 
nog niet. De Berner Conventie zou pas in 1912 in werking treden. 
Voor die dagen betaalden directies die vaders stukken speelden, 
wat ze kwijt wilden. Je wist nooit hoe lang er inkomsten zouden 
zijn. Daarom beknibbelde mijn moeder zoveel mogelijk op alles. 
In het begin prees hij haar daarom, zoals in Schakels. Later vond hij 
het moeilijke uren, als zij ging voorrekenen. Te meer omdat hij 
niet het minste begrip van geld had. Toen in Berlijn een acme 
zanger hem om hulp vroeg omdat hij honger had, schonk vader 
hem honderd gulden zonder er over na te denken, dat dit het 
enige geld was, dat wij in huis hadden. In wezen haatte hij geld en 
de wij ze waarop het in de maatschappij gebruikt wordt om te 
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kleineren. Je houdt een kunstenaar klein met lage beloning, je 
maakt een arbeider onderdanig met weinig geld. Soms ook met 
een fooi. Je houdt het goede wonen in een land tegen door te hoge 
huren. Je sticht een modieuze elite door kleren duur te verkopen. 
Een auto was in die dagen onbereikbare luxe. Doctoren waren in 
vele gevallen luxe. Ik hoef niet meer op te noemen, ook nu kan 
men in deze stijl een brochure schrijven. Die niet ophoudt bij blad-
zij de tien. 

Herman Heijermans en Marie Peers waren in het begin redelijk 
gelukkig. Zorgen waren zij beiden gewend. Beiden waren gerou-
tineerd als het om `poffen' ging. Lange rekeningen werden opge-
bouwd bij de kruidenier, de bakker, de melkboer. In veel van zijn 
stukken komen leveranciers voor, die geld eisen. In De Wifze 

Kater. In De Opgaande Zon, etc. Vooral ook in Uitkomst. Het zijn 
alien dreigende figuren, die onverbiddelijk zijn, kleinzielig, bur-
gerlijk. Ze hebben nergens begrip voor. Ze denken alleen aan het 
geld, wat hen toekomt. Alfred Spier en Georgine uit Kamertjes-

zonde wringen zich in allerlei bochten, om aan de schuldeisers te 
ontkomen. Ik heb dit mijn hele jeugd meegemaakt. Ben daardoor 
zelfs min of meer neurotisch op dat gebied geworden. Als er de 
dreiging van een rekening is voel ik me angstig worden. Zelfs als 
ik het geld heb. Zoiets van god, o god, en wat nu. Of het leven 
ophoudt bij het papiertje dat in mijn bus valt. De rekening van 
elektra. Gas. Telefoon. 

Ondanks alles was de kleine kamer in de Pijp een rustpunt. De 
hospita wist, dat zij niet getrouwd waren. Dat ze de geschiedenis 
op haar kamer duldde was op zichzelf een wonder. Ik weet, hoorde 
het althans van mijn ouders, dat deze alles deden om de vrouw te 
vriend te houden. Het ging een tijd goed, waarin Herman en Ma-
rie gelegenheid kregen zich op elkaar te concentreren. Voor de 
kinderen wilde mijn vader een goede vader zijn. Voor de vrouw 
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een goede echtgenoot. Toch heeft hij levenslang met vrouwen 
onopzettelijk een font gemaakt. Hij projecteerde zijn eigen visie op 
de vrouw die hij liefhad. De analyse van Jung, dat iets als zelfpro-
jectie het huwelijk, de liefde, het partnerzijn bemoeilijkt, is mijns 
inziens juist. Doch de mannen van de negentiende eeuw hadden 
een hen opgedrongen conservatieve kijk op de vrouw. Daar ont-
kwamen zelfs de meest vooruitstrevende mannen niet aan. Deze 
vorm van projectie heeft ook mijn moeder gevoeld als een soms 
wel te zware verantwoordelijkheid in haar huwelijk met, zoals ze 
hem noemde: Hetty. Op een merkwaardige wijze was ze vanaf 
het begin bezeten om te worden zoals hij zich voorstelde dat ze 
zou zijn. Vandaar haar verbeten behoefte om een schrijver als 
Victor Hugo te leren begrijpen. Vandaar haar bijna vinnig zich 
concentreren op literatuur. Had ze niet van hem gehoord, dat al 
dat gepetonplees van haar dagen rotzooi was, smaakbedervend 
voor iedereen, die zich niet bewust was dat de mensenkitsch die er 
in die boeken voorkwam, niet anders was dan commerciele beto-
vering? En bedoeld om de aandacht van de werkelijke situatie in 
de maatschappij of te leiden? 1k heb mijn moeder altijd bezig ge-
zien haar culturele mogelijkheden uit te bouwen. Door boeken, 
door muziek of door praten met intellectuelen, waar zij met aan-
dacht en begrip naar kon luisteren. 

Hielden mijn ouders van elkaar? 1k weet nooit precies wat hou-
den-van betekent. lk weet nooit, waar het seksueel geboeid zijn 
overgaat in een kameraadschappelijke band. Als houden-van 'in 
elkaar opgaan' betekent, clan was dit jarenlang het geval. Het be-
gin al was een grote lotsgemeenschap. De arme journalist, die na 
een afschuwelijk maatschappelijk avontuur het gevoel heeft eigen-
lijk mislukt te zijn. Hij is arm. Houdt met een karig beloonde baan 
aan een krant het hoofd boven water. Heeft zin voor humor, is 
waanzinnig ernstig, heeft niet de minste respect voor voorge- 
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schreven maatschappelijke normen. Vrouwen vinden hem wel 
aantrekkelijk, sours wat zwaar op de hand. Hij heeft inderdaad aan-
vallen van zware melancholic. De getrouwde vrouw, wier man in 
Amerika is, die niets van zich laat horen, voelt zich alleengelaten 
in een huwelijk, dat al geen attractie voor haar had. 'De eerste 
nacht dat mijn man en ik samen waren,' zo vertelt ze aan Hetty, 
`heeft hij mij niet aangeraakt.' Ze wist er geen raad mee, voelde het 
als iets ellendig kill, ging gelaten slapen. De getrouwde vrouw 
ziet een man aan haar gezin toegevoegd, die haar gaat beheersen. 
Met zijn kennis. Met zijn kameraadschappelijke interesse voor alles 
wat haar omringt. Haar vrienden, `nummers' van het variete, voe-
len zich veilig bij hem. Hij wit schrijver worden. Eerst denkt ze, 
dat hij schrijver am het stadhuis wil worden. Later blijkt dat 
schrijven van hem iets bijzonder eervols te zijn, wat ze eerst nog 
niet helemaal begrijpt. Op het ogenblik is het nog zo, dat zij buiten 
een samenleving staan die hen beiden heeft uitgestoten. Een arme 
meid die met haar twee kinderen alleen staat, een arme journalist 
die een `verleden' heeft. Hij is dan nog geen dertig, zij is even 
twintig. De band is gelegd. Het lot heeft ze op elkaar aangewezen. 
Meesterlijk weet mijn moeder zijn aanvallen van melancholic weg 
te praten. Later, als ik wel eens bij zulke gesprekken was, kon ik 
helemaal van de kaart raken door de argumenten die zij naar 
voren bracht om hem op te monteren. Zij deed het niet alleen 
met hem. Ze deed dat ook met mij. Als ik als jong meisje liefdes-
verdriet had, wist ze deze impasse weg te vagen op zo'n manier, 
dat ik mij zelf een volmaakte, ridicule idioot vond. De wereld was 
vol mannen, de wereld was vol passie, ik leek wel gek om mij te 
concentreren op deze kleine mislukking. 

Het is logisch, dat deze twee verworpenen zich gaan interesseren 
voor het socialisme. Hij is lid geworden van de SDAP, hij intro-
duceert er zijn vrouw. Tegenover de kameraden belijdt hij even- 
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eens het vrije huwelijk. Bijna alle dichters en schrijvers aan het 
eind van de negentiende eeuw hebben liefdesverhoudingen met 
vrouwen uit een ander milieu. De kaste wordt doorbroken. Men 
komt op voor de onafhankelijke vrouw die zichzelf leert te zijn, 
ook als ze een vrije liefde beleeft. Toch is er voor de schrijver, de 
mens, de strijdbare socialist telkens een terugval. Door burger-
lijke kritiek. Door vinnig aanranden van zijn idealen. Dan weet 
mijn moeder hem weer tot rust te brengen met een onvoorstelbare 
stuwkracht. Maar ook hakt ze op hem in, als ze vindt dat hij onge-
lijk heeft. Eigenlijk is ze terug te vinden in Jo in Op Hoop van Ze-

gen, in Marianne in Schakels en andere vrouwenfiguren als ze, na 
lang zwijgen en analyseren, plotseling losbarst in een woedende 
driftaanval, waarin ze nets en niemand ontziet als ze denkt het bij 
het rechte eind te hebben. Het moet diepe indruk op Hetty hebben 
gemaakt, anders had hij deze vrouwen in zijn stukken niet zo vaak 
deze eigenschap gegeven. 

Als kind vond ik de uitbarstingen niet prettig. Ik nam het vaak 
veel te ernstig. In later jaren begreep ik alles beter. Woordenwis-
selingen hebben vaak een reinigende werking. Ook als ze dyna-
misch zijn. Buitendien had vader iets van een ballon die ontglipt 
en tegen het plafond ketst. Je moest hem naar beneden halen. 
Vanzelfkwam hij net retour. 

De man die nooit getrouwd was geweest en ook geen vader was, 
ontwikkelt zich door het aandachtig leiden van de kinderen van 
Marie Peers. Zijn verhalen over kinderen zijn Idinkklaar zuiver. 
Hij kept hun wijze van praten. Hij volgt hun fantasie. Hij is dan 
heel stil, zit in een hoekje en kijkt toe. Kinderen vergeten hem. Hij 

is dol op kinderogen, vindt ze limpide, er zevert onschuld in de 
pupil. Eigenlijk is hij altijd op zoek naar reinheid. De reinheid van 
de oprechtheid. Hij schrijft in Kamertjeszonde: 'met alles te zeggen 
maak je schoon schip. Met te verzwijgen word je gevallen vrouw.' 
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Het is het socialistische ideaal. Een vrouw ertoe brengen de eigen 
persoonlijkheid helemaal to beleven. Een man mag in die dagen 
alles. Een vrouw niets. Mijn moeder zei eens tegen me: `1Cind, wat 
mogen jullie toch veel. In mijn meisjesjaren was je al een hoer als 
je alleen in een cafe zat.' 

Als ze na een poos verhuizen, komen ze, weer in de Pijp, terecht 
bij een barbier. Weer in een alkoofwoning. Weer met de angst, 
dat de burgerman uit de omgeving in verzet zal komen tegen hun 
merkwaardig huwelijk. Wel is hun vriendenkring groot. Mijn 
ouders waren zeer gastvrij. Wel selectief. Er is altijd wel een bord 
eten. Moeder kookt vaak vis. Haar hele leven lang. Het opbrengen 
van dampende schelvis op een grote schaal wordt traditie van mijn 
jeugd. Met worteltjes. En doppertjes. En aardappeltjes. En vooral 
botersaus. Rijst met krenten na. Met lekker grote stukjes boter in 
het midden van het kuiltje rijst. Een echte hollandse pot is de spe-
cialiteit van huize Heijermans. Krachtige soep van rundvlees. 
Jachtschotel met lekkere, zoete, grote uien. Bal gehakt. Bal gehakt 
is de steun en toeverlaat in moeilijke tijden. Bal gehakt is voed-
zaam en voordelig. Als mijn ouders met zijn tweeen naar de pre-
miere van Op Hoop van Zegen in Parijs gaan, arm als altijd, ik was 
nog niet geboren, voorziet mijn moeder een enorme hongersnood 
op reis. Praktisch als altijd maakt zij een bat gehakt voor onderweg 
in de trein. Ze was waanzinnig praktisch. Ik heb in mijn verdere 
leven nooit meer een mens ontmoet die zo praktisch was als zij. 
Ook ontpopt ze zich in de loop der jaren als een uitermate bedrij-
vige huisvrouw. Ze haat het huishoudelijke werk. Maar ze heeft 
gemerkt, dat Herman Heijermans zeer gesteld is op een goed ver-
zorgde huishouding. Hij brengt 'de wilde bloem' hulde, als de was 
wit, de overhemden goed gestreken, de kasten opgeruimd zijn. De 
schoonmaakwoede van mijn moeder wordt paniekerig. Wanneer 
ze in de Burmanstraat wonen, een paar jaar later, wordt er een' foto 
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genomen van het echtpaar. Mijn moeder heeft daar een enorm 
huishoudschort op aan. Het ging daar in huis, zo heb ik me laten 
vertellen door oom Jan de Roode, wild toe. Mijn moeder boende, 
schrobde, waste. Als de stoelen geboend waren en glommen, dan 
bond ze een touw van de ene leuning naar de andere, want de eer-
ste uren mocht er niemand in zitten. 

Om haar te plagen kruipt oom Jan onder de touwen door en gaat 
toch zitten. Ze is minutenlang boos op hem. Later lacht ze er zelf 
om. De jonge echtgenoot is trots. Zijn werk. Onder zijn toezicht. 
Zijn mild toezicht. Zelf is hij bijzonder slordig. Ze krijgt de sokken 
met gaten niet van zijn voeten. Hij blijft rustig rondlopen in een 
oud pak, waaraan hij zijn pen afveegt. Alleen zijn studeerkamer is 
een voorbeeld van ordezin. 

Het leven schijnt rustig voort te kabbelen. Er zijn burenruzies, er 
is gedoe met onbetaalde rekeningen. Men komt er zonder verder 
veel over na te denken doorheen. Hij publiceert 'n Jodenstreek ?, een 
eerste uitvoerige novelle. Hij reageert hier zijn piekeren over het 
jodendom af. Hij voelt zich wereldburger, geen deel van een ander 
yolk dan het wereldvolk. Hij ontkent zelfs het woord assimilatie. 
Daarin steekt voor hem nog te veel activiteit. Hij is gewoon we-
reldburger. In Ghetto, Diamantstad analyseert hij verder. Het had 
voor mij het gevolg, dat ik pas in 194o ontdekte, dat er met mij 
iets was. Hitler had mij geselecteerd voor een kwade hoek. 

De mensen in de straat aanvaarden het wonderlijke gezin. De 
mannen zijn aardig voor de mooie Marie Peers, zoals mannen aar-
dig zijn voor een mooie vrouw die mogelijk nog een kans biedt, 
een kans op avontuur. Herman schrijft in de krant, dus moet je met 
hem voorzichtig zijn. Journalisten zijn rare snuiters. De vrouwen 
zijn jaloers omdat die getrouwde vrouw die daar boven met die 
vent `hoke, niet binnen de normen van hun fatsoensbesef valt. En 
ook schijnbaar niet aan te pakken is met pesterijen. Kapsones heeft 
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dat wijfook nog. De vriendelijkheid van de eigen mannen voor die 
sloerie brengt ze buiten. zichzelf. In haar gezicht doen ze toch vaak 
poeslief. De toon waarmee ze haar aanspreken is de toon, die de 
regisseur Herman Heijermans aangeeft aan Esther de Boer-van 
Rijk, als ze met hem Engel uit Het Zevende Gebod repeteert, en ook 
Eva Bonheur. De miezerige huicheltoon van de bekrompen burger-
juffrouw. Die eigenlijk niet durft en het toch zeggen wil. 

Wie heeft aan de man in Amerika verraden, dat zijn vrouw in 
Amsterdam `hoke met een ander? Hij heeft familieleden in Am-
sterdam, maar Marie Peers ziet ze nooit. 

Dan is er opeens de verschrikkelijke dag, dat er een rijtuig bij de 
woning van mijn ouders stilhoudt. Eruit stapt de vader van de kin-
deren met een rechercheur. Mijn moeder moet mijn halfzusjes af-
geven. De vader neemt ze mee naar Amerika. Mijn moeder heeft 
ze nooit teruggezien. Zoiets kon in die dagen. Deze gebeurtenis is 
een van de oorzaken, dat Kamertjeszonde wordt geschreven. Er is 
tegen het einde van de negentiende eeuw geen discussie mogelijk 
over het feit, wie de schuldige in een gebroken huwelijk is. Een 
vrouw komt er bekaaid af. De man, zelfs als hij overspel heeft ge-
pleegd, krijgt de voogdij toegewezen en kan met de kinderen doen 
wat hij wil. Onder het mom dat hij maatschappelijk de sterkste is. 
Een vrouw is nets. Ze mag blij zijn, als ze alimentatie krijgt. Later 
is de situatie wel wat anders. Er zijn voogdijraden. Er is kinderbe-
scherming. Toch trekt de vrouw meestal aan het kortste eind. Een 
vrouw is een huisvrouw. Verder kop dicht. 

Alleen voor rijken is er wel een andere uitweg. Als de vrouw een 
goede advocaat kan betalen. 

De echtscheiding van Marie Peers wordt door de man uit Ame-
rika aangevraagd. Hij heeft bewijs, dat Marie overspelig is. Getui-
gen heeft hij ook. Hij heeft haar 'en flagrant delit' laten betrappen. 
Had hij als reden tot echtscheiding naar voren gebracht, dat zijn 
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vrouw met de journalist Herman Heijermans samenwoonde, dan 
was dit geen reden geweest om een echtscheidingsvonnis te ver-
krijgen. Er moeten getuigen zijn die het paar in bed, zo mogelijk 
tijdens de coitus, hebben betrapt. Nu verlenen de buren volledige 
medewerking. De barbier die de armzalige woning aan mijn ouders 
heeft verhuurd, ziet een kans wat meer geld te verdienen. Met zijn 
geweten heeft hij het niet te kwaad. Hij is, zoals hij zegt, een nette 
burger en dat `vozen' op zijn huurkamer bevalt hem so wie so niet. 
Als hij bezoek krijgt van mensen, die hem geld bieden als hij een 
gaatje wil maken in het schot van het alkoof, dat grenst aan zijn 
kamer, dan is hij daartoe bereid. Hij laat toe dat die vreemden er-
doorheen kijken, als mijn ouders in bed liggen. Ook zijn vrouw is 
tot 	Eindelijk wraak op dat rotwijf, met die kapsones. 
Slet. 	 let je eigen man, als je ze laat 
blijven. Hij draait al zo raar met zijn ogen, als hij die hoer aankijkt. 
De getuigen noteren, de echtscheiding wordt uitgesproken, ze 
worden ook nog de woning uitgezet. 

Mijn moeder was erg gehecht aan haar kinderen. Het was een be-
zit, dat onvervreemdbaar bij haar hoorde. Zoals ook ik, later. De 
slag treft haar zo diep, dat ze veertien dagen verstomd is, geen ge-
luid kan geven. Ook mijn vader overwint het verdriet moeilijk. 
Voor hem waren het zijn kinderen geworden, die hij ingecalcu-
leerd had in zijn toekomst als schrijver. Hij leefde voor mijn moe-
der, hij leefde voor hen. 

Het gebeurde was geen goede inleiding van hun huwelijk. Voor 
het ogenblik is het geluk, de blijheid, de onbevangenheid tegen-
over elkaar, voorbij. Aan alle kanten wordt er gesproken over 
schuld. De rotterdamse familie is nog sterker verontrust. Ze zien er 
weer gevaar in voor Herman en willen dat hij weggaat bij die 
vrouw. Die toch ook niet deugt. Want wie gaat er als getrouwde 
vrouw met een andere man samenwonen? Het is de vicieuze cirkel 
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van de burgerlijkheid. Ook daar oordeelt men alleen, wil verder 
niets begrijpen. Herman denkt niet aan weggaan. Nu ontplooit hij 
een van zijn beste eigenschappen. Hij weet te troosten, heeft einde-
loze gesprekken met zijn vrouw. Hij beschermt haar aan alle kan-
ten. Ook de vriendenkring helpt. Er is daar groot mededogen. 
Mijn moeder leert haar verdriet verwerken. Later spreekt ze er 
weinig over. Wel hangt er in haar kamer het portret van Sophie en 
Josephine. Als kind vraag ik haar wie dat zijn. vertel ik je later 
wel,' zegt ze. `Als je groter bent.' Ze heeft dan een verbeten gezicht, 
waarin verdriet wegkrimpt. 

Ze trouwen niet. Consequent volgen ze hun socialistisch ideaal. 
Het huwelijk is gehuichel. De maatschappij gaat kapot aan het ge-
huichel, dat begint in het bruidsbed en verder drabt in het geveinsd 
huiselijk leven, in het gevecht om wat centen in een bedrijf. 

Toch trouwen zij een paar jaar later. Neemt u in elk geval aan, 
dat ik toevallig een wettige dochter van Herman Heijermans ben. 
Mijn vader had een paar jaar later een artikel geschreven tegen de 
monarchic en speciaal tegen het koningshuis. Hij dacht dat hij ge-
arresteerd zou worden. In de nor mocht een gevangene zijn 'con-
cubine' niet ontvangen. Wel zijn wettige vrouw. Herman Heijer-
mans trouwde Marie Peers. Vier jaar later werd ik geboren. Hij 
had aan mij geen kwade gehad, wanneer ik een onecht kind was 
geweest. Innerlijk zie ik die status even zuiver als hij dat van mij 
gewenst zou hebben. In de gevangenis kwam hij niet. 

Na de tragedie met de kinderen hebben zij tijd nodig alles te ver-
werken. De geschiedenis van Marie Peers, Herman Heijermans, 
Sophie en Josephine zal de inspiratie zijn voor de best-seller van die 
dagen Kamertjeszonde. De fatsoensrakkers raken in verzet, het is een 
onzedelijk boek volgens hen. Nu, in deze dagen, in 1972 ligt de 
roman openlijk in de boekhandel. Zoals ik altijd nog moet huilen, 
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als ik het boek herlees — mijn ouders doemen er zo helemaal in op 
zoals ik ze kende, het is alsof ze weer met mij praten, of ze mij 
troosten, of ze tegen mij mopperen, maar vooral alsof ze mij hun 
idealen weer voorhouden — zo moet ik ook altijd weer glimlachen 
als ik het boek gedtaleerd zie. Toch zullen we de werkelijkheden 
die de onze niet zijn, maar werkelijkheden van een ander, ooit wel 
eens leren aanvaarden. De mens zal zich op den duur steeds ver-
draagzamer tonen. Als je geduld hebt. 

Het leven van mijn ouders richt zich nu sterk op de gemeenschap. 
Zij komen terecht in de opbouw van de SDAP. Zij zijn beiden lid. 
Het is een verrukkelijke periode van strijdbaarheid. Met geweldige 
resultaten. De achturige werkdag wordt werkelijkheid, de kinder-
arbeid in de fabrieken wordt afgeschaft. Nog later zullen er wo-
ningen worden gebouwd, krotten vernietigd. De strijd is hard, 
stakingen worden met geweld bestreden, er vallen doden. De par-
tijvergaderingen zijn Eris, enthousiast. Het Volk, de partijkrant, 
wordt opgericht, mijn vader behoort tot de oprichters. Compro-
missen worden er niet gesloten. Men dwingt af. Mijn vader geeft 
De Jonge Gids uit. Niet dat zijn werk door kranten wordt afgewe-
zen, maar hij heeft zoveel zelfbewustzijn dat hij niet van het ja of 
nee van een redactie wil afhangen. Vooral als hij ergens voor 
vecht. Met zijn onathankelijke, niet te temmen strijdbaarheid 
krijgt hij niet veel medewerkers. Ook de SDAP blijft een beetje bang 
voor hem. Hij is onwrikbaar, op het levensgevaarlijke af, als hij 
iets wil bevechten. Ook niet door redacteuren of partijbestuur te 
beinvloeden. In De Jonge Gids houdt hij een internationale enquete 
over cellulaire gevangenisstraf. Hij is fel tegen de celstraf. In Op 
Hoop van Zegen klaagt Geert over zijn cel-met-de-kiepelton. Ver 
van de zee, geen wind, geen water en geen lucht, de stank van je 
eigen vuil in de emmer, de nachten dat je opsprong en als een 
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krankzinnige heen en weer stapte, vier stappen afgepast. In Robert, 

Bertram en Comp. maakt hij een satire op de twee boeven die elkaar 
in de nor leren. kennen. Satire, die bij de herdenking van zijn hon-
derdste geboortedag met eigentijdse betweterigheid bijzonder on-
deskundig wordt opgevoerd. De ziekte die al menig toneelstuk van 
wereldfaam, Shakespeare's werken niet uitgezonderd, heeft trach-
ten te vernielen. Gelukkig niet voor lang. Want een eeuw later zal 
men de stukken waarschijnlijk weer zien opvoeren volgens de be-
doeling van de auteur, zodat ze door zijn publiek in oorspronke-
lijke vorm zullen worden begrepen. Want de mens is van alle 
eeuwen. En dit is het geheim van een Op Hoop van Zegen. Zeker, 
het is een stuk vol propaganda. Als het alleen propaganda was, zou 
het al op de bodem van de zee-der-pamfletten rusten. Doch het 
geheim van Herman Heijermans is, dat hij levende mensen, met 
goed, minder goed, slecht, minder slecht karakter op het toneel 
brengt. Mensen, mensen, mensen. Dit is de reden, dat zijn arbeid 
steeds weer boeit. In vele landen van Europa. In Amerika. In de 
Sovjet-Unie. De vorige eeuw en nu. Afgezien dat de propaganda 
nu ook nog zinvol is. Twee jaar geleden vertelde men mij in Italie, 
dat daar ook nu nog schepen in zee worden gestuurd die wrakken 
zijn, maar hoog geassureerd. Het is dan ook niet te verwonderen, 
dat Op Hoop van Zegen daar voor de televisie een groot succes 
werd. 

In De Jonge Gids verschijnen de eerste hoofdstukken van Kamer-

tjeszonde naast de enqu'ete over het gevangeniswezen. Strafpleiters 
en grote politieke figuren uit binnen- en buitenland ondersteunen 
zijn oproep om verbetering voor de gevangenen. Als hij, mijn wa-
der, gestorven is, wordt er in Holland een oproep gehouden, om 
de nagelaten betrekkingen te steunen. Onder de giften is er een van 
een inbrekersbende. Blijkbaar het gevolg van zijn begrip voor de 
mensen die leven aan wat zo merkwaardig de `zelfkant van de 
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maatschappij' wordt genoemd. 
Door gebrek aan medewerkers vult hij eigenhandig De Jonge Gids 

met journalistieke invallen. De Jonge Gids is, in tegenstelling tot 
De Nieuwe Gids van Van Deyssel, ingesteld op vrijwel alleen sociale 
problemen. Toch hebben beide tijdschriften iets gemeen. Het ver-
zet tegen het gepetonplees van die dagen. Ook Van Deyssel schrijft 
naturalistische romans. De Nieuwe Gids bezint zich op de natura-
listische bourgeois-schrijver. De kunst om de kunst. Kunst is alleen 
voor de elite. Het stomme yolk begrijpt het toch niet. Hoeft ook 
niet te begrijpen. De Jonge Gids bouwt aan een nieuw leven voor 
de arbeiders. Niet alleen aan de sociale mogelijkheden. Hier gaat 
het ook om een zich bewustworden van de werker. Op geestelijk 
gebied. Het moet uit zijn met de valse romantiek in theater en 
boeken. Geen Twee Wezen. Geen Zwarte Griet. Niet meer De Ge-

bochelde. Herman Heijermans zal het nederlandse toneel vernieu-
wen. 

Ze zijn verhuisd naar de Burmanstraat. Babbie, zoals mijn vader 
moeder noemt, is geen soubrette meer. Ze is nu huisvrouw, ze 
doet verschrikkelijk haar best. Er zijn weinig meubelen om schoon 
te houden. Ze hebben hun matras tegen de muur gezet. Met een 
mooie doek eromheen. De vrienden vragen wat dat voor een kart 
is, met die doek eromheen. Er wordt niet veel antwoord op gege-
yen. Aan het toneel zou je het een stopstuk noemen. Bij gebrek aan 
beter. Nog ben ik niet geboren. Als een grote ster in een geraffi-
neerd toneelstuk wacht ik met mijn opkomst. Lk breng mijn ou-
ders in spanning. lk verschijn niet voorlopig. Mijn vader hoopt dat 
er spoedig een kind geboren zal worden. Op de eerste plaats is hij 
in het dagelijks leven echtgenoot. Hij mist het vaderschap uit de 
alkoofwoning. Ook lijkt het hem goed, dat Babbie weer moeder 
zal zijn. Het gebeurt niet. De dokter onderzoekt mijn moeder. Zij 
is gezond. Herman Heijermans is gezond. Zeven jaar na hun ken- 
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nismaking, vier jaar na hun huwelijk, kondig ik mij aan. Het 
scheen dat mijn moeders baarmoeder gekanteld was, zei de dokter. 
Mijn vader noemt mij het zusje van Ora et Labora, het toneelstuk 
over de nood van de turfstekers. Hij is hiervoor naar Drente ge-
reisd met mijn moeder, zoals hij alles met haar samen deed, als het 
enigszins kon. Zij bezoeken de plaggenhutten, praten met de wer-
kers. Dolen over de drentse hei. Een onweer steekt op. Zij schuilen 
onder wat bosschage. Hij geniet van onweer. Later zal hij mij altijd 
meenemen naar het raam, als het weerlicht. 'Die dag op de drentse 
hei ben jij verwekt,' zei hij tegen me. Een zusje van Ora et Labora. 

Omdat ik nog niet geboren ben besluiten mijn ouders een kindje 
to adopteren. Van wie weet ik niet. De baby wordt gebracht, moe-
der begint met haar uiterst zorgvuldige verzorging. Het is nog de 
tijd van kaarslicht op de slaapkamer, gaslicht in de andere kamers. 
Mijn moeder ziet tot haar verbazing dat de blauwe oogjes van het 
kind de kaarsvlam niet volgen als zij door de kamer loopt. Zij 
roept vader erbij. Deze waarschuwt een bevriende arts. Wat zij 
beiden vrezen is een feit. Het kindje is blind. De opvoeding van dit 
kindje durven zij niet aan. Weer verliezen zij een kind. Hieruit 
ontstaat later de eenakter Het Kind. 

Later trekken zij naar Wijk aan Zee. De dorpsbewoners zijn 
vijandig. Die rooie journalist, die met dat gescheiden wijf hokt. 
De leveranciers spelen opnieuw een rol in het gezin Heijermans. 
Zij komen niet. De melkboer laat het afweten. En de bakker. En de 
slager. Boodschappe.n worden niet bezorgd. Twee mensen die een 
vrij huwelijk hebben, in hun gemeente. Godslasterlijk tuig. De 
zedenverwildering neemt met de dag toe door die rooie rakkers. 
Nette mensen trouwen. Even zijn mijn ouders radeloos. Tenslotte 
moet je eten. Met of zonder idealen. Dan plakt mijn vader 'het 
boterbriefje' op het raam. Nieuwsgierige dorpelingen komen kij-
ken. Marie Peers on Herman Heijermans zijn namelijk inmiddels 
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wel getrouwd. Nu komt de bakker. De slager. De melkboer. Ge-
trouwde mensen mogen wel eten in hun gemeente. Hieruit ont-
staan veel vlotte Falklandjes en Allerzielen. 

Ook voordat ik geboren was verricht vader de enorme stunt 
waarmee hij overal in Holland aandacht krijgt en het voor jaren in 
de pers verbruit. Over het algemeen heeft hij trouwens zelden een 
goede pers gehad. Hij gaf hier niet om. Bij de premiere had hij het 
gevoel, dat hij met zijn tank klaar was. Hij ging dan naar een vari-
eth, zat er de hele avond. Mijn moeder had de wacht in de pre-
mierezaal. Van haar verwachtte hij een eerlijk verslag van de 
avond. Het oordeel van het publiek was voor hem de basis van het 
succes. Sterk verankerd als hij was in wat men in zeer uitgebreide 
zin 'het yolk' zou kunnen en moeten noemen bleef hij onverschil-
lig voor de meneren die recenseerden. De grote stunt met Ahas-
uerus heeft hem volkomen van hun oordeel vervreemd. Het is z6 
gegaan. Tegen mijn moeder zei hij meer dan eens dat menig pro-
feet in eigen land niet wordt geeerd. In Holland helemaal met. In 
Holland kijkt men, of een bepaald project commerci8e waarde 
heeft. Men steekt niet graag geld in zaken, waar geen winst aan is. 
Hij kwam ook tot de conclusie, dat Holland van snobisme flauw-
valt, als er een buitenlandse kunstuiting plaatsvindt. Daar zijn to-
neelstuk Dora Kremer gevallen was als een baksteen besloot hij zich 
te wreken. Hij weet de val aan het feit, dat hij een Nederlander 
was. Ik moet hem hier tegenspreken. Ik vind zijn stuk Dora Kremer 
gewoon niet goed. Het was Heijermans in de kinderschoenen. Zo-
als ik ook zijn laatste stuk, De Vliegende Hollander, niet goed vond, 
dat kort voor zijn dood werd uitgefloten. Dat weet hij toen aan 
vijandige elementen. Hij was hierover zeer ontredderd. Hij kon 
zich niet voorstellen, dat er ook wel eens missers zouden kunnen 
zijn. Weet dan de oorzaak aan anderen dan zichzelf. Hij had een 
enorm zelfbewustzijn en vooral het gevoel een roeping te hebben, 
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een opdracht, al is hem nooit duidelijk geweest van wie die op-
dracht kwam. Zijn zelfbewustzijn was zijn kracht en zijn zwakte. 

Ahasverus was weer een conflict om het jodendom. Ditmaal 
speelt het stuk in het Rusland van die dagen. Tij dens de pogroms. 
Een jonge jood laat zich `schmatten' uit angst voor de vervolgin-
gen. Verbergt dit voor zijn ouders. Daaruit ontstaat de tragedie. 
Met Frans Mijnssen smeedt vader nu een komplot tegen de pers. 
Hij laat publiceren dat de eenakter geschreven is door een russische 
jood, die gevlucht is uit Rusland. Een soort Theodorakis dus. De 
jood heet Ivan Jelakovitch. Een jong, talentvol schrijver. De een-
akter wordt opgevoerd en krijgt denderende kritieken. De Rus 
wordt geprezen als een groot talent, een ontdekking. Mijn ouders 
en hun vriendenkring kronkelen zich van vreugde. Ik kan me 
voorstellen, dat er wat afgelachen is in die dagen. Er werd vaak bij 
ons onbedaarlijk gelachen om levensgrote satire. Levensechte sati-
re, zoals de geschiedenis van Ahasverus. Een dag later maakt vader 
bekend, dat hij, Herman Heijermans, de schrijver is. De pers is gif-
tig. De toneelschrijver is evenwel erkend. Zal erkend blijven, tot 
aan zijn dood en nog tot op heden. 

Inmiddels is Babbie ook verder gegaan op haar weg. Ze wil Ales 
leren begrijpen, wat er met Herman gebeurt. Het blijkt, dat ook zij 
kunstzinnige aanleg heeft. In 1947 ben ik lid van de geineenteraad 
van Amsterdam. Tijdens de raadsvergadering komt wethouder 
Van de Velde, sociaal-democratisch partijlid, naar mij toe en over-
handigt mij een tijdschrift. Het is De Notekraker, bijlage van Het 

Volk. Het jaartal van de uitgave is 1898. Wethouder Van de Velde 
heeft er een gedicht in aangestreept. Het is van mijn moeder. Het 
is goed van ritme, zuiver en eenvoudig van woordkeus. Het is een 
hymne op de arbeidersbeweging. 
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Het leek me noodzakelijk om een overzicht te geven uit het leven 
van mijn ouders voor mijn geboorte. Als ik, zoals Maeterlinck aan-
geeft in zijn prachtige stuk De Blauwe Vogel, behoord heb tot die 
ongeboren kindertjes, die vanuit het rijk van vader Tijd de gele-
genheid krijgen hun ouders uit te zoeken, dan moet ik zeggen dat 
de keus niet gek is geweest. lk heb gewacht, tot de ordinaire ar-
moede veranderd was in een betere stijl van armoede, die voor het 
image van Herman Heijermans aanvaardbaar was. Hij was niet 
meer de gesjochte kunstenaar uit de Pijp, hij pofte geen onsjes kaas 
en blikjes sardines meer. De detailhandelaar zat niet meer bij ons op 
de trap te wachten op zijn geld, zodat mijn ouders zich opgesloten 
voelden want ze dorsten niet Tangs hem heen naar buiten. Helaas, 
ik moet het zeggen, nu werd er in het groot gepoft, er waren nu 
vaak schulden die imposant waren. Zij pasten beter bij het image 
van de jonge schrijver dan het miezerig gepietepeuter in de eerste 
jaren van zijn schrijverschap. 

Er zullen mensen zijn die vragen, waarom schulden? Waarom 
kon Heijermans niet de tering naar de nering zetten? Lieve mensen, 
er was steeds meer tering dan nering. Als zijn stukken werden ge-
speeld, dan werden pas na een jaar, of nog later de auteursrechten 
betaald. Ook de uitgever betaalde pas na enige tijd. Een vast salaris 
had hij niet meer, sinds hij ontslag had genomen bij De Telegraaf 

Hij verdiende meer. Doch de tussenpozen waren te groot. En 
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kwam er geld binnen, dan was het verlangen naar een menswaar-
dige omgeving niet te onderdrukken. Te lang hadden mijn ouders 
geleden onder de druk van een benauwende armoede, zij wilder 
nu eens werkelijk wonen, in een behoorlijk huis, met goede meu-
belen. Toch deden ze alles in overleg. Mijn vader, die veel van an-
tiek hield, ging op zoek bij de vissers en boeren in de omgeving 
van Katwijk, waar ik geboren werd. Mijn moeder deed hetzelfde. 
Ze naaide haar kleren ook nu nog zelf, met wat duurdere stoffen. 
De huishouding deed ze niet meer alleen, ze had een dienstbode. 
Ze beheerde het huishoudgeld nog altijd met groot overleg. Doch 
de lacunes bleven. Al hield de toekomst grotere beloftes in. Toch 
heb ik, zolang mijn vader leefde, nooit meegemaakt dat er finan-
ciele zekerheid thuis heerste. 1k wende bier als kind aan, maar een 
belastingbiljet met een aanslag maakt me nu nog verschrikkelijk 
bang, al is er geen reden voor. Het blijft een traumatisch reageren. 
Dat zal ik niet meer kwijtraken. 

Mijn ouders hadden niet de losbolligheid die de smalende klein-
burger van de kunstenaar verwacht. Noch gebrek aan verant-
woordelijkheid. Je zou mijn ouders kunnen verwijten, dat ze er 
van hidden in een behoorlijk gemeubileerd huis te wonen. Dat ze 
ervan hielden een minimum van levenscomfort te hebben. Maar 
hadden zij daar niet even goed recht op als een ander? 

Mijn eerste herinnering aan vader is merkwaardig genoeg niet 
in het ouderlijk huis gesitueerd. Wij logeerden bij Henri Dekking, 
de romanschrijver. Winterkoninkje was een best-seller geworden. 
Mijn vader was erg bevriend met Henri Dekking, hoewel zij geen 
geestverwanten waren. Zo bevriend, dat ik de naam van zijn 
vrouw toegevoegd kreeg aan mijn voornamen. 1k werd Hermine 
Marie Leendert gedoopt. Ja, Leendert. Het heeft me nogal wat 
kopzorg gekost in mijn leven om uit te leggen waarom ik zo heet. 
Leendert was de naam van een andere beste vriend van Herman 
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Heijermans, de hoofdredacteur van een haagse courant Leendert 
van Dam. Vader beloonde zijn vrienden met deze vorm van hul-
diging. Zijn dochter mocht hun naam dragen. Het is dan ook geen 
uitzondering geweest, dat wij bij Henri Dekking in Rotterdam 
logeerden. Ik was toen nog geen vijf jaar, want met mijn vijfde 
jaar zijn wij naar Berlijn vertrokken. Het moment dat ik persoon-
lijk kennis maakte met vader herinner ik mij heel goed. We sliepen 
met zijn drieen in de logeerkamer van het rotterdamse huis. Ik in 
een wit-ijzeren bedje. Mijn ouders in een lits-jumeaux. 

Dat is jaren trouwens de gewoonte geweest, ook thuis. Vaak 
kwamen mijn ouders laat thuis, van een feest. Dan zag ik mijn 
moeder binnenkomen in haar avondtoilet, met haar prachtige blo-
te schouders. 1k zat dan rechtop in bed en vroeg om water. Vader 
maakte later het Falklandje Beetje Water naar aanleiding van mijn 
gewoonte om 's nachts getuigenis te geven van mijn droge keel. 
Hij bracht dan dat water, koel, helder water, met geduld opge-
vangen onder de kraan, tot het echt koel was. Vader had dan 
meestal een eigenaardige avondcombinatie aan. Hij hield met van 
de sfeer van uitgekiende chicerigheid, rok, smoking, hard plastron 
onder de smoking. Meestal greep hij iets uit de kast, terwijl mijn 
moeder al representeerde in de loge van een theater. Dan ver-
scheen hij in geklede jas en blauwe broek. In de loge gekomen 
vond hij zichzelf wat vreemd uitgedost. Dat drong wel tot hem 
door. Hij zei dan tegen moeder: `blijf in godsnaam zitten, ik blijf 
wel achter je staan, ik heb een blauwe broek aan.' Waarop mijn 
moeder, chic turend door een parelmoeren toneelkijker, met wit 
glace handschoenen tot aan haar mooie schouders geduldig bleef 
zitten. 

Die morgen in het huis van Henri Dekking werd ik wakker en 
riep: `Pappa, je dochter!!' 1k schijn dit altijd te hebben geroepen, 
toen ik klein was. Ik maak hieruit op, dat hij vaak in mijn bijzijn 
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over `zijn dochter' sprak. Ik heb dat overgenomen, wat hij zeer ap-
precieerde. Ik zag even later zijn gezicht boven mijn bedje. Twee 
grote bruine ogen, goudkleurig, zonnig. Glimlachend neemt hij 
mij uit bed. Ik word door moeder aangekleed. Mag naar beneden 
naar de Dekkings, naar tante Marie Dekking. Er zijn vier kinderen, 
of meer. Ik vind daar alles geweldig. Ik voel me helemaal opgeno-
men in hun gezin als wij kinderen in de rij voor de etenskast staan. 
We krijgen dan elk een theelepel groene poeder. Geconstipeerd of 
niet. Dit was traditie in huize Dekking. Ik had de eer als gelijke van 
de eigen kinderen to worden beschouwd. Mijn hele jeugd stond in 
het teken van de groene poeder. Naderhand kreeg ik van vader of 
moeder een lepeltje groene poeder, wanneer 'het potje' leeg bleef. 

Dat potje werd een schone traditie. Ik zat erop, als vader 's avonds 
aan het werk was. Hij, tikkend op de machine, ik, heel klein, met 
een boek omgekeerd op mijn schoot. Later, toen ik al wat kon le-
zen, was het Duizend en een Nacht. Ik kon en kan de verhaaltjes er-
uit dromen. Vooral die geschiedenis van die juffrouw, die trouwt 
met een `rijk jonkman'. Ze eet nauwelijks als er gegeten wordt. 
Haar echtgenoot is verontrust. Dan volgt hij haar, want hij heeft 
ontdekt, dat zij 's nachts opstaat en het huis verlaat. Hij ontdekt 
dat zij naar het kerkhof gaat, graven opent en lijkenvlees eet. Ik 
vind er als kind niets griezeligs aan, ik kan dit verhaal honderdmaal 
overlezen, op het potje. Ook krijg ik van vader de Don Quichotte, 

met de tekeningen van Dore. Verrukkelijke uitgave. Ik krijg ook 
Brehms Tierleben. Eindeloos aantal plaatjes, mooie vogels, prach-
tige leeuwen, kleurige kronkelende slangen. Heel stil draai ik de 
blad7ijden om. Vader mag het niet horen. Want hij moet me ver-
geten. Ik hoef dan nog niet naar bed. Soms zit ik een uur op het 
potje. De pijn van de rode ringen op mijn bips verdraag ik moedig. 
Moeder, die het naar bed brengen van mij aan hem heeft overge-
laten, merkt niet dat ik er nog niet in lig. Als hij eindelijk achter de 
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schrijfmachine vandaan komt doen we een spelletje. Hij maakt van 
mijn kleren die op een stoel naast mij liggen, een pop. Wij gaan nu 
die pop naar bed brengen. lk neem die pop in de arm en ga met 
hem naar de slaapkamer, waar wij met zijn drieen slapen. Het heet, 
de pop gaat naar bed. Maar ik ben het. Hij is dan nog niet klaar 
met mij. Hij zal me een sprookje vertellen. Zo heeft hij me eens 
het sprookje verteld van de kleine jongen, die sterren gaat pluk-
ken, zittend op een zwaan, die naar de hemel vliegt. Hij raakte be-
zield door dat idee. Daaruit ontstond Uitkomst. 

De grote zangeres Julia Culp vertelde me niet zo lang geleden 
nog dat zij vaak 's avonds op bezoek ging, Motzstrasse 6o, Berlijn, 
bij Herman Heijermans en zijn vrouw. Zij loopt dan zijn studeer-
kamer binnen, goede vrienden als mijn ouders en zij zijn. lk geloof 
trouwens dat zij een beetje verliefd was op vader. Zij ziet dan Her-
mine op het potje, die rustig blijft doorlezen. Kort voor haar dood, 
negenentachtig jaar oud, stelt ze mij aan haar kennissen voor: ik 
heb haar nog op het potje zien zitten, in de studeerkamer van haar 
vader. Ze bleefmij zien als de baby uit Berlijn. 

