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Een familie is een verzameling vanzelfsprekendheden. 
Aannames die zelden worden bevraagd, tot er een 
kink in de kabel komt: een stoorzender die je wereldbeeld 

en zelfbeelden op zijn kop zetten. Voor Huub Koch is 
dat het moment waarop zijn tante – de jongste zus 
van zijn vader – hem drie maanden voor haar dood 
een doosje met familiefoto’s overhandigt. Dat doosje 
blijft lange tijd onaangeroerd. Als hij aandacht aan 
dit erfgoed begint te besteden raakt hij verdwaald in 
een labyrint van onbeantwoorde vragen. Tastend in dat 
verleden beginnen de feiten langzaam vorm aan te 
nemen. Met de hulp van internet, historici en lo-
cale en nationale archieven in binnen- en buitenland. 

BOHEEMSE DRAKEN IN EEN LEVEN AAN ZEE is 

de condensatie van vijftien jaar genealogisch onderzoek. Elf 
kleine essays die je niet weg kunt leggen. Over een 
fascinerende zoektocht naar zere plekken in een familie-

geschiedenis. Doorvoeld geschreven – een kunstwerk.
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WaT WeTen We

Wat weten we
van elkaar en
van het leven
dat we leiden

wat weten we
van dat wat
ons beweegt
dag in dag uit

wat weten we
van goed en kwaad
en van wat daar
voorbij gaat

wat weten we
van de reden
waarom we
hier zijn

veel weten we niet
veel wordt gezwegen
veel blij ft ongezien
behalve door naasten

wel zonder woorden
de blik in je ogen
een stil gebaar dat
zegt zo zacht

veel weten we niet
maar dit weet ik wel
als je mij raakt
dan blij f je nabij

dichter als nu
zul je nooit komen
en toch weet ik dit
jij leeft in mij.
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het is een curieus moment als je plotsklaps 

beseft dat je een afstammeling bent van immi-

granten. opeens is het onomstotelijke feit dat 

je met burgerrechten leeft in een land waar je 

onaantastbaar onderdeel van lijkt in een ander 

daglicht geplaatst. het onweerlegbare van dat 

feit blijkt een luchtspiegeling. Je bent zomaar 

een 4e generatie allochtoon en de verhalen die 

je hebben gevormd bestaan vanaf nu uit on-

houdbare familie mythen. Niet werkelijk gestaafd, 

onbewezen, soms halve waarheden. Niet geheel on-

waar, doch vaag in zijn aannames, onscherp in de 

beelden en zeker niet exact. Dat wringt en schuurt 

en dan wil je meer weten. De ene vraag roept 

de andere op. als je lang genoeg doorvraagt 

kom je onderweg steeds meer voorlopige ant-

woorden tegen. Want jezelf vragen stellen is als 

een onverslaanbare, veelkoppige draak - een verhaal 

zonder einde - in een zoektocht naar zere plekken.

Voorwoord
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een levensgevoel komt voort uit oeroude bron-

nen. het is een geheugen dat voorgaande gene-

raties omvat. op een manier die we niet kun-

nen begrijpen. Nee, het is geen rechte lijn. van 

zoon naar vader, grootvader en overgrootvader. 

ook de vertakkingen van de moeders en hun 

voorgeslacht hebben een stem. al die draden 

van de stamboom die we zijn laten hun sporen 

in ons weefsel na. In het goede dat ze ons 

meegeven op onze levensreis en in de schaduw 

op ons pad. Die zomaar opeens de kop kan 

opsteken. ongevraagd. ongewild. als erfenis 

van een ver verleden die plotseling aanwezig 

is en onze dagen kleurt. een nalatenschap die 

je moet leren kennen voor je hem kunt accep-

teren of afwijzen. of moedig negeren. het is 

het erfgoed van het bloed dat in onze aderen 

klopt. het hart dat onze voorkeuren bepaalt. 

en gedrag dat niet te plaatsen is, totdat je het 

1. De Wortels Van 

Het Kwaad.
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zijn. afzonderlijk en tegelijk. Dit valt niet af te 

dwingen. Jouw aanwezigheid is een gegeven. 

en een geschenk. als een spiegel waarin de tijd 

haar ware aangezicht kan zien. voorbij de wor-

tels van het kwaad en het goede. voorbij de 

misverstanden daarover. voorbij de Boheemse 

Draken die je de weg versperren. om je op 

gezette tijden te doen afvragen: wie ben ik? Waar 

kom ik vandaan? Waar ga ik heen? Tot je beseft 

dat antwoorden er niet toe doen. omdat wat 

je bent gelijk staat aan wie je bent en toch ook 

niet. en dat zulke wetenschap nutteloos is. Om-

dat draken onoverwinnelijk zijn tot je ze temt.

herkent als een familietrekje. Qua levenshouding 

of lichaamshouding. als gedachten die verwor-

den zijn tot dogma of familiemythe. als een 

constellatie die zwijgt. net als een bos, die zijn 

geheimen of zijn geschiedenis niet zomaar prijs 

geeft, totdat je gaat graven. omdat jij, de erf-

genaam, wilt weten wat er met jou aan de hand 

is. Wat de gevoelens die in jou rondspoken te 

betekenen hebben. net als gedachten die met 

gevoelens gepaard gaan. of de lichamelijke sen-

saties die daar bij horen.

als je lang genoeg graaft, langzaam maar ze-

ker, bewust wordt van wat er in jou leeft aan 

genetische lijnen, dan blijkt het afdalen gelij-

ke tred te houden met het uitstijgen boven je 

oorspronkelijke onwetendheid. Je gaat niet al-

leen het grote plaatje zien, je wordt je gewaar 

dat je zowel binnen en buiten het verhaal kunt 
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het genealogisch onderzoek naar de familie 

van mijn vader, waar ik me vijftien jaar mee 

bezig hield, begon ooit met een doosje foto’s. 

De jongste zus van mijn vader vertrouwde mij 

dat kleinood toe met de woorden: misschien 

kun jij hier iets mee? het was drie maanden 

voor ze stierf. ooit was ze op de plek geweest 

waar het allemaal begon, een verzameling dor-

pen in Zuidwest Bohemen. Uit de tijd dat het 

habsburgse rijk op zijn laatste benen liep. Ze 

wist niet dat het russische leger deze plek in 

1945 tot Sperrgebiet had verklaard en zodoen-

de alle dorpen op weg naar het Westen met 

bulldozers in het niets had laten verdwijnen. 

niets dan lege glooiende velden en heuvels, 

meren, bossen, prikkeldraadversperringen en 

wachttorens. als zij, zoals ik, in het internet-

tijdperk had geleefd zou de uitkomst van haar 

onderzoek heel andere resultaten hebben opge-

2. Familiaire

Feiten En Fictie.
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met alle goede kanten, waar meestal de nadruk 

op wordt gelegd, en met de onvolkomenheden 

die we liever verdoezelen, omdat ze als zwak-

te worden gezien. Daar lag de echte uitdaging. 

alles wat uit onvermogen niet bespreekbaar 

wordt gemaakt binnen een familie gaat een ei-

gen leven leiden, in de onderbewuste lagen van 

onze psyche. maar omdat die zwakte ook een 

kracht is valt ze niet uit ons bestaan te verban-

nen. het onderwerp of het thema mag dan een 

taboe zijn, ze heeft weldegelijk invloed. naar-

mate de tijd vordert komt er een moment dat 

je daar niet meer omheen komt. en dat wat 

uit het bewustzijn is verdreven zijn rechtmatige 

plek opeist. het wil gezien worden, begrepen, 

en het verhaal kunnen vertellen dat waarheid, 

evenwicht en verzoening brengt in onze zelf-

beelden. Blijkbaar is het aan mij om dat verhaal 

te vertellen.

leverd. nu restte haar alleen een teleurstelling. 

Zodra je een familiegeschiedenis gaat uitpluizen 

kom je op de vreemdste plekken. In de wereld 

van gemeentearchieven, databases en historici. 

of van forums over de geschiedenis van landen 

en menselijke activiteiten. het heeft een paar 

jaar geduurd voor ik grip begon te krijgen op 

dat onvoltooid verleden. Door antwoorden te 

verzamelen die duidelijkheid verschaften over 

de feiten. Zodoende werd een van generatie 

op generatie overgedragen familiemythe terug-

gebracht tot een perspectief dat dichter bij de 

werkelijkheid ligt dan de overdrijvingen waar 

familieverhalen uit bestaan. Zo ontdekte ik de 

nuances en de grijze gebieden in wat onomsto-

telijke waarheden waren geweest. Tegelijker-

tijd stond mijn eigen werkelijkheid niet stil. 

ook ik was het product van mijn ouders en 

van de context waaruit zij zijn voortgekomen. 
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Het is handig als je talent hebt, maar ambitie brengt 

je verder. Die constatering komt in me op als 

ik voor de honderdste keer de historische foto 

bekijk die me in al die jaren het meest geïn-

trigeerd heeft. De enige foto waarop mijn over-

grootvader staat afgebeeld. onlangs heb ik be-

grepen dat dit beeld van voor 1870 moet zijn. 

vier of vijf jaar eerder dan het jaar waarin hij 

met vrouw en dochter immigreerde naar ne-

derland. het is een groepsfoto en mijn over-

grootvader zit als enige tussen de eerste en de 

tweede rij, als vijfde van links. Waarschijnlijk 

was hij nog vrijgezel. niemand in mijn familie 

wist precies waar die foto genomen was en 

toch was mijn peettante, de vrouw van de oud-

ste broer van mijn vader, er van overtuigd dat 

de foto genomen was voor de fabriek van mijn 

overgrootvader bij Loenen aan de vecht. er 

bestond zelfs een verhaal dat onze stam-oudste 

3. De Oorsprong 

Van Alles.
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als achtergrond dient voor deze foto onbekend 

was in hun gebied. misschien ging het om 

een theatergezelschap dat tijdens de kroning 

van koningin Wilhelmina in 1900 een voor-

stelling had gegeven. een rondvraag op een 

website over nederlands erfgoed leverde niets 

op. Pas toen ik me aanmeldde op een forum 

over Tsjechië begon ik de eerste aanwijzin-

gen te krijgen. De keuze voor immigratie naar 

nederland kon iets te maken hebben met hun 

afkomst van gegoede burgerij. Immigranten 

die in die tijd naar amerika verhuisden waren 

meestal arme oost-europeanen. op een dag, 

een halfjaar later, kwam de verlossende reac-

tie. De gebeurtenis die hier was afgebeeld heet 

Fašank, het Tsjechische carnaval. Dat kon je 

herkennen aan de twee mannen met puntmut-

sen en franjes, aan de mannen die gekleed wa-

ren in uniformen van het oostenrijkse leger, 

al industrieel was in Tsjechië. Dat hij zijn 

fabriek van Bohemen naar holland had ver-

plaatst. Dat de bonte groep in klederdracht 

gestoken mensen op de foto een gezelschap was 

dat op bezoek was in Loenen. Ter gelegenheid 

waarvan bleef onduidelijk. Wat ik wel zeker 

weet is dat deze persoon, die 24 jarige op de 

foto, van het eerste moment dat ik hem zag 

direct herkenning opriep. De lichaamshouding, 

de blik in de ogen, het gelaat, de stand van 

de oren en de neus, ze kwamen me bekend 

voor. op een manier die me op dat moment 

nog als een mysterie voorkwam. een herken-

ning die voorbijgaat aan het verstand. net alsof 

je daar zelf zit. In een vorige incarnatie. het 

heeft tien jaar geduurd voor de belangrijkste 

vragen rondom die foto werden beantwoord. 

Leden van een historische vereniging in Loenen 

maakten me duidelijk dat de architectuur die 
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andere. Dat bleek te kloppen. Pas tien jaar later 

begon hij met een compagnon, eigenaar van 

meerdere bedrijven, zijn eigen fabriek. aan het 

eind van mijn zoektocht ontdekte ik een web-

site met historische ansichtkaarten uit de streek 

waar mijn voorouders vandaan waren. Ik ver-

zamelde zoveel mogelijk afbeeldingen en ging 

ze rustig bekijken. op een dag zag ik op een 

ansichtkaart met vier plaatjes, een grote foto 

van straatjeugd uit het dorp en drie kleinere 

afbeeldingen met gebouwen en een landschap. 

op één van die drie kleinere foto’s stond het 

gebouw waar ik al die jaren naar had gezocht. 

een gebouw met hetzelfde huisnummer en 

dezelfde indeling van ramen en deuren als de 

achtergrond op de foto van het gezelschap met 

mijn overgrootvader. het Gasthaus, de locale 

herberg van het dorp. Ik was terug bij de bron.

waarmee ze de draak steken. en dan was er 

het verschil in de vrouwenhoeden, zowel van 

Tsjechische als Boheemse origine. het dragen 

van een Boheemse hoed was bedoeld als je tong 

uitsteken naar de Oostenrijkse bezetters. Daarna 

werd het een tijd stil rondom deze foto. Tot 

ik in contact kwam met een achterneef, een 

nazaat van een zus van mijn vaders vader. Die 

me ging helpen bij de speurtochten op inter-

net. In diezelfde tijd ontdekte ik een Duitse 

historicus die een boekje had geschreven over 

de streek. Die laatste hielp me meteen uit de 

droom. er was maar één staniolfabriek in die 

streek, eigendom van een oostenrijker. voor 

twee fabrieken was geen plek. Waarschijnlijk 

was mijn overgrootvader bedrijfsleider geweest 

bij deze fabriek, die ook goede contacten had 

met de lage landen. Zodoende had hij de over-

stap kunnen maken van de ene fabriek naar de 
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Draken bestaan niet. Toch zijn ze levensecht: 

ziekte, dood, verlies, langdurige stress, depressie en 

waanzin, de last en de lusten van geld, ambitie of 

intieme relaties, verslavingen en zelfdoding. Zomaar 

een greep uit de onderwerpen die vrolijke 

families angstvallig vermijden. met ons is niets 

aan de hand. Dat wil je niet weten. het zijn 

de uitzonderingen, de zwarte schapen, die de 

regel bevestigen. Daarna gaan we door of er 

niets aan de hand is. morgen weer een dag.

Toen ik achttien was moest ik me melden voor 

de keuring van militaire dienst. voorafgaand 

aan die afspraak had ik besloten om alles in 

het werk te stellen om onder de dienstplicht 

uit te komen. Dat begon al met het verplich-

te plassen in een plastic bekertje. Dat lukte 

me niet. Direct kreeg ik begeleiding van een 

sergeant die me naar een kamertje leidde met 

4. In Het Huis Van 

De Draak.
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bureau lag. Voorgoed ongeschikt verklaard stond 

bovenaan het papier. Ik plaatste mijn handteke-

ning en mocht gaan. Wat ik toen nog niet kon 

weten is dat ik de vragenlijst veel meer naar 

waarheid had ingevuld dan ik vermoedde. het 

was een onderwerp waarover binnen de fami-

lie niet werd gesproken. er bestond een vaag 

verhaal over een oudtante die haar leven door-

bracht in een instituut. Maar hoe dat precies in 

elkaar zat? Tijdens een bezoek aan het gemeen-

tearchief van rotterdam kreeg ik een stapeltje 

documenten mee over mijn familie. Bij nadere 

bestudering viel op dat mijn overgrootvader 

na de dood van zijn vrouw was opgenomen 

in maasoord. Wat nu het Delta psychiatrisch 

ziekenhuis heet. Daarna verhuisde hij naar 

de Bavo kliniek in noordwijkerhout. Waar 

hij tot zijn dood verbleef. Wat dat precies te 

betekenen had werd me pas later duidelijk, 

een stapel formulieren vol multiple choice vra-

gen. overal waar je normaal gesproken ‘ja’ 