De tweede prille herinnering is het leven in de villa De Heraut 
aan de Badhuisweg in Scheveningen. De villa is er nog. Als ik er 
langs kom herinner ik mij duidelijk de wijze waarop het huis in 
mijn kinderjaren gemeubileerd was. De studeerkamer van vader, 
rood behang, bijzondere chinese platen. Het grote bureau-ministre 
waar vader aan werkte, de kleine tafel met de schrijfmachine. Er-
achter onze gemeenschappelijke slaapkamer. Vader die midden in 
de nacht opstaat en gloeilampjes naar de katten in de tuin gooit, 
vanwege het storende nachtconcert, dat zij maken. Het leven ziet 
er daar vrij rooskleurig uit. — Voor mijn geboorte hebben mijn 
ouders eens samen het plan gehad, een einde aan hun leven te ma-
ken. Zij gingen logeren in hotel Mille Colonnes (Mast). Op de lo-
geerkamers waren toen nog vulkacheLs. Vader zet de klep open en 
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verstopt de reten van de ramen, waardoor nog lucht kan binnen-
stromen. Zij gaan beiden op het bed liggen, in afwachting van de 
dood. Plotseling wordt er op de deur geklopt. Misschien, omdat 
zij onderbewust toch de dood wil ontvluchten, doet mijn moeder 
de deur open. Daar staat de schrijver Bernard Canter, die veertig 
gulden voor ze heeft opgehaald om ze te helpen. Mijn ouders ge-
ven hun zelfmoordplan op. Men vindt deze geschiedenis terug in 
Nirvana, een Falklandje. 

In de Heraut ziet het leven er wat rooskleuriger uit. De villa is 
comfortabel, er is zelfs een badkamer, luxe voor Nederland. In de 
suite beneden antieke meubelen, in de kelder een aparte afdeling 
voor de wijnen. In de gang boven, naast de slaap- en logeerkamer 
is er een lange plank getimmerd, waarop mijn speelgoed staat. Ik 
heb inmiddels zoveel cadeau gekregen van vaders vrienden, dat dit 
de enige oplossing is voor het opbergen. De gang grenst aan de 
studeerkamer van vader, en aan de andere kant is de muziekkamer 
van moeder. Tot onze gasten die vaak komen logeren behoort on-
kel Leopold. Het is de grote pianist Leopold Godowski. Zijn 
vrouw Frieda en hij zijn gasten, die het hele gezin met vreugde 
tegemoet ziet, ik niet in het minst. Hij heeft groot geduld voor het 
kleine meisje dat, terwijl hij zit te studeren, met haar fomuisje 
speelt. Ik zeg: 'onkel Leopold, ik ga nu eieren koken.' `Goed, mijn 
kind,' zegt hij terwijl hij moeilijke loopjes studeert, `ga jij maar 
eieren koken. Maar dan alsjeblieft heel hard.' Hij hoopt namelijk 
dat ik dan mijn mond wat langer zal houden. 

Ook Bernard Canter, die mijn ouders leven redde, is een graag 
geziene gast. Toch is er wat onenigheid tussen vader en hem. Ber-

nard Canter heeft een boek geschreven, Visser ter Haringvangst. 

Ook een best-seller van die dagen. Het beschrijft de treurige om-
standigheden van de hollandse vissers. Vader schrijft in dezelfde 
periode Op Hoop van Zegen. Bernard Canter is geneigd aan pla- 
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giaat te denken. Hij geeft daardoor blijk vader echt niet te kemien. 
Vader haatte plagiaat, zowel bij anderen als bij zichzelf. lk heb 
meegemaakt, toen was ik al een jaar of dertien, dat in Duitsland de 
schrijver Gustav Meyrink een roman publiceerde over een kunst-
mens, een robot. Het boek heette Der Golem. In diezelfde dagen 
schreef mijn vader een roman met een dergelijk onderwerp. Hij 

heeft deze roman verscheurd, omdat hij walgde van elke vorm van 
plagiaat en ook niet de schijn ervan wilde wekken. Maar soms lijkt 
het of een onderwerp in de ether zweeft, en dan met de antenne van 
de geest wordt opgevangen. 

Hoewel er dus wat onenigheid was tussen Bernard Canter en 
mijn vader bleven zij jaren vrienden. Bernard Canter vond ik, 
ouder geworden, in vele opzichten geniaal. Wel kon hij plotseling 
op een raadselachtige wijze doorslaan, zodat je het gevoel kreeg, 
dat hij op het randje van geestesgestoord was. Dan werd door ons 
allen het gesprek verbroken. Ik heb veel van oom Bernard gehou-
den. Het was een kleine, donkere man, zeer keurig gekleed. Hij 

droeg een bril, waarachter zwarte, sterke ogen scherp analyserend 
het leven bekeken. Hij behoorde tot degenen die vader openhartig 
de waarheid zeiden, als ze het niet met hem eens waren. 

Datzelfde was ook het geval met Is. Querido (oom Ies), die vanaf 
de Herautperiode tot aan waders dood verbonden was met Herman 

Heijermans. Oom Ies is voor mij van grote betekenis geweest. 
Zijn volkomen oprecht oordeel kwam vaak overeen met de visie 
die ik zelf op de situatie binnen de familie Heijermans had. Ook 
werd ik meer dan eens tot de orde geroepen door hem. Tussen 
vader en hem was er een soort Liebe-Hass binding. 

Tot de bezoekers van de villa De Heraut behoorde ook Henri de 
Vries, de knappe acteur, die Brand in de Jonge Jan heeft gecreeerd. 
Ook tussen vader en hem hing een lichte onenigheid. De inning 
van de auteursrechten was altijd het hete hangijzer, waaraan een 
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auteur zijn vingers brandde. Henri de Vries heeft de Brand in de 
Jonge Jan in vrijwel de hele wereld gespeeld. Hij droeg na een klei-
ne afkoopsom geen auteursrechten meer af. Wel kreeg vader op 
zijn vijftigste verjaardag alle linten van de kransen die Henri de 
Vries op zijn tournees ontvangen had. Vergaf mijn vader deze men-
sen op barmhartige wijze? 1k zou het zo niet willen zien. Ergens 
raakte hem dit gedoe niet zo. 

Heb ik als kind zoveel roem opgemerkt? Een kind merkt zoiets 
niet. Een kind leeft naast pappa en mamma, heeft beiden leren 
kennen vanaf de prilste herinnering en aanvaardt het geheel als 
iets gewoons. Het weet niet beter. Het weet niets van succes, van 
critici met vernietigende artikelen, van desillusie, van de pijn van 
mislukt streven, van vreugde om het erkennen. lk zag alleen de 
villa als een aangenaam nest. Vader boven aan het typen. Overdag 
met vader wandelen langs zee, klimmen over de duinen, vallen 
over de netten die de vissers to drogen hadden gelegd, het vrolijk 
kletsen beluisteren van de nettenboetsters, zwierende Schevening-
sters op de boulevard, arm in arm lopen door de smalle steegjes 
in het havengebied, kijken naar de haringvangst, zitten met vader 
op het strand. Hij houdt mijn hand vast, tuurt naar zee, onbe-
weeglijk, alleen de starende bruine ogen leven. Ook ik hou zo van 
de zee als hij, de zee, het strand, waar je speelt met je schop en em-
mertje, er klunst water over je voeten, het waait vinnig of de zon 
schijnt op je blote rug in je badpak. De badman kent je, en de con-
troleur van de strandstoelen, je bent de dochter van Heijermans, die 
Op Hoop van Zegen schreef, wat aanleiding gaf tot nauwkeurig op-
treden van de scheepsinspectie. De vissers weten het, ze houden 
van hem, ze houden ook van zijn vrouw en kind. Dit valt mij niet 
op, het is heel gewoon voor me. Vader is voor mij geen pappa, 
geen vader, ik heb hem Poeje gedoopt. Terwijl ik op het potje in 
zijn studeerkamer zat, in Scheveningen, in de Heraut. Ook dat 
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ogenblik herinner ik me precies. Het was een inval, die ik hem toe-
riep. Die hij, gewend aan invallen bij zijn dochter, direct aan-
vaardde. 

In de Heraut krijgt hij zijn eerste secretaresse. Ik herinner me alle 
secretaressen. De eerste was juffrouw Ebeling, een grijze dame met 
een bril. Een zeer precieze dame. Want hij was heel precies op zijn 
werk. Er mocht geen fout in de manuscripten voorkomen. Zelf 
was hij, als hij werkte, een ongelooflijke perfectionist. Elke secreta-
resse die van hem wegging, was eveneens perfectioniste geworden. 
Hij lies vele typevellen overtikken, tot de secretaresse feilloos be-
gon to werken. Sommige hadden hierom in het begin een hekel 
aan hem. Later waren ze dankbaar. 

Juffrouw Ebeling had veertien katten. Dat vond mijn vader bui-
tengewoon sympathiek. Zelf vereerde hij de kat. Om de gratie. 
Om de aristocratische terughouding. Om de onafhankelijkheid. 
Om de zelfverzekerdheid. Niet zonder kattenstudie is De Wilze 
Kater geschreven. Als anne journalist heeft vader al katten. Als 
Jonathan in De Mize Kater leverworst bij de kruidenier poft, zelf 
het eten uit de mond spaart voor zijn kater, is dat een herinnering 
aan de tijd in de Pijp, waar de acme journalist Heijermans hetzelfde 
deed. Bij juffrouw Ebeling gaan vader en ik wel eens op bezoek. 
Ik zit dan met een kat op mijn schoot, een kat achter mijn rug, tus-
sen mijn voeten schuifelt een kat, spinnend, kopjes gevend. Er 
pluist een staart op mijn schouder. Mijn vader brengt juffrouw 
Ebeling achterstallig salaris. Dat zij waardig ontvangt. Zoals ze ook 
een waardige secretaresse is, die begrijpt wie ze dient. 

De tweede secretaresse die ik mij herinner, zit in Berlijn achter de 
schrijfmachine in vaders studeerkamer. Het is juffrouw Kramer. 
De zuster van de acteur Folkert Kramer en de amsterdamse archi-
tect Kramer. Alle drie de Kramers zijn lang, blond, hebben dezelf-
de grijze, of misschien helderblauwe realistisch kijkende ogen. Juf- 
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frouw Kramer is een beste secretaresse. Zij was een vondst in Ber-

lijn, waar weinig nederlandse typisten aanwezig waren. Zij hoefde 

niet lang opgeleid te worden door Samuel Falkland, Herman 

Heijermans. Ze verhapte lange stukken ijverig, zeer snel, op de 

machine. Ze was wat koel, soms hooghartig. Herman Heijermans 

fronste daar zijn wenkbrauwen over. Hij was wel erg op haar ar-

beid gesteld. 1k heb me er altijd over verwonderd, dat hij ijsberend 

door de kamer boeken, stukken, Falklandjes kon dicteren, alsof hij 

deze van tevoren uit het hoofd had geleerd. Zonder enige aarzeling, 

zonder zich te vergissen, zonder een zin opnieuw te zeggen. Even 

bewust, alsof hij zelf aan de machine zat. Ik heb wel eens gepro-

beerd, nu, in 1972, te dicteren op geluidsband. Na twee zinnen ben 

ik de kluts kwijt. De sfeer kwijt. De compositie kwijt. Mijn ge-

dachten kwijt. Vader kende tegenover zijn secretaresse geen aarze-

ling. 

De derde secretaresse, die hij aannam toen wij uit Berlijn terug-

gekomen waren in Holland, was juffrouw Desplanque. Een aardig 

jong meisje, dat veel geduld had met mij als ik haar kwam onder-

breken. Zij was de dochter van een beroepsofficier. Zij kreeg de 

volledige `opleiding's 1k mocht van vader met haar mee naar de 

Oranjekazerne. 1k ben en was steeds nieuwsgierig als een kat. 1k 

vond deze tocht geweldig interessant. Want nu kende ik ook het 

soldatenleven, meende ik. 

De vierde secretaresse was juffrouw Dicky Wafelbakker. Zij had 

een Engeland-syndroom. Graag laste ze engelse woorden en op-

merkingen in een gesprek. Ze was vlot, vrolijk. Behalve zijn prive-

secretaresse was ze ook secretaresse op het kantoor van de Toneel-

vereniging, waar vader directeur was. Ze mopperde verschrikke-

lijk over de `opleidin.g'. Gaf zich tenslotte wel over, met tegenzin. 

Vader en zij mochten elkaar niet erg. Het was voor hem geen re-

den de binding te verbreken. Want ze was bruikbaar. 

78 



Zoals vader zijn arbeid zo correct mogelijk uitvoerde, uit eerbied 
voor zijn kunst, die hij als opdracht beschouwde, zo voerde mijn 
moeder in de Heraut haar taak als huisvrouw uit. Ze beschikte nu 
over een dienstbode die, overdag gekleed in blauw katoen, tegen de 
middagdis in het zwart, met een wit mutsje, ons eten binnenbracht. 

Bijzonder streng beheerde Babbie de financial. Niet omdat ze 
gierig was. Ze was bezeten van angst om de lacunes. Haar dienst-
boden hadden vaak een hekel aan haar, evenals sommige secreta-
ressen aan vader. Zij begrepen er niet veel van, deze meisj es. 
Heijermans woonde in een mooie villa, gemeubileerd met prach-
tige antiquiteiten. Hij was zo langzamerhand beroemd geworden. 
En die vrouw van hem zat urenlang achter de naaimachine om 
jurkjes te maken voor het kind, en ingewikkelde japonnen voor 
zichzelf. Want ingewikkeld waren die japonnen. Met strookjes, 
kantjes, pailletten, knoopjes, haakjes. Met een sleep, waarop weer 
strookjes, kantjes, lintjes. Met een hoge boord van bloemerige tule. 
En maar passen en meten, zich kronkelen voor de spiegel. Jaren-
lang heb ik moeder zo aan het werk gezien, met op elkaar geklem-
de lippen, die geroutineerd de spelden vasthielden, met een radertje 
waarmee ze de stof die op tafel lag, bewerkte. lk kreeg in de loop 
der jaren zo'n hekel aan dat gedoe, dat ik later altijd geweigerd heb 
mijn kleren zelf te maken. Zodat ik nu, terwijl ik meer dan `mid-
delbaar' ben, nog nauwelijks een draad in een naald krijg. De 
dienstboden begrepen er niets van. Als een man zo bekend is, zal 
hij toch veel geld verdienen. Maar die vrouw van hem was blijk-
baar pestgierig. 

Nog niet zo heel lang geleden, bij de honderdjarige herdenking 
van vaders geboortedag, kreeg ik een brief van een dienstbode, die 
bij mijn ouders had gediend in die dagen. De thee werd afgemeten, 
schreef ze me, we moesten een week met afgemeten thee in de keu-
ken doen, ook met de suiker was uw moeder zo gierig. We moch- 
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ten wel de eigen boterham smeren, maar moesten de hele week 
met een karig potje boter doen. Ik heb deze mevrouw, ze is nu ge-
trouwd, en vrij oud, geantwoord dat mijn moeder niet gierig was. 
Zij diende op haar -wijze de kunst, door vader het schrijven moge-
lijk te maken, opdat hij, met het gevoel dat er binnenshuis tenmin-
ste orde op taken werd gesteld, betrekkelijk onbevangen kon 
doorwerken. Daarbij moest er ook altijd rekening worden gehou-
den met mogelijke gasten. Meestal buitenlandse kunstenaars, Go-
dowsky, Carl Flesch, de grote violist. In het buitenland is een 
kunstenaar van niveau ook meestal wel een hoog niveau van beta-
ling gewend. Een Carl Flesch zou er niets van begrepen hebben, 
als hij op een bovenhuisje op de Ceintuurbaan door vader ontvan-
gen was. 

Natuurlijk werd mijn vader als socialist op de vingers getikt. In 
Holland vindt men nog steeds dat een socialist op een schoen en 
een slof door het leven moet gaan. De arbeider is arm, dus de vech-
ter voor de verworpenen der aarde dient het toonbeeld van mate-
rialistisch tekort te zijn. Tervvijl elke arbeider, zodra hij meer ver-
client, terecht zal kopen waar hij zin in heeft. Of het nu een auto, of 
een wasmachine is. Mocht Herman Heijermans alsjeblieft leven 
volgens het niveau dat hem toekwam als Nederlands eerste toned.- 
schrijver? Nog, in deze dagen, hoor ik meesmuilen wanneer een 
socialist eerste klasse reist. Zuur, hollands, burgerlijk gepietepeuter. 

Er is vastgesteld, o.a. door Job Pollman, dat vader het meest 
geschreven heeft van alle nederlandse schrijvers van zijn tijd. Nulla 

dies sine linea. Geen dag zonder geschreven regel. Wat zijn arbeid 
betreft had hij miljonair kunnen zijn. Vanaf het begin van zijn le-
yen tot aan zijn dood heeft hij zorgen gehad. En hoe. 

Dan te bedenken dat hij vanachter zijn schrijfmachine vocht voor 
de belangen van de vissers, de mijnwerkers, de turfstekers, de ge-
vangenen, de ongehuwde moeders, de arbeiders en de arbeiders- 
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beweging en tegen het militairisme, tegen de verschrompeling van 
geest der beknopte kleinburgers, tegen alle vorm van misbruikt 
kapitalisme, en voor de ouderen, voor de blinden in onze samen-
leving. Hij was achter dat schrijfmachientje eenzaam. Kreeg niet 
veel ruggesteun van de kameraden, veel vijandigheid. Bedreigin-
gen van andersdenkenden. Niet helemaal loos alarm. Soms was hij 
bang het lot van Jaures te ondergaan. Dat hij doodgeschoten zou 
worden. Daarom sliep hij altijd met een revolver naast zijn bed. 
Op het nachttafeltje. Ik kuste hem altijd goedendag, voor ik naar 
school ging. Hij lag dan meestal nog in bed. Omdat hij tot laat in 
de nacht werkte. Hij hield van de nacht en de stilte der rnidder-
nachtelijke uren. Ik was eraan gewend op het nachtkastje de grote 
revolver te zien. Naast zijn horloge. Ook dat vond ik als kind heel 
gewoon. 

Tot de gasten in de Heraut behoorde ook oom Charles Grelinger. 
De componist. Dagenlang logeerde hij bij ons. Dagenlang heb ik 
hem ontmoet op de gang, waar hij met bezield ritme heen en weer 
liep. Hij beklopte daarbij zijn hoofd met de achterkant van zijn 
haarborstel. Hij had ergens gelezen, dat de hoofdhuid beklopt 
moest worden, urenlang. Dat zou dan haar doen groeien op het 
kale hoofd. Oom Charles geloofde Merin. Tijdens het doffe boenk-
boenk op zijn hoofd componeerde hij. Hij had naam. Hij was zo 
ondernemend en progressief dat hij van Op Hoop van Zegen een 
opera wilde maken. Teksten van opera's zijn meestal om flauw te 
vallen van het lachen. Bladzijden kun je vullen met de nonsens, die 
madame Butterfly en Pinkerton, haar lief, tegen elkaar zeggen 
(zingen). Niet alleen zijn die teksten, geschreven in de ouderwetse 
boekentaal, bovendien moeten ze zich aanpassen aan de muziek. 
Hetzelfde in La Boheme, Tosca. Ik heb weleens zitten schudden van 
de lach in mijn loge, als ik aan de hand van de tekst een sterfscene 
volgde. Ook de Wagneropera's zijn malle kluchten. Het is geloof 
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ik in de Nibelungen, dat de walkuren in wolken, op decorpaarden 
het toneel binnenwapperen met JOEHOEHOEHOE, JOEHOEHOEHOE 

als tekst. Tranen heb ik erom gelachen. 
Charles Grelinger nu dorst Op Hoop van Zegen in de oorspronke-

lijke tekst aan met muziek. De vorige generatie zat te lachen in de 
zaal, als Geert, tenor, met melodieuze uithalen, begeleid door in-
drukwekkende akkoorden zong : 'en wij, wij kunnen verrekken, en 
wij, wij kunnen verrekken...' Als de reder tegen Kniertje zong met 
zijn milde bariton: Tom erin, maar doe het hekje achter je dicht.' 
Of als Knier, bedeesde alt, zong : `I.J zal wel geen visser trouwen, 
juffrouw, maar het is droevig, God zo droevig, dat ze wat je lief 
heb gehad op 'n plank sjorre, met een stuk zeildoek erom, en een 
steen erin. Driemaal om de grote mast, en dan, een, twee, drie... 
in Gods naam. De vis wordt duur betaald.' 

De muziek schijnt goed te zijn geweest. Heel vaak speelde moe-
der vooral het intermezzo voor ons. Jammer genoeg is de parti-
tuur weggeraakt. lk heb zo het idee dat de opera nu wel gewaar-
deerd zou worden. Toentertijd was het een experiment dat tot een 
`succes d'estime' werd. 

En toen kwamen er weer een nieuwe oom en tante in de Heraut. 
Je had toen in Scheveningen een aangenaam strandleven. Meneer 
en mevrouw in strandstoelen. Mevrouw met een parasol tegen de 
zon, want zon was slecht voor de huid. Rechtop gezeten, onder-
steund door te veel corset, babbelden de dames minzaam met el-
kaar, spraken de mannen over zaken. Geserreerde clubjes Hage-
naars soms, die elite demonstreerden. Smalle lipjes, die achter voi-
les overbodigheden lispelden. Ook mijn ouders hadden een clubje 
dat zich bezighield met turen in zee, uit elkaars bonbonzakjes snoe-
pen en groene, gele, oranje limonade uit grote glazen slurpen door 
een rietje. Mijn nieuwe oom en tante heetten Fritz. Oom Daan 
Fritz en tante Gon Fritz. Hij was om te zien een Engelsman, met 
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een klein, keurig verzorgd snorretje en opvallend naleve, blauwe 
ogen. Hij keek je altijd aan of hij zich wilde verontschuldigen voor 
zijn domme bestaan. Ik vond hem een heel lieve vrolijke oom, die 
bovendien graag met mij speelde, waarbij hij gemakkelijk de ge-
neratiekloof overbrugde. Zij hadden een zoontje, waarmee ik 
eveneens graag speelde, Jantje. Oom Daan was een beursman. Niet 
van heel grote allure. Hij was een bekwaam vakman, haalde zijn 
broodje op redelijke wijze op. Vader mocht hem graag. Vader had 
de gewoonte om iedereen te interviewen over zijn dagelijkse le-
yen. Als een yak hem interesseerde vroeg hij honderduit. Hij deed 
dit uit psychologische nieuwsgierigheid. Later doemde het geheel 
weer bij hem op als hij aan het werk was. Zo kende hij de yak-
termen van de vissers, de mijnwerkers, de politie. De Moord in de 

Trein, een van zijn laatste werken, was een detectiveroman. Gezel-
lig kletsend, zat hij de mensen te beluisteren. Toch was hij zelden 
zo praatgraag. Meestal was het het bewijs dat hij iemand op prijs 
stelde. 

Moeder sloot vriendschap met tante Gon. Over het algemeen 
was ze graag bereid vriendschap te sluiten met mensen, die door 
mijn vader sympathiek werden gevonden. Ook trachtte ze vaak te 
bemiddelen. Zoals de moeder in Eva Bonheur. Hij heeft haar daarin 
als zijn voorbeeld genomen. Ze had dan een eigenaardig tremolo 
in haar stem. Tom nou, Lies, moeten we kwade vrienden blijven, 
het leven is zo kort, kom nou, meid, geef me nou maar een zoen, 
zullen we er niet meer over spreken? Maar dan echt niet meer, 
hoor. Niet meer nakaarten. Geef me nou maar een pakkerd.' Veel 
problemen heeft mijn moeder met deze zinnetjes opgelost. Met 
tante Gon was er nets op te lossen. Het was alleen een strand-
vriendschap, die zeer lang zou duren. Het eerste onderwerp van 
gesprek tussen de vrouwen was de huishouding. In geen land ter 
wereld voeren vrouwen zulke lange gesprekken over de huishou- 
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ding als in Nederland. Hoe knapper zij de was, het wrijven van de 
meubelen, het wassen van de vitrage, het strijken van een over-
hemd met elkaar weten te analyseren, hoe meer respect zij voor 
elkaar hebben. Mijn moeder kon met voldoening zeggen: `Gon is 
een goede huisvrouw.' Ze voelde zich er zelf door geschraagd. Was 
vader niet bijzonder trots als de meubelen glommen, het huis naar 
boenwas rook en zijn bibliotheek tijdens zijn afwezigheid volko-
men stofvrij was gemaakt door het uit het raam kloppen van zijn 
boeken? Boek na boek, tegen elkaar slaan, een hels werk, dat mijn 
moeder onverbiddelijk volbracht met een doek om het hoofd, 
vuurrode wangen van inspanning. Mijn vader had op zijn bureau 
een plaatje, dat hij zelf gedrukt had in een snort drukkerij-auto-
maat. Daarop had hij de spreuk afgedrukt : WAS WIR KLAR WOLLEN 

IST UNSER. Wat je echt helder wil, gelukt. Ook mijn moeder 
scheen bezeten van dat devies, als ze de honderden boeken be-
werkte. 

Haar gesprekken met tante Gon gingen dus over de huishouding. 
Moeder had ook het idee, dat ze daarin geheel thuis was, voor nie-
mand hoefde onder te doen. Dat was niet altijd het geval met in-
tellectuele vrienden. Tante Gon, mooi, slank, elegant, wespentaille 
als verworvenheid van de chique vrouw, was een voorbeeldige 
huisvrouw. Ze ging zover dat oom Daan alleen in de keuken een 
sigaar mocht opsteken, vanwege de vitrages in de huiskamer en de 
salon. Ze keek bijzonder misprijzend, als mijn vader daar wel een 
sigaar opstak. Maar hij Meld van plagen. Kreeg dan zijn ironische 
ogen, bestudeerde de uitwerking van zijn inval. 

In Berlijn was ik eens met hem in een Konditorei. Naast ons aan 
het tafeltje zat een verliefd paar. Op onze tafel stond een schaal met 
gebakjes. Deze schalen werden meestal aan anderen doorgegeven. 
Mijn vader opende een Berliner Bol en vulde deze met de mos-
terd-uit-potje, op onze tafel. Wij, vader en ik, wachtten geduldig 
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wat er zou gebeuren. 1k ging zo op in het spel dat ik er rode wan-
gen van kreeg. Het benauwd had. De Berliner Bollen kwamen te-
recht op de schoteltjes van de geliefden. Daarna het merkwaardige. 
Er gebeurde niets. Zij lepelden rustig de bol op. 1k ben er nog niet 
van bekomen, dat ze het niet gemerkt hebben. Vader was erg te-
leurgesteld. 

Natuurlijk kwamen oom Dun en tante Gon in de Heraut. Zij 
kwamen uit een heel andere wereld dan mijn ouders. Oom Daan 
had een grote bewondering voor vader. Maar zag ook het finan-
cieel getob. Had al heel gauw ontdekt, dat vader een stille droom 
had die hij zelf niet graag uitsprak. Wij kenden die droom allen. 
Hij hoopte eens iets te kunnen doen, waardoor hij ineens zoveel 
geld zou hebben dat hij rustig zou kunnen doorwerken. Zonder 
zorgen. Of dat er eens iemand zou zijn, die hem zou helpen met een 
bedrag, zodat hij jaren rust zou hebben. Wij kennen dat in deze 
dagen als een vorm van subsidie. In die dagen was er geen subsidie, 
geen bijstand, geen enkele bron, waar de kunstenaar uit kon put-
ten. Ies Querido was op dat gebied bevoorrecht boven. vader. Een 
groep mensen had zich verenigd om oom Ies een toelage te ver-
schaffen. Vader heeft herhaaldelijk geprobeerd een vaste toelage te 
krijgen, zelfs zo mogelijk met zijn auteursrechten als onderpand. 
Het is hem niet gelukt. 

Waarom speculeer je niet?' had oom Daan gevraagd. `Zal ik wat 
effecten kopen op de beurs? Er is op het ogenblik een sterke hausse 
in de American Steels.' Misschien heetten ze anders, what is in a 
name? Weer doemde de droom op, van ineens geld te hebben, de 
schulden te kunnen betalen, rust te hebben. Geen rotbrieven van 
schuldeisers, die zo pinnig maanden, dat hij niet achter de schrijf-
machine kon goon zitten, afgeleid als hij was. Wat een zaligheid 
zou dat zijn. Vader ging speculeren. Er was inderdaad een enorme 

hausse. Het geld stroomde binnen. We waren allen dronken van 
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plezier. Ook de vrienden. De familie Heijermans was gastvrijer 
dan ooit. Er werden kleren gekocht, echte kleren, duur, bij de 
Bonneterie. Voor moeder. En voor mij. De Heraut werd een fees-
telijk interieur voor zorgeloze mensen. Oom Daan was nog meer 
welkom dan anders. Moeder werd lid van het Kurhaus. Ze kocht 
een vleugel, waarop onkel Leopold met nog meer genoegen musi-
ceerde. Oom Charles tikte er het ritme bij met zijn omgekeerde 
borstel op het blanke achterhoofd. Het was allemaal fleurig, onge-
kend levensblij. Tot oom Daan verkeerd adviseerde. Op een be-
paald moment had mijn vader de effecten moeten verkopen, want 
zij zakten. Hij deed het niet, op advies van oom Daan. En toen ging 
het weer even snel bergafwaarts, als tevoren bergopwaarts. De 
stemming daalde. De ongerustheid kwam weer opdoemen. Moe-
der werd weer zuinig. De dienstboden keken weer wat sip naar de 
afgemeten lepeltjes thee en suiker. Voor gasten werd weer gepoft. 
De wijnkelder werd leeg. Vader melancholiek. En zag in tranen 
zijn vreugden tanen. 

Intussen werd het kind niet verwaarloosd. Keurig iedere dag in 
het badje gestopt, de oortjes gecontroleerd, op het potje gezet, het 
spel bewaakt. Wat er ook gebeurde in huis, wie er ook op visite 
was. Dit heeft jaren geduurd. De zelfspot hierover vinden we te-
rug in de eenakter Het Kamerschut. Het gezin in die eenakter heeft 
een baby. De baby mag nooit alleen zijn. Dan zou er wat kunnen 
gebeuren. God weet wat. Misschien de boze wolf. Je kunt niet we-
ten. De baby ligt in de huiskamer achter een kamerschut. Niemand 
mag er dichtbij. Vanwege de infectie. Bacteri8n mermen immers 
roekeloos rond. Op weg naar slijmvliezen. Iedereen die het kind 
wil zien, moet op een stoel voor het kamerschut en vandaar er-
overheen kijken. De vader: mot 'r benen zien, kolossaal. En 
'n dijen, kolossaal. Heb ik nog nooit bij een kind gezien.' Dat ging 
dus over mijn dijen. Ik was toen nog geen negen maanden. De 
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dialoog in dit eenaktertje is daarbij praktisch authentiek. 
De Droomelot-dochter in De Schone Slaapster zegt: 'Dan stap ik 

met je mee, waarheen je wilt.' In De Opgaande Zon is de band tus-
sen vader en dochter van een niet te breken saamhorigheid. Ook 
in Eva Bonheur is de dochter onwrikbaar verbonden aan de ouders. 
Ik ben ervan overtuigd, dat hij van mij eenzelfde houding heeft 
verwacht. Het was ook zijn Idealstellung' van de jonge vrouw. 
Eduard Verkade zei eens tegen mij : `Uw vader zet u onder een 
stolp alsof u een mooi insekt bent en kijkt ernaar.' Dit is waar. Hij 

hield er geen rekening mee, dat ik mij op mijn wijze ontpoppen 
wilde. 

In de Heraut had ik er nog geen last van. Verwende hij mij? On-
tegenzeglijk. Ben ik een verwend kind geworden? Zeer zeker niet. 
Zelf greep hij of en toe in, als de overdaad voor het kind te groot 
werd. De ontelbare dozen bonbons werden weggesloten. Voor het 
naar bed gaan kreeg ik er eentje. Als ik gevallen was legde hij er 
eentje op de blauwe plek. Mijn speelgoed lag op de plank in de 
gang. Ik kreeg het speelgoed, dat ik die dag begeerde. Maar moest 
dat ook uitspelen. Ik mocht het niet na een halfuur opgeven. Och, 
dat fornuisje. Er waren echte pannetjes op. Ik was dagelijks uren-
lang in de keuken omdat ik de arbeid van de meisjes trachtte te ver-
lichten op mijn wijze. Ik hielp met koperpoetsen, aardappelen 
schillen, zodat de meisjes dubbel werk hadden, maar ik hield 
meestal nogal van ze, dus was ik niet weg te slaan. Zo bleefik in de 
keuken tot het eten werd gekookt. Heb ik niet al verteld dat mijn 
moeder gehakt zeer voordelig, zeer voedzaam en zeer gezond 
vond? Gehakt ontbrak ook niet in de Heraut. Alle Internationale 
kunstenaars die in de Heraut logeerden, hebben ervan geproefd. 
Is het een wonder dat het de prelude werd van mijn nu wel erken-
de kookkunst? Daarbij nam ik zelf initiatief, zonder voorkennis 
van mijn ouders. Ik ging 's morgens met vader mee, vissen op de 
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scheveningse pier. Toen nog niet een dolle, amerikaanse commer-
cie-boel zoals nu. Er hingen schepnetten die, na betaling, eigen-
handig bediend konden worden. Dan in zee plensden, wat golven-
kabbelin.g veroorzaakten, lekker om naar te kijken als je vijf jaar 
bent. Vader deed dat iedere dag. Hij was om zo te zeggen zee-
sportvisser. De vis werd hier niet zeer duur betaald, het kostte een 
kwartje. Bovendien werd de vis nog schoongemaakt in de vistent. 
Ook voor een kwartje. De schoonmaker behandelde de schriele 
botjes, door vader gevangen, uiterst nauwkeurig. Soros gilden de 
vissen, tot mijn ontzetting. Dat was het grapje an de schoonma-
ker, die dat binnensbuiks deed. Ik geloofde erin. Ik vond het lekker 
griezelig. Hij had dat voor de dochter an de grote Heijermans 
over. Tot slot kreeg ik een emmertje met zeewater, waarin wat 
bliekjes. Meestal gooide moeder die dan wel weg. Eenmaal heb ik 
ze stiekem gehouden. Ik maakte er gehakt van. Mijn intrede in het 
nederlandse huisvrouwenleven. Vader zette het fornuisje op de 
plank. Een dag later hing er een ondraaglijke stank in huis. leder-
een ging zoeken, waar die vandaan kwam. Mijn ouders liepen als 
jachthonden door het huis, snuivend, snuffend. In de buurt van de 
plank hing de meeste stank. Hoe komt het kind in godsnaam op 
het idee? vroeg vader zich af, toen hij de pannetjes van mijn for-
nuis gereinigd had. 

Ik geloof, dat ik in mijn kinderjaren heb ingezien, dat mijn ou-
ders redelijk in hun eisen waren. Dat zij probeerden met inzicht te 
handelen. Ook ben ik van mening, dat ieder mens een vicieuze 
cirkel is, waar hij niet uit kan treden. Ik zag mijn ouders als vici-
euze cirkels van hun eigen wezen. Ze kunnen niet anders geweest 
zijn dan ze waren. Dus wist ik, hoe ze reageerden. Ik wist, hoever 
ik kon gaan. Er was zelden een grote moeilijkheid tussen ons, zo 
lang ik bij hen was. Na de echtscheiding van mijn ouders zei Que-
rido tegen mij : 'Het gekke is, als je nu bij je vader bent, sped je je 
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12 Vader op zijn liefst (1909). 



13 Vaders grote vrind in Berlijn, dr. Paul Lindau, dramaturg van een voor- 
aanstaand theater in die stad. 



14 Onkel Paul, zijn vriendin tante Toni von Seeertiz, en zoon Hans Lindau. 



15 Herrenabend bit Onkel Paul —de kultuurdragers van Duitsland ( +1910). 
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moeder, en bij je moeder sped je je vader. Dat merk je met.' Toen 
hij me dat gezegd had, begon ik het wel te merken. Als klein meis-
je voelde ik ook vaak de achtergrond van een niet rechtvaardige 
berisping. Als vader door het huis ijsbeerde, wanhopig omdat hij 
geen onderwerp voor een Falklandje wist, en dat kon gebeuren, 
omdat er elke zaterdag een nieuw Falklandje in het Handelsblad 
verscheen, dan was hij niet te genieten. Hij ging dan zo ver, dat hij 
tegen moeder zei : `Babbie, weet jij nu niks?' Want hij was gewend, 
dat moeder dan iets uit haar jeugd zag opdoemen, wat misschien 

geschikt zou zijn. Soms wist ook zij geen raad. Ik ging de familie 
maar uit de weg. Als medewerkster van het team was mijn taak : 
niet aanwezig te lijken. 

Wel aanwezig ben ik bij de nieuwe kennismaking op het Kur-
hausterras in Scheveningen. Een kennismaking die een enorme in-
vloed op het leven van mijn ouders zal hebben. Het was de ken-
nismaking met oom Jozef Malkin en tante Lies Malkin. Oom Jozef 
is een Rus. Hij is cellist in het Kurhausorkest, een zeer goede, die 
op de nominatie staat om als eerste cellist benoemd te worden bij 
het Berlijns Philharmonisch Orkest. Hij is getrouwd met een ge-
fortuneerde hollandse vrouw. Zij is familie van de schrijver Henri 
van Boven. Hij is klein, elegant, glanzende zwarte krullen. Mooie 
handjes, die vliegensvlug cello spelen. Hoe vaak heb ik hem niet 
zien en horen studeren. Hij was met zijn cello vergroeid, alsof hij 
ermee op de wereld was gekomen. Vanaf de eerste dag noemde hij 
mij Miepertje-Piepertje-Doperwtje. Hij zei dit met de russische r, 
heel vlug, alsof het een voorgeschreven ritus was. Mijn al door vele 
ooms en tantes in liefde bevolkte hart sloot ook hem in. Evenals 
tante Lies, zijn vrouw. Zij was groot, had heel diepe, ondoorgron-
delijke zwarte ogen en mooi opgekapt zwart haar. In een oneindig 
aantal stemmingen zag ik haar ogen oplichten, of wegduisteren. 
Personeel was bang voor haar. Als we later inkopen met haar gin- 
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gen doen in een groot duits warenhuis, keken de verkoopsters haar 
schichtig aan, als ze alleen al met haar ogen ontstemming toonde 
over gebrek aan service. Ze was altijd heel mooi gekleed. Had 
prachtige avondjaponnen, van de mooiste stoffen. Maar ze hield 
niet van uitgaan. Nauwelijks was ze in beweging te brengen, als 
haar man concerteerde. Direct gaf ze blijk van genegenheid voor 
Herman Heijermans en zijn vrouw. Het was niet uit snobisme, het 
had eerder iets van lui, lekker thuis zijn, bij vrienden die het haar 
niet al te moeilijk maakten. Mijn moeder omringde haar met grote 
zorgen, want ze vond, dat tante Lies tekort kwam. Tante Lies wist 
de schijn te wekken dat het zo was. `Ach kind, en wat moet ik met 
die uitnodiging? lk moet me weer verkleden, en ik ben al zo moe, 
ik blijfliever in je tuintje zitten, laten we kletsen bij wat witte wijn, 
Jozefkomt er op het podium ook wel zonder mij uit, hoe vaak heb 
ik niet al geluisterd naar het concert van Haydn, hij speelt het 
machtig, ook als ik er niet bij ben.' 

Dan ging ze in een luie stoel achter de rododendrons in onze tuin 
zitten. Die rododendrons. De trots van vader. Hij besproeide ze 
's avonds persoonlijk, voor het potje, en na het eten. Het waren 
mooie grote struiken, vol bloemen. Als ik ergens rododendrons 
zie, doemt de Heraut in yolk glorie in me op. Met het kippenhok 
in de achtertuin. Vader hield dolgraag kippen. Ook tijdens zijn 
tweede huwelijk was er een kippenhok in de tuin, waar hij zich blij 
als een kind mee bezig hield. Vaak zaten Jantje Fritz en ik op het 
kippenhok bij de Heraut. Want daar kropen rupsen rond, die ik 
prachtig vond, maar waarvoor ik ook bang was. Rupsen met 
mooie, kleurige bontjasjes. lk mocht ze van vader niet aanraken. 
lk zou het ook voor geen goud gedaan hebben. Als tante Lies ach-
ter de rododendrons zat en mijn moeder naast haar, ontspon zich 
een vriendelijk gebabbel. lk had steeds toch wel een gevoel dat 
tante Lies wat neerbuigend was, als dromerige incognito-vorstin. 
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Zij vond dat ze eigenlijk beneden haar niveau was getrouwd met 
de intelligente, begaafde cellist. Ook hem kon ze terechtwijzen met 
alleen een schaduw in haar zwart-fluwelen. ogee. Dan bond ook hij 
in, zonder veel nederigheid, wel wat voorzichtiger. Zij nodigden 
ons uit voor etentjes, natuurlijk ook met Miepertje-Piepertje-Dop-
erwtje erbij. Er waren dagen dat Godowsky in huis studeerde, 
Grelinger componeerde, Malkin cello speelde, Heijermans schreef, 
Babbie kookte, juffrouw Ebeling typte, de dienstbode aardappels 
schilde en het kind met een grote imitatiesprinkhaan door het huis 
wandelde, de sprinkhaan op wieltjes. Speelgoed, waar ik jaren dol 
op was. Een cadeau van onkel Leopold Godowsky. Mijn vader had 
een kastje ingericht. Dat hing tegen de muur. Daarin had hij alle 
kostb are cadeaus gedaan, die ik van de vrienden had gekregen. 
Zoals zilveren bekertjes, armbandjes, servetringen, leuke doosjes, 
andere dure speeltjes. Helaas weet ik niet waar dit allemaal geble-
ven is. 

De Malkin zouden dus naar Berlijn vertrekken. Voorgoed. Mijn 
ouders vonden dit echt droef. Het afscheid zou zeer moeilijk zijn 
voor ons alien. Toen zei tante Lies tegen vader: Waarom ga je 
niet ook naar Berlijn?' Ze raakte hierbij een zeer gevoelige snaar. 
Hij had steeds het gevoel, dat hij in Nederland niet de kansen 
kreeg, die hij meende te moeten hebben. Hij wist, dat hij meer zijn 
vleugels zou kunnen uitslaan in het buitenland. In Frankrijk was 
Op Hoop van Zegen opgevoerd. Het was een eigenaardig avontuur 
geworden. De schrijver, moe na de lange reis, was in zijn hotelka-
mer in slaap gevallen en werd pas de volgende morgen wakker. 
Toen kon hij de vriendelijke recensies lezen. Parijs trok hem ove-
rigens niet. Hij vond de Fransen decadent en te chauvinistisch. 
Engeland trok hem ook niet. Daar was The Ghetto opgevoerd en. 
gevallen. Volgens vader was het een allerzotste voorstelling ge-
weest. Het stuk speelt zich of in een joodse wijk van een. nederlan.d- 
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se stad. In Engeland had de regisseur de joodse Nederlanders in 
visserskostuum gestoken. Vader had niet de minste inspraak. Daar 
de auteursrechten niet verzekerd waren in die dagen mocht hij blij 
zijn als hij geld kreeg en daarmee basta. De toenmalige pries van. 
Wales zat in de zaal. Begreep niets van wat zich op het toned af-
speelde. De hoofdrolspeelster was een goede vriendin van hem, 
dat was het voornaamste. Na afloop zei hij geeuwend : 'The Ghetto 
is very dull.' Natuurlijk werd het stuk al heel gauw afgevoerd na 
kritiek van deze autoriteit. Op de repetities hadden zich ook al ver-
schrikkelijke dingen afgespeeld. Rosa springt in de oorspronkelijke 
versie in het water, als ze belaagd wordt door de familie. Hier dus 
alweer de vijandige familie, die veel kapot maakt van wat de zoon 
opbouwt. De Engelsen wilden een happy ending. Er werd naar-
stig naar gezocht. Op het laatst viel een van de hoofdrolspelers op 
de knieen voor het voetlicht en smeekte met gevouwen. handen: 
`0, Heer, geef ons een bevredigend slot.' Waarmee weer bewezen 
is, dat Engelsen meesters zijn in zelfspot. 

Dit was allemaal gebeurd voor mijn geboorte. Ik weet het, om-
dat mijn ouders bier graag over spraken. 

De gedachte om voorgoed naar Berlijn te vertrekken boeide mijn 
vader ongemeen. De premiere van een van zijn stukken had hij er 
al meegemaakt. Ook hieraan waren grappige herinneringen ver-
bonden. Behalve zijn ernstig en verantwoordelijk leven als schrij-
ver scheen hij ook altijd in de geest te leven van Samuel Falkland, 
zijn eeuwige metgezel. De dingen om hem heen namen soms een 
vreemde keer, zorgden voor de stof voor de lichtvoetige Falkland, 
kleine snapshots van dagelijkse gebeurtenissen. Emil Ludwig heeft 
het in zijn biografie van Goethe, over 'der Genius' die het leven van 
een schrijver beinvloedt, waardoor er interessante wendingen zijn 
die ver buiten het `gewone' vallen. Als ik het leven van mijn vader 
bekijk, dan vind ik veel waars in wat Ludwig zegt. De onmogelijke 
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geschiedenis in de Pijp, waarbij het ging om hem en zijn liefste, de 
eigenaardige wending na het faillissement, de zonderlinge ontmoe-
tingen die hij had, ik kreeg vaak de indruk dat alles bij hem anders 
was dan bij anderen, en dat dit zijn schrijversmogelijkheid heel in-
tens en heel abrupt naar voren bracht. 

Mijn moeder vertelt mij, dat mijn tante van het Buitenhof, mijn 
echte tante, haar juwelen wil lenen om de reis naar Duitsland moge-
lijk te maken, want mijn moeder heeft geen avondtoilet en zo kun 
je je in Berlijn niet vertonen. Mijn moeder aanvaardt dit voorstel, 
hetgeen een kwelling voor haar wordt. Onderweg leeft ze in dui-
zend angsten om het kostbare bezit van tante. Ze tast naar haar 
oren of de hangers er nog hangen, ze tast naar haar hats, of ze de 
kostbare ketting nog om heeft, ze houdt haar handen gevouwen, 
om de ringen niet te verliezen. In Berlijn, in het hotel, gaat ze naar 
de w.c. en is plotseling de ringen kwijt en de armbanden. Bleek 
van schrik alarmeert ze de recherche. Het blijkt, dat ze, zenuw-
achtig als ze is op dat moment, de juwelen al voor het handenwas-
sen in haar tasje heeft gedaan. De beloning voor schrik en ellende 
was voor haar, dat de Berlijners de volgende uitspraak over haar 
deden : `Wat een eenvoudige en charmante vrouw. Wat een goede 
smaak, dat ze op die eenvoudige japon toch nog enkele kostbare 
juwelen draagt.' 

Goed, dat was allemaal wat zenuwachtig en vooral onwennig. 
Toch werd Herman Heijermans bijzonder prettig ontvangen in 
Berlijn. Veel scheen men van hem te weten en te verwachten. Men 
liet dat dan ook duidelijk blijken. Hij werd overal bij de groten van 
Berlijn op het gebied van de cultuur uitgenodigd met zijn vrouw. 
Het was Herr Schriftsteller voor en na. De man die in Holland 
eerst de grote vernederingen na zijn faillissement had ondergaan, 
die wat geld betreft ahijd leefde op een vulkaan, die de volledige 
verschrikking van een bekrompen burgerdom had beleefd in de 
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gruwelijke Pijpperiode, deze man bloeide op bij de huldigingen 
van het culturele en het sociaal-democratische Berlijn. Want ook 
zijn socialistische vrienden kwamen hem met open armen tege-
moet. Het naief-komische, dat avontuur met de juwelen, en het 
grootse hadden zich weer vermengd, zodat de schrijver zich weer 
gegrepen voelde, geschraagd, na de berlijnse reis. 

En nu zei tante Lies, enige jaren later, `waarom ga je ook niet naar 
Berlijn?' Mijn ouders waren wat stil, toen zij op antwoord wacht-
te. Er was toch immers geen geld. Er was geen geld voor de reis, 
voor de verhuizing, voor het inrichten van een huis in Berlijn. Men 
kende daar de armoestatus niet, waarin sommige nederlandse 
kunstenaars leefden. Iemand als vader behoorde volgens hun idee 
tot belangrijk nederlands cultuur-establishment. De kunstenaar op 
`mu schoen en een slof' was in hun midden betrekkelijk onbekend. 
Als het er zo een was, dan had hij blijkbaar geen capaciteiten. Mijn 
ouders wilden de hele wereld omarmen maar hier was geen oplos-
sing. Zelfs een voorschot op auteursrechten bracht bier geen uit-
komst. 

Welke uitgever zou een dergelijke som overhebben voor de jon-
ge schrijver die bovendien nog als een rooie rakker bekend stond? 
Was Kamertjeszonde een best-seller geworden, dan kwam dat vol-
gens de uitgevers hoofdzakelijk door de gewaagde vorm van 
schrijven die op het randje van pornografie was. 

En die best-seller had wel wat geld opgebracht, maar je moest als 
uitgever toch op je hoede zijn. Dora Kremer was gevallen, Ahasve-

rus als eenakter was geen groot kassucces, evenmin als Ghetto. Het 

Zevende Gebod ging wel, Op Hoop van Zegen was vanaf het begin 
tot op heden een kassucces. Het Pantser, zo propagandistisch anti-
militaristisch dat legerautoriteiten openlijk in verzet kwamen, was 
ook niet bepaald een bron van inkomen. Schakels beloofde veel en 
werd een kassucces, tot op heden. Er waren nog wel meer pre- 
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mieres geweest. Toch was er te veel voorschot opgenomen, de 
financial waren in de war, de vulkaan bleef broddelen en blubbe-
ren, een uitbarsting was iedere dag te verwachten. Naar Berlijn? 
Kom nou. 

Nu gebeurde er een wonder. Tante Lies, laconiek, wat lijzig 
sprekend zoals altijd, zei, terwijl ze haar kip met kerry lepelde, de 
donkere ogen wat geloken, zoals ze altijd keek als ze zakelijk ge-
emotioneerd was : 'Herman, en als ik je tienduizend gulden leen, 
is dat dan genoeg om een nieuw leven in Berlijn te beginnen?' Er 
heerste een griezelige stilte aan tafel. Volkomen verslagen legde 
vader zijn lepel en work neer. Mijn moeder durfde niet te ademen, 
alsof er iets door bedorven zou worden. Ze accepteerden. Mijn 
vader zou alles terugbetalen, zodra hij de kans zag. 1k heb deze ge-
schiedenis honderdmaal door mijn ouders horen vertellen. Ik ben 
met deze geschiedenis en haar gevolgen opgegroeid, zoals een an-
der met het evangelie. 1k heb dit gebeuren geanalyseerd als kind, 
als jonge vrouw, en nu als middelbare. Ik heb altijd deze vraag 
voor mijzelf gesteld: hoe kon tante Lies verwachten, dat er een 
moment zou komen dat vader die grote som, een zeer grote som, 

Coen, zou terug kunnen betalen. Niemand kende onze geldsituatie 
beter dan zij. Ze kende ook het `gesapper van nederlandse kun-
stenaars evengoed als wij, omdat zij ook een man-kunstenaar had, 
die feitelijk de vlucht uit Holland nam om dezelfde reden als wij 
ook zouden doen. Malkin verwachtte daar meer erkenning als cel-
list, dan hij hier had gehad. Als vele rijke mensen had ze bovendien 
weinig begrip voor geld. Die tienduizend gulden waren voor haar 
een peuleschilletje. In mijn hart geloof ik, dat ze voor alles met dit 
geld de vriendschap wilde verlengen met mijn ouders. Ze hield op 
haar manier van ons. Het bleek ook duidelijk, omdat zij wenste, 
dat wij op dezelfde dag uit Holland naar Berlijn zouden vertrek-
ken, dat wij in Berlijn intrek zouden nemen bij de ouders van Jo- 
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zef, en dat wij tenslotte ieder een flat zouden gaan bewonen in het-
zelfde huis, zij op de vierde, en wij op de eerste etage. 

Als een film trekt de herinnering aan ons vertrek aan mij voorbij. 
De Malkins en wij hadden een coupe laten reserveren. Ik zie ons 
ook nog vertrekken, oom Jozef met zijn goed verpakte cello, mijn 
vader met de koffers, mijn moeder met een koffertje vol eetbaars, 
weer boterhammen met gehakt, pittig gekruid, flessen melk en 
limonade. Er was ook nog voor mij een kinderjuffrouw bij, een 
hollandse. Ze dorst de lange reis aan naar Duitslands hoofdstad, dat 
was wat voor een meisje in 1907. - Ze heeft het ook niet lang uit-
gehouden in Berlijn. - Ik mocht op vaders schoot zitten, voor het 
raam en naar buiten kijken, de cello stond tussen vader en oom 
Jozef in. Tante Lies, donkerogig, tevreden, zat weggedoken in 
bont. Mijn moeder was uitermate nerveus. Ze was buitengewoon 
aan Holland gehecht. Iets wat mijn vader niet goed kon begrijpen 
na de vernederingen die haar door het burgerdom waren aange-
daan. Bovendien zag ze toen al de tienduizend gulden slinken. En 
wat dan, in dat grote Berlijn. De trein vertrok. Ik keek naar buiten. 
Daarin ben ik hetzelfde, op reis, nog. Ik verslind de landschappen 
met mijn ogen, onvermoeibaar, tot de schemering valt. Vreemde 
berglandschappen, beboste landen, ze boeien mij uitermate, steeds 
weer. De zwarte rook van de imposante locomotief dwarrelde 
roetvlokken langs het venster. Het opwindende gillen van de loc 
bracht mij in vervoering. Hoe dikwijls zijn wij later niet heen en 
weer gereisd tussen Berlijn en Amsterdam? Ik weet het niet. Top-
punt van gent was het naar de laatste wagon gaan om de rails to 
zien wegglijden. Maar dat was later. Op het moment van ons ver-
trek uit Amsterdam keek ik van vaders schoot naar buiten. Wei-
landen, niets dan weilanden, zoals ik ze al kende, saai volgens mij. 
Zodat ik in Weesp al in verzet kwam en hem vroeg : `Zijn wij nou 
nog niet in Berlijn?' Dat heb ik de hele dag volgehouden, bij elk 
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station. Miepertje-Piepertje-Doperwtje was wel wat vervelend, 
vond oom Jozef. Natuurlijk douwde zich iedereen uit, om mij to 
vermaken. Maar het vermakelijkste van alles vond ik het feit, dat 
mijn kinderjuffrouw languit over de vloer viel. Ik kon nog niet 
begrijpen, dat ze was flauwgevallen. De reis leek ons alien zeer 
lang. Daar ik van nature begiftigd ben met een geweldig onge-
duld, herinner ik me deze reis zeer duidelijk. De locomotief stoom-
de in een razende vaart eindeloos lang naar een niet gekende we-
reld. 

We waren er in de avond. Vader droeg me naar buiten, een taxi 
in. De Malkin kwamen mee. Ook in de taxi zat ik op de schoot van 
mijn vader. Voor het eerst zag ik iets van Berlijn. Iets wat ik bij-
zonder opwindend vond. Honderden lichtjes, die aan alle kanten 
fonkelden, in de hoogte uit de flatgebouwen, in de laagte aan de 
lantaarns, uit de winkels, uit ramen. Waarom weet ik niet, ik ben 
altijd dol op stadslichten geweest. Ik woon op het ogenblik negen-
hoog in een flatgebouw. Midden in de nacht kijk ik dan geboeid 
naar buiten, waar ik eveneens honderden lichtjes zie. 

De taxi bracht ons naar een huis in de Menzelstrasse, Friedenau. 
Later zouden wij ook in de Menzelstrasse wonen, wat verderop. 
Nu woonde er de familie Malkin, de ouders van oom Jozef. Sla-
perig, maar me wel goed van alles bewust, zag ik de familie om de 
tafel zitten, in een grote kamer van het flatgebouw. Midden op de 
tafel stond een samowar, daaromheen glazen en ook was er een 
schotel met klontjes. De vader, de moeder, de zuster van oom 
Jozef, vulden telkens de glazen met thee, met water nit de samo-
war, terwijl ze de suikerldontjes tussen de lippen hidden. Urea-
lang heb ik ze zo bezig gezien, gezellig pratend, knabbelend, 
draaiend aan de kleine kraan van de samowar. Zij ontvingen oom 
Jozef met grote vreugde. Zijn zuster, een aardig meisje met een 
lange vlecht, was keurig gekleed, met haar lange rok, het zijden 
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bloesje met hoog boordje. Ook wij werden hartelijk verwelkomd, 
in gebroken Duits. De moeder vroeg mij : 'Woolen Sie mielch?' 
Ik wilde graag melk, dus dronk ik zoet uit het bekertje. Ook kwam 
er een grote trommel te voorschijn met russisch gebak. Daarna 
gingen we allemaal naar bed. Tante Lies, mijn moeder en ik in de-
zelfde kamer, waar een groot lits-jumeaux stond. Tante Lies in het 
rechtse bed, moeder in het linkse, ik in het midden. Heel harde 
ligging op het hout dat de bedden scheidde. Daar ik altijd bereid 
was tevreden te zijn als het maar enigszins kon, zei ik er niet veel 
van. Vooral omdat ik voelde, dat er iets met tante Lies en moeder 
was. Vader was in gesprek met oom Jozef over de nieuwe woning 
verderop en zou de volgende morgen direct het huurcontract gaan 
tekenen en naar de meubels en de stoffering omzien. We waren dus 
met ons drieen voorlopig alleen. De Russen sliepen in een andere 
kamer. Tot mijn verbazing merkte ik dat tante Lies en moeder 
bang waren. Ze dorsten zelfs het licht niet uit te doen. We hebben 
de hele nacht het licht aangehouden. Bij elk geluid schrikten ze 
wakker. Ik houd het nu voor onwennigheid waar het de wereld-
stad Berlijn betrof. Tante Lies en moeder hadden het voordien tot 
Belgie en Nederland gebracht. De enkele reizen die moeder met 
vader had gedaan, waren kort geweest. Maar nu was het geboor-
teland `afgesneden% Mysterieus drongen de geluiden van de grote, 
uitgebreide wereldstad door het open venster tot ons door. Maan-
denlang heeft mijn moeder deze angst gehouden. Ik herinner me 
nog, dat mijn vader haar in zijn armen nam en zei: `Babbie, niet 
bang zijn, je man is bij je.' Ikzelf, kind zijnde, nam die angst over. 
Maar als ik moet vaststellen waarvoor, dan weet ik het eigenlijk 
met. 

Was ik aangekleed, dan ging ik naar de kamer van de Russen. 
Beluisterde hun onverstaanbare gesprekken. Het was een russische 
familie, zoals men zich die voorstelt. De vader, met een zwarte 
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baard, de moeder met kleurige doeken om, wat wijdbeens zittend 
in large, zwarte rokken. Bertha, de zuster, was goedlachs, met een 
hoog en vrolijk lachen, op de meest onverwachte ogenblikken. Ik 
had mijn harden vol met het bestuderen van deze mensen, omdat 
ik al heel vroeg enorm geboeid was door alles wat wens is. Oom 
Jozef scheen anders geworden. Anders dan in Scheveningen. Hij 
was ook volop Rus geworden, zoals hij daar zat met zijn theeglas 
in de hand. Tante Lies deed gelaten, clik, romig welgedaan. De 
nieuwe wereld stond haar wel aan. En als ze zich vreemd voelde, 
viel ze op ons terug. 

Heel gauw vertrokken we naar onze eigen wooing in de Men-
zelstrasse 22. Ik vond de stad Berlijn machtig, heb me er altijd hele-
maal thuis gevoeld, ook in de jaren die volgden. Aanvoelend wat 
vader dacht, iets waarin ik heel sterk was, merkte ik, dat hij ver-
rukt was van deze wereldstad. Hij was er gelukkig, vanaf het eerste 
moment dat wij er waren. Werd ik gelukkig omdat hij geliikkig 
was? Ik geloof to mogen vaststellen, dat wij beiden direct heel 
vreugdevol op Berlijn reageerden, terwijl moeder pas heel lang-
zaam aan de machtige stad kon wennen. Feestelijk was voor mij, 
in de eerste weken van Friedenau, het feit dat vader een arreslee 
huurde met een paard ervoor. Hij liet zichzelf en mij rondrijden, 
urenlang, door het besneeuwde Berlijn, door parken, Tiergarten 
en besneeuwde straten. De belletjes van het paard rinkelden blij, 
even blij als wij beiden waren, daar onder die paardedeken, naast 
elkaar in de arreslee, achter de dikke wiebelende billen van het 
paard, dat rustig-dof voortstapte op de sneeuw. De flat die we 
gingen bewonen was een eigenaardige flat. Het was een hoekhuis. 
Zeven kamers waren naast elkaar gebouwd, zodat je de gang niet 
op hoefde. Dit soort flats zouden in Nederland nu nog een grote 
luxe zijn. In 1907 was deze vorm van bouwen over heel Berlijn 
verbreid. Ook in andere landen. Niemand mopperde. Integendeet 
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Nu kwamen de duitse vrienden opdagen. Het kunstenaarsleven 
in Berlijn was charmant. De groten ontmoetten elkaar regelmatig. 
Bij Abendessen, `jours', middagontvangsten en min of meer gro-
teske bals, zoals het 'Bose Bubenball', het Presseball, die ludiek 
waren. Als ik het leven van kunstenaars in binnen- of buitenland 
vergelijk, dan komt Nederland er bekaaid af. Ik geloof, dat de 
mededeling van Willem Kloos, dat hij een God is, in het diepst van 
zijn gedachten, tekenend is voor vele nederlandse intellectuelen. 
Bijna als een devies. De merkwaardige hooghartigheid die de ne-
derlandse kunstenaars scheidt en die velen, zodra zij iets betekenen, 
een tweede natuur wordt, heb ik ook later niet in het buitenland 
ontmoet. Integendeel, speciaal in Berlijn was er begrip en respect 
voor elkaar. Misschien dachten velen in hun hart, dat hun presta-
ties waardevoller waren dan die van anderen, maar ze lieten het 
niet blijken. 

Tot de vrienden van het eerste uur behoorde in Friedenau de duit-
se dramaturg en schrijver Paul Lindau. Hij was dramaturg van het 
Keizerlijk Koninklijk Theater. Hij was sociaal-democraat. Vanaf 
het eerste begin heeft hij de jonge, althans nog jonge, nederlandse 
auteur Herman Heijermans erkend en herkend als een waardevol 
auteur. Bovendien werd de familie Heijermans kind aan huis bij 
hem, en was hij bij ons een regelmatig bezoeker. Onkel Paul. Zo-
dra vader in de voorstad van Berlijn de flat had betrokken, regende 
het invitaties. Er werden logeplaatsen toegestuurd voor alle belang-
rijke premieres, theater, ballet, en concerten. Later mocht ik vaak 
mee. lk heb dan ook uitvoeringen gezien, die ik nog niet vergeten 
ben. Zoals de voorstelling in het duitse circustheater van Shake-
speare's Richard de Derde, waarin een van de grote duitse acteurs 
to paard, met een grote wapperende cape, honderden traptreden 
naar beneden reed, Tangs de hoge decortrap, die er in het circus was 
gebouwd. 
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De woning in de Menzelstrasse was redelijk goed gemeubileerd. 
Een attractie voor de Duitsers was ons vele hollandse antiek, zoals 
een vlaamse kart, het koperwerk, de mooie oude wandborden. 
Nog altijd was mijn moeder gedwongen, om de japonnen zelf te 
ontwerpen van goedkope stoffen, zowel voor haar als voor mij. Ze 
deed dit haar levee lang en graag. Toen ze kort voor haar dood 
niet meer aan haar naaimachine ging zitten, wat moedeloos en 
vooral lusteloos, voelde ik, dat het niet lang meer met haar zou 
duren. Deed ze het als oude vrouw als hobby, dat ontwerpen van 
haar eigen kleren, tijdens het huwelijk met mijn vader beschouw-
de ze het als een plicht, om het budget te ontlasten. Eens, toen ze 
geen geld voor stoffen had, nam ze een gordijn van het raam en 
maakte er voor mij een japon van. Ook maakte ze van overtollige 
lakens overhemdbloesjes, die ik haatte omdat ik wist dat zij van 
lakens waren gemaakt. In Friedenau maakte ze voor mij een don-
kerrode jurk. Toen ik deze moest passer, vond ik dat de wollen 
stof onaangenaam rook. Ik denk, dat het een eigenaardige kinder-
verbeelding betrof, want de stof was nieuw. Ik weigerde de jurk te 
dragen. Ik verzette me door me stijfte houden en tegen de muur te 
gaan staan. Huilend. Ten einde raad riep moeder vader erbij. Hij 
stond naar mij te kijken met gefronsd voorhoofd. Zweeg een tijd 
lang. Gespannen wachtten moeder en ik zijn oordeel af. Toen zei 
hij : `Als Minneke die jurk niet wil dragen, dan hoeft ze hem niet te 
dragen.' Zuchtend pakte mijn moeder de jurk en vouwde hem op. 
Ze had er dagenlang voor niets aan gewerkt. Ze was niet kwaad 
op vader, en ik was niet kwaad op moeder. Vader had de kwestie 
opgelost, dus we lieten het erbij. Het team werd niet verscheurd 
door onderlinge twist, want als Hetty zich had uitgesproken, dan 
legden wij ons erbij neer. Als mijn moeder het echter niet eens kon 
worden met hem, en dat was meestal over ernstige zaken zoals 
geldbeheer, dan voelde ik, dat zij alle kracht moest opbrengen, om 
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in te grijpen. Dat werd dan een uitbarsting, waaronder ze zelf zeer 
leed. Wij zeiden dan wel: `Babbie is aan het woeden.' Dan was ze 
niet te kalmeren. Vader gaf dan zeer driftig repliek. 1k zat in een 
hoekje van de kamer en keek naar hun imposant geraas. En hoopte, 
dat het gauw voorbij zou zijn. lk vond die ruzies verschrikkelijk, 
hoewel ik aanvoelde, dat ze gewoon nodig waren, want er was 
iets gevaarlijks komen opdoemen, dat ons gehele leven in de war 
zou schoppen. Meestal kreeg mijn moeder haar zin.. Volkomen 
uitgeput ging ze dan naar haar kamer, waarbij ik haar achternaliep 
met de gedachte dat zij zich met mijn vader moest verzoenen, en 
hij met haar. Later heb ik er een truc op gevonden, die ik regelma-
tig toepaste. 1k gaf hem ongelijk als ik met hem alleen was en ik 
gaf haar ongelijk, als ik met haar alleen was. Ze gaven beiden blijk-
baar heel veel om mijn mening, zo Ilein.' als ik nog was. Ze ver-
zoenden zich, allebei met schuldgevoelens. Het team was weer 
verenigd in het belang van het geheel. We konden weer verder 
avonturen in saamhorigheid. 

En dat was wel weer nodig. Want de eerste schaduw kwam het 
berlijnse leven verduisteren. Tante Lies, vierhoog boven, veran-
derde in houding. Had ze eerst alles gedaan om ons te helpen, moe-
der mocht zelfs haar mooie avondjaponnen dragen, als ze als 
vrouw van de nederlandse schrijver ergens was uitgenodigd, met 
of zonder vader, nu begon ze er over na te denken, dat ze het geld 
wel heel graag terug zou hebben. Hoewel ze ons steeds bleef be-
zoeken en ook deel uitmaakte van genoeglijke samenkomsten en 
ze uiterlijk vriendelijk bleef. Er was plotseling iets. Psychologisch 
heb ik het later zo verklaard. Met haar romige welwillendheid was 
ze er toe gekomen om het geld te lenen. Als verwende, rijke vrouw 
had ze een plotselinge geste gemaakt, waarbij ze niet zoveel had na-
gedacht. Later werd het een binding met de familie Heijermans, 
waarachter een vorm van macht verborgen was. Die macht trok 
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haar aan als een spelletje. Daarom werd ze nooit boos, maar ze ver-
borg het spel achter wat nadrukkelijke opmerkingen, waarvan ze 
het resultaat zag en waar ze ook van genoot. Als ze bij ons binnen-
kwam en zag dat mijn moeder zich een nieuw bloesje had aange-
schaft, of stof ervoor, dan kreeg ze een dromerige blik in de zwarte 
ogen, glimlachte wat ironisch en zei: 'ZO zó, een nieuw bloesje?' 
Anders zei ze niet. De hele dag zag ze kans eigenaardige toespelin-
gen te maker in verband met aankopen van mijn ouders, die zeker 
wat moeder betreft erg eenvoudig waren. Vader was meestal zo 
verdiept in zijn werk, dat hij geen behoefte had om zich iets 
nieuws aan te schaffen. Honderdmaal moest moeder hem op het 
idee brengen met wat fleurigheid zijn kostuums te verlevendigen. 
Hij Meld het bij sokken, die hij dagenlang droeg met gaten erin. 
Sokken, kapotte sokken hidden hem vaak bezig. Het was een sym-
bool van zijn onafhankelijkheid en verzet tegen burgerlijkheid als 
ze vol gaten waren. Hij heeft mijn moeder eens tijdens een concert 
in paniek gebracht toen hij, in de stalks naast haar gezeten, nadat 
zij hem gevraagd had waarom hij weer kapotte sokken had aange-
daan, zijn been omhoog bracht, zijn schoen half uitdeed, haar de 
gave knol aan zijn Mel toonde, waar zijn huid levenslustig uitbol-
de, en luid vroeg : `Vind je dit gat zo erg?' Hij hield het ook bij 
oude colbertjasjes, met flodderdasjes erboven, hij reinigde zijn 
vulpen aan de panden van zijn jasjes. Het enige dat hij strak vol-
Meld was het urenlange bad, waarin hij zich nauwkeurig inzeepte, 
graag speelde met warm en koud water, stoer blies en snufte, en bij 
goede buien Lohengrin's aria zong: Wie sollst du mich befragen, 
Else von Brabant.' Later was het mijn gewoonte als ik van school 
thuiskwam, door het sleutelgat van de badkamerdeur te kijken, 
hoe ver hij was. Als hij zich aan het afdrogen was, kon ik onze, 
door mij zeer begeerde ontmoeting, spoedig verwachten. Hij rook 
dan naar verse zeep, lotion, en zijn wangen prikten niet, want hij 
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was keurig geschoren. 
Zo tante Lies aanmerkingen kon hebben, was het om de ont-

vangst van de vele gasten en de koop van antiquiteiten. Dit laatste 
was meestal op een koopje, want graag ging vader op zoek in boer-
derijen, evenals mijn moeder. Daar zij beiden erg veel verstand van 
antiek hadden, hebben zij hierdoor belangrijke vondsten gedaan, 
voor weinig geld. Tante Lies had de tienduizend gulden geleend, 
om de opbouw in Berlijn mogelijk te maken. In de voile fleur van 
hetgeen daar van een bekend schrijver werd verwacht. In de hoop, 
dat hij hierdoor de relaties zou verwerven om belangrijke contacten 
te leggen, in binnen- en buitenland. En toen dit dus allemaal op 
gang was gebracht, ontstond er bij haar een black-out, waarachter 
zij nog alleen maar schuldeiser werd, en dat duchtig liet voelen. Ik 
her-inner me nog een middag, dat wij gebraden kip aten. Een duur 
eten, ik geef het toe, maar als variatie op gehakt, dampende schel-
vis, vvijting, soepvlees met de soep ervan vooraf, bietjes en andere 
efficiente hapjes toch echt weleens nodig. Die middag werd er tij-
dens de maaltijd gebeld. Mijn moeder keek door het kijkgaatje in 
de deur. Zag tante Lies. Holde terug naar tafel. Greep de kip. Hol-
de naar de keuken, zette de kip in de keukenkast, holde terug naar 
de deur, ontving tante Lies met grote, wat nederige hartelijkheid. 
Bracht haar naar binnen, bij ons, aan een tafel, die al afgeruimd 
scheen te zijn, op het tafellaken na. Tante Lies, mooi, met de kroon 
van gitzwart haar boven de speurende ogen, keek rond. Daarna 
snufde ze als een begerige hond, en zei, niet zonder pinnigheid: 
limmmm, het ruikt hier lekker.' De gebraden-kiplucht hing ver-
raderlijk in de kamer. Niemand antwoordde. Zij lachte geheim-
zinnig. 

Zo bleef haar houding tegenover ons en haar bezoek werd een 
obsessie. Het bleef een obsessie, ook toen wij verhuisden naar het 
centrum van Berlijn, de Motzstrasse 6o, bij het Victoria Luiseplein. 
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Er waren dagen, dat ze slecht geluimd bij ons binnenkwam. Ze 
kreeg iets noodlottig voor ons. Het symbool van de ondergang, 
waar niet aan te ontkomen viel. Mijn vader zweeg bij haar hate-
lijkheden. Soros werd hij kwaad en reageerde met scherpzinnige 
ironie. Dan kwam mijn moeder ertussen, vergoelijkend, bemidde-
lend, lief, en herstelde de verstandhouding. Ze trachtte tante Lies 
steeds in een goed humeur te houden. Oom Jozef was dezelfde ge-
bleven, even vriendelijk als altijd. lk bleef Miepertje-Piepertje-
Doperwtje, terwijl tante Lies mij vaak negeerde, waarbij ik me 
heel klein voelde. Wij hebben alle drie geleden onder de grillen 
van tante Lies. Op een zeker moment verkocht mijn moeder de 
levensverzekering van haarzelf en mij, die mijn vader ook nog van 
die tienduizend gulden had afgesloten en gaf het geld daarvan te-
rug aan tante Lies. Toch bleef de obsessie jarenlang duren, tot oom 
Jozef solliciteerde naar het Philharmonisch Orkest in Boston en de 
familie Malkin naar Amerika vertrok. 

Zulke ervaringen bespraken mijn ouders niet met elkaar. Zij ken-
den elkaars gevoelens. Pas in 1916 begreep ik, hoe diepe indruk dit 
gebeuren op mijn vader heeft gemaakt. Hij schreef toen Eva Bon-

heur, de geschiedenis van de familie, vader, moeder en dochter, die 
een lening hebben gesloten bij een bovenbuurvrouw, de burger-
juffrouw van twee-hoog, die hierdoor de familie in haar macht 
krijgt, waarbij ze wisselend minzaam, krengig, quasi-onbevangen, 
nederig en vuil vinnig optreedt. Doordat het een burgerjuffrouw 
uit de Pijp is, lijkt zij niet direct op tante Lies. Een schrijver schrijft 
dikwijls zo. Hij heeft een bepaalde persoon op het oog. Deze wordt 
levend in een vermomming, met de eigenschappen van die bepaal-
de figuur. En is toch weer anders. Vader schetste de miezerige 
eigenschappen van de schijnheilig-vrome, achtergebleven weduwe, 
die, vroeger samen met de echtgenoot, geen suiker in haar thee nam, 
om vooral te kunnen sparen. Zij bezit wat, en is hebberig. Ze ziet 
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zelfs kans de familie het eigen huis of te troggelen. Nu vind ik een 
van de geweldige kanten van mijn vaders schrijverschap, dat zo'n 
juffrouw belicht is van alle kanten. Zij krijgt de gelegenheid om 
Naar levenshouding te verdedigen, doet dit aannemelijk. Men 
vindt dit ook terug in Op Hoop van Zegen, waar de reder eveneens 
de gelegenheid krijgt zijn standpunt te verdedigen tegenover 
Geert. Vader dringt niemand zijn zienswijze op. Het publiek in de 
zaal zal zelf een standpunt gaan innemen, aan de hand van de wer-
kelijkheid. 

Dat vader in Eva Bonheur weer teruggrijpt naar de miezerige, ge-
vaarlijke burgerjuffrouw uit zijn Pijp-herinnering is niet te ver-
wonderen. Hij heeft daar met bittere en ook gedwongen lach veel 
geleden. Ook het kijkgat in het plafond om de familie beneden te 
begluren is de verschrikkelijke herinnering aan de kapper, die een 
kijkgat heeft in de muur van het alkoof, waar moeder en hij slie-
pen. Bovendien is in het toneelstuk de herinnering aan de specu-
laties verwerkt, waarvan zij beiden tenslotte dupe werden door een 
nog grotere schuldenlast. Het conflict tussen het jonge meisje en de 
jonge violist, waarbij het meisje als ongehuwde moeder zal achter-
blijven, zelfs het huwelijksvoorstel afwijst, is de behoefte van va-
der, de ongehuwde moeder te verdedigen. De verhouding vader-
dochter is de verhouding die hij zich in dat stuk voorstelt tussen 
hem en mij. De vader Jasper en de vader in De Opgaande Zon zijn 
alle twee zelfbelijdenis van hem. Met een lach en met een filoso-
fische opmerking moeilijkheden overwinnen, dat Meek, als hij net 
al te geemotioneerd was, zijn bedoeling. Hij droeg zijn verdriet 
heel lang in zich om, zonder erover te spreken. Zo duurde het 
ongeveer negen jaar, voordat hij zich in Eva Bonheur uitte. Met 
Falklandjes was dat anders. Dan greep hij de werkelijkheid en zette 
die direct in Falklandjes om. Meestal noteerde hij grappige voor-
vallen. En wel op zijn gesteven manchetten. Mijn moeder, die 
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tijdens zijn afwezigheid vaak grasduinde in zijn linnenkast om iets 
te pakken te krijgen van wat kapot was, vond vuile manchetten en 
liet ze halen door de wasserij. Thuisgekomen was vader van de 
kook, omdat hij zijn manchetten met zijn notities niet meer kon 
vinden. Toen mijn moeder zei dat ze die in de was had gegeven, 
trok hij Naar het huis uit, pakte een taxi. Samen reden ze naar de 
wasserij, waar de notitiemanchetten geliikkig nog vuil aanwezig 
waren. 

Hij werkte echter zijn tragedian niet uit met rancune. Hij tekende 
degenen die hem het levee moeilijk hadden gemaakt in de hoop, 
dat zij zichzelf zouden herkennen en iets zouden begrijpen, van 
wat ze anderen aandeden. Ook in de hoop, dat weer anderen niet 
aan de persoonlijkheid, die hij beschreef, zouden willen beant-
woorden. Ook gaf hij graag de mensen moed, in de hoop, dat zij 
hun eigen verdriet zouden leren relativeren, als ze zagen wat ande-
re mensen kunnen beleven. Hij heeft zijn doel vaak bereikt. 

Soms ging hij zelf op zoek naar de werkelijkheid. Zo vertrok hij, 
toen wij al in de flat in het centrum van Berlijn woonden, op een 
dag naar de duitse mijn, om als kompel aan het werk te gaan. Hij 
deed dit volkomen incognito, dus niet als de schrijver-journalist, 
maar als arbeider. Drie weken heeft hij het volgehouden, toen had 
hij genoeg materiaal voor Gluck auf, het spel van de mijnen. Hoe 
het er was, kan ik zelf getuigen. Jaren later ga ik naar Brunssum 
om een lezing te houden over vader. 1k logeer bij een kompel. Een 
communistische kompel. Nog altijd, of als altijd was er verdeeld-
heid tussen de linkse groepen. Hun grote zwakheid. De kompels 
lieten ter ere van mij een limburgse vlaai brengen bij hun commu-
nistische kameraad. Of, ter ere van mij? Het was ter ere van vader. 
Heel vaak heeft men mij geeerd, terwille van hem. Toen ik zoveel 
contact had met de mijnwerkers, die week — ik mocht ook nog 
Op Hoop van Zegen regisseren, omdat de mijnwerkers en hun 
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vrouwen dat instudeerden — sprak ik de behoefte uit in de mijnen 
neer te dalen. 'Het zal wel niet mogen,' zei de kompel. Ik schreef 
de hoofdingenieur. Deze liet mij bij zich komen. Monsterde mij. 
Daar ik wat vitaliteit en leeftijd betreft uiterlijk wel meeval, kreeg 
ik van hem toestemming om of te dalen. `Voor straf,' zei hij, 'gut 
u minstens achthonderd meter onder de grond. U krijgt de Ober-
steiger mee.' De volgende morgen, om vier uur, stond ik op. Dat 
heeft vader ook gedaan, dacht ik, liep in het donker, onder een 
prachtige sterrenhemel, samen met de Obersteiger naar de Emma. 
Het vroor. De gehele omgeving, tussen de mijnen en de verlichte 
steenbergen, leek geheimzinnig. Onder onze voeten was een heel 
bergland, nu nog onzichtbaar. Straks zou ik erin ronddolen. Net  
als vader. Ik kreeg het mijnwerkerspak aan, ik kreeg de veilig-
heidspenning, want je kunt altijd verongelukken, iedere dag, elk 
uur. De mijn is even onberekenbaar als de zee. Ik kreeg de mijn-
werkerslamp, die behalve verlichting ook dient om aan te tonen of 
er koolmonoxyde beneden is, want dan dooft het licht. Ik had de 
zware mijnwerkersschoenen aan, die zolen hebben als van berg-
schoenen. Want beneden is dat bergland. Eerst joepte de schacht 
naar de afdeling waar het allemaal nog vrij alledaags lijkt. Daar 
deed alles me denken aan de ondergrondse van Parijs of Londen. 
Er liep in die tijd, het was 1947, nog een blind paard rond dat de 
kolenkarretjes voorttrok. Nu zijn, althans in Nederland, de paar-
den afgeschaft. De karretjes jiepten en joepten langs mij been. Ik 
keek op die verdieping rond en dacht: `zo heeft ook mijn vader in 
de mijnen rondgedoold.' Toen moest ik weer mee in de lift, die 
een razende vaart had. Dieper, kwam ik in het onontgonnen ge-
deelte, waar de kompels aan het werk waren. Zij groetten me 
vriendelijk, toen niet met Gluck auf. Omdat de bezetting pas kort 
voorbij was wilden ze de duitse groet niet brengen. Ik zag de mijn-
werkers hakken. De drilboren raasden en maakten een gesprek met 
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de Obersteiger onmogelijk. De mijnwerkers zweetten, waren half 
ontbloot, hun sterke ruggen glansden in het elektrische licht. Dat 
was daar nog. Omdat ik `strar had, mocht ik nog dieper in de 
mijn. Ditmaal ging het langs een ijzeren ladder in de diepte, de 
Obersteiger hield me vast. Nu kwamen wij in gangen waar je niet 
rechtop kon lopen. Er woei een ijskoude wind en ik hoop door 
grondwater, dat modderig langs mijn laarzen stroomde. Wij kwa-
men bij de schuddegoot, de sterke band van gummi, waar de ko-
len opgeladen worden en die door vrijwel de hele mijn loopt, tot 
de kolen overgeladen worden in karretjes. Omdat ik niet meer 
rechtop kon staan, moest ik op de schuddegoot gaan liggen, achter 
de kolen. De Obersteiger riep : Tompels, pas op, hier is een 
vrouw.' Zij wachtten clan even met het opscheppen van de kolen, 
tot ik voorbijgegaan was op de schuddegoot. Ik zag mijnwerkers, 
die op hun rug lagen te kloppen, de houweel omhoog. Het was er 
donker, schemerig soms, overal lichtten lampen. In deze omgeving 
heeft mijn vader gewerkt. Ook hij zal er roetzwart hebben uitge-
zien. Evenals ik die niet eens in de mijnen had gewerkt zal hij weken 
nodig hebben gehad om het kolengruis uit de huid weg te krijgen. 
Want dat nestelt hardnekkig. Zijn avontuur was mijn drijfkracht 
om de mijn te bezoeken. Evenals hij keek ik naar de stutten, die de 
mijngangen schraagden. Zij waren van dennehout. Waarom niet 
van sterker materiaal,' vroeg ik. 'Omdat dennehout werkt,' zei de 
Obersteiger, 'clan kan je het gevaar horen aankomen.' De stad 
Amsterdam, de stad Brunssum, de wereld, mijn gelieven, mijn ar-
beid scheen mijlenver van mij vandaan. Toen ik een paar uur later 
het eerste daglicht weer zag, was het of ik een wedergeboorte be-
leefde. Wat ik tegelijk belachelijk vond. Hoeveel duizenden mijn-
werkers werken jarenlang in de mijnen? Waarom bent u mijn-
werker geworden?' vroeg ik aan de Obersteiger. 'Om het avon-
tuur,' antwoordde hij. 
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Om het grote avontuur van de arbeider heeft mijn vader in de 
mijnen gewerkt. Ook hij logeerde bij kompels. Hij leerde hun ge-
vecht voor beter loon en voor veiligheid daar beneden kennen. 
Hun lied: 'Nicht betteln, nicht bitten, nur mutig gestritten, the 
streitet es sick schlecht, fur Freiheit and Recht.' Het toneelstuk 
Gluck auf is zeer somber. Het is daarom niet vaak opgevoerd. In 
een van de bedrijven laat vader een mijnongeluk gebeuren, in alle 
verschrikking. Het opkomende grondwater, de duisternis door 
het afgesneden elektrische licht, de mijnwerkerslampen, die lang-
zamerhand cloven door het opkomende, verstikkende koolmonox-
yde, de angst van de kompels, de galgenhumor van de kompels, 
het beluisteren van het geklop van kameraden die proberen de 
verongelukte kompels te bevrijden, en tenslotte een black-out, het 
doek valt, het is afgelopen. Hij laat het bier niet bij. Hij schetst de 
vertwijfeling der mijnwerkersvrouwen, die radeloos wachten. 
Vooral dit wachten, dit verschrikkelijke wachten heeft hem ge-
troffen, zoals ook het wachten op enige tijding van de zeemans-
vrouwen hem heeft getroffen, in Op Hoop van Zegen. Toen ik in 
Brunssum Op Hoop van Zegen regisseerde, trof het mij, dat de 
mijnwerkersvrouwen die de rollers hadden ingestudeerd van de 
zeemansvrouwen zeer bewust de angst benaderden van de vrou-
wen van de zee. Op voortreffelijke wijze. 

Nog in Friedenau heb ik, waarschijnlijk vijfjaar oud, kennis ge-
maakt met de mensen van de Toneelvereniging, het gezelschap, 
dat zo nauw verbonden was met de toneelschrijver Herman 

Heijermans. Later zou ik ze nog jaren meemaken. Vader ontving 
het hele gezelschap in onze woning en bood ze een diner aan. Mijn 
ouders waren buitengewoon gastvrij. Het was een van de vormen 
om de wereld te omarmen. Moerder zwoegde om de ontvangst 
tot een bijzondere te maken. Er werd gekookt, geschikt, bloemen-
versieringen aangebracht, delicate hapjes gecreeerd, koper ge- 
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poetst, zilver gepoetst, waaraan ik in de keuken hard meehielp. 
Met krijt, met spiritus. En dat zilver mag er niet naar ruiken, dat is 
juist nogal moeilijk. De serviezen werden uitgepakt, vaders trots, 
een kopenhaags visservies, en een Lodewijk de zestiende eetservies, 
met veel borden, bordjes en schotels. En de glazen moesten ge-
spoeld, kristalgeflonker, taarten moesten worden besteld, fruit 
uitgezocht. Hoewel er voor hem geen dag was zonder geschreven 
regel vond hij toch nog wel tijd om de nodige zaken met mij sa-
men in te kopen, alles onderzoekend met besliste deskundigheid. 
Terwijl mijn moeder eindeloos kippen aan het braden was, lekke-
re, sappige kippen, glimmend door tedere behandeling in de oven, 
stapten wij, vader en ik, door Friedenau, op zoek naar delicatessen. 
Kwamen wij thuis, dan onderzocht vader, hoe de dinertafel gedekt 
was door moeder. Hij rangschikte glazen, vingerkommen, plaatste 
schoteltjes, vouwde servetten. Mijn ouders waren het niet altijd 
eens over de rangschikking. Zo gebeurde het in de wooing in Ber-
lijn Centrum, dat er een groot diner was waarbij de kunstenaars-
elite van Berlijn was uitgenodigd. Mijn moeder had de tafel gedekt 
in een kamer die grensde aan de salon, maar de suitedeuren waren 
gesloten. De gasten stroomden binnen, het was een zijig geruis van 
fleurige avondjaponnen, decolletes pronkten volboezemig naast 
smokingplastrons. Het rook naar nieuwe parfums, de dienstmeis-
jes, keurig in het zwart, droegen avondcapes naar de garderobe 
die geimproviseerd was in onze ruime gang. Mijn moeder was 
trots. Het was gelukt de groten van Berlijn te kunnen ontvangen, 
niemand had afgezegd, 'die netten HoMinder' waren 'in', niet in 
het minst door de protectie van Paul Lindau, wiens stem een groot 
gezag in de berlijnse kunstenaarswereld had. Er waren trouwens al 
verschillende stukken van vader opgevoerd. Die Neue Sonne, Ket-

tenglieder (Schakels), Die Hoffnung. 1k doolde zoals steeds als enig, 
daarom niet minder aanvaard kind langs de gasten, op zoek naar 
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onkel Paul Lindau, voor wie ik een zwak had. Hij ook voor mij. 
Mijn moeder ontving charmant, in afwachting van vader, die nog 
even weg was, en zich bovendien moest verkleden. Toen dit wat 
lang duurde nam mijn moeder de arm van een van de bezoekers, 
om met hem naar de eetkamer te gaan waar de gedekte tafel vol 
lekkernijen wachtte. Zij liet door de meisjes de suitedeuren openen. 
Aan de arm van de gast trad zij de eetkamer binnen, gevolgd door 
de andere gasten, die haar voorbeeld volgden. Tot haar ontzetting 
zag ze dat vader in hemdsmouwen de tafel am het schikken was. 
Haar arrangement was niet goed genoeg geweest, vond hij, dus 
veranderde hij. De eerste gasten, die de kamer binnenkwamen, 
zagen hem in hemdsmouwen bezig. Mijn moeder schrok, draaide 
zich om, riep tegen de gasten: `Zuriick!!! Zuriick!!!' wat deze 
deden. De suitedeuren werden gesloten. Later was er een nieuwe 
intocht, ditmaal in de eetkamer, waar alleen de gedekte tafel uit-
nodigend wachtte. Werd er later over gelachen door de gasten? 
Misschien werd er geglimlacht. Ach, die Hollanders waren toch 
wel anders. Zo eenvoudig. En zo toegewijd. Het was toch aardig, 
dat de Herr Schriftsteller zoveel liefde voor de ontvangst toonde. 

In Friedenau, waar het huishouden Heijermans nog niet zo groots 
was opgezet, bleek er toch genoeg te doen voor de ontvangst van 
de Toneelvereniging die in het Nederlands Op Hoop van Zegen in 
Berlijn zou opvoeren. Ze waren er allemaal, de acteurs, waarvan 
velen Heijermans' toneelstukken voor het eerst zouden spelen. Het 
was een verzameling vriendelijke mensen, die zich verheugden op 
de avond in het grote Berlijn. Berlijns toneelleven was van hoog 
niveau en het was een artistieke eer er te mogen werken. Hoewel 
ik in een andere kamer aan het spelen was haalde mijn vader mij 
erbij, zoals hij dat altijd deed. Alles leek heel gezellig, ik was niet 
verlegen, ik was samenkomsten van veel mensen gewend. Natuur-
lijk werd ik op schoot genomen. Kreeg weer een boel cadeautjes. 
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Dozen bonbons, die mijn vader mij direct afnam, voor na de 
avondpotjes-ritus. Daar ik de ceremonie van de ontvangsten ken-
de, verveelde mij de hele geschiedenis al heel gauw, en haalde ik de 
wieg met mijn pop erin, om naast het glorieus samenzijn mijn 
eigen spel te spelen. Ik was als klein meisje al bijzonder actief,maak-
te iets van elk uur, een aangeboren eigenschap waarvoor ik erg 
dankbaar ben. Het maakt het leven rijk. Ik begon dus te spelen met 
mijn pop, onder de toeziende ogen van de leden der Toneelver-
eniging. 