op zou zeggen antwoordde ik ’nee’. en vice 

versa. Tussen die vragen stonden ook onder-

werpen als geestelijke gezondheid. Zoals: of er 

in mijn familie ook geestesziekten voorkwamen? De-

pressie? Psychiatrische opnamen? Ik vulde overal 

‘ja’ in. Bij de lunch draaide ik mijn smakeloze 

boterhammen met vleesragout om en begon 

een sjekkie te draaien. De sergeant kwam met 

grote passen op me af en zei dat het niet ver-

boden was dat ik mijn lunch niet wilde opeten, 

maar dat sigaretje maar buiten moest opro-

ken. vanwege mijn maten. Welke maten? was 

mijn reactie. na de lunch gingen de andere 

dienstplichtigen weer naar boven. Toen ik van 

buiten naar binnen kwam werd ik direct ont-

boden in het kamertje van de portier. of ik 

het formulier wilde ondertekenen dat op zijn 
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ik van thuis had meegekregen. na een van de 

gesprekken bij de psychiater kwam ik verras-

send genoeg mijn oom tegen in de wachtka-

mer. een jongere broer van mijn vader. een 

aimabele man die sinds kort gepensioneerd was 

na een zeevarend bestaan. ook hij had last van 

depressies. Ik begreep inmiddels dat het voor 

die oudere generatie een hele klus was om grip 

te krijgen op zulke gevoelens. Zo niet onmo-

gelijk. De dramatische afloop van zijn verhaal 

is dat hij, na diverse mislukte pogingen, koos 

voor een zeemansgraf. Zijn naasten ontredderd 

achterlatend. als ik ondertussen keek naar de 

wijze waarop mijn eigen vader, met de moed 

der wanhoop, probeerde door te gaan met le-

ven na de dood van mijn moeder, dan begrijp 

ik nu dat het gereedschap daarvoor grotendeels 

ontbrak. als kind uit een groot katholiek gezin 

had hij zichzelf toegerust met de vaardigheden 

toen ik verder onderzoek deed. het was één 

van de meest beruchte psychiatrische klinieken 

die nederland heeft gekend.

aan het eind van mijn studie, verbrak mijn 

vriendin onze relatie. Ik had geen werk en een 

paar jaar eerder was mijn moeder overleden. 

Deze situatie bleek nogal wat gevoelens op te 

roepen waar ik nooit mee had leren omgaan. 

Ik raakte in een depressie, zonder dat ik het 

wist. een scherpzinnige psychiater vertelde me 

dat er niets met me aan de hand was. Dat 

ieder normaal mens in mijn omstandigheden 

flink uit balans kan raken. hij stuurde me naar 

maatschappelijk werk. Daar leerde ik grenzen 

te stellen en te vertrouwen op mijn eigen ge-

voelens. het werd een opmaat naar zelfinzicht 

en bewustzijn van wat er had ontbroken tijdens 

mijn opvoeding. ondanks alle goede zaken die 
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de levens die zij onvrijwillig binnen instituties 

leidden heel anders zijn afgelopen. In die tijd 

werd je echter gehospitaliseerd, een eufemisme 

voor in bed leggen en de patient aan zijn lot 

overlaten. als ik nu kijk naar hun ziektebeelden 

dan is duidelijk dat zowel de maatschappij, de 

familie en de hulpverlening in het duister tast-

ten. met het etiket krankzinnigheid was de zaak 

afgedaan. er werd wat gebeden en berust in de 

uitzichtloosheid van niet weten te leven met 

deze indringende uitdagingen. het echte leven 

was iets dat zich aan de oppervlakte afspeelde. 

Waar status en fatsoen de norm stelden. een 

enkeling kende de onderstroom, en kon daar 

duiding en betekenis aan geven. Ik leefde in een 

andere tijd. Dat onvermogen werd onbedoeld 

overgedragen op de generaties die na hen kwa-

men. nog steeds zie ik mezelf en familieleden 

worstelen met de draken die ze op hun levens-

om te werken en zijn eigen brood te verdienen. 

maar hoe je met al die persoonlijke levensvra-

gen omging had hij nooit geleerd. het resultaat 

was een toenemend isolement, vervreemding 

van vrienden, kennissen en familie, en een on-

vermogen om goed voor zichzelf te zorgen. 

Zodat je zijn hulpeloosheid kunt opvatten als 

een langzame, maar zekere afbraak van zijn ge-

zondheid. Deze zaken bespreekbaar maken riep 

weerstand op. als kind sta je machteloos toe 

te kijken. Uiteindelijk heeft hij mijn moeder 

dertien jaar overleefd.

er is heel wat veranderd in de diagnostiek van 

psychische ziekten en het fenomeen uit balans 

zijn sinds mijn oudtante en mijn overgroot-

vader verzeild raakten in een labyrint waar 

niet aan te ontkomen viel. met de wetenschap 

en de behandelmethoden van nu zou het met 
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daarop moest zeggen. nu denk er zo over: met 

al zijn ambities om zijn dromen waar te maken 

heeft hij in 1870 een stap gezet die gedurfd was. 

hij bracht tien kinderen groot en moest onder-

tussen over het verlies van zeven jong gestor-

ven borelingen heenkomen. niet ongewoon in 

die tijd. na tien jaar als bedrijfsleider te heb-

ben gewerkt was de tijd rijp om ondernemer 

te worden. Toen dat bedrijf na vele jaren werd 

opgeheven zat er - naast het machinepark en 

het kantoormeubilair - een luxe Peugeot in de 

boedel. kort daarna is zijn vrouw overleden. 

De rest is een trieste geschiedenis. maar één 

van zijn zonen, de vader van mijn vader was 

een gewiekste zakenman die handelde in siga-

ren en tabak. een paar jaar voor zijn dood, 

in 1933, had zijn bedrijf een waarde van een 

miljoen op de beurs. Dat vermogen is in latere 

jaren langzaam verdampt. mijn opa was een 

pad tegenkomen. het hoort bij het leven. een 

terechte vraag is dan: Hoe tem je een draak?

een draak tem je door hem allereerst recht 

in de ogen te kijken. Zodat hij weet dat je 

de angst om hem te leren kennen achter je 

hebt gelaten. en je dan rustig, belangstellend 

en hardop af te vragen: wat heb je mij te vertellen 

en hoe kan ik vriendschap met je sluiten? Want een 

draak is niet alleen maar ellende. een draak is 

een kracht die je kunt inzetten als je begrijpt 

dat hij een leermeester is, die hard is en recht-

vaardig, en dus het goede met je voor heeft. 

soms kun je deze kennismaking alleen aangaan, 

soms is wijze hulp onontbeerlijk.

een bevriende journalist vroeg me ooit wat de 

uitkomst was van de immigratie van mijn over-

grootvader. op dat moment wist ik niet wat ik 
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in een bevrijdende kracht, om daarmee iedere 

generatie de rechtmatige plek te geven die ze 

verdienen. het mogelijk te maken om uit te 

stijgen boven de gebruikelijke tegenstellingen. 

Want in ieder zwart zit iets wits en in ieder 

wit vind je zwart.

afwezige vader. hij was altijd aan het werk. 

maar mijn vader heeft de eigenschappen van 

verhalenverteller overgenomen van de vader 

van zijn moeder, die kunstenaar was en bij hen 

op oudere leeftijd in huis woonde. Zo bracht 

de andere tak van de familie een tegenwicht. 