De administrateur van het gezelschap, de heer Homeijer, vatte 
het stoutmoedige plan op om met mij te willen spelen. Dus kwam 
hij naar mij toe en zei : `Ik ben de dokter. De pop is ziek. Zullen we 
dat spelen?' Waarop ik direct heel woedend werd. Mijn pop was 

niet ziek. Was zo gezond als een vis. Hoe durfde hij? Ik ging me bij 
mijn vader beklagen, die deze zaak ook zeer ernstig nam. Hij riep 

Homeijer, die zeer schuldbewust keek, tot de orde. Het gezellig 

samenzijn was voor mij verpest. 

Deze woede van mij, die plotseling opkwam als ik het gevoel 
had dat een image van ons bedorven werd, van moeder, van vader, 
van de pop, van alles wat te maken had met het team werd al heel 
gauw mijn tweede natuur. Lk weet niet, of ik er onbewust door 
beinvloed werd door mijn ouders, ik neem het aan. Er werd bij ons 
thuis steeds aan ons image tegenover de buitenwereld gedacht. Dat 

had zeker zijn reden. Een kunstenaar, een politicus, een autoriteit 
op alle gebied, moest beantwoorden aan een Idealstellung. Hij 

moest heilige zijn. Vooral als hij idealen uitdroeg waar het ging om 
een vernieuwde maatschappij. Zelf moest hij dan voorbeeld zijn. 
Vader wilde wel voorbeeld zijn. Hij legde zichzelf en ons strenge 
maatstaven op. Maakte daardoor voor zichzelf en ons het leven 
erg moeilijk. Want dat begon al met de dienstboden. Hoewel hij 
niet zo ver ging als andere socialisten die het dienstmeisje aan tafel 
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nodigden, zodat er nauwelijks een intiem gesprek zou kunnen 
worden gevoerd, bepaalde hij in huis, hoe de houding tegenover 
het meisje moest zijn. De meeste meisjes hadden dit al heel gauw 
door. Maakte mijn moeder dan een aanmerking, dan gingen zij 
zich beklagen bij Meneer. Dan zat hij na te denken als een recht-
vaardig scheidsrechter. Niet zo thuis in huishoudelijke zaken als hij 
zelf dacht legde hij het conflict wat onhandig bij. Welk een rol een 
`meid' in een gezin kan spelen beschreef hij in De Meid. Ook 
brengt hij in dit stuk iets van zijn eigen huwelijk naar voren, even-
als in De Opgaande Zon. De vrouw in De Meid die bang is voor 
chantage, is min of meer mijn moeder, die niet zo bang was voor 
chantage als wel voor de ontdekking dat zij Georgine Kasper uit 
Kamertjeszonde was. Zij verborg deze angst voor vader, omdat ze 
zich laf vond. 

Toch was er reden voor. Vanuit Berlijn brachten mijn moeder en 
ik de schoolvakanties graag in Holland door. Omdat er weinig 
geld was, huurde mijn moeder dan goedkope kamers in Scheve-
ningen of Amsterdam. 1k vond dat verrukkelijk. We zagen dan de 
familie Fritz terug, veel hollandse vrienden, werden overal uitge-
nodigd. Vooral in Scheveningen genoot ik. De zee is nog altijd de 
grootste ontspanning die ik mij kan voorstellen. Als we ergens op 
kamers gingen wonen, werden we met open armen door de hos-
pita ontvangen. Holland kende vader. Het was bijzonder vererend, 
dat zijn vrouw en dochter een tijdlang, meestal drie maanden, bij 
hen zouden wonen. De hospita sprak erover met vrienden en 
vriendinnen. Zij grepen weer eens naar zijn boeken. Na een paar 
dagen veranderde het gedrag van de hospita in stugheid. Het werd 
lager. Er kwamen bedekte en minder bedekte opmerkingen. Men 
werd slordig met de bediening. De lakens werden niet meer ver-
schoond. De handdoeken bleven vuil hangen. Ms mijn moeder 
dan een aanmerking maakte, heel vriendelijk, misschien zelfs te 
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vriendelijk, dan brak krakeel los. Ze hadden Kamertjeszonde gele-
zen. Er waren zulke mededelingen : 'We kennen je wel, jij bent die 
meid uit Kamertjeszonde.' Mijn moeder kon pier helemaal niet te-
gen. Ze voelde zich volmaakt ontredderd. Had zelfs schuldgevoe.-
lens, want ook zij was een kind van haar tijd. Wanner vader erbij 
was dorsten de meest agressieven hun mond niet open to doen. Hij 
had in zijn houding iets onaantastbaars. lk werd als kind al een 
mannetje dat mijn moeder wilde beschermen. Of ik heb zijn on-
aantastbaarheid geerfd. Nogmaals, wat neemt een kind over en 
wat is aangeboren? 

De angst heeft in het leven van mijn moeder een grote rol ge-
speeld. Feitelijk was ze bang voor het leven. lk geloof, dat een 
psychiater van heden heel veel zou terugvoeren op het onverwach-
te verlies van haar kinderen. Een mens is vol tegenstrijdigheden. 
Die ik graag bestudeer. Eigenaardig was, dat mijn moeder ondanks 
de basis van haar onlust een vrolijke vrouw was. Ze kon volmaakt 
uitgelaten zijn, met dolle lachbuien, waarbij ze ons gezin plotseling 
van de zware druk van zorgen ontlastte. Een aanstekelijke vrolijk-
heid, die ons alien opmonterde. Ook ging ze graag uit. Naar de 
mooie berlijnse feesten, waarvoor de uitnodigingen bij ons bin-
nenregenden. lk kreeg de indruk, dat vader dat niet prettig vond. 
lk denk, dat het voortkwam uit een jaloezie die zeer wakker in hem 
was. Hoewel hij haar vele aanbidders vriendelijk behandelde, ook 
wel graag met ironic, verwachtte hij van zijn vrouw blinde, ge-
duldige overgave; het niet anders zien dan de man, de kinderen, 
het gezin. Maar mijn moeder was op haar manier een `werkende' 
vrouw geweest. Had al heel jong binding gehad met een deel van 
de maatschappij. Was niet opgevoed als de meisjes van haar tijd, 
die opgevoed werden voor het gezinsleven. Ze voelde zich door 
zijn aanmerkingen teruggedrukt in een benauwd hoekje, waar ze 
niet wilde leven. Dit conflict zullen ook de meisjes van deze tijd 
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nog wel beleven. Mannen zullen langer conservatief zijn dan vrou-
wen. Omdat de man zijn speciale machtspositie in het gezin zal 
moeten opgeven. 

Ik herinner me nog een ruzie van mijn ouders, nadat mijn vader 
in de mijnen had gewerkt. Zij was in die dagen naar het 'Bose 
Bubenball' geweest. Hij begreep dat niet. Hij zei: `Terwij1 je man 
honderden meters onder de grond zit, ga jij naar een bal.' Zij be-
greep zijn verwijt niet. Had zij er dan op moeten rekenen dat hij 
een ongeluk zou krijgen? Dat was toch onzin. Dan zou ze ook bang 
moeten zijn als hij de straat overstak. Ze hebben bier lang over ge-
kibbeld. Slim kind als ik was, vermoedde ik, dat vader gewoon 
jaloers was, omdat er op dat feest aardige mannen waren geweest. 
Mijn moeder maakte diepe indruk op mannen. Als halmen bogen 
zij zich van bewondering voor haar vrouw-zijn als ze ergens ver-
scheen. Ik vroeg haar eens hoe ze dat zelf vond. 'Het kan me geen 
pest schelen,' zei ze. Ze had inderdaad wel wat anders aan haar 
hoofd. Het gezin Heijermans was geen kleine opgave. De opoffe-
rende vrouw was ze, ondanks haar grote behoefte aan plezier. En 
uitgaan. Later zei ze eens tegen me: 'De vrouwen van mijn tijd 
mochten niet vrolijk zijn. Dan was je lichtzinnig. En als je alleen in 
een cafe gezien werd, was je een hoer. Jullie meisjes van 1919 heb-
ben het maar gemakkelijk. Je gaat zelfs met een vreemde jongen 
naar een dancing.' 

In het nieuwe berlijnse huis hing boven mijn bed een affiche, in-
gelijst. Daarop stond aangekondigd dat Siunauksen Toivo zou 
worden opgevoerd. Het was Op Hoop van Zegen in het Fins. Ook 
daar had men al van Heijermans gehoord. Jarenlang heb ik er 
tegenaan gekeken. Toch leefje als kind naast roem. In huis ging het 
om vader, die zich terugzag als Matthijs de Sterke, in De Opgaande 

Zon, de man die alles tracht weg to lachen. Wanneer ik daarover 
opmerk, dat dit stuk een weergave is van zijn huwelijk met moe- 
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der, dan moet ik dus vooral op die perioden in het huwelijk wijzen, 
waarin moeder de hoop verloor, waardoor ze last kreeg van haar 
maag en uitermate prikkelbaar kon zijn. Trouwens, Matthijs de 
Sterke kon ook uitermate prikkelbaar zijn. Toch zochten zowel 
moeder als vader hardnekkig naar een uitweg uit moeilijkheden, 
samen. Het gewone leven ging thuis door. Of: gewoon leven? 
Nee, helemaal gewoon was het nu ook weer niet. 

Mijn vader had graag meer kinderen gehad. Hij was zeer tevre-
den met zijn dochter Hermine, doch een hartewens was : nog meer 
kinderen. Mijn moeder wilde niet nog meer. Wat kinderen be-
treft was er iets in haar gebroken. Zo heb ik het altijd bij haar aan-
gevoeld. 

Het was niet verwonderlijk dat mijn vader boos werd, toen Bab-
bie in Berlijn de wens uitte om zang te gaan studeren. Zij had een 
mooie, zeer mooie stem, was zeer muzikaal. Ze had er gesprekken 
over gehad met Julia Culp, tante Julia, die evenals wij naar Berlijn 
was vertrokken, een flat had gehuurd bij ons in de buurt. Ach, lie-
ve, mooie, elegante, beroemde zangeres van wereldfaam, ik zie 
haar nog vaders studeerkamer binnenkomen. Ja, ik zat op het pot-
je. Ze kwam heel stil binnen, vader zat achter de machine te typen, 
met gefronste wenkbrauwen. Die wenkbrauwen gaven altijd het 
sein, wanner hij te benaderen was. Daalden ze tot boven de ogen, 
dan mocht er niet gepraat worden. Over het algemeen mocht er 
niet iemand zomaar de studeerkamer binnen. Tante Julia wel. En 
nog wel andere intieme vrienden. Die het sein van de wenkbrau-
wen kenden. Tante Julia zat dan heel stil te wachten in een fauteuil, 
tot het veilige sein goed zichtbaar was. Dan stond hij op en gafhaar 
een hand. Maar zoals hij mij af en toe vergat, vergat hij ook wel-
eens het bezoek. Nooit heeft iemand het hem kwalijk genomen. 
lk ken geen auteur, en ik heb er veel ontmoet, die zo plechtig 
werkte als vader. De kamer werd een tempel, de schrijftafel een 
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altaar, en uiterlijk was vader dan toch wel God in het diepst van 
zijn gedachten, die in het binnenst van zichzelf ten troon zat. Als de 
wenkbrauwen omhoog gingen, was de sfeer over. Dan kwam er 
een uiterst vriendelijke, bescheiden man te voorschijn, die direct be-
reid was iedereen in nood bij te staan. 

Vader bewonderde tante Julia uitermate. Dat was zij ook waard. 
Een prachtige stem, hoewel geen groot register. Zij wist er won-
deren mee te verrichten. Een lied van Brahms, Hugo Wolff, of van 
wie ook, zelfs een betrekkelijk oppervlakkig liedje van Catharina 
van Renesse werd, als zij het bracht, een wonder van gevoeligheid, 
begrip, modulatie van kleurrijke tonen, zonder enige sentimenta-
liteit; als een klaaglijke, levensechte monoloog. Wij gingen vaak 
bij haar op bezoek. 1k herinner mij een keer, dat er veel visite was. 
Men vroeg of zij wilde zingen. Haar begeleider ging aan de vleu-
gel zitten. 1k zat op vaders schoot. Zij tong Immer leiser wird mein 

Schlummer, van Brahms. Hierdoor moest ik zo verschrikkelijk 
huilen, dat vaders schone zakdoek mijn tranen niet kon drogen. 
Hoe oud was ik toen helemaal? Hij kon er niet onderuit, ik moest 
in de kamer ernaast, want ik kon dit verdriet gewoon niet inhou-
den. Tegen zijn schouder huilde ik uit, in de kamer ernaast. Ont-
nam hem het genot van zelf verder te kunnen luisteren. Hij nam 
dit geduldig. Als wel zeer sterke filmflits leeft dit gebeuren nog in 
mij verder. 

Hoewel hij elke poging om zelfstandig te worden in een vrouw 
bewonderde, want hoe vaak sprak hij met over dr. Aletta Jacobs, 
over grote actrices, zangeressen, schrijfsters, vond hij het onple-
zierig, dat moeder tang wilde gaan studeren. Tante Julia had mijn 
moeder horen zingen en vond er elementen in, die studie amine-
melijk maakten. Tante Julia was voorzichtig, zoals ieder verant-
woordelijk kunstenaar, die in zo'n geval adviseert. Toch kreeg 
mijn moeder hoop. Bescheiden als ze was leek haar de goedkeuring 
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van tante Julia boven verwachting. Bovendien ried tante Julia haar 
aan, les te nemen bij haar eigen lerares, de beroemde pedagoge 
Ettelka Gerster. Ook deze vrouw zie ik voor me. Ergens in een flat. 
In Berlijn. Rechtop, grijsharig, streng, fanatiek waar het zingen 
betrof, onverbiddelijk, scherp kritisch. Toen ik haar zag dronk ze 
een kop thee, waarin ze biscuit doopte, waar ze met moeite van-
wege het glibberige deeg in hapte. Wat onthoudt een kind toch 
eigenaardige details. Zij keurde moeders stem, en was bereid moe-
der les te laten geven door haar assistente, Fraiilein Von Spurnie. 
Zelf gaf ze alleen nog maar les aan oud-leerlingen, die een belang-
rijke carriere hadden gemaakt. Mijn moeder zette haar zin door. 

Toen waren er de middagen, dat ik, spelende in de gang met mijn 
poppenhuis, in de ene kamer mijn vader hoorde ijsberen terwijl hij 
juffrouw Kramer dicteerde en in de andere kamer, wat verder, 
mijn moeder hoorde vocaliseren. Het poppenhuis was mijn meest 
geliefde spel. Verrukk.elijk vond ik het om met moeder naar de 
speelgoedafdeling van een groot berlijns warenhuis te gaan en 
daar meubeltjes uit te zoeken voor mijn met aandacht schoonge-
boende poppenkamers. Hollands kind. Ook speelde ik met zakken 
vol knikkers. Dat waren voor mij Been knikkers. Het waren kin-. 
deren. Ik was de onderwijzeres. Je kon ze zo lekker in groepjes 
rollen over de grond. Af en toe kwam Babbie kijken, wat ik uit-
voerde. Af en toe onderbrak Poeje zijn ijsberen, om zich op de 
hoogte te stellen van mijn doen, want laten' was er niet bij. 

Later ging juffrouw Kramer naar huis. Dan riep vader Babbie en 
las haar zijn werk voor. Dat deed hij regelmatig. Later, toen ik een 
jong meisje werd, riep hij mij erbij. Mijn moeder zat dan met een 
`vies' gezicht naar hem te luisteren. Zij voelde een grote verant-
woordelijkheid voor deze keuring. Daarom zette ze al bij voorbaat 
een afkeurend gezicht. Zij was v66r alles een meester in timing. 
Waarschijnlijk kwam dat, omdat ze soubrette was geweest. Ze 
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kende de reacties van publiek, hoewel het liedjeszingen op een an-
der vlak lag. Soms vond ze een 'claus' te lang, soms de uitwerking 
van iets belangrijks te kort. In wezen kon vader niet zo goed kri-
tiek verdragen. Toch voelde hij deze als noodzakelijk. Haar aan-
wijzingen bleken vaak juist. Zij kregen ook weleens ruzie, als 
moeder nadrukkelijk een en ander afwees. Dan nam mijn vader 
zijn hoed en zijn wandelstok en verliet boos het huffs. Na een uur 
kwam hij dan weer terug, niet zelden met de mededeling : hebt 
gelijk, Babbie.' 

Na alles wat ik in mijn jeugd heb gezien van wat moeder deed 
met de materie die aan haar toevertrouwd was, haar inzicht in de 
psyche van publiek, haar moed, haar ondernemingslust, onder-
streep ik de woorden, die zij eens tegen mij '0, kind, als ik een 
goede opleiding had gehad, o, kind dan zou ik wel iets betekend 
hebben.' Zij was een self-made vrouw, in de meest diepe zin van 
het woord. Ze bleef op haar manier doorleren, tot ze oud was. 
Maar was wat kennis betreft toch nog dikwijls achter bij anderen. 
Zo wist ze ook geen raad met mijn leerboeken van de los. Ze 
zette haar bril op, keek erin, legde ze teleurgesteld weer terug. Va-
der daarentegen greep ernaar met ware wellust. Om te zien wat hij 
ervan wist. Daar ik mezelf modern voelde, kind van veertien jaar, 
en meende, dat hij een ouderwetse visie op de leerstof had, eindigde 
dit vaak in gekibbel met mij. Of ik huichelde aandacht, om gekib-
bel te voorkomen. 

Zo langzamerhand was de tijd gekomen dat ik naar school moest. 
Mijn vader voelde er niet veel voor om mij in Berlijn naar school 
te sturen. Niet omdat hij ertegen was dat ik daardoor helemaal een 
duits kind zou worden, want daar was voor de sociaal-democraat 
die zich wereldburger voelde, geen reden voor. Hij meende zelfs 
dat er voor mij een betere toekomst zou zijn weggelegd in Duits-
land. Men groeide daar de revolutie tegemoet, de sociaal-demo- 
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17 In een ander opinieblad verscheen een karikatuur van vader als 
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21 Hier beschrifft Samuel Falkland (Herman Heijermans) hoe Herman 
Heijermans ertoe kwam Op Hoop van Zegen to schrifren (1903). 
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.ederk...#1:,e Toeeeelvereeniging haft her van-

*wend in het liebbel-theater Op Hoop van Zegen  ge- 
Id De zeal was vrij geed bezet, het spel yeortref- 

D* geestdrift was na elk bedrUf stjgenae ea nan 
of is me vrouw De Beer tan,durig toegejuleht. Me» 

w, van der Horfft kreeg bloerteo. 

ik 	vorigen brief sehreef.., 
de Ned. Tooneelvereeniging met reel .0110- 
Cel hoar gastepel hies voortgezet. Voorsu 
Zondagavond wet Het _Zovende Gebod, en 
gisteren.avond met Allemielen, behaalde zij 
bier ware triomphen. Het Zevende Gebod 
was bier nog niet opgevoerd en voor Berlijn 
due een „novititt", terwiji Allerzielen hier 
verieden jaar eenige malen in „Datks Klelne 
Theater" ging, maar toes geen Emcees had, 
near ik boor ten gevolge van het onvol-
doe,n,de spel en onjuiste opvatting der Dun-
ache artisten. 

Over het spel onzer Holiandsche artisten 
iu beide lxyvengenoernde stukken, is in de 
geheele Berlijnsche pare maar een roep: 
site critici roemen het superieure ensemble 
en de voortreffelijke regie. Wat de stukken 
tetreft, Allerzielen wordt vrij algemeen gun-
stig beoordeeld. Tegen Het Zevende Gabon 
heeft men echter nogal eenige bedenking. 

De vooratelling van Moliere's Ingebeelde 
Zieke vial minder in den amaak. De pets ' 

is niet best te spreken over daze opvoering, 
tametijk algenaeen ale middelmatig en 

alas een niet gelukkige keuze wordt gequa-
lificeerd. 

'rot on toe is het begoek Leer bevredi-
gend. Ua Nederlandsche gezant bezocht 
reeds twee malen st Hebbel-theater, terwiji 
veoral uit tooneel- en literaire kringen groo-
te belangatelling worth betoond. 

Toch moat lb tot mijn leedwezen consta-
tseren, dat het alweer ooze neve landslui 
zijn, die zich minat voor de zaak bateree-
seeren. Er wonen hint ongeveer 800 Netter` 
lenders, waarvan men toch mocht verwach-
ten, dat het grootste deel geregold daze 
voorstellingen hunner landgenooten zouden 
begoeken. Het is evenwel een betreuresnee 
waardig felt, dat het publiek slechte voor 
eer. tear gering gedeelte uit Hollanders be-
steal Onverechilligheid schijnt nu eeninaal 
tot een onzer nationals karaktertrekken te 
moeten behooren. 

Ik wit echter niet onrechtvaardig gijn 
tegenover de enkelen onzer landgenooten, 
die van hun sympathie dikwijls op zeer 
vriendelijke wijze blijken geven. Zoo ()ra-
ving bijvoorbeeld mevrouw Van for Horst 
len telegram van de beroemde fooneelapeel-
;ter Adele Sandrock (zooale bekend een Hot- 

tanctsche van geboorte) van den volgenden 
inhoud: 

meine theueren Landaleute innigen 
Gltickwunsch gum enormen grandiosen Er-
fols. Es war sin voller elutchen Slag. Ein 
Koch meine Heimath. gfn hoch den bonen-
dischen einsigen Kunstler Schaar, mit 
tausend Grasse. 

Adele Sandrock." 
&IPA bier gevestigdo Nederlanders son-

den de societairs der Nederl. Tooneelver-
eeniging Invitaties. Morgenavond zijn eij de 
seater onset beroemde landgenoote Julia 
Culp. 

Ik had selegenheld amigo der seeds Ber-
lijnsche theaters te bezoeken. In can vol-
genden brief kom tk daarup puler tam& 
Toch wil ik nu reeds constateeres welk een 
ultmuntenden tadruk ik gekregen bah, van 
't geen bier op dit gabled wordt geboden. 
Gisterenavend '0. a. tag ik „Walzertraunt" 

des Watts., Pt bob 	voo- 
44110* , 

tor gaston te Amsterdam van een Duitech 
Operette-Gezelschap. Wet can verechill 
Gindo 	tenor die niet gingen kon, sn 
prim ►-donna Louder sedge 	niemand 
die acteeten kon; 'a mine-en-scene zoo pri-
mitlet mogelkik„ '4 vilest mat, loader eenig 
artistlek cachet Misr daarentegen eau schit-
term& ..4tuestiOtpug. sen perfect orkeet, 
artbsten .the ..gengen, SOL ,o4eOrdett els 1,01-' 
leerde kunstenaars. Een opvoering die Je 
onder een onbeschrUfelijka bekoring brengt; 
eene die je nooit vergeet1 

Ik heb gisteren voor egret den Walser-
traum gehoordl Wat tk vddr lien ttjd er 
voor bet, gehouden, was Wet* den glaPPen 
groo van Walzertrannal 

D. O. 

WU* 	 lita44011 

dankt hot do eenveudtg-Men-
degellike kunot van )1,1#1 

stilt woord van het ware Allerele; 
niet alleen own feast voor de deep 

set een facet voor de leve ► en wor- 
moot, van bet geluid van kiinkende 
n tot een diep-doordringend, tang 
end levenswoord opgevoerd ward. 

Aangezien door het samenspel van zuike 
e,, door geen guoht van op den voor- 
komen &Leiria auteurs weer een zel- 

gegiene harmonic ontstond, kw am ook 
tegenstrijdiga van de drie wereldbe- 

Ouwingen, die doh bier deden widen, 
ii .loon waarachtigheid tot uitdruk- 

g. De pastoor van de christelijke dead, 
de opgejaagde zondares bij zich op- 

werd door den heer Poet met eon 
en moedig enthousiasxne gespeetd, dat 

tips uiterlijke gendelingaohtigheid van 
ztei wegnam en er een weldadige 
id aan gat Met evenvee fijn ge- 

'*Oat vermeed zijn tegenstander pastoor 
'•.Itronk, (de hoer v. d. Horst), de krasse 
hardheld van don letterzifter. De draagster 
,Van bet principe van ongebonden natuur- 
leven, „de zondares" Rita, ward door de 

22 De pens over Op Hoop van Zegen, Allerzielen en De Meid te Berlijn. 



VaII WIPYrtni."1 V. u. litlridE LOI eon 
Wit lemon vol stroomeqd MOW en 

stoles impuizen. 
beer Jan Misch schlep koster Lange- 

Mist een overd.aad van kostelijke, ope- 
komische kracht. De oude huts. 

van mevrotrw Do Boer en de 
van mekdfrouvr Apal waren 

betakeiden, ads dat noodle was. Zoo 
nd een too waardigo totaal-indruk, 
de goad beeette mat — het publiek 

Retnbrandrs teal good te kunnep 
— met een warm opplaus blijk van 

aid gal. 
Lokal-Ana., die met het stuk self niet 

rider ingenomen is, verklaart tech dat 
Nedorianders van dit teudenzatuk meek-
wat or van to maken was en spreekt 
mot buttengewone waardeering over de 

atones der verschlliende medewerkers 
medevrerksters. 

De schouwburg was bij daze voorstelling 
.00k bijna gybed en al bent, wel een bewijs 
.414 do bewondering voor het spot outer 

genootea grooter wordt. 

Do TAgliohe Rundschau sohrijft over 
s4Inse landgonooten in Beriljn: De Milan- 

settee bun gastapel niettegenstaancts 
7-40 wings beiangstelling die het pubilek 
'slut OttrAM spijt, Maar begrijpelijkerwijze 
440011t onversaagd voort. Zij spelen stuk-
ft*en, die in Bern* reeds tang gespeeld zijn, 

lr een still die in 'lien jeer door het Brahrn-
ilooneel" opgevoerd is tot een boogie, die 
moefiijk te overtreffen is. Maar daze kun- 

aarevereeniging heeft tech onze sym-
ipathio. We verheugen er one over hoe ook 

ear da. Nederduitsche kunst in hoar kracht 
eenvoud spreekt, in bear too absoluut 

rlijite ongesmukte, moor des te dieper 
met gerdoedsmacht. Maar tots nieews 
limn dere menseben ons 44 Daze too- 
`:imelvoreeniging is een soft** oftegroeide 

inn 
 

den grooien elk, dlibuitiett-reatie- 
loweikunOk tiet en die geon voik 

kraditilj, eqe wearadAtig en 
DerStaM 
',forte's 

me riederL Toonoolvereenten to Weriun. 
/Van onzen correaRandent.), 

tierlijn, I Mel. 
!let. „t"lastspiel der Hollander" is getindigd.  Gister-

avcnd begoten het met de vertooning van De 
to e d van Herman Heyermans. Lang was het onzeker 
geweest w4, giteravend zott gespeeld worden : east 
zou het zijn d e e i (I, teen van Eeden's h c t B e - 
loot de Laird: teen herhaling/ van Op hoop 
v an Zegeni eindelijk kwaiu men tern,  tot D e 
M e i 1 

In de oelitendbladen gond ;een wOoitl kritiek 	leef- 
deit sominige eriti•i mis'••ien nog in de meening dat 
er eett wederopvoering ran Op Hoop van Zegen 
zon •eg-even worden waarbil bun tegeitwonrdigheid niet 
tereischt nerd ? moor do poor avondbladen, die tot 
nu toe versehenen ziln, zijn oak over dezeo laatolen 
avond goad of nithans trill .goed to spreken. 

Zondert men de vertoontuo van Afota:re's Tnge-
be elde Zieke nit, dan Can men zegger, dat de 
Hellanders bier een axtistiek sueees liebtalt In,lmald. El-
ken volgenden avond was do zeal culler don den vori-
gen en gisteren was Ilt`t 2elfs ze er goed bez o. 

1-!,,arlilk was tie beoordeeling, die do speters ondetr-
r onden, wel eenigezins afhankelilk van de waardeering, 
die men veer de door hen gekozen stukken had. Det-
het gevaarlilk it, in zoo .dagen vilf sttikkeu van .len-• 
zelfden notate t.e svelen, bevii14 wel dat zelfs een der 
critiei die het gulst was met zijno betnigingen van 
weardeering, 'non to verzekeren, dot men no ook wel 
eons vat antlers wilde zien ett hooren. 

En het eeitig „andere" was eett Hollandsehe verta-
ing van Moliere en eon dito vertaling van eett erhar-

melt* prullig een-aktertje van Clara Viebig. 
Termj1 Alle r ziele n dot 711011 bier uit 

vertooningen reeds kende, de Tooncelverecoiging een 
zeer gunstige kritiek hezorgde, warm de b000rdeelin-
,zen na do vertooning van 1.i t k om st sterk verdeeld. 
lint het droomtafereel, dot ons Hollanders reeds to mug 
sehilat veer hen, die do tool niet ver,taan, tot eon on- 
eindiglieid Mort a'engroeien, spreekt vanzelf. Maar dab 
men — dit bezwanr to zijde latende — bier en dear 
niet antlers don ougnnstig over dit guk hoordo oordee-
len, is mil onverkiaarliaar, voornatnelijk dear bier het 
Opel werkelijk schilterend was. Mejuffrouw Tilly Los 
tend wet waard,ring voor to uitstekende wijze waarop 
zij 4000 moeiel ke rul w.,,,rgof 	voor het ihooi t, en 
(1,64etilk stemgeluid„ dab zit tot hot laatst toe 	vol- 
hietd. 

De avond van gisteren beduidde eon triomf voorna-
melilk tour Iklevronw de Boer, die de titelrol in D e 
If a i d onverbeterlilk speelde. 

Het waagstuk, bier %oar err, Nederland:4cl' gezelsehap 
gehoor to Icemen vragen, heeft do Nederlandsehe Too-
neelvereeniging glansojk doorstame Geldelijk Voordeel 
Imteht hoar dit uitstapje zek•r o el Tic t , 'soar zij voila 
bij kritiek en publie;,, do waardeerin:,,,, waarop wij we-
ten, dat zij reeltt heeft. 
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W;.,..4rde Hoer Bouwmeister, 
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op one depliche van pjster,die U do blyde bocd...onal: van het 411..ell dei on-
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23 Brief aan Louis Boutoneester, die in Berlijn zou gastreren. 



cratie was sterk. Het was nog keizerstijd. De monarchie was nog 
niet aangerand, wel ondermijnd. 

Er was een andere reden, waarom hij mij niet graag naar school 
zag gaan. In de tijd dat we in Berlijn woonden pleegden veel scho-
lieren zelfmoord door uit het raam te springen. Zij hadden slechte 
rapporten en konden dit niet verwerken. Wie het berlijnse school-
leven van die dagen kende, vond dat helemaal niet zo verwonder-
lijk. Mijn vader zei dat de ijskoude discipline der leraren en lerares-
sen het gevolg was van de invloed van het Jonkerdom, de Pruisen. 
1k weet niet, of hij gelijk had. Ik heb eigenaardige ervaringen. 
Steeds viel me een ontembaar fanatisme onder de duitse vrienden 
op. Clemenceau, Frankrijks staatsman heeft eens gezegd: 'Beveel 
aan de Duitsers, dat zij hun moeder doden, ze doen het.' De goede 
zijde van het fanatisme was dat, wanneer die goed gericht was, er 
veel snel geschiedde, griindlich. De angst om niet volmaakt te zijn, 
zat er bij de scholieren in. Het was ook alsof ze in uniform liepen. 
Elke klas van het Gymnasium droeg een ander soort petje, de eerste 
klas heette Primaner, de tweede klas heette Secundaner, de derde 
klas heette Tertianer. Het gehele yolk betoonde respect voor de 
Tertianer, die hadden het blijkbaar al ver gebracht. Nu moet ik aan 
de studenten denken. Menige dokter, professor, of andere intel-
lectueel die gestudeerd had, liep levenslang met een geschonden 
gezicht. Dat kwam door littekens. `Schmisse' werden die ge-
noemd. Bij een soort `hanengeveche onderling werden de studen-
ten ontgroend, waarbij dan met messen wonden in het gezicht 
werden toegebracht. Wie zich het dapperst hield, werd het meest 
gerespecteerd. De drama's die zich achter de schermen van dit zeer 
brute geweld afspeelden waren ontelbaar. Hitler heeft zeker in de 
roos geschoten door op het militairistisch instinct van de Duitsers 
te werken. 

Bij vader wekte een en ander wel bezorgdheid als hij aan onder- 
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wijs voor mij dacht. Nu was hij zo langzamerhand ingeburgerd in 
het duitse journalistenleven, als medewerker van berlijnse kranten. 
Zo was hij bevriend geraakt met de familie Goldschmidt. De heer 
Goldschmidt was hoofdredacteur, naar ik meen, van de Vorwiirts. 

Hij was van afkomst een Rus, de tweede russische familie die ik in 
Berlijn heb meegemaakt, want ook de band met de Malkins was 
niet verbroken. Nu had de heer Goldschmidt een dochtertje, Nad-
ja, zij was ook nog niet op school. De twee vaders besloten de kin-
deren `samen to doen'. Er werd een gouvernante geengageerd, een 
Duitse, genaamd Fraiilein Gliickselig. Ze kwam dagelijks bij ons 
thuis met haar tas vol boeken. Nadja kwam ook dagelijks. Weer 
zo'n eigenaardige kinderherinnering. Fraiilein Gluckselig was wat 
slap ter been en moest van haar dokter capsules met koeienbloed 
innemen. 1k vroeg haar iedere les of zij de kapsule wilde doorbij-
ten. Opdat ik het koeienbloed zou kunnen zien. Ze deed het trouw 
en ik zag het rode bloed in haar keel wegglijden. Ondanks deze 
bloeddorstige prelude deed ik mijn best, met eerzucht, want ik heb 
het altijd beter willen doen dan een ander. Of liever gezegd, ik 
vond het vanzelfsprekend, dat ik het beter deed dan een ander. 
Deze Heijermanstrek leefde ook in mij. 

Mijn moeder was met deze ontwikkeling niet zo tevreden. Ze 
zei tegen mijn vader dat het niet goed voor mij was, als ik alleen 
met Nadja zou lessen. Terecht meende ze, dat een kind op school 
thuishoort. Nadat ze er samen uitvoerig over gesproken hadden, 
vonden ze een middenweg. Er was vlak bij ons een `Kranzchen% 
waar ongeveer dertig kinderen op school gingen. Het was een par-
ticuliere onderneming gedreven door de dames Burde, twee zus-
ters, waarvan ik er een erg lief vond. De ander leek me minder, 
omdat ze volgens mij naar aardappelen rook. Waarschijnlijk was 
het niet zo, ik was als kind buitengewoon reukgevoelig. Ondanks 
dit bezwaar, dat ik moest overwinnen door zoveel mogelijk met 
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afgewend hoofd tegen haar to spreken, iets wat zij Meld voor ver- 
legenheid, ben ik een hele tijd leerling gebleven van haar school. 
Ik was nummer Brie van de klas, wat heel wat bleek, voor een 

Auslinderin'. Vader was op school altijd nummer twee ge-
weest. Hij struikelde over wiskunde, ik over rekenen. Anders wa-
ren wij tweeen hoger opgeklorrunen in het schoolwezen. Maar zo 
was het al wel goed. 

Vaak kwam Poeje me van school halen. 1k kreeg dan een Eis-
waffel, zoals ik in Scheveningen een Franse wafel van Hable gekre-
gen had, als wij samen wandelden. Soms ging ik met hem naar het 
centrum van Berlijn, wij dwaalden dan door de Friederichstrasse. 
Als het avond was voelde ik mij aangetrokken tot de juweliers. 
Blauwe halve popper van fluweel draaiden er om hun eigen as. In 
de ruime etalages. Om hun hall hadden zij prachtige juwelen, die 
fonkelden in het elektrische licht. Vader wist mijn bewondering 
voor die veelkleurige lichtjes en bleef geduldig wachten, tot ik uit-
gekeken was. Daarna kreeg ik een glas limonade, uit een automaat. 
Beide liefliebberijen van mij kwamen voort uit het feit, dat elek-
trisch licht iets nieuws was. Ook automaten, die limonades spuw-
den — groene, oranje, rode limonade — waren nieuw. Soms liepen 
moeder en ik door de Tiergarten. Kwamen dan de duitse keizer 
tegen, met gevolg. Te paard. Hij was een starkijkend man, met 
wat Bode blauwe ogen, die wat krampachtig de teugels van zijn 
paard vasthield, want zijn ene arm was verlamd. Hij baarde verder 
weinig opzien in het park. Soms reed hij met zijn gevolg door de 
stad. In een auto van die dagen. Er zat dan een soort militaire be-
waker op de treeplank. Met een soort trompet, waarop hij luid-
ruchtig toeterde. Dan werden de dienstdoende verkeersagenten 
door een razernij gegrepen. Zij schreeuwden het verkeer en de 
voetgangers toe: `Majestat! Majestat!' In de hoop, dat iedereen op 
de plaats zou verstarren, tot de keizerlijke auto voorbij was. 
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Mijn grootste vreugde was, wanneer ik voor mijn zakgeld `Bil-
derbogen' kon kopen. Meestal waren dat knipprenten die de kei-
zerlijke familie weergaven, plus hun garderobe, bestaande uit 
uniformen, geweldige avondjaponnen en jachtkostuums. Honder-
den malen heb ik de keizerlijke familie aan- en uitgekleed. Ze 
praatten met elkaar in mijn speelkamer, vochten met elkaar, had-
den de meest opwindende gesprekken, die ik zelf verzon. Toen ik 
wat ouder was, ging ik toneelstukken schrijven, zoals ik het vader 
had zien doen. 

Pieter (hijgend) Ik ben wat laat van school thuis. 
Ellen (boos) je boterhammen staan al een kwartier Lang klaar. (zij 
brengt zijn chocola binnen) 
Deze montage is dezelfde, als die ik op zijn schrijfmachine zag. 

Wel kon je duidelijk vaststellen, dat mijn toneelstukken niet van. 
Herman Heijermans waren, want zij waren ellenlang, meestal ge-
sprekken tussen mij en mijn broer, die ik niet had, over het dage-
lijks leven. 

Ellen (zij komt uit bed) Pieter, je moet nu opstaan. Anders kom je 
te laat op school. 
Pieter (gapend) Ik kan nog wel wat blijven liggen. Ik hoef niet 
onder de douche. Ik heb gisteravond gedoucht. 

Had ik een schoolschrift vol theater, dan Borg ik het op. Ik had al 
een heel stapeltje van deze geschriften. Vat ik niet wist, was dat 
vader ze `gapte' en opborg in zijn bureau-ministre. Pas na zijn dood 
heb ik dat ontdekt, omdat de nalatenschap werd nagezocht. En 
mijn theaterstukken te voorschijn kwamen. Hij bewaarde boven-
dien al de brieven die ik hem zond, vanuit Scheveningen met va-
kantie, of in huis. Ik kon mij, sprekende, niet zo goed uiten. Ik was 
te geemotioneerd. Vandaar dat ik brieven op zijn bureau legde 
waarin grieven nauwkeurig beschreven stonden. Bij hem binnen- 
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gekomen zou ik waarschijnlijk in tranen zijn uitgebarsten. Had dan 
snikkend mijn verdriet verteld. Dit ondervond ik zelf als buiten-
gewoon storend voor de opbouw van een gesprek. Hij trouwens 
ook. Hij zei dan meestal: `Bewaar je traantjes voor later.' Hetgeen 
ik niet redelijk vond. De Briefschrijverij overbrugde tenminste de 
inleiding tot een lonend gesprek. 

In de berlijnse periode heeft mijn vader een novelle geschreven die 
ik ook nu nog een van zijn beste vind. Verrukt door elke vinding op 
gebied van de wetenschap, chemie of techniek die een verbetering 
van mogelijkheden inhield ontdekte hij het wonder van transplan-
tatie. Er was een professor in Berlijn die neuzen had leren recht-
zetten en verfraaien. Zoals steeds bracht dit Poeje tot dieper door-
denken. Het waren nu nog maar neuzen. Misschien waren er later 
andere vormen van operatie mogelijk om de mens van euvels te 
herstellen. En hij dacht aan de blinden. Blindheid had hem zeer ge-
grepen. Omdat hij zelfeens dacht blind te zullen worden. Als jonge 
kerel, toen hij nog in Rotterdam woonde, had hij last van `Augen-
flimmern'. De oogarts had hem geopereerd, hij kwam thuis uit het 
ziekenhuis. Zijn ogen waren verbonden. De eerste veertien dagen 
moest hij het verband omhouden, had de arts hem gezegd. De 
familie verwende hem met lekkere hapjes. Hij bleef op zijn kamer, 
nerveus, geirriteerd zoals steeds als hij ziek was. Zijn zeer actieve 
geest verdroeg de bevoogding van een ziek lichaam niet. Hij kende 
op dat punt geen gelatenheid. Neurotisch gevoelsmens, ging hij 
zich daarboven in de donkere eigen kamer van alles verbeelden. 
Ze hadden hem bedot. Hij was blind. Ze dorsten het hem nog niet 
zeggen. Daarom moest hij dat verband omhouden. Hij liet zich 
niet bedonderen. Hij moest de waarheid weten, zekerheid hebben. 
Hij holde de gang op, rukte het verband van de ogen. Zag. Zag! 
Was niet blind. Na de gebruikelijke standjes van de arts, verdroeg 
hij nu geduldig het verband. Tot zijn ogen geheel genezen waren. 
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Hij maakte hierover het knappe Falklandje Donkere Kamer. Zeer 
diep doorleefde gevoelens brachten het vaak niet verder dan een 
Falklandje (Nirvana). In dit geval weer geen uitzondering. InBrief in 

de Schemer vertelt hij over een oude, blinde moeder. Ook behan-
delt hij blindheid nadrukkelijk in De Schoone Slaapster. En voor alles 
in Joep' s Wonderlijke Avonturen, de blinde man met de dienende 
verpleegster. Er is een wonderprofessor, die ogen inzet. Ogen van 
dieren in de mens. Waardoor blindheid genezen zal. Maar door die 
ogen zal de mens op dezelfde wijze zien als een dier. De ogen van 
de poes worden 's nachts heldergroene lampjes in de tuin. De paar-
deogen vergroten de beelden om zich heen tienmaal. De man laat 
zich opereren. Krijgt de ogen van de kat, het paard. Uiteindelijk 
mislukken de transplantaties en blijft de hulpeloze man achter, met 
de stille, dienende verpleegster. 1k vind deze, helaas niet meer uit-
gegeven novelle een van zijn beste. 

Hevig reageerde hij ook op de vliegmachine. Het verhaal Ge-

vleugelde Daden - opgedragen aan mij, althans in de eerste uitgaven: 
`voor mijn dochter, als ze zestien jaar zal zijn,' een variant van 
Victor Hugo's opdracht aan zijn zoon: `Voor mijn zoon, als hij 
zestien jaar zal zijn' - geeft zijn humoristische kijk op de vliegerij 
weer. Het is een kostelijk verhaal dat veel op de middelbare scho-
len werd gelezen en besproken. Evenals veel van zijn Falklandjes. 

Op de HBS had ik eens letterkundeles. De docente besprak een 
Falklandje van vader, waarin hij schreef: `ik hou alles van je.' 
is een drukfout,' zei de docente. kunt niet alles van iemand hou-
den.' Ik stak mijn vinger op en zei: Vader zegt het thuis altijd zo. 
Het is geen drukfout.' Toen dacht de docente na en antwoordde: 
`Het is mogelijk. Dan is het een in de familie gent woord.' 

Moeilijk voor mijn moeder was, dat er veel vrouwen waren, die 
vader aanbaden. Letterlijk aanbaden. Op zijn bureau-ministre 
stond een kaart, waarop een vrouw geschreven had: `Gij zijt mijn 
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Heiland. Ik wil u overal volgen.' Het toeval wilde, dat ik later op 
school vriendinnetje werd met het dochtertje van deze mevrouw. 
Later zelfs bij haar thuis met mijn vriendinnetje speelde. Ze had 
mijn vader nooit ontmoet en vond het een ongekende zaligheid 
dat ik, zijn dochter, op visite was bij haar thuis. Ik werd er heel ver-
legen van, want zij reageerde op mij alsof ik een porceleinen, zeer 
breekbaar kopje was. Daar ik mij niet de dochter van een Heiland 
voelde, verlegen was met de hele geschiedenis, bleef ik weg. Ik 
sprak er met vader over. Wij besloten er verder het zwijgen toe to 
doen. De kaart was hem lief. Verdere realisatie was niet nodig. 
Voor geen van ons twee&t. Ook niet voor haar. 

Maar er waren veel vrouwen, die mijn vader benaderden. Zij 
voelden zich zijn muzen. Dat stond hun natuurlijk vrij. En uitten 
ze zich op prettige wijze, dan stond mijn moeder tegenover hen, 
als vader tegenover de aanbidders van mijn moeder. Meestal was 
de houding van die muzen niet zo prettig. Als ze de levensgeschie-
denis van mijn moeder kenden, dan behandelden ze haar met min-
achting. Wat moet die juffrouw uit het cafe-chantant naast de grote 
Heijermans? Hoe zou die onontwikkelde vrouw de grote schrijver 
kunnen begrijpen? Als ik zijn vrouw was, dan zou ik hem aan alle 
kanten muzisch steunen, ik zou hem inspireren, naar wijder toe-. 
komst leiden. Met mijn ontwikkeling. Ook waren vele vrouwen 
jaloers op mijn moeder. De vrouw van de grote schrijver. Als je 
zegt, dat je Heijermans heet, dan weet iedereen wie je bent, dan 
word je in het eerbetoon betrokken. Andere vrouwen benaderden 
hem met hun problemen. Soms ook wel heel oprecht. Met zijn 
aangeboden ridderlijkheid hielp hij waar mogelijk. 

Zo ook de jonge vrouw uit Duczika. Deze typisch berlijnse ro-
man, die hij helaas niet meer heeft kunnen afmaken, is de geschie-
denis van een meisje dat dupe wordt van de vreemdsoortige wet 
uit die berlijnse periode, dat een vrouw die in gezelschap van een 
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man wordt gevonden bij politionele razzia's in een hotel, zonder 
met die man getrouwd te zijn, geboekt werd als prostituee. De 
jonge vrouw die bij mijn vader om hulp kwam was de dupe van 
zo'n razzia. Mijn vader voelde zich buitengewoon tot haar aange-
trokken. Ook wijst hij in deze knappe roman op de `Heimarbeit' 
in Berlijn, waar de confectie-industrie door onderbetaling schade-
lijk misbruik van maakte. 1k ben ervan overtuigd dat de genoemde 
jonge vrouw `muzische' invloed op vader had. Een langjarig hu-
welijk is aan slijtage onderhevig. Elke getrouwde man zal een mooie 
jonge verschijning als een nieuwe belevenis ervaren. Het ging met 
mijn moeder net zo. Zij was in die dagen geboeid door de direc-
teur van een der belangrijkste berlijnse bladen. lk kreeg echter 
nooit de indruk dat mijn ouders ook maar in de verste verte van 
plan waren met elkaar te breken. 1k denk niet eens dat ze een ver-
houding met genoemde mensen hebben gehad. Daar kwamen 
echtelieden uit de Jugendstil-periode wat minder gauw toe. Seks 
werd bij ons thuis nooit aangeroerd. lk heb er als jong kind zelfs 
nooit over nagedacht. lk wist niet hoe de kinderen op de wereld 
kwamen. Het interesseerde me ook niet. Een mevrouw ging naar 
bed, zoals tante Lies, iedereen in huis werd zenuwachtig. Vervol-
gens was iedereen opgelucht. Dan mocht je naar een bundel witte 
kant kijken, waarin als een paasei, een rote babykopje verborgen 
was. Dat kreeg dan de borst. Op het Victoria Luiseplein, waar ik 
dagelijks speelde, zag ik Schwartzwilderinnen, prachtig geklede 
boerenvrouwen uit Schwartzwald, op de banken zitten, en baby's 
zogen. Het waren gehuurde minnen, die in dienst waren van rijke 
Berlijners. Tante Lies zoogde zelf de baby. Ze had dan vreemde, 
naarbirmen gekeerde zwarte ogen. Dat is alles wat ik aan blotig-
heid ontdekte. Nog een blotigheidsherinnering: Onkel Leopold 
Godowsky was ook naar Berlijn getrokken. Bleef een van de in-
tiemste vrienden van mijn ouders. Ook zij woonden in onze buurt. 
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In een van de vele fraaie flats, die Berlin-SchOneberg bezat. Hij had 
een geweldige ontdekking gedaan. Hij had het filmen ontdekt. Hij 
bezat een heel duur apparaat. Wij moesten komen kijken. De ka-
mer werd donker gemaakt, er was een wit doek, daarop werden 
zijn films geprojecteerd. Het was de eerste film, die ik zou aan-
schouwen. Ook voor mijn ouders was dit alles nieuw. Daar zag ik 
op het witte doek, bij het overdadig geratel van het filmapparaat, 
Onkel Leopold in badpak. Hij kwam uit het badkoetsje, en ging de 
zee in. Gevolgd door zijn vrouw, tante Frieda. Gevolgd door de 
kinderen, mijn vriendje Mischa en de kleine Frieda. Bijna riepen de 
bezoekers van dit eerste filmfestival Ohohoho! omdat ze Onkel 
Leopold en tante Frieda zo duidelijk in badpak konden observeren. 
Nou, duidelijk? Het flimmerde, schaduwde, sputterde, sidderde, 
vloog weg in 't niet, en flimmerde weer terug. Als zeer oude films 
op de televisie. 

De tweede filmherinnering is een film van Isadora Duncan. Een 
paar jaar later. Paul Lindau belde mijn vader op, dat er een film was 
met de danseres Isadora Duncan. Zij danste er verschillende van 
haar dansen in. Of -wij meegingen om die film te bekijken. Met wij 
was ook ik bedoeld, er werd niet anders verwacht dan dat ik mee 
zou gaan. Dus ging ik mee. De film was technisch al beter. We zaten 
achteraan in een loge, vrij ver af. Toch kreeg ik nu een echte voor-
loper van de film te zien. Je zag Isadora duidelijk. Een jonge vrouw 
van ongeveer veertig jaar. Vrij dik maar dat viel helemaal niet op. 
Want zij was buitengewoon lenig. Zij waaide veel met sluiers. Dat 
was ook het bijzondere. Zij was letterlijk de klassieke dans ont-
sprongen. Zij spitste niet op trillende tenen. Zij had ook het klas-
sieke balletkostuum niet aan. Zij danste op blote voeten. Zij danste 
verdriet. Vreugde. Vertwijfeling. Zij bracht toen een volmaakte 
vernieuwing in de dans. Ook in het leven van de vrouw. Zij kwam 
openhjk voor haar liefdeleven uit. In haar herinneringen, die ik 
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veel later las, vertelt zij van haar vele minnaars, die zij op tournee 
leerde kennen. Onder andere rekent zij af met de voorstelling, dat 
landaard minnaarschap bepaalt. Zij schreef: 'Ik kreeg wel eens een 
Engelsman in bed, die voor het bed staande nog zijn shawl om de 
hals had. Huiverde van kou. Ik dacht, dat wordt niets. Echt een 
Engelsman, koel yolk. In bed ontpopte deze minnaar zich als een 
volmaakte.' Opzienbarende tekst in 19I0. 

Mijn vader behoorde tot de berlijnse journalisten, die volledig 
van de verantwoordelijkheid van hun tank vervuld waren. Zoals 
hij kon ijsberen om het idee voor een Falldandje tekrijgen, heen en 
weer, zo tobde hij over journalistiek nieuws. Op een morgen liet 
hij zijn baard staan, waste zich niet, trok een oud overhemd aan, 
dat hij nog wat vlekkeriger maakte dan het al was, nam zeer oude 
sokken met gaten uit de la en verwijdde die gaten. Hij deed een 
oude pet op, zocht een oud colbertjasje, deed kapotte, oude schoe-
nen aan.... 's Avonds vertrok hij naar het berlijnse nachtasyl, bracht 
er de nacht door met zwervers en underdogs. Maakte er een goed 
verslag van voor een van de duitse kranten. 

Bij Paul Lindau speelde zich het duitse kunstenaarsleven af. 1k 
mocht natuurlijk mee naar zijn zeventigste verjaardag. Daar waren 
Albert Bassermann, de grote acteur; Else Lehmann, die in vaders 
stukken had meegespeeld; Lili Lehmann, de zangeres; Carl Flesch, 
de violist; Julia Culp, de zangeres; Maximilian Harden, de politi-
cus ; en nog vele, vele anderen, die in het culturele en politieke le-
yen van Europa hoofdrollen speelden. Een lakei kwam namens de 
keizer een getekend portret brengen. Waarom gelachen werd. Het 

was namelijk een steeds terugkerende geste van Zijne Majesteit bij 
huldigingen. Een fotografie van de keizer met zijn handtekening 
erop. 

Ontvangsten bier, ontvangsten thuis, toneelvoorstellingen, con-
certen, waarbij ook behoorde het mogen zitten op de voorste rij in 
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de loge van Landekker, de directeur van de Philharmonic. Het le-
ven kabbelde niet oninteressant verder, ook niet voor een kind. 1k 
had inmiddels een kinderjuffrouw gekregen, Fraiilein Skwibilla, 
die trots van zichzelf vertelde dat zij de dochter van een Oberfor-
ster was uit Posen, en die mij de uitersten van welopgevoedheid 
moest bijbrengen. Het lukte haar wel. 1k was een soepel kind. 
Daartussendoor kwam mijn grootmoeder Sophie Peers-Posnanski 
bij ons logeren. Mari-Joseph was inmiddels in Londen op tournee 
gestorven. Ze heeft een tijdlang bij ons gewoond. Vaak bestelde 
vader een Landauer op gummibanden. Dan reden we door Berlijn. 
Mijn moeder en grootmoeder op de achterbank. Zij hadden hoe-
den met wapperende veren op, wat mij machtig boeide. Vader en 
ik zaten met de rug naar de koetsier. 1k verbeeldde mij dan graag 
een prinses te zijn. Die met de koning, de koningin-moeder en de 
koningin door de stad reed. 

Onafhankelijkheid is tweede natuur bij mijn grootmoeder. Ze 
vertrekt naar Holland, hoewel ze al tegen de zeventig loopt, om 
daar alleen op kamers te pan wonen. Mijn vader geeft haar een 
toelage. Haar wonen bij ons is niet onverdeeld prettig geweest. Op 
onze gladde parketvloer had ze haar been gebroken. Het been 
moest lange tijd in gipsverband. Wat haar humeur niet direct ver-
beterde. 1k vond dat een enge bedoening. 

Dan gebeurt het spannende, wat de sfeer in huis bovenmatig 
elektriseert. Vlagen van nervositeit pakken mijn ouders. Het werkt 
ook op mij aanstekelijk. 1k weet in het begin niet waarom het gaat. 
Tot ik op een middag vader uit de studeerkamer zie komen met 
een bundel papieren in zijn hand. Ik loop hem achterna. In de huis-
kamer wacht moeder, die blijkbaar door de huistelefoon gewaar-
schuwd is. Vader sluit de deuren af, zodat niemand kan binnenko-
men. Vervolgens gaat hij naar de vlaamse kast, haalt het servies 
emit. Het mooie kopenhaagse servies. Hij zet het op tafel. Hij tast 
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de wanden in de vlaamse kast af, totdat hij een knop vindt, waarop 
hij drukt. Er opent zich een geheime la. Daarin stopt hij de pape-
rassen. Sluit de la. Zet het servies weer in de kast, sluit de deuren. 
Beide ouders zijn zenuwachtig. Vertelden zij mij, wat er aan de 
hand was? Welnee. Hoe ik het wat later te weten ben gekomen is 
mij niet meer duidelijk. Ik hoorde op dat ogenblik meer dan ooit 
bij het team. Het heeft mij meer dan eens verwonderd dat mijn 
ouders een zo groot vertrouwen in mij hadden, dat ze zelden iets 
voor mij verborgen hielden. 

Het ging hierom. Vader had een tip gekregen, dat er in de ber-
lijnse krankzinnigengestichten schandelijke wantoestanden heers-
ten. Een bevriend psychiater gaf hem gelegenheid er 24 uur door te 
brengen. In een brochure 24 Stunden in der Irrenanstalt, uitgegeven 
in Berlijn, waarin hij publiceerde wat hij had gezien, werd een op-
zienbarend licht geworpen op de toestanden aldaar. Bovendien 
had hij erover gepubliceerd in berlijnse bladen, onder de naam 
Hans Muller, een van zijn pseudoniemen. De zaak haalde het par-
lement. Verschillende Abgeordneten vielen Hans Muller aan, of 
bij. Het gerucht ging dat de schrijver geen Duitser was, maar een 
Auslander. Woedend eisten verschillende Abgeordneten, dat deze 

AuslHnder over de grens zou worden gezet, wegens inmen-
ging in binnenlandse aangelegenheden. Maar wie was die vreem-
deling, die zich zo brutaal georienteerd had? Op de redacties van 
de duitse kranten werd er naar hem gespeurd door de duitse poli-
tie. De hoofdredacteuren, die het wel wisten, zwegen. Zij waar-
schuwden vader. Deze zag in het materiaal aan kopij dat hij in huis 
had een gevaar. Daarom ging hij die middag op weg naar de 
vlaamse kast. Hij kon volmaakte geheimhouding verwachten van 
zijn familie. De politie kwam hem niet op het spoor, de zaak ver-
dween onherroepelijk in de doofpot. Maar er kwam verbetering 
in de behandeling van gestoorde patienten. 
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Onwillekeurig denk ik hierbij over de duitse psyche na. 
Had ik in mijn jeugd niet meegernaakt dat Duitsers bijzonder 

fijngevoelig konden zijn? Was het tegemoetkomen van een zich 
ontplooiend kunstenaar niet opvallend soepel geweest? Hij had er 
alle moed van de wereld door gekregen. Al bij zijn binnenkomst 
in Berlijn was alle aandacht aan hem besteed. Zelfs de karikaturis-
tische bladen lieten zijn aankomst niet ongemoeid. Toen wij ons in 
Berlijn vestigden, was er juist een nieuwe gorilla uit de Tropen 
aangekomen. In een bekend spotblad verscheen nu een tekening 
van Herman Heijermans en de aap, beiden achter tralies. 'Es haben 
sich zwei Grossen in Berlin niedergelassen,' stond er geschreven bij 
de tekening. Paul Lindau, zelf een bekwaam auteur, had vader met 
open armen ontvangen. Overal was een, vriendelijk contact. De 
buren. De huisheer. De leveranciers. De vele duitse vrienden, jour-
nalisten, schrijvers, acteurs, dichters, zelfs de Intendant van het 
Keizerlijk Theater, heer Dorschel, bezocht ons. Herr Schriftsteller 
was een erkende persoonlijkheid, ondanks het feit, dat ook hier die 
persoonlijkheid eigen wetten had. Zich nets liet voorschrijven, 
noch ooit van zijn ideaal afweek. Men respecteerde dat. De keizer 
was naar de schouwburg gekomen om vaders stukken te zien. Hij 

begreep uiteraard weinig van vaders bedoelingen. Had er ook geen 
belang bij, iets te begrijpen. Dacht hij. Om toch 'Trim te doen' 
ontwikkelde hij een wat naieve vorm van belangstelling. Dacht 
eveneens, dat het sturen van zijn portret aan de sociaal-democraat 
Lindau een daad was. Zo was dus een deel van de Duitsers. Over 
het andere deel heb ik mij in mijn jeugd steeds verwonderd. Dat 
was het starre deel, mensen die leefden in een soort eigen militairis-
tische sfeer, voor zover zij net in `diense waren. In het dagelijkse 
leven vrij vriendelijk, konden ze onverwachts om een kleinigheid 
snauwend, brullend uitvallen, zonder aanzien des persoons. Vader 
kende deze mensen. Er was maar een manier om met hen te verke- 
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ren : door eveneens te snauwen en terug te brullen. Dan waren ze 
meteen zoet. Dat gebrul was de tune waardoor ze te benaderen 
waren. Deze mensen trof je overal. Het waren advocaten, docto-
ren, todchauffeurs. Ook de plantsoenendienst op het Victoria Lui-
seplein was van dit soort. Vloog er een bal van ons, spelende kinde-
ren, in het gras, dan werden wij dermate toegebruld, dat we soms 
huilend naar huis liepen. In het plantsoen stond een bord, waarop 
met vinnige letters was geschreven, dat de Polizei-Kommissar van 
Berlijn de meest griezelige boetes beloofde aan iedereen die de 
`Kasen betreten' zou. Menige leuke spelgelegenheid werd erdoor 
verpest, zeker in die dagen waar wij, en speciaal ik, excelleerden in 
het diabolospel. Hoe hoger, hoe liever, hoe schever het opvang-
touw, hoe leuker. Toen in 1914 de eerste onzinnige oorlog uit-
barstte, na jaren vrede in Europa, vonden de militairisten, de Prui-
sen en de snauwers elkaar en trokken op. Vrouwen versierden de 
geweren. Er stonden advertenties in de bladen : 'Vier zoons heb ik 
voor het vaderland geofferd. Ik ben als moeder bereid, mijn vijfde 
noon te offeren.' De gesplitste visie van de Duitsers op het leven, kan 
ik nog niet bijbenen. 

En dan weer was er in Berlijn die roerende zorg om kinderen. 
Kinderen moesten al heel vroeg cultuur ervaren. Hadden we in de 
derde en vierde klas niet alreeds boeiende kleine gedichten uit het 
hoofd te leren van Goethe, Hoffmansthal, Schiller, Chamisso? Mij 
beviel dit bijzonder. Graag verraste ik vader met een goed gezegd 
gedicht. Hij was bier gevoelig voor. Mijn moeder nam mij mee 
naar de kindervoorstellingen in het Theater des Westens. Daar 
werd dan Sneeuwwitje gegeven met in alle rollers bekende acteurs, 
die op het draaitoneel alles deden om ons, publiek van de toekomst, 
te boeien. Werkelijk een verrukkelijke kinderherinnering. 

Tot heden toe kan ik erover tobben, dat juist het Duitsland van 
mijn jeugd de oorzaak is geweest van een onvoorstelbare barbarij, 

134 



de barbarij van 194o-1945. Dat in het Duitsland, waar mijn ouders 
en ik gelukkig waren, 95% stemmen zijn geteld die voor Hitler 
waren. Ik zal dit nooit kunnen verwerken, of begrijpen. 

Inderdaad waren wij gelukkig in Berlijn. De geldzorgen bleven. 
Wij leefden in grote stijl, de stijl van de berlijnse kunstenaars. We! 
had mijn moeder geleende japonnen van tante Lies aan, mooie, 
goudgele robes-princesses, met lange sleep. Lange glace hand-
schoenen, prachtige wine blote schouders, gouden schoentjes, 
waarop wat moeilijk gelopen werd, een toef levende orchidee8n 
op de gewelfde borst. Mooie, glanzende, bij de kapper bestelde en 
bewerkte krullen op het mooie hoofd, boven de groene ogen, bo-
ven een klassiek profiel; nerveus, schichtig, maar toch zo mooi, dat 
ik plotseling uitriep : 'De koningin! De koningin!' 

Wij leefden in grote stijl. Hunkerend naar iedere geldzending. 
Wat verborgen moest blijven voor Fraiilein Skwibilla, de dienst-
meisjes, juffrouw Kramer en voor de hele duitse kunstenaarselite, 
die blijkbaar zelfnergens over tobde. Die danste, soupeerde, tea-de, 
carnavalde, naar prachtige buitenhuizen trok in de zomer. Reisde 
van Konstantinopel naar Stockholm, van Mallorca tot Sardini8. 
En dan 's winters concerteerde voor voile zalen, acteerde voor vol-
le zalen, beeldhouwde en schilderde voor grote ruimten, waarin. 
met grote plechtigheid tentoonstellingen werden gehouden. Ein-
geladen: der Herr Schriftsteller Herman Heijermans, met seiner 
siissen Frau and dem goldigen kleinen Madchen, sein Tochter-
chen. Lief, of niet? En toen gebeurde er iets waardoor de vulkaan 
waarop wij leefden in werking scheen te komen. De lava begon te 
drabben, de eerste vlammen omvingen ons, er moest direct worden 
aangepakt, om de ramp te ontkomen. Stel je voor, in Berlijn zon-
der huur, zonder eten, zonder huishoudelijke hulp, zonder vertoon 
van gastvrijheid, zonder de wat hooghartige, kostbare sfeer van 
erkende grootheid. Dat kon niet. 
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Op 24 december vertrok mijn vader meestal naar Nederland, om 
de premiere van zijn stukken bij te wonen. Soms gingen moeder 
en ik mee. We logeerden dan in Hotel des Pays-Bas in de Doelen-
straat in Amsterdam. Dit hotel was het eigendom van Sequeira, 
die eveneens eigenaar van de Hollandsche Schouwburg was. Daar 
werd ook 's avonds nauwkeurig op mij gelet, als mijn ouders naar 
de schouwburg waren. Het gebeurde zelden dat mijn ouders die 
bewaking aan anderen overlieten. In Berlijn hadden wij gas als ver-
lichting. Aan elektriciteit was lang nog niet iedereen toe. De gas-
verlichting werd afgesloten met gaskraantjes. Moeder deed dit zelf 
als zij mij naar bed bracht. Op een keer zat ze in een berlijnse 
schouwburg en meende de kraan niet goed te hebben afgesloten. 
Ze zag mij in gedachten al blauw, opgeblazen en dood in bed lig-
gen. Ze nam een taxi en keek of die kraan afgesloten was. Ze dorst 
er niet over te telefoneren, want dan kon ze niet controleren of 
Fraiilein Skwibilla het wel goed had gedaan. Er was niets aan de 
hand, ik lag overgegeven zoet te slapen. Ik sliep en slaap erg graag. 
Ze ging terug, nam Naar plaats weer in. Toen ze weer zat, dacht ze 
ineens dat ze nu juist wel de kraan had opengedraaid. Doodner-
veus nam ze weer een taxi. Alles was in orde. Ik sliep mijn zoete 
slaap. De koele wind waaide door het open raam. Het kraantje 
was dicht. Ze dorst die avond niet meer weg te gaan. 

In Hotel des Pays-Bas waren alle voorzorgsmaatregelen genomen 
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door vader, directie, kamermeisjes om mij heelhuids door de avond 
te laten komen. Toch waren mijn ouders nooit helemaal gerust. 
Vreemden bleven. vreemden. Zij konden boze plannen hebben. 
Eindeloos lang waren de verhalen, die ik te horen kreeg over boze 
mannen op straat en hun duistere trucs. Er was nooit een openlijke 
verklaring van wat mij te wachten stond. 1k hoorde nooit over 
seks. Zodat ik de indruk kreeg dat er een soort zwartgallige demo-
nen rondliepen, waaraan niet te ontkomen was. 1k was veertien 
jaar, toen ik met mijn ouders in Hotel Schiller in Amsterdam 
woonde. Naast ons, op een andere kamer, woonde een beeldschone 
jongeman, die mij was opgevallen. 1k keek naar hem, zonder enige 
bedoeling. Ik vond hem gewoon mooi, zoals een meisje een film-
held mooi vindt. Een meisje denkt er meestal niet over, om met 
zo'n held naar bed te gaan. Je dweept. Ik wilde verder niets, ik 
dacht niet aan een verder. 1k kreeg een kleur als ik hem op de gang 
tegenkwam. Dorst hem zelfs niet aan te kijken, wat me speet, als 
hij zijn kamer was binnengegaan. Vader merkte een en ander op. 
Het verhaal van de demon kwam op de proppen. Hij maakte me 
bang voor die zoon van de duitse consul, die naast ons woonde. Ik 
dorst niet meer te slapen als ik beweging in zijn hotelkamer hoor-
de. Klappertandend wachtte ik, zonder een oog toe te kunnen 
doen, op de thuiskomst van mijn ouders. Ik ontweek mijn filmheld 
elk uur van de dag. Als ik naar school moest en ik hoorde zijn deur 
opengaan, dan riskeerde ik te laat te komen op de los. Bleef 
wachten tot hij verdwenen was, dorst dan pas de gang over en de 
lift in. De ontzetting steeg, toen het kamermeisje me vertelde, dat 
hij haar gevraagd had waar dat aardige, kleine meisje was geble-
ven, dat hij weleens op de gang had ontmoet. In Hotel des Pays-
Bas hadden kamermeisjes er niet eens op gereageerd als een gast 
zoiets gevraagd had over het dochtertje van Heijermans. Mijn 
oom, dr. Heijermans, mopperde, dat ik geen echt kinderleven had. 
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Als we naar Holland kwamen nodigde hij ons uit om to komen 
eten. Zijn vier kinderen waren stoei-bereid. Speelden allerlei spor-
tieve spelletjes. Ik werd in de kring gesleurd en moest meespelen. 
Oom Lou wilde een tekort dekken, dat er niet was. Ik vond mijn 
levee best prettig. Ik vond dat gedoe char in huis goedbedoeld, 
maar nogal rauw. Ik had in Berlijn vriendinnetjes genoeg. Mijn 
kinderleven vormde ik zelf, op mijn wijze. 

In Hotel des Pays-Bas vierden we soms Kerstfeest. Eens wilde va-
der dat ik gedichten voordroeg op het kleine podium van het 
feestzaaltje. Ik bereidde mij er grondig op voor. Nam zulke pro-
dukties waanzinnig ernstig. Beluisterde mezelf of ik zuiver en eer-
lijk formuleerde. De `Betonung' in orde was, zoals ik in Berlijn had 
geleerd. De basis voor zuiver spreken en klemtonen leggen wordt 
daar op school al geleerd. Met plechtigheid werd ik het podium 
opgeleid. Zag een zaal voor me met het trotse gezicht van mijn 
moeder, het lachende gezicht van vader en nog veel meer grote 
gezichten, waarvan de ogen mij wat star bestaarden. Dit nu vond 
ik zo opwindend, dat ik prompt in tranen uitbarstte. Vader haalde 
me van het podium en tegen zijn schouder huilde ik uit. Toen keer-
de hij zich naar de zaal en zei : `Och, mijn dochter huilt een beetje. 
Dat komt, omdat ik haar iets treurigs uit Op Hoop van Zegen heb 
verteld.' Erger had hij niet kunnen doen. Ik wilde weg, ik wilde 
naar boven naar onze kamer. Hij voldeed aan mijn verzoek. Bo-
vengekomen snikte ik mijn verontwaardiging tegen hem uit, dat 
hij die leugen had kunnen zeggen. Stel je voor, ik zou zomaar gaan 
huilen als hij mij iets uit Op Hoop van Zegen zou vertellen. Mijn 
avond was bedorven. De zijne ook. 

De Kerstreizen naar Nederland waren altijd spannend. Beide 
ouders waren nerveus, om de premiere die zou plaatsvinden in de 
Hollandsche Schouwburg. Vader was niet zo geinteresseerd in de 
pers. Wat hij belangrijk vond was het oordeel van de mensen in de 
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zaal. En toch waren zij niet altijd de juiste beoordelaars. Uitkomst, 

het spel dat later als zijn meest literaire gold, is uitgefloten bij de 
premiere. Hoewel de auteursrechten in Nederland pas officieel in 
1912 werden erkend en uitbetaald, voldeed de Toneelvereniging 
redelijk aan de verplichting. 

En (Inv- ging het om. Want deze financiele basis, die niet groot 
was, maar wel de basis waarop het Berlijnse leven was gefundeerd, 
deze basis wankelde. Ik weet niet of de Toneelvereniging failliet is 
gegaan of dat er alleen maar gevaar voor bestond. De informaties 
uit Holland waren angstaanjagend voor ons aller bestaan. Ook 
voor de acteurs en actrices van het gezelschap. Ik weet niet, of er 
verkeerd was beheerd. Vaders stukken liepen altijd wel. Later, toen 
hij enige jaren directeur van de Toneelvereniging was, kreeg hij 
het verwijt dat hij zo vaak zijn eigen stukken speelde. Allicht. Als 
de kas leeg raakte vulden Op Hoop van Zegen, Schakels, De Mize 

Kater, meer dan eens een tekort aan. Nog later Eva Bonheur. Tot op 
heden toe zijn dat kasstukken. 

Vader verdiepte zich niet al te veel in de ondergang van de To-
neelvereniging. Hij nam de leiding op zich, wilde redden wat er te 
redden viel. Was hij er de man naar? Commercie liet hem onbe-
wogen. Hij heeft nooit toe willen geven om 'het geld verdienen'. 
Hij wilde geld verdienen, om zijn acteurs en actrices te kunnen be-
talen. Hij zag ze niet alleen als zijn artiesten, maar ook als de gezin-
nen waarvoor hij zorgen moest. Hierin was de socialist volmaakt 
consequent. Ook gaflaij om deze reden te hoge salarissen, zodat zijn 
budget overbelast was. Bovendien had hij voor zijn toneelstukken 
een gezelschap nodig. Een gezelschap, dat niet op bourgeois-leest 
was geschoeid. Hij duldde geen aanmerking op zijn tekst. Geen 
censuur van een of ander burgermannetje, dat hem niet begreep. 

Van onze reis naar Nederland herinner ik me niets. Een volmaakte 
black-out. Toch moet het gezin Heijermans afscheid hebben geno- 
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men van de duitse vrienden. Daar zal ik wel bij geweest zijn. Het 
filmisch herdenken begirt weer als ik mij zie staan in de huiskamer 
van het huis Oosteinde 6 in Amsterdam. De Maatschappij Holland 
die ons steeds verhuisde, heeft de uitpakkers aan het werk gesteld. 
De vlaamse kast staat er al. Het ruikt naar hooi, de zoetige lucht 
van onze verhuizingen. Stapels gordijnen moeten bewerkt worden, 
nadat zij machtig in de grote berlijnse flat de ramen hebben ver-
sierd. Nieuwe vitrages worden aangebracht. Hupse nevelbedek-
king van het hollandse venster. In de keuken stapelen zich grote 
pannen op. Menig `Abendessen' is er in klaargemaakt. Vaders 
boeken maken een enorme muur voor zijn nog in te richten stu-
deerkamer. De grote zware kannen en kommen die op de zware 
marmeren wastafel zullen staan, nooit gebruikt, omdat wij glen 
dagelijks in bad gaan, komen uit de kisten met hooi te voorschijn. 
Het gas, voor verlichting en als kookelement, wordt aangelegd. 

Ik dool door de nieuwe woning, een gerieflijk benedenhuis. Het 
geheel doet me niet prettig aan. Ik ben flatbouw gewend. Nu, 
eerst een kelder, die souterrain heet. Daarin de grote keuken. Aan 
de kant van de straat de kamer van een nog te verwachten dienst-
meisje. Daar zijn raampjes in, waardoor je de voeten van de voor-
bijgangers kunt zien, want deze kamer ligt aan de straatkant. Het 
ruikt er muf en wee naar schimmel, die je niet ziet. Een trap naar 
boven. De huiskamer. Het geheel een suite. VOor zal er een soort 
salon worden ingericht. De vele koperen voorwerpen die wij be-
zitten zullen er, kranig schoongepoetst en zonnig glimmend, be-
wondering wekken van mensen die van antiek houden. In de ach-
terkamer zullen wij eten. Met uitzicht op een klein tuintje, waarin 
wat sobere bladeren wapperen van bomen. Wij zien uit op de ga-
lerij van het Paleis van Volksvlijt. Mal romantisch hekwerk. Met 
winkels erin, die onze leveranciers zullen worden. — Ik raak er al 
heel gauw thuis, want het gezin Heijermans is er snel bekend. Ik 
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coon mij een waardige dochter van mijn ouders. Als ik van mijn 

vader een polshorloge krijg en er de eerste dag al het glas van 

breek, durf ik dat niet aan vader te vertellen. Hij zal me beslist on-

achtzaam vinden. Ik ga naar de horlogemaker in de galerij. Vraag 

wat de reparatie kosten moet. `Vijftig cent,' zegt de horlogemaker. 

Daar ik zoveel niet bezit, vraag ik hem of ik op afbetaling kan be-

talen. Volmaakt ernstig gaat de man erop in. Ik betaal of met vijf 

cent in de week van mijn zakgeld. - Nog een trap naar boven, naast 

een van de drie w.c.'s, heerlijk voor mijn sanitairbewuste vader, 

kom ik op de tweede verdieping. Al die trappen, denk ik, wat om-

slachtig. Voor is vaders studeerkamer. Hij slaapt er ook. Sinds 

enige jaren ontvluchtten mijn moeder en ik de gemeenschappelijke 

slaapkamer. Eerst mocht ik weg. Ik kon niet slapen omdat vader zo 

snurkte. Het concert dat hij 's nachts geeft is een indrukwekkende 

solo, die mij als kind voor alles irriteert door eentonigheid. Kong-

grerongggg. Ronggrerongggg. Hahh. Ik kan er niet tegen. Ik be-

gin soms midden in de nacht te huilen. Ik krijg een eigen kamer. 

Later zie ik meer dan eens, midden in de nacht, in nachtjapon mijn 

moeder binnenkomen. Ze trekt haar matras mee, gaat op de grond 

onder een deken verder slapen. Zo komt het, dat wij samen een 

slaapkamer hebben. Vader lijdt onder zijn gesnurk. Hij tracht eraf 

te komen. Raadpleegt zijn arts. Er is niets tegen te doen. Hij legt er 

zich letterlijk bij neer. Natuurlijk wordt alles omgezet in litera-

tuur. Het wordt, als zoveel ernstige problemen, een Falldandje. 

In het huffs Oosteinde slaapt hij in de studeerkamer. Moeder en ik 

in de achterkamer, naast de badkamer met de gasgeiser. V6Or is er 

nog een kamertje, waar ik later les zal krijgen om de hollandse 

school te leren bijbenen. Ik schpreek een freemt mondje Hol-

landsch. Heb ik heimwee naar Berlijn? Dat nu ook weer niet. Ik 

heb vanaf mijn prilste jeugd een merkwaardige reactie op het le-

ven. Tot heden toe. Ik ben kampioen-optimiste. Zoek direct het 
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rooskleurige op het palet. Heb hierdoor iets van het karakter van 
Matthijs de Sterke, in De Opgaande zon. Soms heb ik het gevoel 
dat ik meer door mijn vaders stukken ben opgevoed dan door 
hemzelf. Ik reageer als in Op Hoop van Zegen bij politiek onrecht. 
Ik reageer als de dochter in Eva Bonheur op een amoureus gebeu-
ren. Ik zou nog veel andere voorbeelden kunnen noemen. 

Het team krijgt het druk. Als het huis ingericht is, gaat vader de 
mensen her-engageren, die lid waren van de Toneelvereniging. 
Een boekhouder is bezig de financien te overzien. Vader contro-
leert dit nauwkeurig. Hij is er erg trots op dat hij italiaans boek-
houden beheerst. Tot heden toe weet ik niet wat dat is. Moeder is 
blij. Zij hield niet van Duitsland, niet van de Duitsers. Zij kon tob-
ben over hun gesplitste wezen. Dat heb ik vooral ervaren toen wij 
eens met een lokaaltje van Friedenau naar Berlijn gingen. Zij stapte 
per ongeluk in de eerste klas. Een conducteur kwam de kaarten 
knippen. Zij maakte haar excuus en gaf hem een mark `Trinkgeld'. 
Hij tikte beleefd aan zijn pet. Alles scheen meesterlijk geregeld. 
Maar toen wij in Berlijn aankwamen stonden er een paar mannen 
van de spoorwegrecherche, die moeder en mij wilden meenemen 
naar het politiebureau `wegens het omkopen van een ambtenaar in 
functie'. Mijn moeder verdedigde zich wanhopig. In goed en dui-
delijk Duits, dat zij machtig was geworden. Het hielp niet, wij 
moesten mee. Daar capituleerde de in geweer gekomen politionele 
overheid direct, toen zij vertelde dat haar man medewerker was 
van het Berliner Tageblatt. En ook nog leefde als Herr Schriftsteller. 
Eigenaardig was, dat ze hieronder meer leed, dan onder een hol-
landse onvriendelijkheid in verband met haar verleden. Van je fa-
mine kun je het hebben. 

In Holland herademde moeder. Ze was een vrouw die het ver-
rukkelijk vond door de Kalverstraat te dwalen. Met mij. Jarenlang 
kwam zij me allialen van school, van de ins, dan gingen we naar 
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een lunchroom in de Kalverstraat en dronken daar thee en aten 
taartjes. Sommige kinderen zouden dat misschien vervelend vin-
den. Ik bracht mijn tijd door met eindeloos de mensen te obser-
veren die langskwamen of aan een tafeltje zaten te tea-en. God, 
God, wat zijn er een mensen in de wereld. Iedereen een oorspron-
kelijke roman. Die ik trachtte te ontdekken. En tracht te ontdek-
ken. Elk karakter een vingerafdruk, die niet op een andere 

Mijn vader voelde de terugkeer naar Nederland aan als een 
noodlottig gevolg an het leven dat hij leidde en zijn geldgebrek. 
Niet dat hij daaronder gebukt ging, hij nam moedig maatregelen 
om alles ten goede te keren. 

Toen dus het huis klaar was ging hij acteurs, actrices, technisch 
personeel en decorateurs engageren. Hierbij zie ik mij zitten naast 
de deur van zijn studeerkamer op een stoel. Ik had, als derde in het 
team, mijzelfeen rol toebedacht. Ik ging naar beneden als er gebeld 
werd. Ik opende de voordeur en vroeg de naam. Vervolgens zei ik: 
`Ik zal aan meneer Heijermans vragen of hij u verwacht.' Ik liet de 
aangekomene in de gang wachten. Ik ging naar boven en vroeg 
aan vader, of hij de actrice Mien van der Horst-van der Lugt Mel-
sert wenste te ontvangen. Hij zei van ja. Dan haalde ik de gast naar 
boven. Ik ging, nadat ik haar had binnengelaten, op de stoel in de 
gang zitten. Als vader het gesprek beindigd had liet ik de actrice 
weer uit, waarbij ik gedienstig glimlachte. Als steeds, wanner ik 
als kind mijzelf een rol toebedeelde, deed iedereen mee. Ik had het 
zeer druk, want vader Meld de hele dag spreekuur om zijn gezel-
schap sterk te maken met vele goede krachten. Het was niet zo 
moeilijk, want hij gaf een goede gage. Een moedige daad want van 
subsidie was geen sprake. Ik deed nog goed werk ook. Nu kon de 
huishouding rustig verder leven, zonder dat de meisjes in hun 
werk gestoord werden door elke bel. 

Die Toneelvereniging was een merkwaardig gezelschap. Er wa- 
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ren leden bij die werkelijk bereid waren desnoods voor de theater-
kunst te sterven. Ook waren er leden die intens burgerlijk waren. 
Elke cent tijdens een tournee uitspaarden. In de goedkoopste hotels 
trokken. Want men ging nog niet 's nachts met de bus terug. Een 
figuur als Marie Faassen was bier een voorbeeld van. Zij ging naar 
het theater als naar een kantoor. In de kleedkamer verstelde ze, brei-
de ze en at haar met karig boter besmeerde boterhammetjes zuinig-

jes kauwend op. Vouwde het boterhampapiertje netjes op voor de 
volgende keer. Droeg keurig ondergoed uit een vroegere mode. 
Wat ze zelf thuis waste. Een echte hollandse vrouw uit de burger-
wereld. Maar als ze op het toneel stond en bijvoorbeeld Marietje 
uit Op Hoop van Zegen speelde, dan verstarde de zaal om de groot-
heid van haar spel. Het huillachen van Marietje in het laatste be-
drijf, als ze het glas water wegslaat dat de reder haar brengt, met 
een soort neerbuigend medelijden, dit huillachen heb ik nooit meer 
zo gehoord als door haar. De wijze waarop ze haar visserskleding 
verzorgde, tot in details — onderrok, zak in de onderrok, kousen, 
klompen of schoenen; de wijze waarop ze haar scheveningse kap 
opzette met de gouden onderkap, althans schijnbaar gouden on-
derkap; de kralen die ze omhad — alles was bestudeerd in de vis-
serswijken en onnavolgbaar nagedaan. Wanneer ik haar, nadat ze 
gespeeld had, zag terugkomen in de kleedkamer, dan werd ze nadat 
ze zich had uitgekleed en zich zat of te schminken weer de wat be-
nepen burgerjuffrouw die de volgende dag naar de markt zou gaan 
om of to dingen op een kropje sla. Ze liet zich geen cent ontgaan die 
ze verdienen kon. Ze bereikte ermee dat ze, door altijd armoede te 
leiden, nook de grote armoede van helemaal niets bezitten onder-
ging. Ze was een arme vrouw, van huis uit, en kende de praktijk 
van het zuinige leven. 

Mevrouw De Boer-van Rijk was anders, in die zin, dat ze toe-
vallig niet onbemiddeld was. Toch verviel ook zij in een vorm van 
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bezuiniging, die mij persoonlijk benauwde. Ze was niet zo geslo-
ten als Marie Faassen, waarvan je nooit kon ervaren, wat er in haar 
omging. Haar glasharde grijze ogen waren altijd helder, haar blik 
was wantrouwig. Mevrouw De Boer was niet gesloten. Zij hield 
ervan venijnige opmerkingen te maken. Heel bedekt. Wel zeer 
doorzichtig. Voor haar bestond er eigenlijk alleen de eigen familie. 
Ze sprak graag over haar schoonzoon, een zekere De Vries, en haar 
dochter. Als ze dat deed had je het gevoel dat verder iedereen kon 
doodvallen. 

Wilhelmine van der Horst-van der Lugt Melsert, een zuster van 
Cor van der Lugt, was een heel andere figuur. Zij was gul, char-
mant, elegant. Zij had een minderwaardigheidscomplex, omdat ze 
loensde. Toentertijd was het een ongeschreven wet dat iedere ac-
trice uitgesproken mooi, of enerverend interessant moest zijn, zo-
als bijvoorbeeld mevrouw Mann. Zij voelde zich het lelijke eendje 
van het nederlands toneel. Vader liet haar Jo in Op Hoop van Zegen 

spelen, als eerste. Zij was vol overgave voor het toned en vooral 
waar het de stukken van vader betrof was zij degeen, die er des-
noods voor gestorven was, als hij dat gewild had. Ze was echter 
niet verliefd op hem zoals je bij deze houding van haar zou mogen 
verwachten. Maar zij zag hem. Ze schatte hem op zijn voile waar-
de. Vond het verheugend, dat zij mee mocht werken om zijn glo-
rie op te bouwen. Daarbij was ze ook wel nuchter. In elk opzicht. 
lk heb toneelles van haar gehad. Op een keer was ze van de trappen 
van het Centraal Station gevallen en lag in bed toen ik les bij haar 
kwam nemen. `Zo, kind,' zei ze, 'ben je daar? En, zijn ze al aan het 
inzamelen voor mijn grafkrans?' 

Haar man was Adriaan van der Horst. Mijn vader zei : 'Ms 
Adriaan met zijn scheve neus komt opzetten, ben ik op mijn hoe-
de.' Want Adriaan van der Horst was de directeur van de Toneel-
vereniging. Hij was scherpzinnig en heel bijzonder nuchter. Hij 
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was zelf acteur en nam genoegen met hele kleine rolletjes. Kobus-
sie, het mannetje van de diaconie-ellende in Op Hoop van Zegen. 

Aileen om beter administratief overzicht te hebben, zonder afge-
leid te worden door acteurschap. Hij was een man die niets riskeer-
de. Ook hij beknibbelde alle uitgaven, en vooral die van de To-
neelvereniging. Mijn bezorgde vader zag daarin een rem voor de 
artistieke mogelijkheden. Hij en oom Adriaan waren tegenpolen. 
Adriaan was altijd vriendelijk, zeer beslist, en weerde de artistieke 
roes die de acteurs en actrices van de Toneelvereniging beinvloed-
de. Men hield niet van hem. Men haatte hem ook niet. Hij wist 
zeer bewust en zakelijk beide gevoelens tegen te houden. Toch was 
hij doordrongen van de waardevolle basis van de Toneelvereni-
ging. Eigenaardige figuur. Vader was zeer gul, zeer barmhartig, 
graag geneigd zonder verder nadenken weg te geven. Hij aan-
vaardde de bevoogding van Adriaan als een noodzakelijk kwaad. 
Met een zekere gelatenheid. 

Dan was er nog het echtpaar Harms. Mevrouw Harms zei of te 
stammen van de Bourbons. Haar gezicht was volkomen dat van 
een Bourbon. Zij en haar man waren twee bescheiden mensen. Hij 
had evengoed boekhouder kunnen zijn. Zij waren vakbekwame 
toneelspelers. Het was voor alles de vakbekwaamheid die opviel bij 
de toneelspelers en toneelspeelsters van de oorspronkelijke Toneel-
vereniging. En de sfeer van dienstbaarheid aan de toneelkunst. 
Zonder poeha, in alle eenvoud. lk kan niet alle mensen opnoemen, 
die er werkzaam waren. Want ik heb ze niet alien gekend. Bijvoor-
beeld Frits Bouwmeester, een broer van Louis de grote. Minstens 
even geniaal. Hij heeft voor de eerste maal Pancras Duif in Schakels 

gespeeld. lk heb het nooit gezien. Had het van horen zeggen, van 
vader. Maar ik heb dan nog wel de 'kern' persoonlijk meegemaakt, 
ook toen ik al wat ouder was. lk wilde, dat ik kon beschrijven, hoe 
buitengewoon de figuur van Tilly Lus was. Wat mager, soepel, 

147 



donkere ogen, hongerige ogen, koortsige ogen, fluwelig, lief, weg-
duisterend in gepeins. Stille, besloten bloem. Vader schreef Uit-

komst. Je kunt niet zeggen dat zij hem daarvoor inspireerde. Dan 
zou er een meer persoonlijke binding moeten zijn geweest. Ik zou 
het zo willen zeggen: hij schreef Uitkomst en dacht aan haar voor 
de hoofdrol, aan Jantje, die uit de boom gevallen was en daardoor 
ongeneeslijk letsel had opgelopen, sterven moest, in de kelder, 
waar zijn familie woont, in grote armoede. In zijn koortsdroom 
bestijgt hij een zwaan uit het Vondelpark en vliegt naar de hemel 
om sterren to plukken. Maar het hele plan mislukt, de sterren blus-
sen. Bakker, melkboer, slager, die ermee betaald zouden worden 
lijken plotseling demonische figuren, die onafwendbaar ten dode 
doemen. Ik kan niet beschrijven, helaas, hoe Tilly Lus dit speelde. 
De enorme tragiek dat er van grote toneelspelers weinig overblijft 
dan de herinnering is het lot, dat hen van de producerende kunste-
naar onderscheidt. Een grammofoonplaat of een filmpje helpen 
wel herinneren in deze tijd. Van Tilly Lus is nooit een plaat, een 
film gemaakt, want dat was in die dagen alleen mogelijk voor we-
reldberoemde kunstenaars, zoals Isadora Duncan en Leopold Go-
dowsky. Daarbij was Tilly Lus van een onbeschrijfelijke beschei-
denheid. Ze klaagde zelden over onrecht. Dan nog met een ver-
ontschuldigend lachje. Ze is niet zo heel lang geleden gestorven in 
Den Haag. Zoals ze geleefd heeft. Ik geloof, dat ze niet meer heeft 
willen spelen, omdat ze het door ijdelheid, rivaliteit en heerszucht 
verwilderde toneelleven eigenlijk niet aankon. Zij bezat een bij-
zonder instinct voor de vrouwenrollen in vaders stukken. Het 
laatst heb ik haar gezien in Eva Bonheur. Ze speelde daarin de doch-
ter. Ik weet, dat vader deze rol zo voor zich gezien heeft. Char-
mant, wat timide, trouw aan haar vaders voorstelling van liefde. 
Onwrikbaar, wanneer ze het gebrek aan liefde bij de minnaar ont-
dekt. Met een ferme dosis melancholie. Waarvoor ze geen moeite 
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hoefde te doen. Als ze de zaal inkeek, zeiden haar donkere ogee 
alles. Ze was een jaar of dertig. Het was toen geen gewoonte dat 
heel jonge acteurs heel jonge rollen speelden. In Duitsland ging 
men ook van het standpunt uit dat men ouder moet zijn om de 
psyche van vele rollen te begrijpen. Dat het vooral om de verwe-
zenlijking van de rol gnat, minder om het uiterlijk. Dat talent 
groeit, en slechts bij enkele geniale jongeren geheel aanwezig is. 
Een sublieme rol vond ik van haar Rautendelein in Gerhart Haupt-
mann's De gezonken klok. Het was weer melancholie, weemoed, elk 
woord dat ze sprak. Elk gebaar dat ze maakte. 