Want schoonheid en verhalen vervullen een diepe 

behoefte. Waar ik een gevolg van ben.

aan de buitenkant van dit familieverhaal lijkt 

het te gaan over ambitie, succes, mislukking en 

falen. In het geval van mijn voorvaderen ligt 

het ook nog eens zo: sommige generaties leg-

gen het fundament, de volgenden bouwen de 

muren en uiteindelijk komt er een moment dat 

het huis vorm krijgt. en dus bekeken, genoten 

en begrepen kan worden. mijn eigen bestaan 

incluis. Daarmee verandert de perceptie. Zo-

dat de ervaring van zwaktes kan veranderen 
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Wat is een mens? een goede vriend vergeleek 

onze soort ooit met vissen. Je weet wel, dieren 

die niet veel meer doen dan ademen, eten, dat 

voedsel transformeren tot uitwerpselen. Ze be-

wegen in water, planten zich voort en als ze in 

het wild leven zijn ze vroeg of laat voedsel voor 

soortgenoten of andere wezens. Geboren wor-

den in een lichaam, welke dan ook, betekent 

dat er ooit een dag komt dat je moet sterven.

alles is in beweging. De enige constante is ver-

andering. vergankelijkheid hoort daarbij. Ge-

beurtenissen zijn als gedachten of gevoelens, ze 

bewegen zich als wolken langs een blauwe of 

grijze lucht. mens zijn is meebewegen met de 

seizoenen. De zon komt op en bereikt in de 

middag zijn hoogste punt, daarna maakt hij zich 

gereed voor een ondergaande manoeuvre. Wat 

we leven noemen is een ontwikkeling tussen 

5. Alles Is In

Beweging.
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je het hebben van je naasten. Soms is dat familie. 

Soms zijn dat je vrienden. Soms ben je dat zelf.

het leven is een reis. Die tocht, die op zich-

zelf een verhaal vormt, is meer decor dan de 

inhoud. In sommige tradities noemt men dat De 

Reis van de Held. het pad wat die held betreedt 

is vol voetangels en klemmen. soms loopt dat 

verhaal goed af, maar in andere gevallen niet. 

natuurlijk gaat het om de intentie. Want ook 

verlies kan winst zijn. alleen naar succes stre-

ven is een idee-fixe. Want hoe weten we wat goed 

is of slecht? als ik kijk naar het verhaal van mijn 

familie vervult me dat met een gewaarzijn van 

goede bedoelingen. of dat streven, die drijf-

veren, ook effectief waren is niet te zeggen.  

het leven heeft zo zijn eigen plannen met ons. 

veel van de pijn die we ervaren is niets dan 

uitersten. De processen waarbinnen wij bestaan 

verlopen als zijnde de loop der dingen. ogen-

schijnlijk hebben wij daar geen enkele invloed 

op. Wij menen, hopen of denken de afloop van 

die dingen te kunnen beïnvloeden, maar dat is 

slechts schijn. het universum heeft zijn eigen 

bedoeling. met zichzelf en met ons. een oude 

vriend van mijn vader zei ooit tegen mij: je mag 

blij zijn als je ouders je het verschil hebben geleerd 

tussen wat goed en wat kwaad is.

ook goed en kwaad zijn aan verandering on-

derhevig. Want wat juist handelen is in de ene 

situatie kan het tegendeel bewerkstelligen in 

een andere. vandaar dat het adagium zij die 

weten spreken niet en zij die spreken weten niet nog 

steeds opgaat. Wat is wijsheid? het is waar dat 

wijsheid komt met de jaren. maar niet iedereen 

die oud is, is wijs. als het er op aankomt moet 
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De weg bewandelen kun je alleen zelf doen. 

er is geen weg dan je eigen weg. anders is het 

de wijsheid van een ander. Dat kan een bron 

van inspiratie zijn of een stimulans om je eigen 

draad weer op te pakken. Uiteindelijk gaat het 

om dit: Doe wat je te doen staat.

weerstand tegen wat de werkelijkheid ons aan-

biedt. meebewegen met wat het leven van ons 

wil is een kunst. Je mag blij zijn als je iemand 

tegenkomt die je dat leert. Geluk in het leven is 

de juiste mensen tegenkomen. mensen die iets 

weten van het gebruik van innerlijke kracht. 

Die leven vanuit het besef dat al die dingen 

waar de meeste mensen belang aan hechten, 

vergankelijk zijn. Uit eigen ervaring kun je iets 

zeker weten. maar ook weten en zijn behoren 

tot het tijdelijke. alleen door beoefening van 

aanwezig zijn bij wat er is kun je jouw bestem-

ming vinden en omarmen. 

Doet familie er dan nog toe? Jawel, want ook zij is 

drager van wijsheid. niets is nu eenmaal geheel 

waar of onwaar. Geheel wijs of onwijs. het zijn 

altijd de kruimels van andermans wijsheid die je 

de weg wijzen. 
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als je wilt weten wie je ouders zijn kun je het 

beste praten met schoonfamilie, oude vrienden 

of geliefden. mensen die je familie kennen, maar 

ook voldoende afstand kunnen bewaren om vrij 

te blijven van de patronen, het gedrag en de 

zelfbeelden die stamoudsten en nakomelingen 

onbewust in een keurslijf houden. als je zeven 

van zulke mensen kent kun je de complexiteit 

van je vader of moeder begrijpen, en van jezelf.

Toch is ook dat niet de hele oplossing. Je moet 

naar binnen, want wat je buiten ziet kan zo an-

ders zijn dan je innerlijke beleving. herkenning 

van je eigen gedrag lijkt de natuurlijke gang van 

zaken binnen families te onderstrepen. maar 

welke erfenis uit het verleden speelt een rol 

in jouw heden? Levensgevoel? vaardigheden? 

Ziens- en zijnswijze? Geen kleinigheid, om helder 

te krijgen wie jij bent en wat van de ander is.

6. De Lege Spiegel 

Spreekt.
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nog niet zo heel lang geleden vertelde een 

schoonzus van mijn moeder hoe ze de schoonfa-

milie had ervaren. Ze wilden allemaal de baas over 

je spelen. mijn moeder leed volgens haar aan een 

meerderwaardigheidsgevoel. Zo’n gevoel vindt 

zijn oorsprong in de tegenovergestelde pool. 

Dertig jaar geleden ontmoette ik een vriend 

van mijn vader. hij bleek op dat moment beter 

overweg te kunnen met mij dan met mijn va-

der, die worstelde met de dood van mijn moe-

der. Ik mocht zijn dagboeken lezen, uit de tijd 

van de vriendschap met mijn vader. Dat gaf een 

ongecensureerd inkijkje in de problematiek van 

de jeugd in de veertiger jaren. en dan zijn er 

nog de brieven van de dame waar mijn vader 

eind veertiger jaren jarenlang mee correspon-

deerde. Ze schetsen een beeld van een roman-

ticus die geen voet aan de grond kreeg bij een 

wereldwijze vrouw. 

De verhalen van ouders en voorouders bestaan 

vaak uit heroïsche verhalen. vaak zit daar ook 

de pijn. mensen moeten verder leven, ook als 

er draken zijn die hun weg versperren. Levens-

wijsheid brengt soms nuance in die verhalen. 

sommige verhalen, bijvoorbeeld die over jou-

zelf, heb je nog nooit gehoord. Die vertellen ze 

namelijk niet aan jou, maar wel aan de buren of 

anderen. Jouw eer en glorie blijven binnenshuis 

zo een goed bewaard geheim. ouders willen het 

altijd beter doen dan hun eigen ouders. en daar 

zit het venijn. Juist wat je niet door wilt geven 

geef je door, de draken waar je geen vriend-

schap mee wilt sluiten. alleen dat wat je leeft, 

waar je het levende voorbeeld van bent, is een 

traditie, een eigenschap of een vaardigheid, die 

je kroost kan omarmen. omdat het een natuur-

lijk gegeven is dat zonder woorden bestaat, een 

weergaloos richtsnoer.



60  61

die feiten vind je een oorspronkelijk gelaat dat 

je alleen kunt verstaan door compassie. De 

lege spiegel spreekt door te zwijgen. en door 

die oorverdovende stilte stijg je uit boven de 

zeespiegel van verleden en toekomst. alleen 

het heden doet er toe. elke generatie heeft zijn 

eigen prioriteiten.

Herken ik daar mezelf in? het verloop van familie 

verhoudingen, vriendschappen, relaties en werk 

hebben vanzelfsprekend veel overeenkomsten. 

maar de belangrijkste ontdekkingen in het leven 

kun je alleen zelf doen, ondanks de goede be-

doelingen van je ouders om je de pijn van af-

wijzing en zelfafwijzing te besparen. alleen de 

waarden die ouders en voorouders zelf hebben 

weten te realiseren neem je als vanzelf over, 

als voorbeeld en inspiratie. Iedere vorm van 

normering blijft een gevolg van remmingen en 

dressuur. het is heel natuurlijk dat een kind 

daar niets mee kan.

De kracht en de zwakheden van je familie vor-

men het erfgoed dat je ongewild van huis uit 

meekrijgt. om te ontdekken wie je zelf bent 

heb je een lege spiegel nodig. Daarbij gaat een 

niet om een kritische blik op de feiten. onder 



62  63



64  65

mijn vader was een echte verhalenverteller. 

een eigenschap die hij had overgenomen van 

zijn grootvader van moederskant. als kind ver-

telde hij mij fantasierijke vertelsels voor het 

slapengaan. het begon met de vraag waar we 

gebleven waren. Zo wist hij ook zelf de draad 

weer op te pakken. Puur fictie voor kinderen. 

Je lag ademloos te luisteren en zag voor je wat 

er gebeurde. verbeelding in optima forma.

De kunst van vertellen is zorgen dat de luiste-

raar, of de lezer, het vertelde als echt kan er-

varen. Theater voor de geest. Datzelfde geldt 

ook als het om historische feiten gaat. sinds 

de uitvinding van de fotografie en de film is 

daar een extra dimensie bijgekomen. Zo deed 

een vorm van realisme zijn intrede in verhalen 

die we klakkeloos accepteren als werkelijkheid 

en waarheid. Voorzichtigheid blijft geboden. Dit 

7. Geschiedenis Als 

Legende.



66  67

bij het ontdekken van nieuwe feiten. aller-

eerst realiseerde ik me op een dag dat ik de 

4e generatie was van Tsjechische immigranten. 

opeens is de vanzelfsprekende aanname van 

autochtoon burgerschap een fictie. De genealo-

gie blijkt een mijnenveld te zijn, vol aangename 

en vooral onaangename bevreemding. Herken je 

jezelf nog wel? het vertrouwde zelfbeeld blijkt 

een hersenschim.

De verhalen over mijn voorgeslacht waren 

deels op mythe of op overdrijving gebaseerd. 

Zoveel werd duidelijk. Weliswaar tegen de 

achtergrond van de Westerse geschiedenis, 

maar toch ook privé, familiaal, intiem, particu-

lier en persoonlijk. eén van mijn private ont-

steltenissen ontstond op het moment dat mijn 

achterneef, een telg uit het geslacht van de zus 

van mijn grootvader, twee foto’s liet zien van 

is niet pluis. een verhaal is niet alleen geschie-

denis, verslag, historie, of kroniek, op basis 

van harde gedocumenteerde feiten. Ze is ook 

mythe, parabel, relaas, sage, sprookje, vertel-

ling en vertelsel. Doortrokken van overdrijving 

en halve of hele onwaarheden. Zelfbedrog, be-

goocheling en fantasie zijn hier oude bekenden. 

Wat je goed uitkomt wil je graag horen. een 

familieverhaal dat vooral de mooie kanten laat 

zien verkoopt stukken beter. Want wie wil geen 

goede sier maken?

De geschiedenis van landen wordt verteld door 

machthebbers en overwinnaars. het is maar 

aan welke kant je staat of je jezelf herkent in 

deze officiële en legitieme verhalen. Toen ik 

begon met de speurtocht naar het verleden van 

mijn familie kon ik niet vermoeden dat ik re-

gelmatig een schok van verrassing zou ervaren 
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stuurd. hoogstens naar een grensovergang in 

Italië als bewaking. of de neven dat avontuur 

hebben overleefd weet ik niet. Zij hebben een 

geboortedatum rondom die van mijn vader en 

zouden nu over de honderd jaar zijn. 

Wil je dit allemaal nog wel weten? als je een-

maal begint te roeren in de geschiedenis haal 

je wetenswaardigheden naar boven die on-

verwacht zijn, bevreemdend of ronduit een 

spookverschijning. maar je weet in ieder geval 

waar je vandaan komt. Waarom je familienaam 

Duits klinkt. en waar dat levensgevoel van een 

gegoede klasse met een voorliefde voor de 

natuur zijn oorzaak vindt. Wat na dit opspo-

ringswerk voor altijd ontbreekt is de illusie. 

De waarheid kijkt je naakt in het aangezicht.

Tsjechische neven. mogelijk afstammelingen 

van een broer van mijn betovergrootvader. 

Geportretteerd in uniformen van de Duitse 

Wehrmacht rond 1939.

mijn Tsjechische wortels, die gelegen zijn in 

Zuid-West Bohemen, wezen nu ook op een an-

der historisch feit. De inname van die streek, 

ook sudetenland genoemd, door het Derde 

rijk. Dankzij het laatste akkoord dat Duitsland 

tekende met de geallieerde europese machten 

voor het uitbreken van de tweede wereldoor-

log. Zo werden mijn achterachterneven door 

twee historische handtekeningen plotseling als 

dienstplichtig militair in vreemde krijgsdienst 

ingelijft. Tegen wil en dank. Of vrijwillig. Uit 

mijn vervolg-onderzoek werd duidelijk dat de 

Wehrmacht geen hoge pet op had van sudeten-

Duitsers. Ze werden niet naar stalingrad ge-
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het raadsel van mijn stamboom ontwaakt in 

een doosje met veertig foto’s. Twee afbeeldin-

gen zouden beslissend zijn voor mijn onderzoek, 

de groepsfoto voor de herberg in nemanice uit 

1866 en de groepsfoto in een woonkamer aan 

de Goudseweg in rotterdam uit 1915. naarmate 

dat onderzoek vorderde kregen ook de andere 

beelden hun plek. een kwestie van geslachtsre-

kenkunde en je zorgvuldig afvragen wie de per-

sonen op de foto’s zijn. De eerder genoemde 

achterneef hielp me, door bij al te vroegtijdige 

conclusies vraagtekens te plaatsen. Zo pasten 

de overige puzzelstukjes stap voor stap in het 

geheel.

Grof geschetst bestaat deze sibbenkunde uit 

geduldig vragen stellen bij ieder bewijsstuk dat 

in je bezit is. Zo tekent de constellatie van de 

stamboom zich uit met steeds meer details. en 

8. Stambomen Als 

Legpuzzels.



74  75

Zelfs het geheugen van de jongste broer van 

mijn vader, die ik van zijn tachtigste tot zijn een 

en negentigste met enige regelmaat sprak, ver-

toonde schommelingen. In de geslachtslijn van 

mijn vader was hij nu eenmaal de jongste. aan 

de jongste wordt niet alles verteld van het leven 

voor zijn tijd. voor zover hij op de hoogte was 

van bepaalde feitelijkheden bevestigde hij die 

tijdens het ene gesprek, om ze bij een volgend 

gesprek te ontkennen. Wat dat betreft blijven 

de familieverhalen van mijn vader leidend. als 

middelste zoon begreep hij een stuk beter hoe 

de vork in de steel zat. vaak bevestigd door de 

officiële documenten uit Gemeente archieven in 

binnen- en buitenland en het nationaal archief 

in Den haag. De mailwisseling met een his-

toricus en de antwoorden op Tsjechische fora 

deden de ontbrekende schakels samenkomen. 

Plus mijn eigen aanvullende onderzoeken op 

kom je er achter dat het medebepalend is van 

wie je de informatie krijgt. De zus van mijn va-

der zat meestal op het goede spoor als het ging 

om de namen van de personen op de foto’s en 

de aantekeningen die we daarvan maakten voor 

haar dood. soms bleek ze er achteraf gezien 

behoorlijk naast te zitten. Wat duidelijk werd 

dankzij de discussies met mijn achterneef.

Uiteindelijk bleven er twee familielijnen over 

die ik herkende uit de verhalen van mijn vader. 

De familie van mijn vaders vader en de familie 

van mijn vaders moeder. Dat lijkt nogal voor 

de hand te liggen, maar als je zelf de mensen 

die op de foto’s staan niet hebt gekend blijft 

het lastig om grip te krijgen op hun identiteit. 