Bij de Toneelvereniging ging men voor alles van de verinnerlij-
king uit. Mien van der Horst kon er mee tobben. Toen zij haar 
glansrol De Onbekende Vrouw repeteerde, had ik les van haar. Zij kon 
de psyche van haar rol niet vatten. Ze kon de woorden wel zeggen, 
ze kende de tekst, maar ze kon het geheel niet innerlijk beleven. 
Voordat ze zover was vond ze zich niet rijp voor de rol. Leek haar 
elk woord dat ze sprak gekunsteld. Had ze 'het' te pakken, dan 
`bezat' ze elk woord, elke zin als een niet te vervreemden eigendom 
door zuiverheid. In de dagen van De Onbekende Vrouw was ze wel 
moeilijk. Ik ken dat, heb dat in mijn omgeving zo vaak meege-
maakt. De barensweeen van de kunstenaar. Leopold Godowsky, 
hoewel erkend wereldsolist, lag de halve dag op de w.c. te kotsen 
voor elk belangrijk concert. Van de zenuwen. Else Mauhs en 
Royaards gingen niet 'op' voordat zij een halve fles champagne 
hadden gedronken. Mijn vader verdween uit de schouwburg waar 
zijn premieres werden uitgevoerd. Bezocht variete's, zat daar on-
wezenlijk starend naar de nummers te kijken. Ging schoorvoetend 
naar moeder terug. Om met een verbeten gezicht het oordeel van 
het publiek te vernemen. Als alles goed was, glimlachte hij ont-
roerd. Het was gelukt. Hij twijfelde altijd aan zijn eigen mogelijk-
heden. Kort voor zijn dood zei hij : `Ik moet mijn eerste goede stuk 
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nog schrijven.' 
Mien van der Horst was dus op zoek naar de werkelijke vrouw 

van haar rol. Op een dag kwam ik bij haar, zelf wat nerveus om 
haar ongedurigheid. Ze ontving me stralend. `Ik heb De Onbekende 

Vrouw,' zei ze. Vandaag, zittend in bad, kwam het over me. Gek 
he, in bad!' Ik begreep haar, hoewel het moeilijk uit te leggen is 
wat ze bedoelde. Nooit verviel ze op het toneel in sentimentaliteit, 
of huilde ze, wat wee, echte tranen. Ze ging van het standpunt uit 
dat zelfcontrole eigen uitingen op het toneel moet beperken, om 
niet in een eigenaardig zelfbeklag te vervallen. 

Een typisch staaltje van een soon melig zelfbeklag heb ik meege-
maakt, jaren later, toen ikzelf bij Willem Royaards verbonden 
was. Rika Hopper speelde toen Marguerite Gauthier. Snikkend lag 
ze op het toneel te sterven, in tegenstelling tot mevrouw Mann, 
die heel stil en gelaten dit lot onderging. Uitgesnikt kwam Rika 
Hopper het toneel af. Ze zei tegen mij, met de tranen rollend over 
de wangen: `Zat mijn bustehouder nou goed of niet? Of moet ik 
een nieuwe kopen?' Dit was echt Riek. Zij speelde de hele dag, ook 
als ze in de tram zat en peroraties hield tegen de trambevolking. 

Ik weid over dit Des uit, omdat ik de mensen belangrijk vied, die 
de Toneelvereniging vormden. In wezen was dit gezelschap even 
belangrijk voor ons land als Stanislawsky's groep was voor Europa. 
Dit werd overal erkend, vandaar de uitnodigingen om in het bui-
tenland te spelen. Een dergelijke artistieke saamhorigheid en over-
gave hebben wij nadien nog heel zelden aan het nederlandse toneel 
gezien. 

De toneelschrijver Herman Heijermans was wat de mensen van 
de Toneelvereniging betreft, een zeldzame psycholoog. Evenals 
Moliere schreef hij voor het toneelspelers`materiaal' van dit gezel-
schap. Een figuur als Esther de Boer-van Rijk herkende hij in al 
haar tegenstrijdigheden. Voor hem leefde ze als het ware bituien- 
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stebuiten gekeerd. Hij herkende haar deemoedige liefde voor haar 
gezin, haar knijterigheid op geldgebied, de puur vinnige opmer-
kingen die zij kon maken, hij wist precies welke rollen zij tot in 
details zou brengen, als ze er de stof voor kreeg. Op het laatst 
haatte ze hem. Ze wilde kort voordat zij sterven zou zelfs zijn rol-
ler niet meer spelen. Ze onttrok zich aan hem op artistiek gebied, 
wat haar loopbaan niet ten goede kwam. Een derderangs schrijver 
ging stukken voor haar schrijven. Het geheel vonkte niet, werd 
tenslotte `Schmiere'. De vele ruzies die zij met vader had, waren 
uitgelekt. In een krant verklaarde zij openlijk, dat mijn vader niet 
deugde. Niet als mens en niet als kunstenaar. Dat was bij de her-
denking van de 600ste Op Hoop van Zegen. Het team, vader, moe-
der en ik, zaten tijdens de pauze in de artiestenfoyer met de acteurs 
die erin meespeelden, toen een van de toneelspelers mijn vader de 
krant gaf waarin het interview met 'tante Hes' gepubliceerd stond. 
Mijn vader huilde. Mijn moeder viel flauw. Ik balde mijn vuist 
tegen tante Hes die, grimmig, net binnenkwam. Bereid om te 
kijven als Engel in Het Zevende Gebod. le krijgt mijn vader toch 
niet onder de pantoffel,' riep ik tegen haar. `Als mijn ouders door 
jou moeilijkheden krijgen, zorg ik wel voor ze.' Ik was toen veer-
tien jaar. Mijn betoog werd prompt de volgende dag in de Nieuwe 

Rotterdamsche Courant vermeld. De ruzie werd weer bijgelegd. Er 
verscheen een tekening in een van de bladen, waar vader hand in 
hand liep met tante Hes. Boven hen een guirlande, waarin de tekst 
uit Schakels was geplaatst: Waar liefde woont gebiedt de Heer zijn 
zegen.' Vaak zat ik in de kleedkamer van tante Hes en tante Mien 
van der Horst te kijken naar het schminken, en als Clementine in 
Op Hoop van Zegen te luisteren naar de gesprekken van de ge-
schminkte vissersvrouwen. Tante Hes was dan altijd wat kribbig. 
Had een burgermanshumor die pijnlijk aandeed. Ik geloof dat haar 
haat tegen vader is voortgekomen uit het feit, dat hij haar zeer goed 
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had geanalyseerd. Het was de haat van degeen die ontleed is tegen 
de psychiater. Ze kon zich niet wenden of keren of hij begreep 
haar. Zijn houding in het dagelijks leven was lankmoedig. Als een 
man, die jaren getrouwd is en de kuren van `moeders' kent. Zij 
maakte bovendien met iedereen ruzie, of zei een onaangename 
waarheid. Schaterend vertelde vader van een voorstelling van Op 
Hoop van Zegen. Ze had toen ruzie met de toenmalige Jo. In het 
derde bedrijf ligt Kniertje in de alkoof, voor, links, op het toneel, 
in een schemerige kamer. Het stormt buiten, en Jo leest haar voor: 
`En dat versie is machtig mooi, luister je? 

Aan Marie voor de Overledenen. 
Moeder Gods, zie vol erbarmen 
Op uw arme kinderen neer.' 
Tante Hes, vol woede op Jo, prevelde ertussen door: `Ja, ik ben 

daar besodemieterd. Wou je mij de kachel aanleggen? Ik heb je 
door. Leer eerst nou maar eens toneelspelen, voor je het toneel op-
g aat.' 
Jo (nerveus) : 

`Reik hun uwe reddende armen, 
Wees hun voorspraak bij den Heer.' 

Tante Hes : `Als je mij belazeren wil, moet je vroeg opstaan. Ik ben 
niet achterlijk.' 

Het publiek hoorde alleen de vrome woorden van Jo. Vader 
stond tussen de coulissen en hield zijn hart vast om wat er ging ge-
beuren tussen de ruziende actrices. Er gebeurde niets. Als Clemen-
tine binnenkomt vraagt Kniertje even deemoedig als altijd: 'Is 
daar iemand?' en even later. 'Is de wind nog niet gaan ligge?' 

In de kleedkamer was tante Hes niet aardig tegen mij. Ofschoon, 
ze zei nooit iets onvriendelijks. Negeerde me. Ik kwam voor tante 
Mien, veel kon mij haar koelheid niet schelen. Opvallend is clan 
voor mij de herinnering aan de begrafenis van vader. Ik sta in de 
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Aula. Mensen komen condoleren. Ook tante Hes. Zij slaat de ar-
men om mij been. Huilt oprecht en aandoenlijk. En overdekt mijn 
gezicht met kussen. `Och kind, och kind,' zegt ze. 

Had mijn vader regie, dan was tante Hes de deemoed zelve. Zon-
der enige tegenspraak deed zij wat hij van haar verlangde. Die 
merkwaardige plooibaarheid, die grote artiesten vaak hebben. Ge-
woon aannemen van wat er door de belangrijke regisseur gezegd 
wordt. Zelfs toen hij haar eens als experiment de rol van gravin 
heeft gegeven in een stuk van een andere schrijver. Toen was zij 
net een figuur uit een derderangsamateurgezelschap. Ze lispelde 
wat uitzinnig, deftig bedoeld Nederlands, gebaarde krampachtig 
met opmerkelijk houterige bewegingen, wist geen raad met de 
kostbare fauteuil waarin ze minzaam keuvelend moest gaan zitten. 
De regisseur, Herman Heijermans, deed zijn best. Het ging niet. 
Zij kon dit eenvoudig niet. Gelukkig `vier het stuk, en hoefde zij 
niet verder te lispelen. Meesterlijk daarentegen was haar rol in 
Tropenadel van Henri van Wermeskerken, onder de regie van va-
der. 1k herinner me niet alleen elk gebaar van haar rol, maar ook 
Jan Musch, en een kleine rol van Lilly Bouwmeester: een javaanse 
bediende. Aileen al de wijze, waarop tante Hes zichtbaar leed on-
der de tropenhitte, waaierend met een zakdoek vol Eau de Colog-
ne, en haar burgerjuffrouw-gilletjes bij het ontdekken van de 
eerste hagedis, die rustig langs de muur van de galerij kuiert, wa-
ren onnavolgbaar. Uitverkochte zalen. 

Zo begon vader dus in de Hollandsche Schouwburg met een 
gedeelte van de oude Toneelvereniging en enkele nieuwe krachten 
zijn directeurschap. De Toneelvereniging was een Naamloze Ven-
nootschap, waarvan vader het directeurschap aanvaardde. Kenners 
van zijn persoonlijkheid hadden er beslist rekening mee gehouden, 
dat hij geen man was voor een aandeelhoudersvergadering. Hij was 
daar te eigengereid voor. Had zelfs meestal gelijk, wanneer hij be- 
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paalde maatregelen Wilde nemen. Had soms meer inzicht dan de 
anderen. Door zijn geniale persoonlijkheid. Vergiste zich aan de 
andere kart, doordat hij geen `zakenman' was. Bekeek bovendien 
de hele onderneming als vooruitstrevend, deskundig toneelvak-
man. Waardoor anderen, die weinig met toneel te maken hadden 
hem niet helemaal volgen konden. Daarbij zijn aangeboren gebrek 
aan inzicht in geldzaken, het onderschatten van geld, omdat hij het 
feitelijk verachtte. Als ik over zijn leven nadenk, dan is het grote 
drama erin de geldkwestie. Hij vocht ermee, Teed eronder, ver-
kwistte zonder dat hij zich daarvan bewust was. Haatte de hele 
rambam van administratie en verantwoording. Heel gauw, nadat 
hij theaterdirecteur was geworden gaf hij de aandeelhoudersver-
gaderingen op en stelde zichzelf verantwoordelijk voor het geheel. 
Overschatte hiermee zijn eigen mogelijkheden. Hij had een enor-
me hekel aan bevoogding op het gebied van geld. Nam zelfs mijn 
moeder kwalijk, dat ze hierin de leiding wenste te hebben, weten-
de, dat hij het eenvoudig niet aankon. Terwijl zij hierin een meester 
was. Voor een dubbeltje kocht zij voor mij in Scheveningen een glas 
karnemelk. Wist hierbij nog een koekje te versieren. Hij was hier-

op trots en kon er niet tegen. Schakels is wel een weergave zoals hij 
over moeder dacht. Niet voor niets noemt hij de huishoudster 
Marianne-Hermine, hierbij mijn moeders naam Marie koppelend 
aan de mijne Hermine. 

Bij het begin van het nieuwe gezelschap nam hij Eduard Verkade 
als mede-leider. Les extremes se touchent. 1k zie ze nog vergade-
ren over het beleid. Verkade, afwezig, vriendelijk knikkend. Met 
een gezicht van: doet maar, hoor. Mij best.' Gemeen hadden ze, 
dat ze geen van tweeen zakelijk waren. Vader had wel waardering 
voor 'de fabrikantenzoon' zoals hij hem thuis noemt. Verkade was 
een mengeling van onvoorstelbaar amateurisme en interessant 
experimenteren. Als acteur was hij matig. Boeide toch. Een eigen- 
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schap die hij overigens met Royaards gemeen had. Vader bespeel-
de met Verkade de Hollandsche Schouwburg. Louis de Vries was 
er de eigenaar van, na Sequeira. Louis had de gewoonte wat iro-
nisch zijn huurders to bekritiseren als hij mijn moeder in de loge-
gangen trof. Intussen speelde Verkade De Dwaas en de Dood van 
Hoffmansthal. En mijn vader liet Freule Julie opvoeren, met in de 
hoofdrol Wilhelmina Erfmann-Sasbach. De kassa, die later door 
vader de dictator van een toneelgezelschap zou worden genoemd, 
bleefleeg. Nergens is een tekort zo ingrijpend als bij een toneelge-
zelschap. De eerste en de zestiende moeten de salarissen worden be-
taald. Duizenden vloeien vaak weg in een week. Honderden ko-
men aarzelend binnen. Mijn moeder zag dit alles met afgrijzen aan. 
Schulden verdubbelden zich angstwekkend. Zij ging eropuit, 
zoals ook mevrouw Royaards eropuit ging voor het gezelschap 
van Liar man. Ze kwamen elkaar vaak tegen op hun tour d'argent. 
Kwam mijn moeder bij een mecenas binnen, dan kwam mevrouw 
Royaards eruit. Er waren heel wat rijkaards, die beide toneeldirec-
teuren wel wilder steunen. Ik zat, na schooltijd, bij vader op kan-
toor. Luisterde naar het klipperklep van paarden buiten. Een 
paard was er gespannen voor het koetsje van moeder. Zij zou bo-
ven komen, meestal met een tas vol geld. Spreidde honderdjes op 
tafel. Het team zou opgelucht ademen. De volgende eerste was 
gedekt. De mensen van de Toneelvereniging zouden hun salaris 
deze keer krijgen. En misschien was er in die tijd de premiere van 
een stuk dat het zou `doers'. 

Zo'n stuk was onder andere De Wijze Kater, met Jan Musch. Het 
gekke was, dat vader het stuk eerst zes weken in Amsterdam liet 
spelen, zonder dat er een kip kwam. Toen stuurde hij het de pro-
vincie in. Daar was het vanaf de eerste dag uitverkocht. Dat bleef 
zo. Ook toen het in Amsterdam terugkwam. Trouwens, ik her-
haal, zijn stukken werden en worden tot heden toe goed bezocht. 
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Tien jaar heeft hij, onder uiterst spannende omstandigheden, 
grote armoede en onverwachte meevallers de verschrikkelijke job 
van theaterdirecteur in het hollandse theaterleven zonder subsidie 
volgehouden. Al heel gauw ging Verkade weg om een eigen ge-
zelschap te stichten, samen met zijn zeer bijzondere vrouw Enny 
Vrede. Bijzonder, omdat ze iets heel nieuws bracht. Namelijk zich 
elegant kleden. Zij was het proto-type van de society-vrouw. 
Kwam evenals Verkade niet uit de toneelwereld. Verkade had een 
zwak voor niet-acteurs, waardoor zijn voorstellingen vaak zeer 
dilettantisch aandeden. Behalve Enny Vrede en Nel Stants waren 
er zelden `figuren' onder zijn vrouwen. Dan was hij wel genood-
zaakt beroepsmensen van allure te engageren. Waar hij eigenlijk 
niet zoveel raad mee moist. Hij was in het dagelijks leven een wat 
stuntelige gentleman die zich speciaal op engels toneel baseerde. 
Hij had geprobeerd voet aan wal in Engeland te krijgen, had zelfs 
de protectie van een grote engelse actrice. Maar Engelands speur-
zin naar talenten is onverbiddelijk. Men onderkende daar heel 
spoedig Verkade's gebreken als acteur. 

In mijn annalen staat Verkade gegrift als de eerste man die mij ten 
dans heeft gevraagd op een jubileumfeest van vader. Wat erg aar-
dig was. lk was pas veertien jaar. En hij was heel lang. Met zijn 
charmante stunteligheid draaide hij met mij, bij de tonen van een 
strijkje, door de feestzalen van American. Daarbij viel hij tot drie-
maal toe over zijn eigen benen en op de grond. Wist met enorme 
handigheid en veel charmante excuses snel op te staan en verder te 
dansen met mij. 

Na enige tijd huurde mijn vader het Grand Theater in de Am-
stelstraat erbij. Dit was in het bezit van B. A. Mullen, een aardige 
man uit de kermiswereld. Vroom katholiek. Hij zag zeer tegen 
mijn vader op en bewonderde de groten van de Toneelvereniging. 
Tien jaar heeft hij geleden onder het feit, dat hij om huur moest 
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vragen. Het werd een neurose voor hem. Neurose voor vader. 
Topneurose voor moeder, die als er ruzie kwam om die huur, 
beiden trachtte te verzoenen. Haar binding met Mullen was, dat 
zij van huis uit ook katholiek was. Nerveus snuffelde Mullen naar 
haar, als er moeilijkheden waren. Dan begon moeder met de be-
kende ballade van: begrip, hulp, vriendschap, en met herrie berei-
ken we niets, en het kan elke dag veranderen, ze repeteren nu weer 
een nieuw stuk, en Herman Heijermans is een goedwillend kind, 
en jullie zijn beiden kinderen, en het kon zo mooi zijn. Dit eindigde 
dan, dat mevrouw Mullens moeder en mij in het grote huis aan de 
Amstel uitnodigde, dat ik met de Mullenskinderen speelde en dat 
er voor enige weken pais en vree was. 

Mijn moeder was als bemiddelaarster in alle conflicten onver-
moeibaar. Ze ging overal heen. Of het nu een geestverwant van 
vader was of niet. Ze wist precies het goede woord te vinden om 
een statisch gesprek te beginnen. 1k heb het later toen ik `groot' was 
wel eens proberen na te doen in zakelijke aangelegenheden. Het is 
me nooit gelukt. 1k ben even onbedreven als mijn vader. Hij zei 
meestal precies het verkeerde, kreeg dus ook het totaal niet ver-
wachte resultaat. En tobde op weg naar huis, waar hem dat toch in 
zat. Hij had iets over zich wat zijn eigen prestige ondermijnde. 1k 
herinner me, dat hij eens een onderhoud had met zijn partijgenoot 
Wibaut, de machtige wethouder van Amsterdam. Hoewel vader 
toen al internationaal beroemd was ontving Wibaut hem koel. 
Dat was nog te verdragen. Maar Wibaut zat achter zijn `machtig' 
bureau en liet vader staan. Vader raakte totaal in de war. Kwam 

thuis met een grenzeloze verwondering over de brutaliteit hem 
aangedaan. Toen ik later eens een onderhoud met Wibaut had, 
heb ik direct zelfeen stoel genomen. Uit voorzorg. 

Herman Heijermans was dus nu een leider, die beschikte over een 
gezelschap dat twee schouwburgen bespeelde. Hij had enorme 
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plannen voor theater, veelzijdig theater in Nederland. Met goed-
kope voorstellingen voor de arbeider. En literaire voorstellingen 
voor de intellectueel, waarbij hij heel collegiaal aan zijn auteur-
broeders dacht. Hij speelde stukken van Van Eeden, van Adema 
van Scheltema, van Querido. De moeilijke stukken gaf hij op de 
literaire matinees. En schikelde scholieren in als publiek, door op 
de scholen reclame te maker. Hij speelde Breero, en Langendijk. 
Hauptmann, Ibsen. Principieel wilden zijn collega-theaterdirec-
teuren hem niet aanvaarden. Er was een houding van: 'Schoen-
maker, hou je bij je leest.' Ik heb dit opgemerkt bij Royaards, bij 
Louis de Vries en zeker bij de leiders van de Koninklijke Vereni-
ging Het Nederlands Toneel. Toch was dit niet rechtvaardig. 
Psychologisch was hij een beter regisseur dan de meesten. Hij 
dacht bij het regisseren ook niet aan een of andere eigen rol. Hij 
was gewoon niet of te leiden van het geheel. Hij kon zich bezig-
houden met belangrijke details uit een stuk, die een acterend regis-
seur zeker uit het oog zou hebben verloren. Hij ging zo op in zijn 
regie, dat hij vaak achter het toned de achtergrondgeluiden zelf 
verzorgde. Zoals de storm in Op Hoop van Zegen, of gemurmel van 
een volksmenigte. Ik was er eens bij, dat hij bij een voorstelling 
hiermee bezig was. Ik geloof, dat het bij De Wevers van Gerhart 
Hauptmann gebeurde. Hij riep, samen met de figuratie, op luide 
toon: `Schande r. In de zaal merkten er een paar luid lachend op: 
`Da is Heijermans zelf, dat is zijn stem.' Hij had een geheel eigen 
stem, waarmee hij zich vaak verried. Ook als hij die veranderde. 
Herhaaldelijk werd hij op zijn kantoor door schuldeisers opgebeld. 
Hij zei dan met verdraaide stem : Vie moet u hebben?' De beer 
Heijermans,' zei de ander. 'Die is er niet,' snorkelde mijn vader 
door de telefoon. 'Dank u wel, meneer Heijermans,' zei de ander. 
Als vader kwaad werd, dan kneep hij met de stem. Het technisch 
personeel van het Grand Theater had de gewoonte om elkaar, met 

158 



geknepen stem, iets toe te roepen, waar hij bij was. Godvergeefme-

dezonde!!! Zijn ergste vloek, met geknepen stem. Want hij wilde 
niet vloeken. Vloeken was ruw, grof, vond hij. Het ontging hem, 
dat de technici hem nadeden. Het waren Mokummers met een 
grote zin voor humor, zoals meestal. Als hij weg was vervielen zij 
in een goede lach, met een glimlach tegen mij. 

Wij woonden niet meer op het Oosteinde. De oorlog 1914-1918 
dreigde. Mijn vader vreesde dat Nederland een oorlogsterrein zou 
worden. Toen de oorlog uitbrak was hij volkomen in de put. Hij 
was geboren pacifist, wat hij ook bewijst in het stuk Het Pantser, 
dat verboden werd. Neerslachtig liep hij bij de oorlogsverklaring 
door Amsterdam. Hij meende, dat de sociaal-democratie nu voor-
goed gefaald had. Zijn angst dat Amsterdam, dat Holland oorlogs-
terrein zou worden, deed hem de meubels bij de Maatschappij 
Holland opbergen, zodat hij, als het bombarderen werd, met ons 
naar het buitenland zou kunnen vluchten. Hij betrok met ons een 
suite bij Schiller, op het Rembrandtplein, met badkamer. Deze 
suite kostte 200 gulden, inclusief ontbijt. Wat heel veel was voor 
ons. Later huurde hij nog een kamertje erbij. Voor moeder en mij. 
Want wij leden weer te veel onder zijn gesnurk. Het was heel pijn-
lijk om hem bij het slapen telkens wakker te maken, omdat wij 
niet konden slapen. Als ik 's morgens naar de los ging, kreeg ik 
mijn ontbijt voor de deur in de gang neergezet. Een uitvoerig, 
luxueus ontbijt, dat ik opat achter het raam van het balkonnetje, 
met de gesloten gordijnen achter mij, die de kamer donker hid-
den, want moeder sliep nog. Zij gingen beiden laat naar bed. 

Bij Schiller was het leven van ons drieen een ludieke aangelegen-
heid. Het was meer een leven van Samuel Falkland, de zelfbespot-
tende nar, dan het leven van Herman Heijermans, de intematio-
naal beroemde schrijver. Op de eerste plaats kwam het er weer op 
neer, dat wij grote financiele moeilijkheden kregen. De oorlog was 
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ontbrand. Bij rampen wordt allereerst de kas van een toneelgezel-
schap getroffen. De mensen hebben angst. Zij blijven thuis. De 
toekomst is onduidelijk. Wat zal er gebeuren? Onzekerheid van de 
massa is de grootste vijand van een toneeldirectie. 

Wor het begin van de oorlog had mijn vader De Big van het 
168ste gegeven, een malle klucht die zich afspeelde in een kazerne. 
De Big was natuurlijk een stomme soldaat. Er liepen er nogal wat 
in onderbroeken rond, en er waren luitenants, die de malle autori-
teit beleden. Het was niet bepaald een artistiek succes. Maar finan-
cieel wel. Zoals zo dikwijls onzinnige kluchten. Vader vond het 
niet zo erg. Het gezelschap was even uit de financiele benauwenis. 
Het publiek amuseerde zich kostelijk. Vader had weer de moge-
lijkheid om zich op een artistieke daad voor te bereiden. Mijn 
moeder kon thuisblijven. Hoefde niet op bezoek bij rijkaards om 
salaris voor de acteurs en actrices te verzamelen. Schiller werd be-
taald. Er was even opluchting. 

Toen brak de oorlog uit. 1914. Vaarwel voile zalen. Griezelig 
snel verdween het geld dat al op de bank was gezet met het oog op 
de toekomst van mogelijke tekorten. Die weer pijlsnel aanwezig 
waren. De Big verdween. Mijn moeder ging weer op zoek naar 
rijkaards, nadat zij, na een ruzie met vader waarbij zij ook geld van 
die bank opeiste, gehamsterd had. Wonderlijke vrouw. Van het 
begin van de oorlog of was zij bezig om ons veilig te stellen waar 
het om onze maag ging. Alsof zij honderden oorlogen had meege-
maakt. Ik heb mij altijd verbaasd dat zij zich direct kon inleven. 
Zij trof direct de nodige maatregelen. Ik ging met haar in een taxi 
naar De Gruyter, in de Utrechtsestraat. Die is er nog. Zij kocht 
ponden thee, suiker, meel, macaroni etc. etc. Tot aan het eind van 
de oorlog hebben wij thee gehad. En suiker. Dankzij deze doldrif-
tige, spontane rit naar De Gruyter in de Utrechtsestraat. Dat was 
dan dat. 
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Wij konden de tweehonderd gulden huur tenslotte niet betalen. 
Het geld was weer weggevloeid. Het gevecht begon opnieuw. 
Frits Schiller was mild. Zijn vrouw was bij vaders gezelschap ver-
bonden als actrice. Dat maakte veel goed. Maar toch moesten we 
ook nog eten, behalve wonen. Eten in het hotel bestellen voor ons 
drieen en de vele gasten die wij hadden, was niet te betalen. Mijn 
moeder kocht petroleumstellen en kookte in de badkamer. Zij 
kookte niet alleen. Zij bakte ook. Brood. Als ik thuiskwam van 
school, moest ik op mijn tenen lopen. Brood stond te rijzen op de 
kast. Als ik met de deur sloeg, dankeek ik angstig om of het brood 
niet ingezonken was en nutteloos wegteerde. Moeder bakte het 
brood op het petroleumstel. Gaar, was het een vreemd baksel dat 
niet zo heel veel met brood te maken had. Wel erg lekker. Met 
een verrukkelijk korstje. 

Ook Jan Musch heeft er veel van gegeten. Zijn vrouw, die tuber-
culeus was, lag in een sanatorium. Mijn ouders nodigden hem uit 
bij ons te komen eten. Hij repeteerde in die dagen De Wijze Kater. 

Jan was het prototype van de Toneelverenigingacteur. Hij was 
volmaakt vakkundig, controleerde zichzelf, alsof hij bij het spelen 
in de zaal zat. Hij was 'theater' in de beste zin van het woord. Oor-
spronkelijk hadden mijn moeder en hij elkaar leren kennen in het 
varietebedrijf. Hij was daar inspicient, mijn moeder soubrette. In 
rang stond zij ver boven hem. Hij sjouwde haar bagage. Was toen 
al de fleurige, lenige kameraad uit de Jordaan. Die overal inkroop, 
overal opklom, taai, vrolijk. Melancholiek. Gekke liedjes zong. 
Zotte verhalen vertelde. Dat deed hij nog, in de periode Schiller. 
Als hij bij ons aan tafel zat, boven enorme borden met eten, dan 
hoorden wij het ene gekke verhaal na het andere. Verzonnen snoe-
verijen, die kostelijk aankwamen. Wij noemden dat `musschen'. 
Het werd ook in de kleedkamer zo genoemd. Moeder gaf hem 
elke dag wat meer op zijn bord. Om te ontdekken waar zijn eetlust 
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eindigde. Er kwam geen eind aan. Daarbij bleef hij lenig als een 
kat. Hierdoor excelleerde hij ook zo in De Wijze Kater, de rol, die 
mijn vader met Jan Musch 'in het achterhoofd' schreef. Jan klom 
op tafels, stoelen, in de kolommen van het decor, door vader be-
dacht. 

Bij ons aan tafel zat ook J. C. Schroder, Barbarossa, van De Tele-

graaf. Er was een kameraadschappelijke binding tussen vader en de 
lange, wat cynische roodbaard. Vader had zelfs een toneelstuk, of 
liever een 'musical' van Barbarossa opgevoerd: 0, die Poes. De 
band met Schroder behoorde tot die eigenaardige vriendschappen, 
die vader wel eens had. Een wederzijds ironiseren was de grond-
toon van de gesprekken. Beiden willen niet bekennen, dat ze 
elkaar best graag mogen. Ze zijn eigenlijk geen geestverwanten 
waar het de politieke richting betreft. Toch begrijpen ze elkaar. 
Een gesprek wordt tenslotte een duel. Een niet geemotioneerd 
duel, waarbij beiden nieuwsgierig zijn wie het zal winnen. Wint 
geen van twee, dan is het ook goed. Zo'n gesprek eindigt met we-
derzijds schouderkloppen. En een goed glas wijn. 

Waren er mensen, waarvan vader binnenskamers zei dat het 
`betweters', `groenen', 'imbecielen' of `stomme, rijke bourgeois' 
waren, dan deed mijn vader geen moeite om deze verder to ont-
moeten. Een gesprek zonder esprit vond hij volkomen overbodig. 
Zwijgzaam als hij eigenlijk graag was. 

Soms kwam Frits Schiller binnen als moeder brood bakte. Dan 
hield Frits zijn wingers voor de ogen en keek ertussendoor. Frits was 
toen nog jong. Een beetje afwezig was hij toen al. Hij peinsde 
veel bij wat hij zei. Het resultaat was pover. Mijn vader verdroeg 
hem geduldig. Niet zonder sympathie. Het hotelwezen ging in die 
dagen even slecht als het toned. De afbetalingen door vader van de 
huur konden niet gemist worden. Evenmin als het geduld van 
Frits. 
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Nadat vader een jaar of twee in het begin van zijn theaterdirec-
teurschap geen toneelstukken van belang had geschreven, begon hij 
aan Eva Bonheur, het stuk dat, als bijna alle stukken, zo uitermate 
autobiografisch was. Ik was ongeveer veertien jaar. Hij las mij 
eruit voor. Vooral de gedeelten over zijn dochter, over Jaspers 
dochter dan, deden mij zeer veel. Ik begreep, dat hij de band tussen 
vader en dochter zag, zoals hij het in dat toneelstuk beschreef. Ik 
vond dat toen vanzelfsprekend. V6Or Eva Bonheur had hij wel een 
beetje `gefalkland', ook voor toneel. Zoals Brief in de schemer. Hierin 
gafhij Esther de Boer de rol van de oude, blinde vrouw. Een poli-
tieke eenakter, Een Heerenhuis te Koop, werd gespeeld door Henri 
Brondgeest. Hierin Het Herman Heijermans het Vredespaleis vei-
len, nadat de oorlog 1914-1918 was uitgebroken. Na Eva Bonheur 

begon hij aan. De Wijze Kater. Dit stuk is van ongemeen groot be-
lang, voor wie de gedachten van mijn vader kon analyseren. In dit 
stuk komt zijn standpunt tegenover de monarchie naar voren, die 
hij volkomen overbodig vond. Het idee, dat iemand geboren wordt 
als vorst-leider vond hij belachelijk. Vaak sprak hij met mij over 
decadente monarchie8n en het gevolg van hun absolute macht. 
Eigenlijk droomde hij van de Verenigde Staten van Europa, met 
een president. Hij zag het socialisme als een voorloper hiervan. In 
De Wijze Kater brengt hij het motief van intrige aan het Hof op 
speelse wijze. De koning, formidabel gespeeld bij de premiere door 
Jan C. de Vos sr., wordt aan alle kanten bedonderd. Door hofdig-
nitarissen, door de familie. Heeft helemaal geen contact met het 
yolk. Pas op het einde, als hij de schuldeisers van Jonathan zal be-
rechten, merkt hij wat er bij de familie Doorsnee aan de hand is. 
Als Jonathan in de beek wil springen om een einde aan zijn leven 
te maken, in het begin van de Kater, herinnert Herman Heijer-
mans aan het Falldandje Nirvana. De Kater, de ongerepte, natuur-
lijke, handige redt zijn leven door hem toe te spreken. Heeft vader 
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bier onbewust of bewust aan Marie Peers gedacht? Re8e1, herken-
baar is in de Kater het volgende. Wij woonden bij Schiller. De 
oorlog was begonnen. Moeder had gehamsterd. In blikken dozen 
en koffers stond de voorraad bijeen. Moeder had het drukker dan 
ooit. Het bezoeken van de rijkaards. Eten koken. Brood bakken. 
Omdat vader op zijn kantoor aan de Amstel weer aan belangrijke 
stukken werkte - bij dicteerde aan juffrouw Desplanque die in 'op-
leiding' was - , controleerde moeder in de avond de situatie in het 
Grand Theater. Of de fiches van de betaalde plaatsen klopten. Of 
vaders regie was uitgevoerd. Of de rekwisieten klopten. Of er niet 
`geschmierd' werd, waarbij ze vinnige opmerkingen maakte als 
het wel gebeurde, waardoor sommige acteurs en actrices een hekel 
aan haar kregen, ze hield conferenties met Mullen en ontving gas-
ten die van belang waren en vrijkaartjes hadden gekregen. Kwam 

dan naar huis, naar Schiller, waar vader was thuisgekomen om 
lang en gezellig na te praten met vrienden en vriendinnen. 

Het werd haar wat te veel. Huishouding. Een uitstapje om geld. 
De schouwburg. Ze had toch al een hekel aan de huishouding, die 
ze voorbeeldig had gevoerd in de grote huizen waar wij woonden. 
Bij Schiller slofte ze het niet bij. Wij kregen een daghitje, een fijn 
meisje uit de Jordaan. Dat kregen we niet alleen. We kregen ook 
een invasie van muizen. Die op de hamstervoorraad afkwamen. 
En niet zo'n beetje. Deed je een pantoffel aan, dan stormde er in 
paniek een muffs uit. Zat je stil in een Schiller-fauteuil, dan rom-
melde het onder je voeten. Haastig schoten ze aan je voorbij, met 
rappe voetjes en glibberige staartjes. Een kruimeltje brood werd 
vliegensvlug verhapstukt. Dan op een holletje naar het gaatje dat 
bescherming bracht. Vader, moeder en ik zaten ernaar te kijken. 
Doodstil, om het plekje te ontdekken waar ze verdwenen. Wij 
waren geen van drie bang voor muizen. Maar het werd te veel, het 
werd vies. Vader kneedde gips, stopte gaatjes dicht. Moeder kocht 
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vallen. Aan een poes konden wij bij Schiller niet beginnen. Hadden 
naast de hamstervoorraad ook geen plaats meer voor een kattebak. 
De muizen vermeerderden zich met de dag. Je lag niet meer rustig 
in het hotelbed. Er glipte iets over je hoofdkussen, vliegensvlug, 
nooit grijpbaar. Vader strooide muizentarwe. Die verdween. De 
muizen vermeerderden zich zichtbaar. Het was onbegrijpelijk. Toen 
ging vader op zoek. Hij kon dan handelen als een detective. Hij 
verschool zich bijna om de muizen op to sporen. Hij werd de de-
tective uit De Moord in de Trein, zijn eigen detectiveroman. Hij 
snuffelde, speurde, bedacht slimmigheidjes. Wilde weten waar dat 
`tuig' zoals hij het noemde toch verborgen zat. Hij zette de bedden 
opzij, ging op de grond liggen. Ontdekte een schoteltje met kaas. 
En nog een schoteltje met kaas. En een schoteltje met stukjes ham. 
Kennelijk alles van het Schillerontbijt. Met stomme verbazing keek 
moeder toe. 1k zag, dat vader uitermate boos werd. Hij kende de 
done invallen, die ik bij tijd en -wijle had. Hij kende mijn baldadig-
heden. Mijn zotte verkleedpartijen, waarbij ik de gekste situaties 
kweekte. Had ik niet eens midden in de nacht, toen wij nog aan 
het Oosteinde woonden alle conservenblikjes die ik kon opspeu-
ren over de trap naar beneden gegooid? En een zak met aardappe-
len? 1k hield van onverwacht holderdebolder. Lachte er zelf het 
meeste om, maar dan ook onbedaarlijk. Was het een wonder, dat 
hij mij voor de schuldige hield? 1k was het niet. Toen hij mij met 
zijn diep-bruine, ernstige, wat priemende ogen, die geen leugen 
duldden, vroeg, of ik het gedaan had, merkte hij aan mijn op-
rechte, 66k bruine ogen, dat ik het werkelijk niet had gedaan. Het 
bleek een vinding van Lousje, de hit. Ook haar keek hij aan met 
naar waarheid zoekende bruine ogen. Zij sloeg haar ogee neer, 
wriemelde wat aan haar pover schortje. Zei, bijna huilend: 'Ik heb 
het gedaan, meneer."Maar waarom dan?' vroeg hij. Met grote 
tederheid antwoordde zij : '1k wind muizen zulke lieve beestjes? 
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Het was echt. Het was lief. En ik zag in de ogee van vader de tinte-
ling, waarvan ik wist, dat het een voorloper van zijn dromerige 
fantasie zou worden. Het werd het motief voor De Mize Kater. 
De monarchie, die bijna ten vat wordt gebracht door de ontelbare 
ratten en muizen aan het Hof. 

Bij Schiller woonde ook Nap de la Mar. Met Fien, zijn dochter. 
Fien was ouder dan ik. Ik benijdde haar. Ik had mij vast voorge-
nomen om aan het toneel te gaan. Ik had dit niet tegen mijn ouders 
gezegd. Over mijzelf zei ik weinig tegen mijn ouders. Ik heb in 
mijn jeugd meer geluisterd dan gesproken over hetgeen in mij 
omging. 

Fientje de la Mar had alle hulp, die zij voor haar plarmer wilde 
hebben. Had die aanvaard. Zij was een van de weinige actrices die 
op de ins was geweest. Zij was ontwikkeld, buitengewoon ta-
lentvol en bijzonder mooi. Geen tandpastaschoonheid. Werkelijk 
klassiek esthetisch verantwoord. Ze had alles mee, wat een jonge 
actrice kan begeren. De pers was haar goed gezind. Haar vader, 
Nap de la Mar, leidde haar met grote liefde. Want vader en doch-
ter waren nauw verbonden. Ik benijdde haar, omdat zij op zo mak-
kelijke wijze de gelegenheid kreeg om zich te ontplooien. Zij had 
een geweldige toekomst, met haar talent. 

Met moeder ging ik de premiere bijwonen van haar debuut. Het 
was in Carre. Ze speelde de titelrol in een operette, Madorah. Het 
was een volmaakt debuut. Ook als ze haar liedjes zong in feilloos 
Frans, Duits, Engels, was de interpretatie bijzonder. Een paar da-
gen na haar debuut liep ik door de gangen van Schiller op weg naar 
de schrijfkamer, om er een paar brieven te schrijven. Binnengeko-
men zag ik Nap de la Mar aan een van de schrijfbureaus zitten. Hij 
zat gebogen, zijn hoofd op de gekruiste armen, en snikte hartstoch-
telijk. Verschrikt verliet ik de kamer. Hij had me niet opgemerkt. 
Op de gang trof ik Fientje, die de armen om me peen sloeg en te- 
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gen mijn schouder begon te huilen. Zij klampte zich aan mij vast, 
vol verdriet. 'Het is mijn schuld, dat hij huilt. Het is mijn schuld 
dat hij huilt.' Ik heb nooit geweten, wat de oorzaak van dit gebeu-
ren was. Ik wilde niet onbescheiden zijn door te vragen. Toch 
voelde ik toen al aan, dat zij zelfvernietiging in zich droeg. De 
grootste gaven van het lot had ze onder slordig beheer. Ze voelde 
ze bijna als een last. In later jaren was zij nog vaak op mijn weg. In 
de trein bij een tournee. Naar een stuk waar zij de hoofdrol speelde. 
Verveeld. Ongedurig. Geprikkeld. Wat moet ik daar nou, in 
Zwolle. Ik stap uit. Ze kunnen doodvallen.' Op generale repetities 
bleef ze weg. Altijd vertelde ze me, met Harden van emotie, hoe 
beroerd ze zich eigenlijk voelde. 'n Jaartje later had ze bij Schiller 
openlijk ruzie met de man, die jaren haar man zou blijven. Ze 
schold hem uit. Wj gaf haar een. klap. Dat aanvaardde ze. Het kal-
meerde haar. Tussen het gezin Nap de la Mar en Heijermans was 
een oppervlakkig vriendelijke relatie. Ertussen was de kloof klein-
kunst en kunst met een grote K, die toen erg groot was. Nonsens, 
kunst is kunst. In de oorlog ontmoette ik Fien op de Kring. Zij 
smeet, na een heftige ruzie, haar minnaar een glas bier in het ge-
zicht, wat hij, gechoqueerd, onderging. Haar man haalde haar 
weg, zeer hardhandig. Toch aanbad ze deze man. 

Kort voor haar dood belde ze me op, om te vragen, of ik een 
boekje over haar leven wilde schrijven. Ik wilde toen nog helemaal 
niet schrijven. Ik zei: 'Hen., ik heb nog niet eens over mijn vader 
geschreven. Dus ook niet over jou.' Ze kon eindeloos telefoneren, 
waarbij ze soms zo geestige gesprekken voerde, dat ik aan de =de-
re kart van de telefoon schaterde. Een poosje later sprong ze uit 
haar raam. Het was haar tweede zelfmoordpoging. Die ditmaal 
lukte. 

Regelmatig bezochten mijn moeder en ik alle mogelijke toned-
voorstellingen in Amsterdam. Er kwam een koetsje voor met een 
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mooi paard, een koetsier op de bok, met keurig glimmende hoge 
hoed. Ik had een feestelijk jurkje aan, moeder een van de avond-
toiletten uit Berlijn, tweedehands gekocht van tante Lies. Wij 
stapten in, het doel was Paleis van Volksvlijt, waar wisselend groot 
toneel van Royaards werd gegeven of opera, opera-comique, ita-
liaanse opera. Je zag de grote italiaanse sterren overdag door de 
stad lopen. In zware bontjassen en met grote hoeden op. We reden 
met het goede paard naar Colnot en Poons, in de Middenlaan, voor 
verrukkelijk goed gespeeld volkstoneel. We reden naar de Stads-
schouwburg, waar de Koninklijke Vereniging met Theo Mann, 
Louis Bouwmeester, Marie Holtrop en vele anderen verantwoorde 
toneelhistorie brachten. Er was veel toneel, veel muziek, in Am-
sterdam. De televisie was er nog niet. Later zou worden gezegd, 
dat de mensen uit de zaal wegbleven door de televisie. Dit geloof ik 
niet. In Parijs, in Londen, zijn toneelvoorstellingen maanden tevo-
ren uitverkocht. Handje liever in eigen boezem, meen ik. 