Zeker als de mensen die het uit eigen ervaring 

kunnen weten overleden zijn.
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het vermogen en de ambities binnen een cultuur 

en van de maatschappelijke samenhang die daar 

het gevolg van is. het habsburgse rijk, waar de 

oorsprong van mijn familie van vaderskant tot 

aan mijn betovergrootvader valt terug te vol-

gen, was een rangen- en standenmaatschappij. 

op strakke militaristische wijze georganiseerd. 

enerzijds de adel en anderzijds de ambtenaren. 

mijn overgrootvader emigreerde naar neder-

land in 1870. vlak na de Frans-Duitse oorlog. 

het gezin waar hij uit voortkwam behoorde tot 

de gegoede burgerij. handelaren, ondernemers 

en advocaten. ook al kom je op historische 

websites veel beelden van massale armoede te-

gen, van de plaats waar mijn overgrootvader 

vandaan komt kun je evenveel bewijzen vinden 

van het tegenovergestelde. Personen die op de 

foto staan met luxe auto’s, of op een terras zit-

ten aan een meer in het Woud van sumava, in 

internet. Ieder individu binnen deze familie-

verhalen neemt zijn eigen plek in. De grotere 

stippen in dit geheel zijn de stamvaders en 

moeders. Daaromheen groeperen zich de klei-

nere stippen van zonen en dochters. Dat uit-

waaierende perspectief neemt op een gegeven 

ogenblik zulke vormen aan, tussen verleden, 

heden en toekomst, dat je een grens moet 

stellen. Je wilt niet alles weten, omdat dit 

niets toevoegt. het lijkt meer van hetzelfde. 

natuurlijk doe je daarmee de volgende gene-

raties en de veel oudere stamgenoten onrecht 

aan. voor zover de eerste groep daar belang in 

stelt is dat niet meer mijn taak. voor mij gaat 

het nu alleen nog om de essentie, gezien in 

het licht van mijn persoonlijke interpretaties.

Wat is dan de essentie van het geslacht waaruit ik ben 

voortgekomen? Families zijn een afspiegeling van 
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fabriek van mijn overgrootvader. een jongere 

zoon van mijn overgrootvader was priester en 

aalmoezenier. Bij zijn overlijden kreeg hij een 

militaire begrafenis in België, vanwege het feit 

dat hij de stad Diest, rondom het klooster waar 

hij verbleef, behoed had voor een bombarde-

ment door het Duitse leger in de eerste wereld-

oorlog. en zodoende drager van de kroonorde 

was. De jongste zoon wist zich op te werken 

tot rijksklerk bij de raad van de arbeid. De 

overige dochters waren ongehuwd of klooster-

ling. De rooms-katholieke religie speelde een 

belangrijke rol in het gezin. vanzelfsprekend 

ook bij de nazaten.

al eerder vertelde ik dat mijn grootvader, de 

vader van mijn vader, een succesvol zakenman 

was in tabak. hoewel sommigen van zijn zoons 

en dochters enige tijd hebben meegewerkt in 

die tijd al een toeristische trekpleister voor de 

welgestelden uit Wenen, Budapest en Praag. 

Het goede leven. Zeker geen onontwikkeld ge-

bied. De industrialisatie en moderne technolo-

gie waren in stijgende lijn aanwezig. Binnen 

een voorgaand verhaal leg ik uit hoe mijn over-

grootvader in de Lage Landen kwam en direct 

aan de slag kon op zijn eigen niveau. Inderdaad 

een kwestie van relaties en een goed netwerk. 

niets nieuws onder de zon.

voor de zonen en dochters van mijn overgroot-

vader geen gemakkelijke opgave om de liefde en 

erkenning van hun vader te winnen. maatschap-

pelijk succes of prestige op religieus gebied 

waren de ingrediënten. slechts twee nazaten 

zorgden voor nageslacht. mijn grootvader en 

zijn oudste zus. De oudste zoon was technisch 

ingenieur en ondersteunde de inrichting van de 
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ste broer al op jonge leeftijd uitzonderlijk goed 

figuratief konden tekenen, wijst op die invloed. 

Deze overgrootvader was flexibel genoeg om 

deel uit te gaan maken van het bakkersbedrijf 

van de familie van zijn vrouw na zijn huwelijk. 

Wat hem niet weerhield van het maken van 

decoraties en muurschilderingen, in en om de 

winkel en in de gangen van de woningen te 

houten en te marmeren.

Zo kwamen handelsgeest, vakmanschap en ar-

tisticiteit samen als inspiratie voor volgende 

generaties. De invloed van die zijtak is ook 

waarneembaar in de fysionomie van mijn va-

der, zijn broers en zussen. Waar de gezichten 

tot de tweede generatie nog ronde Boheemse 

kenmerken vertonen, soms nog aanwijsbaar in 

de kindertijd, worden de gezichten in de derde 

en de vierde generatie smaller en langer. een 

het bedrijf heeft geen enkele van hen gekozen 

voor de handel. Ze werden ambtenaar, banket-

bakker, marconist, reclameschilder, bestuurder, 

apotheker en administrateur. De rol van de af-

wezige vader kan bij deze keuzes niet worden 

onderschat. Je kunt de vaardigheden van het 

handeldrijven alleen leren als een kenner jou 

de kneepjes van het vak leert. Daardoor werd 

de invloed van moederskant belangrijker. Juist 

omdat deze wijsheid, via de familieleden van 

die kant, ruim aanwezig was.

het belangrijkste levensgevoel dat je daar in 

kunt herkennen is het verlangen naar vrijheid. 

overgrootvader van moederskant was een kun-

stenaar die als schilder was opgeleid in Parijs. 

vader van twee dochters en twee zoons. er 

zijn geen voorbeelden van zijn werk overgeble-

ven, maar het feit dat mijn vader en zijn oud-
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uitzondering daargelaten. ook dat is onderdeel 

van de puzzel, waarin stambomen zich vermen-

gen met de kruispunten van andere bloedlijnen.

ons geheugen mag dan beperkt zijn, de cellu-

laire herinneringen van onze voorouders zitten 

diep in ons opgeslagen, tot ze wakker worden 

gekust. Ik bespeur al sinds mijn jeugd een diepe 

drang in mij om te weten en te begrijpen. De 

vragensteller in mij wist op antwoorden te ko-

men die voor vorige generaties ontoegankelijk 

waren. mochten zij over mijn schouder mee-

kijken dan hoop ik dat de resultaten van deze 

queeste hen deugd doen. 

al die strengen uit het verleden komen nu sa-

men in mij. een levend verleden, waar ik de 

juiste afstand in vind. In het heden.
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De geschiedenis is onverschillig. het individu 

inwisselbaar. De waarde van een mensenle-

ven bepaald door het belang voor heersende 

machten. Dat klinkt negatief, voor de mens die 

niets anders dan voorspoed heeft gekend. Di-

verse generaties van mijn voorouders maakten 

gezamenlijk drie oorlogen mee. Toen mijn va-

der in september 1944 bij son werd bevrijd 

door de 101st airborne Division was het eerste 

wat een amerikaanse soldaat tegen hem zei: 

War is Bad. achter het sanatorium waar hij vijf 

jaar verbleef om te herstellen van TBC, had-

den die amerikaanse soldaten zojuist een ui-

terst verwoede strijd moeten leveren om een 

aantal kanonnen en mortierstellingen van het 

Duitse leger onschadelijk te maken. het kostte 

de divisie vele jonge levens. rondom de kleine 

lighallen op de gazons lagen de opengereten 

lichamen met de verminkte gezichten van de 

9. De Menselijke

Beschaving.
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van de laan. De kolen en de petroleum die daar 

waren opgeslagen vatten direct vlam en zetten 

de belendende huizen in brand. er was genoeg 

water uit de maas voorhanden, maar de brand-

weer had geen toegang tot deze buurt vanwege 

de gevechtshandelingen tussen de Duitsers en 

rotterdamse mariniers rondom de maasbrug-

gen. Zodoende brandde dat deel van de Prins 

hendriklaan huis voor huis helemaal af. ‘Friend-

ly Fire’ wordt deze gebeurtenis genoemd. een 

paar dagen later bombardeerde de Luftwaffe 

rotterdam. nederland capituleerde.

De familie van mijn vader zocht die middag be-

scherming in een schuilkelder in de buurt. In de 

documenten die in mijn bezit zijn is een pen-

tekening van het interieur van de schuilkelder. 

De gevoelens van de mensen op die plek zijn 

navoelbaar. mijn vader en zijn zus probeerden 

bevrijders. De vredige stilte na de gevechten 

bood een bedrieglijke aanblik. Geen tijd voor 

reflectie, de karavaan moest verder. honden 

blaften in de verte, voor mijn vader bleven 

deze beelden onvergetelijk.

vier jaar eerder was het Duitse leger holland 

binnengevallen. na de dood van mijn grootvader 

was het gezin verhuisd naar een ruime woning 

aan de Prins hendriklaan op het noordereiland. 

In de meidagen was het hoofdkwartier van de 

Duitsers vlakbij deze plek. het heeft 50 jaar 

geduurd voor dit allerbelangrijkste moment uit 

het leven van mijn vader in de geschiedenis-

boekjes verscheen. op verzoek van de neder-

landse regering gooiden vliegeniers van de raF 

een bom op het hoofdkwartier van de Duitsers. 

Die mistte zijn doel en kwam terecht op een 

winkel van een brandstofverkoper aan het einde 
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de oude man kijken naar de plek waar hun huis 

had gestaan. hij geloofde nog steeds niet wat 

zijn ogen zagen. na deze gebeurtenis verspreid-

de het gezin zich over de stad en trok in bij 

familie. vanuit het huis van zijn jongste zus op 

de maaskade zag mijn vader hoe Duitse vlieg-

tuigen de stad op de andere maasoever in brand 

zetten. er is een tekening van hem die bewerkt 

is met aquarelverf die de brandende en explo-

derende huizen op de Boompjeskade laat zien. 

Dat beeld is en blijft indrukwekkend. sterker, 

het wordt deel van je systeem. en of je nu wilt 

of niet, het geheugen van die verschrikkingen 

geef je door aan de volgende generaties. via de 

cellulaire banen die van ieder trauma ongewild 

een familie erfenis maken.

natuurlijk vraag je je af of er ook nog iets goeds 

is voortgekomen uit deze ervaringen? nog niet 

na enige tijd nog wat bezittingen uit het huis te 

redden. De grammofoonplaten verzameling van 

mijn vader was legendarisch. Driehonderd 78 

toeren platen met Big Band Jazz. De kist met 

die verzameling woog echter zo zwaar dat hij 

niet te tillen was. De jongste broer van mijn 

vader herinnerde zich dit moment als volgt: ik 

zie je vader nog staan met die kist met platen. We 

hadden geen fietsen of ander vervoer. Het enige wat 

je vader kon doen was de kist terugzetten in het huis 

en teruggaan naar de schuilkelder. De oudste zus 

van mijn vader had haar mooiste jurken uitge-

zocht, maar vergat die in de consternatie mee 

te nemen. het vuur dat de huizen langzaam 

maar zeker opvrat kwam huis na huis dichter-

bij. Grootvader van moederskant kon vanuit de 

schuilkelder niet geloven dat van het huis niets 

restte dan een rokende steenhoop. Toen de 

branden voorbij waren gingen de broers met 
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zo lang geleden sprak ik daarover met een goe-

de vriend. als je dit soort verschrikkingen hebt 

meegemaakt in je leven verandert je kijk op wat 

van waarde is. Bezit, huizen, spullen, ze zijn al-

lemaal vergankelijk. In een oorlog is je vege 

lijf redden het enige belangrijke. mijn vader en 

zijn broers en zussen zijn van een generatie die 

geleidelijk allerlei illusies hebben verloren over 

de menselijke beschaving. of het nu ging om 

religie of regeringen. ook in zijn tijd zorgden 

een opeenvolging van schandalen voor het af-

brokkelen van respect voor wereldse en andere 

machten. Desondanks bleef mijn vader ook een 

romanticus, die het goede in mensen wilde blij-

ven zien en compassie en behulpzaamheid op-

bracht voor hen die het minder hadden. maar 

diep in zijn ziel was hij ook een Taoist, die het 

liefst - als een duizendjarige schildpad - met zijn 

staart door de modder sleept.
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het rotterdam van eind jaren vijftig is de tijd 

waarin ik werd geboren. De wederopbouw van 

de verwoeste stad was in volle gang. als ik 

denk aan mijn vroege jeugd dan hoor ik het 

eindeloze geluid van heipalen die de grond in 

worden geslagen. een havenstad die verdeeld is 

in reeds bebouwde kom en lege zandvlaktes die 

wachten op herbestemming. ons gezin woont 

midden in het centrum, in de schaduw van de 

Laurenskerk. op woensdagen mocht ik een uur 

langer opblijven, omdat het Carillon van het 

stadhuis tot negen uur bespeeld werd. ook 

het geluid van voorbijrijdende treinen over het 

luchtspoor was een constante.

Zodra je een voet op straat zette moest je be-

palen of de leeftijdsgenoten die je tegenkwam 

vriend of vijand waren. het was de tijd dat 

onenigheid, meningsverschillen, een beledi-

10. Menszijn Als

Wegwijzer.
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gen, die in de gevoelige jongen die ik was een 

gemakkelijke prooi zagen. De school ging uit 

rond vier uur en de grootste rotzak van het 

groepje pesters begon tegen me aan te duwen 

en me uit te schelden. Ik draaide me om, pakte 

hem bij zijn kraag en gaf hem de klap die ik 

de dag daarvoor gezien had. De jongen zakte 

ineen en moest met een ambulance naar het 

ziekenhuis. De schooldirectie had een gesprek 

met mijn ouders, maar het pesten was vanaf die 

dag voorbij.

Toen mijn vader opgroeide zag hij op een dag 

een reclameschilder aan het werk. Die ver-

zorgde de belettering en de decoraties op een 

vrachtwagen. mijn vader vroeg aan de man 

waar hij dit vak kon leren en binnen een week 

was hij aangenomen als leerling bij atelier Leo 

mineur. Daar heeft mijn vader het vak geleerd. 

ging of gepest worden, iedere dag werd uitge-

vochten met voeten en vuisten. Je stond altijd 

op scherp.

als reclameschilder maakte mijn vader elke 

week de grote borden met film aankondigin-

gen die boven de ingang van Bioscoop CIneaC 

op de Coolsingel hingen. op woensdagmiddag 

ging mijn moeder de betaling ontvangen bij de 

directeur. als ik daarbij aanwezig was mochten 

we via een zij-ingang de voorstelling bijwonen. 

op een middag zag ik na het Polygoon Journaal 

een cowboyfilm. het beeld van de revolverheld 

die een tegenstander bij zijn kraag pakt en hem 

vervolgens een kaakslag geeft, die de schurk 

ineen doet zakken, zou me bijblijven.

Diezelfde week werd ik op meerdere momen-

ten van de schooldag gepest door medeleerlin-
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dere fase in het project, staat me levendig bij, 

tot op de dag van vandaag. In die werkwijze 

zat een ritme, een manier van ademen, een 

choreografie van stappen en bewegingen. Bin-

nen dat betuigen van vakmanschap ervaarde je 

zijn liefde voor het métier. een andere liefde 

was de natuur, die hij als helend ervaarde. Zijn 

landschaps schilderijen getuigen daarvan. naast 

bioscoop- en bedrijfsreclame, schilderde mijn 

vader ook voor het circus en de kermis. als 

het werk gereed was mochten we gratis naar 

de voorstelling of het terrein op. het gevoel 

van eigenwaarde dat mijn vader aan zijn vak 

ontleende was onaantastbaar. De dag voor hij 

stierf vertrouwde hij me toe dat zijn levensge-

luk altijd had gelegen in het feit dat hij zelf-

standig zijn brood had kunnen verdienen. meer 

ambities kende hij niet. een goede vakman zijn 

en een goed mens was voldoende.