Het kantoor van de Nederlandse Toneelvereniging waar vader 
dagelijks resideerde, was aan de Amstel, hoek Wagenstraat. Het 
was het meest ludieke kantoor, dat ik in mijn leven heb meege-
maakt. Uren heb ik er doorgebracht, nadat ik van de Iths thuis-
kwam, of in de vakanties. Er was een grote voorkamer met drie 
ramen. Daar stonden vaders boekenkasten, die hij niet had laten 
opbergen bij de 'Holland'. Er stond zijn bureau-ministre. Ver-
sierd met een lint, dat aan een bloemstuk was bevestigd dat hij ge-
kregen had van tante Mien van der Horst. Erop stond tekst te lezen 
uit Eva Bonheur: 'Niemand kan mij beletten te dromen en overal 
wonderen te zien.' In het begin stond er de foto van mijn moeder 
op. Nulla dies sine linea. Later de foto van zijn tweede vrouw. Er 
stond een beeld van een mijnwerker. Vaak zei hij : 	ik de krant 
doorkijk, treft me een mijnongeluk meer dan al het andere.' Reek-
sen scheepjes stonden er op de schoorsteen, allemaal Op Hoop van 
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3o Vaandels van de SDAP, rode vaandels, bij de begrafenis van de rode 
rakker.—Zorgvlied, Amsterdam, 25 november 1924. 



De Nederlaadaehe Opera. 

	

/CPI/ 	Op Hoop van Zegen. 

Men meldt one nit Den Haag 
De componist van de mini twintig jeer geleden ge-

schreven opera 0p Hoop van Zegen, Charles Ore-
linger, had rich geen gemakkeitikg. taak gesteld. Om het 
realistische drama vats  Herman Heyermans te verkiaren, 
afgescheiden van het felt dat het in ons toenmalig vader-
landsch muzlekwereldje over het algemeen nogal zoet-
sappig toeging — de **ken van Wagenaar en Diepen- 
brook uitgezonderd tniiet veorwaar een daad van durf 
en beteekenis genocend Worden. Men ken begrijpen dat 
Grelinger rich door date typisch-Nederland.sche sfeer, 
()Adonis haar nuchterheid eh troostelooze beklemming, 
bijzonder voelde aangetrokken ; hoe rack heeft de schrtl-
ver de• uiteenloopende karakters ih het drama getroffent 
Het vereenzaamde Kniertje, de stoere Geert, het bange 
Barendje, de hartstochtelijke Jo, de meedoogenlooze ree-
der Bos, de gevoelige Clementine, alien Ain het figuren, 
die door bun sterke onderlinge contrasten er rich bijzon-
der toe leenen om tevens een componist te inspireeren. 
En naast de menschen is het de omgeving ; de stile bin-
nenkamer en het stormgeweid, die een muzikale illustra-
tie vtikomen rechtvaardigt. Echter is het jammer, dat de 
componist Heyermans' werk niet onaangetast heeft 
laten. De vrije bewerking van het oorspronkelUke gegeven 
in „fatsoenlijk” Nederlandsch, ook is de inhoud bekort, 
vervreemde ons herhaaldelijk van het visschersmilieu, al 
dient erkend te warden, dat zij door oordeelkundige 
samenstelling een sympathieke uitzondering maakt ten 
opzichte van het meerendeel der opera tekstboeken. Ore-
linger's muziek, die de handeling op den voet volgt, munt 
niet nit dooY sterke oorspronkelUkheid. In de lyrische 
momenten wordt nijkelijk man Massenet geofferd, evenwel 
fonder diens waarachtige bekoring ook maar een oogen-
blik te benaderen, en zoodra zij: dramatisch wordt, steekt 
de componist zijn veneering voor Wagner niet onder stoe-
len en banken. Toth is het one niet ontgaan dat Grelin-
ger getracht heeft richzelf te zijn en dear dikwUls ook 
in geslaagd is, want in zijn melodievorming heeft hij 
rich herhaaldelijk merkbaar op het poovere Holiandsche 
straatlied geinspireerd en vaak door een opzettelijk be-
klemmende homophonie, de traagheid en de eentonigheid 
der karakters geaccentueerd. Technisch is Grelinger goed 
toegerust. Aan routine en vakkennis ontbreekt het hem 
alierminst. De prosodie is verrassend goed verzorgd, de 
rhythmische teekening vol afwisseling, en voor de stem-
men wed hij oordeelkundig to schrUven. ZUn orkestratie 
klinkt tevens weiverzorgd, in de illustratie van den storm-
nacht in het tweede bedrUf sells verbiuffend handig en 
effectrijk. 

Jammer dat het orkest, wat de strijkin.strumenten be-
treft, zoo zwak beret was ; en de onderlinge stemming 
tusschen het bout en het koper het voortdurend seer veel 
te wenschen. 

In de rangers en zwigeressen vond Grelinger weer 
'!werkelUken stem dan in de orkestieden wier pres-

tastes nu niet bepaald den tridruk wekten dat er vele 
orkestrepetities vooraf waren gegaan. Mevr. Liesbeth 
Poolman Meissner verdient in de eerste pietas genoemd 
te worden wegens haar even markante als soepele van-
tollcing van de rol van Jo, waarin zij mean dan ooit 
de bewljzen van hear aangebaren atteertalent geleverd 
heeft. Dina Diependaal ale Kniertje weis uitmuntend 
getypeerd doch heeft in vocals opzicht minder voldaan; 
de zuiverheid was dikwUls aanvechtbaar. Voor Marga-
retha Adriani els Clementine hebben wij niets dan lof. 
zij was bekoorltik, gevoelig, bescheiden, vocaal seer op 
dreef, heeft rich op de doeltreffendste wijze van haar 
teak gekweten. Ook Rennie Maas, Lena de Beer, en 
Aeruitchen Perizanius voldeden in de kleinere rotten naar 
wensch. 

Aart Gremine els Geert, John de Nocker *is Kobus, 
Dirks als seeder Bos, Helder% als Barend, Deni ale Mees, 
Van der Meulen (had rich een kostelUke grime gemaa,kt) 
als Simon hebben beurteiings om strtid ultgeblonken 
zoowel vocaal als handelend. 

t / 

29 Op Hoop van Zegen als opera. 
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*entre kunetvrienden van synon finanoleolon toontend op de hoogte Inset 

gosteld, is bersid U de gewan sett • ix liehtingen to vertu% often. 

Rongaohtend„ 

Sae ndvsort. Jell 1924. 

28 Bezwaarschrift. 
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2,)ar c;000;te Kooroo, 

anoina,  ni At() rat ,113. t voorkomln „ doe I. t u rt;), , 
at de enak dor orediot-uauvr ,A1 hotaaa vArtrucina noot thaaor- 

,daar 0 my morgen moot Eton oporooron,en hot niet fair 
ht de borcon or htm handtookon 	to 	Voor 1k mot Joao 

hnlp ponozon mit 40 kilaick onto on be .it u tlervan oqo 
nota 

27 Nijpende zorgen. 



'I'). 

lot wy op dozelfde voorwaardor tor bosohikkinf7 van 
13,on W,Aon aantal oxonden,hotzy voor arderecezel- 
sohappen,betzy voor nationale foesten. 

?o,wy verpliohten on tot eon rooks vOks-avcndvoorstel-
linon tAgon zaiir lap:o entroorryzon. 

8o,wy voYlpliohten ons den 'todssohnIlwbur: te bespolen met 
iron aersto-rann7s pozollchap tdat °neer caen omstndiele-
don moor etan oon voorstellinr per Lvonci pw,c, geven.Hot op 
tredon bul.ton-WRtordam met dit enkolvoudi . gozoL;ohap zal 
Aileen mogen gosohioden op de avo on . a • e 
burg aan v,ornoorWe operaondornemfn7 o)f n eon ander 
gozelsohap L verhuurd,Voor hot ovorip;e wordt door ons hot 
zoogonAii.mdo nroizon" afgesohaft. 

Hot kont on. vcor,dat bf,vonotaand morrstol door uw College in 
ornstigeovorwoping kan warden gOnomen,Woor hot goval,dat do 
thans door u govoorde onderhandelingen moot en otdorbroken wor- 
don„Wy wonsohon aan de Gene wdo niot moo to does% aan eon go 
vooht om eon gobouw,maar an de ander@ :cycle aohton wy het bil-
lyk,dat took onze stom gehoord wordt,wanneor or ook met  andore 
tooneolRozolsohappon clan dat van do Xoninklyke Voroeniging order
handold wordt. 

Pot vorseluSOMmOko aohting 
Hcocaohtend 

N,V, "TOONISLVERIENIGING" 



27 Pebr.1917. 

AAN Ritm (IMAM! VAN PtIPOWERSTEP EN VIETHOUDEFr 

VAN AMSTEPA V. 

Nynf Rooren, 

Naar aanloidinp vao poruohten in zeer beslif.ten vorm 
An de Amsterdam3oho tooneolwere3d 0dio onli roods •enige dagen gele-
den berwilteroin weike goruohten tbans in zekeren sin b•vestiS4 
worden doer bertchten in de dagbladen en or uitingen van don 
beer Willem RETaards,direotie dor N.V. "Het Toonee3r in het 'Ran, 
deUblad" an "Do Telegraaf".veroorloven wy on is l•iders van 
de N.V. "troneelvereeniping" in bet Iasi:end& seixoen 1917/1918 het 
navolpendo - onder de aandaoht an uw Co13ego te brengen. 

?aeon de verwachting van vele bAlargstellenden in de awl, 
peleftenheid van Oer Stadssobouwburg,hooft uw Crllegs,gesteand door 
het aevios wan es Stadssobouwbure,00mm3ssie,de vryo mededinging. 
flaw. hot bespe3Hr van don schouwburg,althans voor het worsts jaar, 
buitenpes)oten.In do Amstordaysoho PEW hooft zioh,en mJszohien 
niet ten onrochte,hierby aanpesloten.De bezadigde meening,dat men 
in dote oorlop:Teriodo peen verartwocrde3ykheid mooht aanvaarden 
voor hat vorsoberpen der moollykhedon van eon tooneeigezelt:ohap, 
ovortuipde do 'Aden van don Paad,or ook do loaders der N • V. "Too-
neolvereontPlne" a(Thtton hot pepastor ziCh zonder verdere oritiek 

by het Raadsbe5)0t noor to 30ppon,omdat zy niet der m)hyn van een 
kloine houdinp topProvor eon oorourroorend pezelsohap wen.ohten 
aan te no:1, Rn. 

Nu het ovonwo, dvidelyk bopint to wordon,dat sr ond•rhan-
dali.nger zyn pevoord ftsschon is  Korink3yko Veroeriging "Het Ne-
derlandadh Toonee3" en do N.V. "Rot Tooneer, direotie CRcyaards, 
, et de vermoedelyte bedoelinp,om de aan P.on W.door den Raad vex ,- 
:, trekto maohtirinp-tot-onderhande3or aAn de N.V. "Hot Tooneel", 
directie W.Royaards,05reot of indiroot,to endesseeren,en doze on-
derbandolingen dorhaIve niet moor uitsluiterd povoerd warden met de 
Xoninklyke Vereenipinp "Het Nederlpndsoh Tooneel",maar ook met de 
N.V. *Het Tot-neer =wy herbalantdiroot of indirect --aohten my 
onzerzyde den tyd pokomonom at,n uw Col3ege eenbesii,,t on zuiver-
za:Kelyk , voorstel to doen.IrMon uw Co330go dit vocrstel m3ap1aatst 
achtomdat hot Raadsbesluit tot onderhande]inIT  alleen en uitsluitend 
met  de  YOnlnkl IS Veroeni in7"-M-VTR4, 1167-- e verplionting an uw col- 
TWge opri-  , 	er v rxe en wy uYi. voorstel alz niet gedaan te besohou- 
wen.Wy moenen evenmel by dozen stand der hortenle of afwykendo on,  

26 Fragment uit een voorlopige sollicitatiebrief naar de Stadsschouwburg. 
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Den WelEdelen HeerZema van Scheltema. 
J.W.Brouwerstraat:38 

I E R 

Waarde Scheltema, 

Ik heb het stuk "OW DE WEST" net groote en stygende 
belangstelling gelezen en bet van harte bewonderd als bet werk van 
lor:and,die een zeer beslist talent voor bet tooneel beeft en dit op 
opmerkelyke wyze ult. 

In aansluiting aan onze mondelinge afspraak geef ik myn 
indruk nader als volgt weer: bet stuk is door zyn fynbeid,naar myn 
overtuiging,rsinder gastkt 7onr gewone schouwburg—publiek. Het 
lykt my weer bestend voor de intellectueele upper—ten. ten serie 
voorstellingen,die voor den schryver en voor de dlrectie een door , 

 slaand succes zouden beteekenen,zie ik in "OV DE Kt /ST" niet,omdat 
de scbouwbur—industrie van vandaag in het alcmineen op een te laag 
pen. staat. 

tan de andere zy zou ik er graag bet nyne toe wenscbe 
by to dragon om bet stuk voor eenafzonderlyk publiek to 
opvoering to brengen en zou ik daaron willen voorstell .en bet ons 
to aillen afstaan voor de kleine serie literairematinees,die wy in 
het komend seizoen hopen to brengen. 

Irdien het succes by zulk een literaire matinee voldoen 
de is,kunnen wy bet stuk naar de avondvoorste1lin4en overbrengen. 
1k ,4eloof,dat dit voorstel aannemelyk is on beloof van myn kant al-
les voor de verzorging,indien wy het eons worden. 

In leder geva) zou de opvoering dan voor 1 Maart 1917 
plaats bebben. Het zal n.y aangenaam zyn een spoedig antwoord to ont 
vangen. 

Met vriendsch4 pelyke groe n, 

25 Herman Heijermans probeerde zoveel mogelijk nederlandse toneelschrijvers 
`op te voeren'. Hier een voorstel voor een literaire matinee aan Adetna 

van Scheltema. 
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AT'STERDAF. 

Geachte Redac tie, 

In antwoord op Ure aanvrage van 3 Febr.,deel 1k 7 

Mee,dat ik als "directeur" weiveegelykheidshalve llever geen opinie 

wensch uit to spreker over de middelen,aie tot de verheffing van het 

toeneelspe1 by de "Korinklyke Vereenigjrg" kurnian vaeren. 

Nu ik zelf een stel ongemeen lastige teugels in handen houd,besef 

ik n leVendigor dan vroeger hde eon tooneeigezeischap,onverbehillig 

van welken aard,gesteund of nice gosteund,niet leidt en niet leiden 

kan,maar door maatschappelyke onstandigheden geleid word t, 

Het eenige wat ik wensc op to met 'ken is,dat er by de "Koninklyke 

Veresniging" met hear uitstekende krachten en byna kosteloozen schouw-

burg het persaonlyk initiatief ontbreekt on dat dit gebrek 

niet licht uit den weg geruimd zal rorden,emdat er in Holland geen to 

"groote" keus van zelfotandige,4fei.nvloode regisseurs met fartasio,be-

grip van spel-detailleering,gevoel voor kleur,harmonie enz.is. 

Foogachtend, 

Uw Dw. 

24 Weer in Nederland; zelf theaterdirecteur, met veel kritiek op het 'bourgeois'- 
toneel in de Stadsschouwburg. 



Zegen. Zelfgemaakt door vissers. Zilveren, geschonken door fans. 
Affiches langs de wanden van vooral Heijermans-stukken. Ma-
quettes van decors, in studie van de regisseur Heijermans. Een 
schrijfmachine, in de hoek bij een van de ramen, met onder het 
machinetafeltje een voetenzak, omdat hij als hij schreef veel last 
had van koude voeten. Het bureau en de voorwerpen daarop wa-
ren keurig verzorgd. Als hij met me wegging naar Schiller, obser-
veerde hij de dingen op het bureau, of ze wel symmetrisch gerang-
schikt waren. Liep terug om nogmaals de inktpot te verzetten. 

De ramen van zijn kamer zagen uit op de Amstel. In deze kamer 
was nog de doorleefde sfeer van de grote schrijver Herman Heijer-
mans. Maar bij de deur naar het andere gedeelte van het kantoor 
was, net als bij Schiller, de symboliek van Samuel Falkland vol-
maakt aanwezig. Het huis daar aan de Amstel was een hoekhuis. 
Je zag uit, aan de andere zijde, op de Wagenstraat. Daar was toen 
een aantal artiestenhotels voor acrobaten, die in Amsterdam in 
varietes optraden. Och. Mokum, waar is het variete gebleven? 
Lekker oppervlakkig uitgaan. Kijken naar knappe jongleurs, slim-
me goochelaars, dribbelende lunsehondjes, apen die menselijk 
ontbijten en menselijk met water knoeien. Kijken alsofze ons door 
hebben, met een wat satanisch lachje. Ook de apen logeerden in de 
Wagenstraat, evenals de hondjes. De acrobaten kwamen uit alle 
delen van de wereld. Bij warm weer leunden zij uit de ramen. Wij 
leunden uit de ramen van het kantoor. Trachtten te ontdekken 
welk `nummer' zij waren. Nu zij niet meer geschminkt en ver-
sierd met pailletten-kostuums lekker relaxten bij het open raam. 
Vader hield ervan ze te bestuderen. Nog steeds gegrepen door deze 
wereld van kinderlijk kijkspel. Hij zou een paar jaar later in Carre 
opnieuw variete brengen. 

De kamers van het hoekhuis liepen in elkaar over. In de kamer 
naast vader werkte niemand. Het was een bergplaats voor over- 
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tollige schrijfmachines. Ik oefende daar dagelijks typen. Op mijra 
eentje. Ik dacht: `Ik moet het schrijfmachineschrijven leren be-
heersen. Voor later. Als ik aan een toneelgezelschap ben, dat niet 
kan betalen, zal ik geld kunnen verdienen met typen.' Vader liet 
me rustig gaan. Iedereen verdroeg mijn aanwezigheid daar op kan-
toor. Ook de dikke heer Bill& die de eerste administrateur van de 
Toneelvereniging was. Hij heette eigenlijk Bile, maar vermomde 
zich kranig met de accent aigu. Hier begon de Dickenssfeer. Bill& 
die de hele dag lui op zijn achterwerk zat, zoals vader opmerkte, 
zat niet alleen altijd met een dik kasboek voor zich, hij mopperde 
er ook symfonieen van ongenoegen. Hij was het zelden met vader 
eens. Waarschijnlijk had hij nog gelijk ook, want het ging om geld. 
Als het om geld ging had mijn vader meestal ongelijk. Hoewel hij 
zich op kinderlijke wijze een slim boekhouder vond. Wat hij wilde 
bewijzen aan Bille, die dan rood aanlopend de grote kamer van de 
directeur verliet met het mopje tegen het resterend personeel: `Ik 
ben te beleefd om tegen te spreken.' Hij was zowat iedere dag te 
beleefd om tegen te spreken. Er bleef hem niet veel anders over. 
Voor de rest bewaakte hij zijn eigen salaris. Zoals moeder het huis-
houdgeld bewaakte, al vOcirdat vader naar zijn kantoor aan de 
Amstel ging. Ik heb me afgevraagd hoe het mogelijk was, dat va-
der zo weinig begrip van geld had. Hij nam nooit iets voor zich-
zelf. Hij liep in een oud pak, bruin en armelijk van kleur. Adriaan 
van der Horst noemde vader openlijk Lord Fosco. In de hoop, dat 
vader ertoe zou overgaan wat meer representatief voor de dag te 
komen. Vader dacht er niet aan. Schoenen met scheve hakken, een 
oude hoed, een wandelstok die hij in Den Helder van vissers had 
gekregen, ouderwetse dasjes, slordige zakdoeken in zijn zak, waar-
aan hij zijn vulpenhouder afveegde. Lachend om elke opmerking 
over zijn kleding. 

In de kamer naast Bille zat de tweede administrateur. Vader had 

170 



nauwkeurig hun `titels' vastgesteld, om de twee mannen een ge-
voel voor waardige verantwoordelijkheid to geven, wat ook wel 
gelukt was. De tweede administrateur was Frans Hulleman. De 
auteur van enkele niet zonder talent geschreven boeken. Hij was, 
volgens mijn veertienjarige visie, een verschrikkelijk lelijk mens. 
Hij keek scheel, had twee uitermate spitse oortjes, wat hem iets 
duivels gaf, en nog een klompvoet. `Ook hij doet geen pest,' zei 
vader. Ook hij zat met boeken voor zich waarin cijfers stonden. 
Hij was onderdanig aan Bille, maar voelde zich als intellectueel 
verre boven dit lantoormann.etje' verheven. Wel zongen zij eens-
gezind een mopperrefrein, en dit ging dan over de directeur die 
volgens Hulleman niet de ballen ervan wist. In de derde kamer zat 
de derde administrateur, de heer Jansen, een stile vent, die liefdes-
verdriet tijdens de kantooruren bebroedde en zich na enkele maan-
den om die reden vergiftigde. Voor de rest was het kantoor be-
volkt door juffrouw Wafelbakker, die altijd van Pa Heijermans 
sprak, van Pa Bouwmeester en van Pa Mullen. Zij was vlot, maar 
vooral Engels, want zij dweepte met Engeland en voegde overal 
engelse zinnetjes tussendoor. Ze zei, dat ze een verhouding had met 
een van de commissarissen van de Koningin, die ze ook Pa X 
noemde. Ze was erg onhandig in het begin, maar Pa Heijermans 
leidde haar, hoewel met tegenzin, op volgens zijn systeem, en zo 
werd ze een beste directiesecretaresse. 

Er was ook nog een kantoorbediende, jongste bediende, Jacquie 
Fregge. Deze Meld zich bezig met het imiteren van de acteurs en 
actrices, die op de eerste van de maand, en op de zestiende, hun sa-
laris kwamen halen. Zij stonden dan achter de balie in de achterste 
kamer. Vol nerveuze verwachting of de betaling door zou gaan. 
Jacquie deed beleefd en behulpzaam. Als zij weg waren begon hij 
met geslaagde imitaties. Daarna ging hij gebakjes voor ons halen, 
of croquetten. De directeur kreeg er ook van. Want kameraad- 
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schap was er toch. Vervolgens ging Jacquie brieven sluiten en met 
postzegels beplakken. Alle brieven waren door de directeur gedic-
teerd, gekeurd en ondertekend, want vader kon geen werk uit 
handen geven. Had dus meer te doen dan noodzakelijk was. De 
anderen moesten eindeloos wachten tot er werk uit zijn handen 
kwam. Want in de morgen had hij repetitie die tot een uur of drie 
duurde. In die tijd wisten ze op het kantoor van verveling geen 
raad, hingen rond, leunden uit het raam op zoek naar een variete-
nummer. Niemand dorst weg te gaan, want als de directeur terug-
kwam moesten allen aanwezig zijn. Adriaan van der Horst en Jan 
Musch, die een tijdlang geassocieerd waren met de directeur Her-
man Heijermans poogden hierin verbetering te brengen. Zij gaven 
opdrachten en verdeelden het werk. Het had tot gevolg, dat vader 
achterdochtig werd en dacht dat er dingen achter zijn rug gebeur-
den. Tussen de bedrijven door hield hij in de voorkamer bespre-
kingen. Menig acteur en vooral menig actrice kwam met zorgen 
bij hem. Met de stile gedachte, dat wanner zij zijn aandacht op 
zich zouden vestigen er een mogelijkheid voor grote rollen zou 
zijn. Hij doorzag dit niet en trachtte met volmaakte vriendschap 
in moeilijkheden bij te staan. 

Af en toe hield het gehuurde koetsje van moeder voor de deur 
stil en kwam zij hijgend de trap op, heel elegant, met een hoed met 
wuivende veren, een voile voor het gezicht, waarin de groene ogen 
tintelden, omdat ze geld gevangen had dat veilig in haar tasje ver-
borgen zat. Soms deed de actrice Julia Cuypers mee, gingen ze sa-
men geld inzamelen. Twee opvallend mooie vrouwen, gehuld in 
bont en versierd met hoeden die ongewoon groot waren, zoals de 
mode het eiste. Ik hing in de lege keuken aan de ringen, die vader 
daar voor mij opgehangen had. Er was ruimte te over om fijn te 
slingeren. Je aan de rekstok op te trekken. De kantoorpoes holde de 
keuken door, wild geworden van mijn geslinger, plezierig miau- 
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wend. Een aanhankelijk beestje dat 's nachts het rijk alleen had. 
Niet altijd, want op een mooie zomeravond, toen vader nog even 
naar kantoor wilde om iets te halen, lag er een mensenhoop in de 
gang brutaal en eenzaam te stinken. 'Er zijn inbrekers geweest,' zei 
vader, met een noodlottige stem. Het was inderdaad zo, de schrijf-
machines waren weg. Een huis waar ingebroken is heeft iets vij-
andigs. Ik kende geen angst. Wel voelde ik de magisch betrokken 
sfeer. Ik ging met vader naar zijn kamer. Het bureau-ministre was 
niet opengebroken, noch was er iets aangeraakt. Vader ging zitten 
in zijn leunstoel. Zei na enige stilte, waarin hij zijn sigaar had opge-
stoken : `Wat een rotstreek. Je neemt een arbeider toch niet zijn 
handwerkstuig af.' Dit vervulde hem zo dat hij de volgende dag 
een open brief aan de inbrekers schreef, die hij liet publiceren. Hij 
verweet hen hierin, dat zij hem in zijn arbeidsmogelijkheden had-
den beperkt. Dat zoiets niet sportief was. Ik herinner me niet meer 
zo precies hoe er door hen gereageerd is. Ik meen eigenlijk, dat zij 
een machine hebben teruggestuurd. Dit is weer zo'n black-out in 
de film van herinnering. 

lk bracht nooit aan vader over wat ik in het achterkantoor hoor-
de. Evenmin vertelde ik `achter' iets over wat ik in de directieka-
mer vernomen had. Achter de balie was het een komen en gaan 
van de meest verschillende figuren. Een taxichauffeur die zijn geld 
kwam halen. Hij had meneer Heijermans gereden. Die had gezegd: 
`Haal het even op mijn kantoor.' Dit kwam regelmatig voor, was 
een vertrouwd beeld. Hij taxiede heel graag, zowel in Berlijn als in 
Amsterdam. Deze 'trek' heb ik van hem geerfd. Ik kan het even-
min laten, alleen betaal ik met contant geld. Mijn moeder hield 
zich aan het gehuurde koetsje waarvan de afrekening maandelijks 
werd gepresenteerd. 

Soms kwamen er onbekende toneelschrijvers achter de balie, die 
meenden het toneelstuk van de eeuw te hebben geschreven. Vele 
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heb ik er gelezen. Hopeloze gevallen, die niet in het mint bruik-
baar waren. Vader las ze geduldig, legde ze wanhopig neer. Jacquie 
verzond ze keurig verpakt naar de eigenaar. Veelvuldig kwam er 
een schuldeiser opdagen. Geladen. Hij zou het nu eens goed zeg-
gen. Hij liet zich niet meer afwijzen. Hij had de decors in goed ver-
trouwen afgeleverd. Nou moest hij zijn center. Luidkeels schreeu-
wend wilde hij direct betaald worden. Vaak kwam vader op het 
geluid af. Hij nam de man mee naar de voorkamer. Het tafreel 
eindigde, dat vader de man weer uitliet met veel egards en een 
belofte. Waarna de man, buigend, en in zijn schik dat de grote 
Heijermans toch tijd had gehad om langdurig met hem te praten, 
vriendelijk lachend de trap afging. 

Tien j aar heeft vader dit leven, waarbij hij zich specialiseerde als 
theaterdirecteur, volgehouden. Zonder basis van subsidie. Ik ge-
loof, dat de zorgen van deze periode hem ook lichamelijk geteis-
terd hebben. Hij verloor zijn zonnige vrolijkheid. Werd een som-
bere binnenvetter, die zelden klaagde. Wel eronder leed, dat hij 
als schrijver niet meer creatief kon zijn. Toch was zijn observatie-
vermogen waakzaam. Zo ontstond door Hulleman's aanwezig-
heid zijn roman Droomkoninkje. Het invalide zoontje van de mijn-
werker. Invaliditeit boeide vader. In De Opgaande Zon was er het 
invalide meisje. Droomkoninkje is natuurlijk niet helemaal Hulle-
man. Niemand in zijn werken is precies beschreven. Hij beschrijft 
flarden van persoonlijkheden, die hem boeien, vermengt ze met 
Harden van anderen, zij spreken soms een andere taal, leven in een 
andere omgeving, zijn het toch. Hetzelfde deed Querido met mij. 
Querido vertelde mij, tijdens een gesprek over De Jordaan, dat hij 
mij als basis voor Blonde Corrie had genomen. Hij zei erbij : le bent 
het. Toch ben je het niet.' Ik was veertien, vroegrijp, tintelend van 
belangstelling voor iedereen en alles. Ik had het niet kunnen zijn. 
Daarvoor was ik te jong. Toch beschreef hij mij zoals hij mij had 
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gezien tijdens een bezoek bij hem, met een wat scheef padvinders-
hoedje, tegenover hem zittend. 

Mijn vader kreeg weleens bezoek van mensen, die meenden een 
onderwerp te hebben, een geschiedenis uit hun leven die hij zou 
kunnen beschrijven. Dat nu kon hij niet. Zou ik ook niet kunnen. 
Daarom begrijp ik hem, wat dat betreft. Zo'n verhaal is te indrin-
gend, te brutaal, technisch te omlijnd. Wat men dan `inspiratie' 
noemt komt ergens anders vandaan. Het scheppen komt uit de 
donkere kamer van een hart, waar het fotomateriaal besloten ligt. 
Zich gaat vermengen met het verstand. Op een heel eigen mo-
ment. Tijdens het typen van een manuscript. Soms ook alleen maar 
als idee, dat om herscheppen vraagt. Een droom, een gedachte, een 
mens, een vijandig mens, een vriendelijk mens, een mooie vrouw, 
een interessante man. Legt zich bij een kunstenaar niet vast op een 
opgedrongen verhaal. 

1k laat hierbij de journalistiek buiten beschouwing. Waarin hij 
een meester was na de belangrijke leerschool van de machtige ma-
joor. Dan kon vader door een gebeurtenis, een verhaal, de indruk 
van een plotseling opdoemende situatie wel direct geinteresseerd 
zijn en naar de machine gaan om regelrecht te noteren. 

Bij Schiller was er altijd krijgsraad tussen mijn ouders als het thea-
terspel geen geld opbracht. Zo ontstond er tussen beiden het vol-
gende plan. Mijn vader zou binnenkort vijftig jaar worden. Zowat 
tegelijk met de vijfhonderdste van Op Hoop van Zegen. Mijn moe-
der besloot een huldigingscomite te vormen op internationaal 
niveau. Niet zo'n heel klein, gewoon huldigingscomite. Zij had 
weer haar wat pinnige, vastberaden gezicht vol ondernemingslust. 
Ze begon met bij verschillende autoriteiten om passen voor het 
buitenland te vragen. Het was oorlog. Ze wilde zelfs naar Enge-
land. Want van daaruit kon je alle landen telefonisch en telegra-
fisch bereiken. Hoe dat precies zat weet ik niet meer. Het lukte 
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Naar, zij vertrok naar Engeland, over de met mijnen bezaaide zee. 
Ze kwam erdoor, kwam terug, had een comite gevormd zoals er 
tot op heden nog nooit door iemand gevormd is. Zelfs de schrijf-
ster-koningin van Roemenie, Carmen Silva, had zitting genomen. 
Hollandse beroemdheden, politici, internationaal beroemde kun-
stenaars. lk wijs er met nadruk op, dat mijn moeder eigenlijk alleen 
een stunt wilde maken om de Toneelvereniging te redden. Om 
eens een zeer grote som te veroveren van de uitverkochte voorstel-
lingen in Nederland en Belgie en misschien wel nog verder het 
buitenland in. Zodat er eens een periode van rust zou zijn. Voor 
ons alien. Voor de leden van het gezelschap. Voor Mullen niet te 
vergeten. Dit plan is financieel mislukt. Op artistiek gebied nam 
Op Hoop van Zegen weer een grote vlucht. Ontelbaar waren de 
charmante huldigingen door vaders fans, en door arbeiders, door 
burgemeesters. Dagelijks zat ik met mijn ouders in de trein, op 
weg naar plaatsen waar hij gehuldigd werd. Overal hetzelfde. Het 
doek gaat op. Een stampvolle zaal wordt vanaf het begin tot het 
einde geboeid door het stuk. Het doek valt. Op het toneel ver-
schijnt de plaatselijke huldigingscommissie. Vader wordt toege-
sproken door 'hoogwaardigheidsbeldeders'. Een zee van bloemen. 
Vaak eindeloos geraaskal van mensen die niet speechen kunnen, 
wat verlegen, omdat ze tegenover de grote Heijermans staan. 
Moeder en ik, loge eerste rij, in de zaal, in feestkledij, kijken toe. 
Kunnen niet altijd uitlachen, want ook de lichten in de zaal zijn 
aan. Vader staat bescheiden, zeer bescheiden gekleed, toe te luiste-
ren met de welwillende glimlach die ik van hem ken bij dergelijke 
gelegenheden, onuitputtelijk geduldig. Het doek valt. Wij, moe-
der en ik, gun achter de coulissen. Er wordt ons een feest aange-
boden, in een representatief hotel ter plaatse. Lk zit, als veertien-
jarige, aan bij het souper. Mijn tafeiheren kennen de situatie van 
het team niet, haperen een dun gesprek tegen mij. Wat moet je met 
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een kind? Ikzelf begin dan, om hen te helpen, met een of ander 
onderwerp dat mezelf niet interesseert, maar je kunt toch niet stijf 
je mond dichthouden. Nip al ervaren aan mijn champagneglas, 
luister met een gesloten gezicht naar weer nieuwe toespraken, 
waarin moeder en ook ik betrokken worden. Als ik wat champag-
ne heb gedronken, lijken al die mannen in smoking pinguins, 
waarover ik dan moeilijk verborgen binnenpret heb. 

In de hotelkamer zitten mijn ouders te berekenen wat er ver-
diend is met de verhoogde prijzen. Hoewel de zaal was uitver-
kocht, is de winst gering. Zeker bereiken de sommen in de verste 
verte de voorstelling niet die mijn ouders zich gemaakt hadden. 
Maar hun optimisme is onuitputtelijk. Doorgaan. Misschien heeft 
het comite tot gevolg dat hollandse geldschieters in de toekomst 
diep in hun zak zullen grijpen. Wat niet gebeurde. 

177 



S 

Was het huwelijk van mijn ouders gelukkig? Er waren perioden 
van geluk. De berlijnse periode was de beste, meen ik. Zelfs een 
kind dat zo nauw verbonden was met beide ouders, weet niet door 
te dringen in diepere, diepste gevoelens. Er kan een vermoeden 
omtrent die gevoelens ontstaan. Daar wil ik het dan bij houden. lk 
weet dat er in Nederland onder de bewonderaars van vader een 
enorme ontreddering was toen hij ging scheiden van moeder. En 
dan krijg je het volgende beeld. Er zijn veel meningen. In die tijd 
leefde bij sommigen zeer sterk de gedachte, dat een producerend 
idealistische kunstenaar gelijk moest zijn aan zijn gestelde theo-
rieen. Een kunstenaar mocht niet falen als mens. Hij diende zich te 
houden aan de burgerlijke normen, die bekrompen en kortzichtig 
waren. Vaak victoriaans in de engste zin van het woord. In de 
jonge jaren van mijn moeder was een echtscheiding schande. Mijn 
moeder was indertijd een van de weinige gescheiden vrouwen. En 
werd hierom niet graag ontvangen. Door de moed, waarmee mijn 
vader de consequentie van zijn viii huwelijk met haar beleed, en 
later dan toch eindelijk een wettig huwelijk sloot, met opluchting 
gevierd door fans, herstelde zich de maatschappelijke positie van 
beiden. Mal. Een administratieve handeling op een stadhuis. Door 
zijn door alle richtingen erkende kunstenaarschap vergaf men hem 
zijn slordigheden op gebied van geldzaken. Terecht. Hij heeft 
nimmer een geldhandeling verricht om iemand te benadelen. Maar 

179 



dat hij ging scheiden van de vrouw, die zoveel voor hem gedaan 
had, dat konden sommigen niet vergeven. lk zal hierover mijn 
analyse geven, als derde, die er zo nauw bij betrokken werd. Was, 
en ben. 

Op de eerste plaats : vader is niet van ons weggegaan. Wij gingen 
van hem weg. Het was mijn initiatief. Een plan van een meisje van 
vijftien jaar, waar mijn moeder oren naar had. Zoiets was bij het 
team mogelijk. En waarom adviseerde ik? Het huwelijk was ver-
sleten. Zo zou ik het willen noemen. De jaren van het gevecht om 
geld voor de Toneelvereniging, het op- en neergaan van wat vreug-
de en heel veel teleurstelling had beiden psychisch aangepakt. De 
situatie thuis, bij Schiller, was kolkend door onberedeneerde prik-
kelbaarheid. Jaren op een vulkaan leven is ondraaglijk. Vernietigt 
alle vorm van harmonie. Daarbij was moeder de onbarmhartige 
critica. Dat moest ze wel zijn. Wilden de geldzaken in het gareel 
blijven. Ze leed eronder. lk leed eronder. Vader leed eronder. Wel 
waren er nog de goede momenten. Dat ik wist, dat het helemaal 
goed was. Dat hij, ik hoorde dat in mijn bed, champagne bestelde 
door de huistelefoon, om ook hun lichamelijke saamhorigheid to 
vieren. Ik begreep niet helemaal wat er dan gebeurde, maar ik wist 
dat het goed was. Moeder was dan 's morgens zacht, gelouterd; 
vader uitermate charmant. Ook waren er nog de leuke ontvang-
sten, zoals het bezoek van de pianist Frederic Lamond, de schrijver 
Adema van Scheltema en de steeds trouwe vriend Ies Querido. 
Veel bijzondere mensen zaten aan onze tafel, in de wat kleine ka-
mer van het Schillerhotel. Door alles heen merkte ik, dat het Loch 

niet goed was met beiden. Daar stond tegenover het leven op de 
Binnen-Amstel, op het kantoor. Waar veel lieve, charmante actri-
ces hem op handen droegen. Jong, mooi, elegant. Niet dat mijn 
moeder hiervoor 'bang' was. Beide echtgenoten kenden elkaar ook 
op dat gebied. Als in Kamertjeszonde de auteur Alfred Spier, dit was 
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dus Herman Heijermans, in de huurkamer komt van Georgine 
Kasper (Marie Peers) hangt er boven haar bed een spreuk van 
Goethe: 

Willst du mir Flammenbildung weichen, 
Ich bin es, Faust, bin deinesgleichen.' 
Niet mijn moeder heeft die spreuk opgehangen. Bij de zonder-

linge meubilering van de huurkamer meende de hospita hierin een 
mooie wandversiering te hebben gevonden. Toch is in deze spreuk 
het symbool besloten van de ontmoeting van mijn ouders. Ze 
waren aan elkaar gewaagd, in vele opzichten. Het heeft ertoe ge-
leid, dat vader de grote kunstenaar werd die hij geworden is. Ik zie 
hem nog niet getrouwd met een burgerjuffrouw in de stijl van zijn 
tijd. 

Het is zeker, dat beide ouders af en toe verliefd waren op ande-
ren. Dit kan niet anders, volgens mijn inzicht. Als de man poly-
gaam is, zoals medici beweren, is een periodiek weg-wezen van de 
eigen partner onvermijdelijk. En moet als zodanig worden aan-
vaard. Mijn moeder was er stellig van overtuigd, dat de man poly-
gaam is. Geloofde bovendien, dat de vrouw niet monogaam is. In 
de berlijnse periode die, zoals ik schreef, bovendien goed was, zelfs 
zeer goed, was vader 'in' op een jong vrouwtje, dat bij hem was 
gekomen om hulp. Daaruit ontstond een van zijn beste romans, 
Duczika. Haar portret heeft hij altijd bewaard. In die dagen was 
mijn moeder verliefd op de directeur van het Berliner Tageblatt, 

Anselm Hartog. Vader ving dit wat ironiserend op. Moeder 
wachtte af. Heeft nooit de wens uitgesproken dat haar huwelijk 
voor de eeuwigheid zou zijn. Bovendien was zij er de vrouw niet 
naar, om een man aan haar zijde te wensen die zou blijven, alleen 
om het heilige huwelijk in stand te houden. Zij verwachtte even-
goed zuiverheid als hij. 

Toch waren zij op een meer dan normale wijze met elkaar ver- 
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bonden. Dat hij tenslotte nadat wij weg waren gegaan en de schei-
ding was uitgesproken, huwde met de zoveel jongere actrice An-
the Jurgen is begrijpelijk. Het huwelijk van vader en moeder was 
versleten tot op de draad. Er waren nets dan onlustgevoelens. Het 
leven was onbarmhartig, hard en voor alles verschrikkelijk alle-
daags geworden. Geld dat er niet was. Ruzie om geld dat er wel 
was. Zorgen. Hun gevoelens waren uitgeloogd. 

Toen dacht ik: 'Ms ze eens een tijd uit elkaar zouden zijn. Dan 
gaat het misschien weer beter.' Misschien, als er geen ander was 
geweest, had hij ons wel teruggehaald. Het was meer gebeurd. We 
waren wel eens meer tijdelijk weg. Hij haalde ons niet terug uit 
Den Haag, waar wij naar toe gingen. Integendeel, er kwam een 
brief over echtscheiding. Met voorwaarden. Toen gebeurde er 
weer iets, dat buitenstaanders zich nauwelijks kunnen voorstellen. 
Ik nam de regeling van de echtscheiding op mij. Ik ging met moe-
der naar een haagse advocaat die bijzonder zwak en bang voor va-
der was. Ik redde wat nog te redden viel. Die hele echtscheiding 
was het gedoe van advocaten, die in de scheiding van Herman 
Heijermans een mooie zaak zagen. Francois Pauwels was vaders 
advocaat. Ik ben dikwijls op zijn kantoor geweest, om met hem 
zakelijk te praten. Er was niet mee te praten. Een gesprek met 
Pauwels was altijd een monoloog van Pauwels, waarbij hij zich-
zelf bijzonder graag beluisterde. Ik ben de enige niet, die dat opge-
merkt heeft. 

En nu de reactie van de bewonderaars. Zij, die vonden dat de 
kunstenaar onfeilbaar was, begonnen met de schuld op moeder te 
schuiven. Dat moest wel een rotwijf zijn, als een Heijermans er van 
wegging. Dan waren er de vijanden, en vooral de vijanden van de 
socialist. Dus wend het geheel in de politick getrokken. Dat rooie 
tuig blijkt toch maar liederlijk te zijn. Net  wat we dachten. Dat is 
hun moraal. Bah.. 
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De geruchten, de verhalen, de venijnigheden naar beide zijden 
waren niet van de lucht. Graag zag men moeder als een zielige 
figuur, wat zij niet was. Zij had, na vader, nog wel een binding. 
Met enorme geestkracht trachtte zij haar leven, ondanks vijandig-
heden, opnieuw te vormen. Wraakzuchtig was ze niet. Het had 
voor haar afgedaan, de tijd met Herman Heijermans. Wel publi-
ceerde zij in de Haagsche Courant memoires, zonder vijandschap of 
kritiek, die later gebundeld werden in het boekje Met Herman 

Heijermans in hemel en put. 

Na in Den Haag te hebben gewoond, vertrokken we weer naar 
Amsterdam. En wel om het geld. Benauwd had mijn moeder de 
alimentatiesom aanvaard, die vader haar toebedacht had. 'Da 
houdt hij nooit vol,' zei zij, die meer dan iemand anders inzicht had 
in zijn geldzaken. De eerste maanden hield hij het wel vol. Toen 
gebeurde, wat wij voorvoeld hadden. Het geld bleef uit. 1k moet 
er met nadruk op wijzen, dat vader net de schurk was, die zijn ex-
vrouw in de steek liet zonder geld. Zijn inkomsten waren vol-
maakt chaotisch, want iedereen meende er direct recht op te heb-
ben, en zo was er aldoor nets. Want : Wie er het eerst bij was kreeg 
wat. Zo was er een moment, dat hij acht faillissementsaanvragen te 
verwerken kreeg. Daar was een faillissementsaanvrage van mijn 
moeder bij. Het verhaal, dat zij later zijn faillissement zou hebben 
aangevraagd, toen hij ernstig ziek was, is een pertinente leugen, die 
met data te bewijzen valt. Toen hij ongeneeslijk ziek werd, trok 
Mr. Kokosky de al lang lopende aanvraag in. Wat was er gebeurd? 
Wij, moeder en ik, waren weer in Amsterdam. Woonden op ka-
mers. Met angst in het hart voor de dag van morgen. Op zichzelf 
geen nieuw verschijnsel. Maar vroeger leefden wij dichter bij de 
bron. In haar huwelijk met Herman Heijermans was moeders 
eerste daad in de ochtenduren het vragen om huishoudgeld. Bere-
keningen maakte ze nooit. Met een gulden verrichtte ze wonde- 
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ren in een tijd, dat je drie eieren voor een dubbeltje kon kopen. 
Nu, nadat wij van vader weg waren was een directe benadering 
van geld moeilijk. Ik haatte het vragen om geld, als ik alleen met 
hem was. Het vertroebelde de sfeer van toenadering. Wij aten sa-
men bij Dorrius. Liever praatte ik met hem over zijn werk, zijn 
zorgen, mijn toekomst, mijn ervaringen van puber. Dat was dan 
ook heel fijn. Hoewel hij vaak moe en melancholiek was. Verve-
lend was, dat ik deze samenkomsten, die gemiddeld twee- of drie-
maal in de week plaatsvonden, voor moeder wilde verbergen. Zij 
wilde steeds als ik hem ontmoet had, het naadje van de kous weten 
van onze gesprekken. Ik vond dat pijnlijk. Voor haar en voor mij. 
De consequentie hiervan was, dat ik na zessen tweemaal moest 
eten. Eerst met vader. Ik ging met een voile maag naar huis. Daar 
stond het middageten ldaar dat moeder voor mij bereid had. Ik ben 
niet een zo grote eter. Moeilijk wurmde ik de met zorg gekookte 
stukken schelvis naar binnen. Schelvis koken was een meesterstuk 
van moeder. Weer in Kamertjeszonde smult ook Alfred Spier-Falk-
land-Heijermans ervan. Mijn moeder begon zich ongerust te ma-
ken. Omdat ik zo slecht at. Zo is het dan ook nog mogelijk, dat 
men in moeilijke tijden zich over-eten kan. Benauwd sliep ik met 
opdoemende nachtmerries waarvan ik mij altijd heb afgevraagd, 
hoe het onderbewustzijn de gruwelijkheden verzinnen kan. 