In de avonduren studeerde hij op de academie 

van Beeldende kunsten en Technische Weten-

schappen. Tussen de lokroep van de kunsten 

en het modernisme koos mijn vader voor vak-

manschap. Jezelf kunnen onderhouden was een 

groot goed vanaf 1930, de tijd van de grote 

wereldwijde economische crisis. Bovendien 

stimuleert vakmanschap belangrijke kwaliteiten 

in een mens. rust, aandacht, zorg en geduld. 

als één van die eigenschappen ontbreekt kun 

je een werkstuk nog op het laatste moment 

verknoeien.

Ik heb mijn vader regelmatig aan het werk 

gezien. In zijn atelier of op locatie. soms mocht 

ik meehelpen met het voorbereidende werk, 

later met het invullen van de onderdelen, ook 

toen ik al uit huis was. De geconcentreerde 

wijze waarop hij zijn werk deed, binnen ie-



102  103

was. natuurlijk heb je als zoon later in je leven 

wel eens kritiek op je vader. van zijn zwak-

kere kanten was hij zich weldegelijk bewust. 

De doortastende eigenschappen van mijn moe-

der, op zakelijk en relationeel gebied, schatte 

hij hoog in. hij was blij dat ik in mijn leven 

blijk gaf ook die vaardigheden in me te dragen. 

Inmiddels begreep ik wel dat een man juist het 

voorbeeld van zijn vader nodig heeft om zijn 

eigen identiteit te kunnen omarmen.

mijn gevoel voor rechtvaardigheid heb ik niet 

van een vreemde. ook mijn vader was aller-

gisch voor iedere vorm van machtsmisbruik. 

aan de willekeur en de arrogantie van institu-

ties en overheden had hij onverhuld een he-

kel. Toch was hij een van de weinigen van zijn 

generatie die, als het over de oorlog ging, het 

woord vergeving in de mond nam. hij begreep 

op zijn begrafenis kwamen niet alleen oude col-

lega’s, maar ook diverse oude vrienden van mij. 

sommige kenden hem nog uit onze middelbare 

schooltijd. ook alle zussen van mijn moeder 

waren aanwezig, die mochten hem graag. en 

zijn eigen familie, voor zover die nog leefde, 

waaronder mijn oudste nicht. De herinneringen 

van mijn vrienden aan mijn vader maakten wel 

duidelijk hoezeer zij bewondering hadden voor 

het vrijzinnige karakter van deze man. voor 

muziek, kunst en literatuur had hij heel zijn 

leven belangstelling. ook wat de jongere gene-

ratie bezighield kon hem boeien. Dat was bij 

andere vaders niet altijd het geval.

als ik kijk naar hoeveel ik zelf heb gedaan in 

mijn leven, waar niemand weet van heeft, dan 

zie ik daar een overeenkomst met mijn vader. het 

was een bescheiden man die wist wat hij waard 
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en twee kinderen langszij, hij wees op mij en 

ze zwaaiden. ook dat is het erfgoed van mijn 

vader. Altijd luisteren naar wat je hart zegt.

maar al te goed hoe de meeste mensen - op het 

schaakbord van de geschiedenis - niet meer dan 

pionnen zijn.

eind zeventiger jaren moest ik tijdens mijn reis 

door amerika en Canada op een busstation 

van een grote stad wachten op mijn volgende 

aansluiting. een oudere man van Indiaanse afkomst 

kwam op me af en vroeg me of ik misschien geld 

voor hem had. hij had, naar eigen zeggen, al 

een week niet te eten met zijn gezin. een man 

en een vrouw naast me op de bank sisten dat 

ik niets moest geven, omdat ze daar toch maar 

sterke drank voor kopen. Instinctief voelde ik aan 

dat het anders lag. spontaan gaf ik de Indiaan 

honderd dollar, met de groeten van mijn vader. 

Die had ik ook wel eens dit gebaar zien maken. 

eenmaal in de bus en wachtend op het vertrek 

kwamen opeens de Indiaanse man, zijn vrouw 
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Dit is geen verhaal. noch literatuur. hoogstens 

een zoektocht naar betekenis. Familieverhalen 

zijn verraderlijke verhalen. omdat ze bestaan 

uit onwaarheden, pretenties, aannames, on-

begrip of van horen zeggen. Zelden getoetst 

door een historicus, een wetenschapper of een 

journalist. Dat is ook niet de bedoeling. De 

genealogie mag zich over immer uitdijende be-

langstelling verheugen, maar de nuchtere feiten 

kunnen ons maar tot op zekere hoogte bevredi-

gen of boeien. alle details ten spijt, stamboom-

onderzoek is een draak op zich. Die getemd wil 

worden als iedere andere draak. Wat heeft dit 

mij te zeggen? Waarom wil ik dit weten?

Denken over het verleden heeft een beperkt 

bereik. Zinvoller zijn het levensgevoel en het 

besef van wijsheid, dat er uit voort kan vloeien. 

Gewaarzijn van de immateriële nalatenschap 

11. De Verraderlijke 

Verhalen.
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Dit verhaal is hiermee afgerond. In elf teksten. 

Daarin vind je de belangrijkste ijkpunten die 

ik tegenkwam op mijn reis door de geschie-

denis van mijn familie. een vertelling die niet 

op zichzelf staat. Want een ieder die dit leest 

herkent wel iets van zichzelf. Zo niet aan de 

oppervlakte, dan wel in de onderstroom. of 

in de uitdaging om een zinvol leven te leiden, 

meer dan over feiten waar we iets aan kun-

nen ontlenen. mijn reis zit er op. mooi als je 

meegelezen hebt. mocht je niet weten dat ik of 

dit verhaal bestaat dan zijn we evengoed vrien-

den. ook al weten we dat niet. Je weet maar 

nooit. Wat ik wel weet is dit: luister net zolang 

naar de stilte totdat je de echo hoort. ok. Jij bent 

aan de beurt. Ik ben vrij.

waar wij de erfgenamen van zijn is een kwes-

tie van ervaren wat je in het bloed zit en dat 

omarmen. Uiteindelijk gaat het om een vorm 

van radicale zelfacceptatie. Je bent wie je bent, 

mede door je voorgeslacht, maar ook ondanks 

je erflaters.

als volwassen mens kom je er niet omheen je 

leven in eigen hand te nemen. een leidsman te 

zijn voor jezelf. Je bent geen kind meer. Zelfs 

als kleuter is het beter als je niet teveel aan de 

hand wordt meegenomen. Zelf ontdekken helpt 

je vertrouwen te stellen in je innerlijke kracht.

In dit verhaal geen grafieken, familiefoto’s of 

grafische voorstellingen van stambomen. ook 

de namen, geboorte- data en plaatsen van de 

personen die je tegenkomt in deze verhalen 

doen er niet toe. niet op deze plek.
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huub koch (rotterdam, 1956) studeerde vi-

suele communicatie aan de Willem de kooning 

academie (nL) en de hochschule für Gestaltung 

(BrD). hij is visueel strateeg, creatief ontwerper, 

ontwerpfilosoof, blogger, vlogger, boekrecensent, 

spreker en essayist. koch debuteerde in 1975 als 

dichter, feuilletonist en prozaïst. hij was actief als 

decorontwerper, documentair fotograaf, beeldend 

kunstenaar en als designondernemer. als publicist 

leverde hij een bijdrage aan: ‘The education of a 

Typographer’, ‘Flyerdam’, ‘Web-Tv’, ‘en dan nu 

de Polonaise’, ‘Beweging in de Zaak’ en ‘ontdek 

vloggen’. sinds 2015 schrijft hij essays voor het 

literaire tijdschrift ‘extaze’. naast ‘Boheemse Dra-

ken in een Leven aan Zee’ schreef hij ‘Laat Zien 

Wat Je Waard Bent’ - voor zelfstandige profes-

sionals en ondernemers, dat merkdenken  - Mar-

keting en Communicatie - verbindt met filosofische, 

oeroude wijsheid en persoonlijke anekdotes.

Over De Auteur.