Om een oplossing voor de financiele moeilijkheden besloot ik op 
een dag naar Mr. Frits Kokosky te gaan, een amsterdams advocaat, 
volmaakt evenwaardig aan de excellente strafpleiter Francois Pau-
wels. Ik was met Kokosky's noon Rob in Amsterdam op school 
geweest. Wij waren verbonden door een goede vriendschap. Mijn 
moeder kreeg ik er niet toe om bezoeken aan advocaten of te leg-
gen. Zonder verdere sentimentaliteit `verdomde' ze het gewoon. 
In de gehele echtscheiding heeft ze twee formele bezoeken moeten 

ondernemen. Bij de echtscheidingsprocedure het eerste nodige be- 
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zoek aan de haagse, ondeskundige advocaat (ook nog samen met 
mij) en bij de procedure om de voogdij om mij, waarbij ik niet 
aanwezig was uiteraard, en waarbij zij zelf toegaf gefaald te heb-
ben en overdonderd te zijn door de persoonlijkheid van Pauwels. 
Haar advocaat was een man, die als vervanger in Amsterdam was 
aangesteld door de haagse confrere. Ik nam het `occuperen' toen 
maar over, en bezocht Kokosky. 

flier ondervond ik de medewerking die zo dringend noodzake-
lijk was. Hij begreep direct de hele situatie. Zelf was hij gescheiden 
en had een veel jongere vrouw, Hans, die op haar veertigste in het 
concentratiekamp omkwam. Mr. Kokosky kwam om in Wester-
bork. Waarschijnlijk door carcinoom. Mr. Kokosky heeft ons 
nimmer een cent berekend. Zelfs niet van de alimentatie afgetrok-
ken, als hij die binnenkreeg. Het goede aan alles was, dat hij vader 
bewonderde. Niet gedreven werd door eerzucht om 'de zaak 
Heijermans'. Hij is ook in later jaren steeds mijn advocaat geble-
ven. Zijn vrouw werd een goede vriendin voor mij. Mr. Kokosky 
deelde mij bij het eerste bezoek mee, dat de enige oplossing om 
wat geld los te krijgen het aanvragen van vaders faillissement was. 
Zich te scharen bij de anderen. Zodat er een schikking mogelijk 
zou worden. Inderdaad schikte hij met vader. Iedere keer als wij 
niet op tijd wat geld ontvingen verzond Frits Kokosky een briefje 
dat tot gevolg had, dat er geld bij moeder en mij binnenkwam. 
Het was niet vet soppen. Het was nergens vet soppen. Niet op de 
Binnen-Amstel, niet in zijn tweede huwelijk. De financiele chaos 
was zo onnoemelijk groot, dat deze voor niemand te ontwarren 
leek. 

Vooral toen hij de Toneelvereniging ontbond. Met zijn tweede 
vrouw ging hij in Zandvoort wonen. Hij wilde zich weer aan 
schrijven wijden. Maar toen barstte de misere eerst goed los. In 
Amsterdam huurde hij een zolderkamertje op de Keizersgracht, 
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om thuis niet te worden lastiggevallen door brieven, telefoontjes, 

gerel aan de deur. Als hij dan met de Haarlemse Tram terugging 

naar Zandvoort, at hij eerst met mij bij Dorrius. Wat vond ik dat 

iedere keer heerlijk. Ik hield ontzettend veel van hem. Was altijd 

blij en gerust als ik hem zag. Hoewel ik zijn onrust toch aanvoelde. 

Met helderziendheid voelde, wat er in hem omging als wij samen 

waren. Op de dag van het eerste bezoek bij Mr. Kokosky en na het 

besluit over de faillissementsaanvrage, vertelde ik vader, waarmee 

ik mij die middag had beziggehouden. Hij nam dit zeer rustig op, 

wat ik al verwachtte. Deze aanvrage kon er wel bij. En gaf hem de 

kans om onder dwang van die aanvrage geld voor ons of te zonde-

ren. Hij voelde soms aan, dat hij behoefte had aan dwang in geld-

zaken. Tijdens het huwelijk met moeder had hij Naar zijn rem ge-

noemd. Het niet kunnen beheren van geld, het verkeerd besteden, 

het niet overzien van mogelijkheden van geld, ook als hij er perio-

diek ruim over beschikte, kende hij van zichzelf. Ik weet ook, dat 

hij fanatiek getracht heeft om de kunst van beheren meester te-

worden. Evengoed luisterde hij niet naar de raad van zijn admini-

strateurs, noch was hij erg gewillig om de adviezen van de ver-

standige Adriaan van der Horst op te volgen. Wat heb ik vaak ge-

piekerd over deze eigenschap van vader, die in wezen zijn onder-

gang werd. Ik ben bier nog niet uitgekomen. Als ik terugdenk zie 

ik een schuddegoot vol geld die in de aarde verdwijnt, met een 

mysterieus doel, waarvan niemand weet, ook vader niet. Ik heb 

een tijdlang bij hem en zijn tweede vrouw gewoond, op de Stad-

houderskade 13o, in Amsterdam. Ik heb praktisch alle fasen in zijn 

leven meegemaakt. Ik zag hem als een lief, hartelijk mens, die veel 

voor anderen overhad. Ik zag hem als een ernstig werker, die als 

schrijver zich verantwoordelijk stelde voor elk woord dat hij 

schreef. Hij kende de misere van vele groepen uit ooze samenle-

ving. Hij vocht voor de allerarmsten. De middenstand. De door 
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hem zo goed begrepen verworpenen der aarde. Hij vocht en dorst 
alles aan. Onder het motto, dat hij zelf bedacht had: Was wir klar 
wollen ist unser.' Een ding kon hij niet bevechten. De wilskracht 
waar het beheer van geld betrof. Hij bevocht in zijn stukken het 
recht van staking. Hij vocht tegen kinderarbeid. Hij vocht met de 
arbeidersbeweging om de achturige werkdag. Hij heeft het levee 
van veel vissers gered, die nu veiliger varen. Er ontging hem wei-
nig in deze maatschappij, barmhartig als hij was. Een ding kon hij 
niet de baas. De ontreddering als het om geldzaken ging. lk denk, 
dat hij in menig stil moment erom gehuild heeft. Want hij toonde 
zelden tranen. 

Natuurlijk heeft hij er het hopeloze van aangevoeld dat hij nu, 
na een prachtige vervulling van zijn artistieke wensen in binnen-
en buitenland, weer voor een faillissement stond, net als in de wan-
hopige dagen van Rotterdam. Wel was hij in zekere zin onaan-
tastbaar geworden, omdat de kunstenaar onaantastbaar werd. Ook 
was de tijd veranderd. Failliet gaan was `peck'. Je begon gewoon 
opnieuw. Een failliet wordt opgeheven bij gebrek aan actief. Gere-
geld als er nog wat is. Surseance was een weg voor hem geweest. 
Hij wilde niet. Hij wilde niet in de duivelse toverkring van een fail-
lissement, dat uitgesproken zou kunnen worden, terechtkomen. 
Waarschijnlijk ook wel om de jonge vrouw en de twee kleine kin-
deren, mijn halfzusje en halfbroer. Als ik bij hem logeerde, op de 
Stadhouderskade of in zijn villa in Zandvoort, was er weer de 
sfeer uit De Opgaande Zon. De periodiek vrolijke Matthijs de Ster-
ke, die met zijn gezin op een vulkaan leeft. Hij had het stuk jaren 
tevoren geschreven. Er was een vorm van helderziendheid in zijn 
stukken, alsof hij wist, wat er later met hem zou kunnen gebeuren. 
Mijn verhouding met mijn vaders tweede vrouw was niet goed. 
1k vind het niet nodig om hierover uit to wijden. 

Toen hij de Toneelvereniging nog als directeur leidde, uitte ik de 
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wens om actrice te worden. Wat hij niet inwilligde. Hij wenste 

eigenlijk maar een ding : dat ik vroeg, ook niet al te vroeg, met 

mijn vijfentwintigste jaar zou trouwen en kinderen krijgen. On-

danks zijn fleurig actueel inzicht in een moderne werkelijkheid 

voor iedereen, bleef hij vanbinnen toch een beetje de zoon van de 

machtige majoor. Dacht dat er, als hij door zijn nabijheid niet een 

beschermende kring om mij vormde, aan alle kanten gevaren zou-

den dreigen waartegen ik niet opgewassen was. Ik was, zoals 

Verkade eens tegen mij zei, `een mooi insekt onder een stolp'. 

Toch vond ik het noodzakelijk zo spoedig mogelijk geld te ver-

dienen. Uiteraard. De zelfstandigheid van de vrouw was nog in een 

embryonaal stadium. Maar mij had de vernieuwing in de toenma-

lige maatschappij bijzonder gegrepen. Ik voelde mij, zeventien 

jaar zijnde, een volmaakt onafhankelijke vrouw, die het recht had 

over lichaam en geest te beschikken. Ik had er echter schuldgevoe-

lens bij. Zowel tegenover vader als tegenover moeder. Ik had het 

idee dat ik ze in de steek liet. Illusies verstoorde. Met moeder, die 

op dat gebied heel redelijk en nuchter was, kon je van alles bespre-

ken. Toch had ook zij heel sterk het idee, dat ik 'rein' moest blij-

yen. Het maagdenvlies mag niet gescheurd zijn, voor het huwelijk. 

Dat iemand die alles met een man deed, `nur das Eine nicht', een 

halve maagd was, lag vastgelegd in een schlager van toen. Nur das 

Eine nicht. Du sollst alles von mir haben, nur das Eine nicht.' Ik 

vond het maar huichelachtig geleuter. Ik was toen al de socialiste 

die ik nu ben. Met een verschil: Mijn visie op de wereld, gevormd 

door vaders geest, zou nog aan verandering onderhevig zijn. Mijn 

vader was atheist. En toch ook niet helemaal. Hij had een instinct 

voor religie. Vaak waarschuwde hij mij, dat God alles zag wat ik 

deed. Het was niet helemaal pedagogisch. 

Ik vond als vijftienjarige al, dat ik mijn leven zelf moest vormen. 

Ik wilde toneelspeelster worden. Vader was mijn voogd. Ik kon 
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niets ondernemen zonder zijn toestemming. Op mijn zeventiende 
jaar gaf hij toestemming. Ik mocht actrice worden aan zijn gezel-
schap. Onder zijn leiding. Ik kreeg om te beginnen een rolletje van 
acht pagina's. Een dienstmeisje in Magda van Sudermann. Rika 
Hopper speelde de hoofdrol. Adolf Bouwmeester speelde haar va-
der, die zijn dochter een `gevallen' vrouw vindt, als zij concert-
zangeres is geworden. Strijd van de tijd. Ik werd door vader wat 
onvriendelijk behandeld tijdens zijn regisseren van het stuk. Hij 
vond het gewoon beroerd om mij geschminkt te zien. Om mij op 
het toneel te zien. Ik hoorde bij hem. In zijn studeerkamer. Niet 
meer op het potje. Wel in het bereik van zijn ogen. Bovendien 
wilde hij de gedachte bij anderen vermijden, dat ik rollen zou krij-
gen, omdat ik zijn dochter was. Hij nam iedere regisseur kwalijk, 
als deze een rol vergaf om een erotische achtergrond. Hij vond, dat 
je dat de toneelkunst niet aan mocht doen. Stiekem nam ik lessen 
bij tante Mien van der Horst, die meende dat ik talent had. 

Mijn loopbaan bij vader struikelde omdat ik verliefd werd. 1k 
had contact met een jonge acteur, een aan het toneel gekomen 
arts, die liever toneelspeelde dan praktiseerde. Ik vond het mijn 
recht, om met deze man een voor mij eigen leven te beginnen. Dit 
is niets nieuws, niets bijzonders. Dit recht neemt zich elke genera-
tie. Om dan zelf de consequentie te aanvaarden. Vader was diep 
teleurgesteld, hoewel mijn hartsvriend bereid was om mij te trou-
wen. Ik geloof dat vader geen enkele man aanvaard had. Het mocht 

gewoon voorlopig niet. Hij was er niet aan toe. Meende, dat ik er 
niet aan toe was. Gevolg : ik mocht niet meer toneelspelen. Weer 
naar moeder thuis. Afwachten. Zoals zoveel meisjes in die dagen 
op iets wachtten. Vaak nauwelijks beseffend waarop. 

Had mijn moeder kunnen werken om geld te verdienen? Was de 
vrouw die de Pygmalion van Herman Heijermans geweest was ge-
schikt om arbeid te verrichten in de gewone zin van het woord? 
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Zij was tegen de vijftig. Er was nog altijd een wazig bewustzijn, 
dat een vrouw niet `werken' moest. Huishoudster zijn, bijvoor-
beeld, na een echtscheiding was onaanvaardbaar. Vooral na een 
huwelijk met Herman Heijermans. Wel was ze ook gaan schrijven. 
Terwijl wij nog bij Schiller woonden had zij twee stukken geschre-
ven, Roman Tweede Deel en De Oostindische Compagnie. Zij schreef 
zo keurig en foutloos mogelijk op klad. Dicteerde dan Dicky Wa-
felbakker die 's avonds tegen extra betaling bij Schiller kwam om 
over to typen. Het eerste stuk was een soort hypothese over de 
mogelijkheid dat de dochters uit haar eerste huwelijk bij haar terug 
zouden komen. Het samenzijn mislukt: de ene dochter was en 
blijft vijandig, de tweede dochter krijgt tuberculose en overlijdt. 
De moeder blijft vol schuldgevoelens achter. De rol van de vijan-
dige dochter werd gespeeld door Annie Jurgens, de lieve en zieke 
dochter door Marie Meunier. De moeder door Julia Cuypers. Wat 
in deze stukken opviel, was de goede indeling van het geheel, de 
korte, sterke dialoog. Eigenlijk was het wel een beter soort Peyton-
place. lk zou wel willen zeggen : de goddelijke vonk ontbrak. Het 
geheim van magisch kunnen van een groot kunstenaar. Er werd 
later beweerd, dat vader de twee stukken had geschreven. Een ken-
ner kon direct ontdekken dat bier niet Heijermans aan het woord 
was. En waarom zou hij. Het tweede stuk, De Oostindische Com-

pagnie, speelde in de Nes, ten tijde van Sophia Peers-Posnanski. Het 
liedje van de brandspuit werd erin gezongen door Mien Duymaer 
van Twist, evenals een ondeugend liedje over de kus. Het was he-
lemaal niet ondeugend volgens onze begrippen. Als je over zoenen 
zong was het toen mis. Over sommige Bingen sprak men niet. Laat 
staan, dat men erover zong. En dan nog met een refrein, meege-
zongen door de mannen in de zaal. `Wil je een kus? Wil je een kus? 
Ik trakteer je op een kus! Wil je een kus?' De zaal, vooral mannen: 
la! Jar In dat `ja! jar zat het %mile'. Mien Duymaer van Twist zei 
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kort voor Naar dood nog tegen mij dat ze het een goed blijspel 
vond. Na afloop kreeg moeder een ovatie. 1k stond tussen de cou-
lissen en keek toe. Ze kwam `af ' met een machtige bloemenhulde 
van vader. 1k zei: `Vind je het nou niet fijn, allemaal?' 'Nee,' ant-
woordde ze. `Ik had een dergelijk succes willen hebben als con-
certzangeres. Dit kan me niet zo heel veel schelen.' Herman Heijer-
mans had beide stukken gespeeld omdat hij trots was, dat zijn on-
geletterde Pygmalion zich zo had ingewerkt. Opgewerkt. Mijn 
moeder heeft nog een stuk geschreven. Pro Domo van Jonkheer 
van Riemsdijk. Deze schrijver was dol op toneel. Was vrijwel bij 
ieder gezelschap aandeelhouder. Gold dolgraag, op een zeer naieve 
wijze, als toneelschrijver. En hield er ghost-writers op na. Louis 
Bouwmeester speelde er de hoofdrol in. Financieel was het resul-
taat wel goed. Maar het was een volmaakte draak. Mijn vader wist 
niet, dat het stuk van moeder was. Later wel. 

Na de echtscheiding schreef moeder nog korte stukjes voor een 
haags blaadje, onder redactie van een vrij bekende journalist, die 
zich Uiltje noemde. Zijn echte naam weet ik niet meer. Het be-
taalde uitermate miezerig. lk vond het gloeiend vervelend dat ik 
de stukjes moest corrigeren. Van werken was dus geen sprake. Van 
verdienen ook niet. Wij wachtten vol spanning op het telefoontje 
van Kokosky of er geld was. 

Toch dacht vader erover na, wat er met mij gebeuren moest. 
Besloot, met tegenzin omdat hijzelf geen uitweg wist, Professor 
Casimir, de grote pedagoog to raadplegen. Binnen een half uur 
was het in orde. Ik mocht weer aan het toneel. Bij Royaards, waar-
mee ik al gesproken had. 1k was er twee jaar. Net  toen Royaards 
mij wat goede rollen gaf- hij liet iedereen het eerste jaar figureren 
- verliet hij de Stadsschouwburg en hief hij zijn gezelschap op. 1k 
kwam daarna bij het gezelschap dat Louis Gimberg gevormd had, 
uit de groep van Royaards die plotseling op straat stond. Daar was 
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ook mijn eerste man, Henri Eerens, aan verbonden. Mijn eerste, 
werkelijk grote liefde, die zeventien jaar zou duren. Prompt ver-
borg ik alles voor vader, om niet opnieuw moeilijkheden te krij-
gen. Wie mij in alles bijstond was Ies Querido, die zowel voor va-
der als voor moeder als voor mij een grote steun was. Ook als hij 
minder vriendelijke dingen zei, achtte hij dat in ons belang. Mijn 
tweede vriend was Pater Wessels s.j., rector van het Ignatiuscol-
lege in Amsterdam. Beiden vingen mij op in de moeilijke tijden, 
die ontstonden toen vader ziek werd. En dat was verdomd nood-
zakelijk. 
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6 

Op een 面ddag bij Dorrius zei 画n vader tegen 画： '1k heb jets 

onder 両n tong. 、 'Laat eens zien,' zei 正． Hij opende zijn mond en 

正 zag een enorme, witte blaar, die zich uitstrekte langs de onder- 
kant van de tong. Later hoorde 正 dat hij er vier maanden mee had 

gelopen. In plaats van naar de dokter te gaan. Misschien had liii 
gered kunnen worden, toen die blaar nog heel klein was. Mis-. 

schien? Bijna zeker. Oververmoeid, zwaarwichtig, down, leek het 
hem onmogelijk zich bezig te houden met lichame]ijke klachten. 

Dat was de indruk, die 正 kreeg. 1k zei:'Ga naar Dr. Posthumus 

M町es, de bekende keelarts.' 1k belde meteen op, bij Dorrius, w狐

正 kende Dr. Posthumus Meyes omdat hij wonderen met 画 had 
verricht. 1k had jar司ang een telkens terugkerende, pij両ke angト 
na. Na zijn behandeling is die verdwenen, tot op heden. Tot 両n 

verbazing ging vader werkelijk naar Dr. Posthumus Meyes. De 
dag daarna belde 正 Dr. Posthumus M町es op om de diagnose te 
horen. 'Rookte uw vader veel?' vroeg de arts. Mijn vader rookte 

verscん丑止elijk veel. Sigaren. In een pijpje. Tot tienmaal toe had Ku 

nicotinevergiftiging. Zat dan wat zielig Droste-pastilles te eten uit 
een ronde doos. Wat met bij hem paste．助 kon sno叩goed zicht 

baar zitten kieskauwen. Ging daarna weer over op het pijpje, 

waarv狐 het einde vastgehouden werd onder de tong. Deze p1止 

moet volkomen doorgerookt zijn geweest. 

正 weet met, wie hem ertoe heeft gebracht zich te laten opereren. 
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Veel te laat. Rampzalig zat hij na de operatie tegenover me in het 
Leeuwenhoekhuis. Was alleen plaatselijk verdoofd. Kreeg daarna, 
nadat de wond enigszins hersteld was, een blokje radium in zijn 
mond. Kon niet meer praten. Schreef alles op. 'Nog nooit heb ik 
zo iets kostbaars bezeten, als ik nu in mijn mond heb,' schreef hij 
mij. Hij herstelde zich vrij vlug na de operatie. lk ging elke dag 
naar hem toe. lk mocht op elk uur van de dag komen van de ver-
pleegster. Zodra hij zich bewegen mocht ging hij aan de schrijf-
machine zitten. Natuurlijk weer vanwege het geld. Hij was te 
zwak. Het was de eerste maal in zijn leven, dat hij zijn werk niet 
kon volbrengen. Hij had in die dagen elke dag een andere column 
voor telkens weer een ander blad. Het is onbeschrijfelijk wat er 
door hem heen ging. De schuldenlast waarvoor hij stood en ver-
antwoordelijk was, omdat hij was ontstaan door het opheffen van 
de Toneelvereniging, moet onbegrensd zijn geweest. Hij was de 
enige, die de omvang kon berekenen. Fib had zich immers per-
soonlijk verantwoordelijk gesteld nadat hij geen vergaderingen 
meer had gehouden met de aandeelhouders. Elke kwitantie uit de 
inboedel van de Toneelvereniging kwam naar hem toe. De kwi-
tanties van tien gulden en de kwitanties van s000 gulden. Daarbij 
had hij twee gezinnen. 

lk ging naar Frans Mijnssen, zijn oude vriend, en vroeg om raad. 
Deze bemiddelde bij het Ministerie van Kunstzaken en vader kreeg 
een toelage van tweehonderd gulden. Dit was in die dagen ook niet 
veel. En toen gebeurde, wat allang met hem had moeten gebeuren: 
een accountant van zeer goede naam en reputatie, zeer bekend in 
Amsterdam, ging onderzoeken wat er zo allemaal aan de hand was. 
Hij was een zwager van Willem Royaards, die vader bezocht had 
toen hij hoorde dat deze ernstig ziek was. De accountant was Pie-
ter Klijnveld. Op hem rustte de onnoemelijke, bijna niet te verwe-
zenlijken taak om dit weefsel van grote, zeer grote, kleine en nau- 
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welijks geadministreerde schulden te ontwarren. Hij nam dit vrij-
willig op zich. Verzamelde geld en legde beslag op auteursrechten 
die binnenkwamen. Verdeelde redelijk. Heeft dit volgehouden tot 
lang na vaders overlijden. Toen Mr. Kokosky dit hoorde, trok hij 
de faillissementsaanvrage van moeder in. Logisch. De zaak werd 
geregeld. Klijnveld liet iedere schuldeiser bij zich op kantoor ko-
men. Trachtte te pingelen. Zo werd ook ik, die toen al meerder-
jarig was, door Klijnveld opgeroepen. Hij ontving mij niet zo 
vriendelijk. Hij was bemnvloed, had allerlei nonsens over mij ver-
nomen. Ook dit gesprek werd na een half uur tot een resultaat ge-
bracht. Nadat ik alles aan hem verteld had, riep hij de jongste be-
diende en fluisterde deze iets in het oor. Een kwartier later kwam 
de jongen binnen met een geweldige bos bloemen. Klijnveld legde 
die voor mij neer. `Dit is voor u,' zei hij. `Uw vader is vandaag 
jarig.' Ik huil zelden. Toen heb ik gehuild. Gepingeld heeft hij in 
dit geval niet. Later wilden onvriendelijke zielen, waarvan ik tot 
heden toe niet weet, wie het waren, mijn moeder niet meer steu-
nen. F. M. Wibaut was toen voorzitter van het gestichte Herman 
Heijermans Fonds. Toen dit in het leven was geroepen schonk 
praktisch iedereen een gift. Daar zou mijn moeder buitenvallen. 
Door wie en wat dat verzonnen is, weet ik niet. Ik ging naar Wi-
baut en zei hem, dat ik ook een fonds zou stichten. Voor moeder. 
`1.1.  doet maar,' zei hij. Ik begreep dat niet. Later begreep ik dat wel. 
Hij had tegenkrachten nodig om achter zich te hebben. Tegen de 
invloeden, die mijn moeder wilden weren. Tientallen brieven die 
ik rondzond werden beantwoord. Vol verontwaardiging. Top 
Naeff. Royaards. Allen, en nog zeer velen, wier naam ik niet meer 
weet, verlangden dat niet alleen de weduwe met de twee kleine 
kinderen, maar ook mijn moeder zou worden gesteund. Hierdoor 
kon Wibaut stappen doen, om ook mijn moeder bij te staan. Een 
wonderlijke geschiedenis, waarvan ik tot op heden toe de achter- 
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gronden niet ken. En waarvoor ik ook geen belangstelling heb. 

Vastgesteld dient te worden, dat Willem Royaards, door vader 

in contact met Klijnveld te brengen, een onmogelijke situatie heeft 

gered. Voor hem hierin alle eer. Eigenlijk was hij geen persoonlijke 

vriend van Herman Heijerman.s. Het contact is ontstaan tijdens 

vaders ziekte. Voordien was er wel belangstelling voor elkaar, 

maar geen band. 

Tijdens zijn verblijf in het Leeuwenhoekhuis zat vader over aller-

lei te denken. Ook over mij. Nog steeds hinderde hem het feit dat 

ik aan het toneel was. Ik ben wel geneigd deze onlustgevoelens 

vooral te wijten aan het feit dat hij ziek was. Omgekeerd zou ik ook 

willen zeggen dat hij ziek was geworden door de verschrikkelijke 

onlustgevoelens over de onontwarbare geldzaken. Ik ga nog ver-

der. Het is mogelijk, dat hij zich onderbewust niet tijdig onder be-

handeling heeft gesteld omdat hij geen oplossing zag voor het 

geheel. Het merkwaardige bij dit alles bleef dat hij, voor hij ziek 

was, nimmer raad wilde aannemen op het gebied van een algehele 

administratie. 

Omdat hij nog steeds tobde over het feit, dat ik aan het toneel 

was, schreef hij mij op een dag tijdens mijn bezoek aan het zieken-

huis het volgende briefje: `Zou je niet verpleegster willen worden? 

Ik zou zo graag willen dat je niet aan het toneel bleef. Deze wereld 

deugt niet voor een jonge vrouw.' Deze laatste opmerking is na-

tuurlijk aanvechtbaar. Er zijn overal `gevaren'. De ouders van de 

vorige generatie, en helaas, er zijn er nog die dezelfde mening heb-

ben, meenden dat zij hun kinderen eigenlijk een heel leven lang 

persoonlijk moesten begeleiden. Zij zien niet in dat een vroege 

zelfstandigheid van kinderen hen helpt de kracht van hun persoon-

lijkheid te ontwikkelen in een onnoemelijk harde maatschappij. 

Had ik geleefd zoals vader zich dat had voorgesteld clan weet ik 

niet, wat er van mij geworden zou zijn. Waarschijnlijk een tragisch, 
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stil, eenzaam meisje, wachtend op een man. Die bij zoveel devotie 
niet op was komen dagen. Het is maar een hypothese. In werkelijk-
heid groeide ik, door alle moeilijkheden heen, op tot een vrouw, 
die het leven aankan. Naast, door, en langs de gevarenzone heen. 
Er was voor mij nog een zeer bewogen leven weggelegd. 

Vader kon niet spreken, toen hij mij dat briefje schreef. Onze 
conversatie was, dat hij opschreef wat hij zeggen. wilde. Lk las het 
dan en gaf antwoord. Ik wist dat hij ernstig ziek was. Hoewel de 
gedachte aan zijn dood nog niet bij mij opkwam. Lk meende, dat 
alles nu de goede weg opging nu hij geopereerd was. Als hij mij 
gevraagd had, bij wijze van spreken, of ik brandweerman zou wil-
len worden, had ik ook ja gezegd. Ik wilde hem blij maken, door 
de gehoorzame dochter te zijn, die hij zo graag in mij gezien had. 
Toen hij nogmaals een briefje schreef waarin hij mij vroeg ver-
pleegster te willen worden, zei ik zonder enige overweging ja. Bij 
zijn herstel zou hij zich tenminste over mij kunnen verheugen. Ik 
begreep ook wel, waardoor deze gedachte bij hem ontstaan was. 
Hij meende dat de verpleegsters, die hem nu in het Leeuwenhoek-
huis verpleegden, beantwoordden aan zijn ideaal van opofferende 
vrouwen, zoals hij ze beschreef in vele van zijn werken. Joep' s 

Wonderlijke Avonturen, De Opgaande Zon. Georgine Kasper in 
Kamertjeszonde. Hij zag zijn dochter Hermine onbeschermd in de 
wereld van het toneel. Met het voorgevoel, dat hij toen al gehad 
zal hebben, dat hij sterven moest. Ik bemoedigde hem, toen hij on-
der de indruk van dit antwoord was. Een kleine bemoediging 
maakte hem al blij. Toch geloofde ik niet, op dat moment, dat hij 
sterven zou. Ik beloofde hem direct, dat ik verpleegster zou wor-
den. Het stelde hem gerust. Hij was vol bewondering voor de ar-
beid van verpleegster. Ik nam ontslag bij Gimberg. Nam afscheid 
van Henri Eerens. Werd verpleegster in het Rijksacademisch 
Ziekenhuis in Leiden. Alles met de nodige onlustgevoelens. Kreeg 
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het gevoel, dat ik naar een klooster moest. Vooral toen ik de lijst 
van benodigdheden binnenkreeg, die elke zuster ontving als ze 
aangenomen werd. Blauwe, stijf-katoenen japonnen. Zwarte 
kousen. Zwarte schoenen met lage hakken. Witte, hele grote 
schorten, die een bepaald model moesten hebben. Witte, keurig 
passende boorden. De rok moest zoveel centimeter vanaf de knie 
lang, vooral ling zijn. De onderbroeken (die niemand zag) waren 
pijpebroeken met kleine kantjes en kleppen, waarbij je die kleppen 
dicht moest houden door keurig gestrikte banden. De onderjurken 
moesten eveneens van wit katoen zijn, hoog aan de hals gegarneerd 
met kant, niet to overvloedig. Mijn mooie, large haar opgestoken, 
zoals trouwens ieder jong meisje droeg, zonder pieken. Die uitzet 
was vrij duur. En als beslist noodzakelijk voorgeschreven. Over 
enkele maanden zou ik meerderjarig zijn. Vader zei, dat hij de uit-
zet zou betalen. Dit was op mijn vraag wie de rekening zou beta-
len. `Betaal je de uitzet clan direct?' Vader werd boos. Dit kon ik aan 
hem overlaten. Hij heeft altijd ook nog gedacht, dat hij fmancien 
tenslotte wel aankon. 

lk vertrok naar Leiden. Werd opgevangen door de directeur en 
de directrice. lk kwam aan met de grote koffer, waarin de uitzet. 
lk werd naar boven begeleid naar de zaal, waar ik slapen moest, 
met de andere beginnende zusters. Pas na een jaar zou ik een eigen 
kamer krijgen. 

Die slaapzaal. Een donkere zolder, boven in het ziekenhuis. Er 
stonden zes bedden. Ziekenhuisbedden. Waar je in moest klim-
men, omdat ze eigenlijk bedoeld waren als verpleegbedden. Naast 
elk bed stond een kast voor je kleren. En een wasbekken. Achterin 
was een gordijn opgehangen, dat een gedeelte van de zaal moest 
afscheiden van ons gedeelte. Daar stonden een reeks oude operatie-
tafels opgestapeld. Het stonk er naar lysol en naar een muffig ver-
leden. De hele sfeer was vodderig en klam ouderwets. Het was nog 
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het oude Rijksacademische Ziekenhuis, waar nu het museum ge-
vestigd is waar men Egyptische mummies kan bezichtigen. Het 
was toen al zonder veel verbouwen geschikt voor mummies. En 
niet voor jonge verpleegsters, die overdag al niet de vrolijkste zijde 
van het leven ondergingen. Met gelatenheid stapte ik de eerste 
avond in bed. 1k zou op de afdeling chronische patienten geplaatst 
worden (intern). 1k had er rond mogen kijken in de grote zalen, 
waar ook tbc-patienten lagen. 1k had kennis gemaakt met mijn 
hoofdzuster. Alles onwennig. Met in het hart nog fiks liefdesver-
driet om mijn afscheid van het toneel en van mijn vriend Henri. In 
de andere vijf bedden lagen andere verpleegsters, die er nog niet 
lang waren. Een van hen, zuster Pater, nog niet zo heel lang gele-
den bedrijfszuster van de Bijenkorf in Amsterdam, werd voor mij 
een vriendin van jaren. Een andere zuster, Zr. Van den Berg, 
trouwde naar Eindhoven met een arts. Met zijn drieen bevriend, 
trachtten wij ons aan to passen aan de zeldzame sfeer van de ver-
pleging in het jaar 1922.1k viel de eerste nacht toch tamelijk gauw 
in slaap. Maar werd gewekt door een verschrikkelijk gegil. Bevend 
van ontzetting kwam ik overeind. Naast mij, in het andere bed, 
kwam zuster Pater overeind. 'Het is niets, kind,' zei ze. 'In het ge-
bouw hiernaast worden secties verricht. Het zijn de beesten, in hun 
hokken, die je 's nachts hoort.' Vele nachten daarna heb ik, huive-
rend, het gillen van geopereerde dieren liggen beluisteren. Tenslot-
te wende ik eraan. Om kwart voor zessen in de morgen werden 
wij gewekt. Niet bepaald op zachtzinnige wijze. De concierge liep 
door het huis, met een matteklopper in de hand. Daarmee tekte 
hij hard op de deuren van de slaapkamers en slaa.pzalen in het ver-
pleegstershuis. Een eng getektek. Waardoor je onbarmhartig in de 
werkelijkheid aankwam. Er waren twee badkamers voor i so ver-
pleegsters. Wij waster ons dus rillend aan het wasbekken. Naar 
beneden. Geen ontbijt voor half acht. Wel een kop thee. Patienten.. 
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Billen wassen. Tientallen billen wassen. Moede, zieke billen. Door-

gelegen, insmeren met kamferspiritus. Talken, Temperaturen. 

Urine op suiker nameten. Urine is bewaard, van de hele nacht. 

Stinkt. Haren kammen. Met de stofkam. Muflige, kleffe haren. 

Koortsharen. Patient optillen. Bedden opmaken. Thee en brood 

voor patienten. Driemaal per dag de grote zaal dweilen. Er mag 

geen stof zijn voor tbc-patienten. In de hoek ligt achter een schut 

een jong meisje te succumberen. Het schokt niet meer. Routine-

werk. Moet wel zo, anders zou je het geen dag volhouden. 

Wij zijn niet de meisjes zoals vader zich die voorstelt. We wor-

den althans anders. We worden hard. We leven twee levens. Ons 

eigen leven en het geharde van de zuster. Er is weinig contact met 

de patienten. Ook toen al personeelstekort. Bovendien moeten wij 

dweilen, ramen lappen, matrassen naar buiten brengen en kloppen, 

vensters met spiritus schoonwrijven. Psycholoog zijn. Sommige 

patienten hebben echte klachten, andere zeuren. De po op tijd. Er 

zijn patienten die tussendoor wat redeloos en dreinerig de po wil-

len. Daar hebben we niet altijd tijd voor. Leren onderscheiden. 

Om een uur komt het bezoek. Het bezoek is niet altijd plezierig 

voor ons. Zij kijken rond of wij niet tekortschieten. Wij hupsen 

ertussendoor, beantwoorden vragen, lopen eindeloos rond om va-

zen te vullen met bloemen, die wij dan ook nog de hele week moe-

ten verzorgen. Bezoek weg, zalen gedweild. Eten verzorgd. Zelf 

mogen we weg om te eten. Er is nog een tien-urige werkdag. 

Vader schrijft mij brieven. Hij is erg blij, dat ik bier werk. Gela-

ten ga ik met dit werk door, wat mij wel interesseert. Ik heb geen 

gedachten over een toekomst. 

lk had liefdesverdriet. Henri. Op mijn verjaardag stuurt Henri 

mij een brief, terwijl wij hadden afgesproken elkaar niet te schrij-

ven. Erin zit een zakje met zand. 'Het zand, waarop wij beiden 

hebben gelopen,' schrijft hij mij. Een troost voor clagen, deze gave. 
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Wij waren beiden van het romantische soort. Ik ben van plan voor-
lopig verpleegster te blijven. Wil tenminste mijn akte halen. Ik 
word verzet naar de kinderafdeling. Krijg onder andere de kinde-
ren met waterhoofden te verplegen. Ze zijn `te zonde' voor moe-
dermelk. Krijgen koemelk. Als ik nachtdienst heb griezel ik soms, 
als het maanlicht door de ramen in de serre op de afgrijselijke 
hoofden van de baby's schijnt. Stumpers. Ten dode opgeschreven. 
Af en toe wordt het water uit de hoofden afgetapt. 

Ik doe de dingen goed. Men is over mij tevreden. Ik heb talent 
voor verpleegster. Nog denk ik niet over de mogelijkheid van va-
ders dood. Ik ga hem bezoeken in Zandvoort. Denk erover of ik 
mijn verpleegsterskostuum zal aanhouden. Hij vindt het misschien 
leuk. Doe het niet, omdat ik het wat pathetisch vied. Toen ik in 
Zandvoort bij hem kwam zag hij er nog redelijk uit. Wel had hij 
een dikke onderkin. Kon nog niet goed spreken. Mijn half broer, 
Herman, is dan twee jaar, mijn halfzuster, Marjolein, vier. Ik eet 
mee bij het loffiedrinken', ga daarna mee met vader naar zijn stu-
deerkamer. Hij heeft alle kasten, waarin hij sinds jaren brieven 
opbergt die hij zelden verscheurde, leeggehaald. Hij zit te sorteren. 
Alle herleest hij. Stipt overweegt hij welke brieven hij zal bewa-
ren en bewaard mogen worden tot na zijn dood. De rest verscheurt, 
verbrandt hij. Hij verscheurt met nauwkeurig kleine snippers. Zo 
mogelijk nog kleinere snippers. Dit alles in volmaakte rust. Nog 
steeds is er niet een wezenlijk besef, dat hij zal sterven. Hij weet het 
zelf ook nog niet zeker. Zeer neerslachtig ga ik terug naar Leiden. 
Meer door sfeer, dan door geweten feiten. Ook mijn moeder heb 
ik bezocht. Zij leeft rustig, gelaten, drinkt haar kopj es koffie op een. 
terras. Zij krijgt nu regelmatig geld toegezonden. 

In Leiden komt Pater Wessels bij me op bezoek. Hij nodigt me, 
nadat ik mijn bedruktheid aan hem verteld heb, uit. Op vrije mid-
dagen mag ik hem bezoeken in het katwijkse seminarium. Wan- 
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delend naast hem, in de prachtige, middeleeuwse tuin, met roman-
tische bomen. Andere priesters, lezend in hun brevier, kijken op als 
we passeren. Ik stort mijn hart uit. Hij luistert geduldig, zegt niet 
veel. Bij troost heb je alleen maar behoefte aan begrip. Anderen 
kunnen niet zoveel doen. Zijn geduldig luisteren maakt mij rustig. 

Op de slaapzaal word ik naast de andere zusters jong. Wij gooien 
met kussens, proesten verhalen over pati8nten en doktoren, gaan 
op een avond de gang van het verpleegstershuis op, alien in nacht-
japon (voorgeschreven lang, wit, hoog aan de hals). Houden elkaar 
vast aan de slipper van de pon, een lange rij zusters met gevlochten, 
nette haren. Vooraan loop ik, met een paraplu op. Gang in, gang 
uit, door het zusterhuis. Ineens doemt er een professor op. Hij 

komt uit een der kamers. Gillend hollers wij weg, naar onze slaap-
zaal. Benauwd, om wat de gevolgen zouden kunnen zijn voor ons 
`uitje'. Ik denk, dat professor er hartelijk om heeft moeten lachen. 
Mild oordeelde hij in elk geval. Wij hebben er nets over gehoord. 

Alles leek nu betrekkelijk eenvoudig. Lk ontving als eerstejaars 
vijfentwintig gulden in de maand. Eten vrij. `Bewassing' vrij. De 
financi8le basis: rustig. Toch was het addertje in het gras, verbor-
gen schuifelend, aanwezig. Er was onrust onder sommige ver-
pleegsters. Hinderlijk was het gebrek aan iedere vorm van vrijheid. 
Hinderlijk was het kloosterlijke toezicht. We hadden het gevoel 
dat de lange arm van de directie ons overal kon grijpen. We dors-
ten niet hard te lachen als we in een cafe zaten. Feitelijk `hoorden' 
we net in een cafe. We gingen dikwijls naar Scheveningen om aan 
het middeleeuws toezicht te ontkomen. Dan stond de directrice 
om elf uur 's avonds in de gang op ons te wachten. Met een horloge 
in de hand. Was je I/1ff minuten te laat, clan dreigde ontslag. Straffe 
discipline bedrukte. Op ademnood af. Innerlijk kwam ik herhaal-
delijk in verzet tegen dit alles. Ik zweeg. Want verzet werd direct 
met ontslag bestraft. Ik dacht aan. vader. 'Nu geen moeilijkheden 
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krijgen,' dacht ik. Het addertje schuifelde verder. En het bloed 
kruipt waar het niet gaan km. Genegen mij onder redelijke autori-
teit te buigen, ergerde ik mij nu elke dag aan de maatregelen van 
de directie in het ziekenhuis. 

Inmiddels was, naar ik later hoorde, de toestand van vader verer-
gerd. Ik wist dat niet. Niemand had mij hiervan op de hoogte 
gesteld. 1k wilde naar hem toe. Mijn oom, Dr. Heijermans, zei mij, 
dat ik moest afwachten tot het wat beter met vader ging. Later zei 
hij mij, dat hij mij het bezoeken op deze wijze belet had, omdat hij 
de toestand van vader zo slecht vond. Het leek hem beter, een jong 
meisje als ik, die nog v66r het leven stood, de tragiek van dit ster-
ven te besparen. Veel later heb ik begrepen, dat het goed was. 1k 
heb daardoor de laatste, nog wel gave herinnering aan vader. Op 

het moment dat hij zijn brieven sorteerde. In voorgevoel van ster-
ven. 

Op 22 november 1924 sterft vader. Hij heeft, naar ik later hoor, 
zijn bed enige dagen tevoren in zijn studeerkamer laten zetten. Hij 
sterft tussen zijn boeken. Hij sterft in de kamer van zijn arbeid, in 
zijn werkplaats. Het belangrijkste in zijn leven was zijn werk. 
Waarom ook niet? 

1k heb in mijn latere leven nooit meer een dergelijke binding met 
een mens gehad als met mijn vader. Een zo belangwekkende bin-
ding. Een zo op wederzijdse sympathie en vriendschap gebaseerde 
binding. Nog is dat niet afgelopen. Wekelijks krijg ik aanvragen 
van jongeren, omdat zij een scriptie willen schrijven over hem. Of 
een dissertatie. Of een artikel. Dan is vader weer levensgroot aan-
wezig, als ik praat over hem. 
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Het is mijn bedoeling geweest om hem persoonlijk te ontleden. 
In dit bock, opgedragen aan mijn kleinkinderen. Een literaire ana-

lyse zullen zij op hun levensweg nog vaak tegenkomen. Het is 
mijn bedoeling geweest om vader te beschrijven zoals ik hem, lar-
ger dan een van de overlevenden, persoonlijk heb beleefd. Welke 
invloed hij op mijn leven heeft gehad. En wat ik van hem meende 
te begrijpen. 

De begrafenis was een gebeurtenis. Tot op de daken stonden Am-
sterdammers om de uitvaart te kunnen zien. Partijgenoten liepen 
in lange rijen achter de stoet. Zij droegen rode vaandels, die in de 
wind wapperden. De route was afgezet met politic te paard. Een 
vorst werd begraven. In de Aula van Zorgvlied waren vriend en 
vijand aanwezig. Vaders tweede vrouw zat in de eerste koets van 
de volgrijtuigen. Ik in de tweede met Marie de Roode-Heijermans. 

Daarna was er een begrafenismaal bij tante Clara (Clara de Haas-
Heijermans). Een vorstelijk begrafenismaal. Helemaal in de stiji 
van ons, Heijermansen. Grote gebakken tongen. Zorgzaam ge-
smeerde broodjes. Maal, dat opviel door overvloed. 

Ik had geen honger. Mij stoorde dit zorgvuldig bereide eten. 
Begrafenistraditie. Zeer goed bedoeld. Het was de laatste samen-
komst met de hele familie. Ik moest denken am de Oudejaarsavon-
den. Met vader. Met moeder. Die er nu niet bij waren. Ook va-
ders tweede vrouw was niet aanwezig. De stemming was niet 
droevig. De Heijermansen waren gezellig, als altijd. Ze waren er 
bijna allemaal: Tante Ida, tante Helene, oom Jan de Roode, tante 
Marie de Roode. En oom Boen, uit Belgi8, die ik voor het eerst 
ontmoette. In volmaakt belgische rouwkleding. Tante Ida nam het 
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woord en zei: 'Herman was een eminent mens.' Iedereen was het 

ermee eens. Ik zat stilzwijgend erbij. Voelde mij wel geborgen. 

Want ik ben altijd wat familieziek geweest. 

Amsterdam, 13 maart 1972. 
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Eveneens van Hermine Heijermans bij De Bezige Bij 

De minnaars 
Nog meer minnaars 
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