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VOORWOORD
Na het overlijden van mijn vader J.F. Reith in 1990 is zijn Familiearchief REITH
overeenkomstig zijn wens aan mij overgedragen. De Corona-periode was aanleiding
om het archief verder te ordenen, meer aandacht te besteden aan de inhoud daarvan
en, op aandringen van mijn echtgenote, te werken aan openbaarmaking van zijn
persoonlijke notities voor familie en verdere belangstellenden.
Zijn terugblik op zijn leven, getiteld “Notities uit het leven van een Zondagskind”,
samengesteld in 1980, is een lezenswaardig document uit het familierarchief. De wijze
van opschrijven laat het tijdsbeeld waarin zijn leven zich afspeelde als vanzelf naar
voren komen. In de stambomen REITH die hij opstelde tijdens zijn uitvoerig
genealogisch onderzoek blijkt eveneens zijn voorkeur voor een weergave van een
uitvoerig bijbehorend tijdsbeeld om zo meer inzicht te krijgen in de historische context
waarbinnen het leven van de REITH-familieleden zich afspeelde.
Mijn vader begint zijn levensbeschrijving met de volgende beweegreden: “Niet

geheel onmogelijk dat eens iemand op zijn of haar beurt mijn biografie zal schrijven
en het zo zal betreuren dat ik er niet meer ben om iets te vragen. Daarom ga ik een
en ander uit mijn levenshistorie optekenen, wat mij geen moeite kost, want ik ben
schrijflustig”.
Het is duidelijk dat hij zijn biografie al heeft geschreven. Als zijn zoon rest mij
uitsluitend de taak zijn biografie integraal te laten verschijnen op de wijze zoals hij dat
aan mij heeft nagelaten. Zijn opmerking indachtig, “Overigens denk ik in dit geval:

overdaad is een verdienste. Immers men weet niet wat een mogelijke lezer na tien of
honderd jaar zal interesseren”, heb ik geen wijzigingen of weglatingen aangebracht
om zo de authenticiteit en veelheid van dit document te behouden zoals hij dat bedoeld
heeft. Het kostte hem geen moeite om werk, familieleven en gezondheid zonder
terughouding te beschrijven. Hij gaf daarmee een uitzonderlijke inkijk hoe die elkaar
in zijn leven hebben beïnvloed.
De oorspronkelijke levensbeschrijving bestaat uit getypte bladzijden met een groot
aantal bijlagen die betrekking hebben op zijn opleidingen, aanstellingen,
onderscheidingen en correspondentie. Het getypte deel is softwarematig omgezet naar
een Word-document en op inleesfouten gecorrigeerd. De bijlagen zijn gescand. Enkele
foto’s uit zijn persoonlijke fotoalbums zijn door mij toegevoegd met verwijzing naar de
betreffende bladzijde.
Deze levensbeschrijving is ter beschikking gesteld aan het archief van de
Bibliotheek van de Universiteit Utrecht en dient als openbaar bronmateriaal.
Dr. Bernard A. Reith, zoon van Prof. Dr. J.F. Reith
15 september 2021
Berkel en Rodenrijs
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Prof. Dr. Johannes Franciscus Gerardus Reith (1902-1990)
Foto bij de uitreiking van de Joseph König Penning in 1959
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LEVENSBESCHRIJVING
Geschreven door Jan Reith in 1980
Waarom en hoe
In de laatste jaren heb ik gewerkt, samen met mijn broers Henk en Toon, aan de
biografie van mijn vader en die van mijn moeder, in de verwachting dat eens enkele
afstammelingen dankbaar zullen zijn dat zoveel geboekstaafd werd. Al schrijvend dacht
ik dikwijls: wat jammer dat ik niet méér met mijn ouders heb gepraat over hun
ervaringen en beweegredenen.
Niet geheel onmogelijk dat eens iemand op zijn of haar beurt mijn biografie zal
schrijven en net zo zal betreuren dat ik er niet meer ben om iets te vragen. Daarom
ga ik een en ander uit mijn levenshistorie optekenen, wat mij geen moeite kost, want
ik ben schrijflustig.
Ik besef dat autobiografisch geschrijf, al doet men zijn best om meedogenloos
oprecht te zijn, verre van objectief is, zowel door hetgeen er wel staat als door hetgeen
bewust of onbewust is weggelaten. Al wil je eerlijk zijn, je weet niet hoe de filters in
je brein na zoveel jaren werken en hoe de beschrijving van een gebeurtenis gekleurd
wordt door latere ervaringen.
Ik vrees dat men mij na lezing van ijdeltuiterij zal beschuldigen. Ik blijf toch achter
deze tekst staan, want kan ik het helpen dat ik in mijn lange leven niet stilgezeten
heb? Bovendien, lezer, gun een oude man wat ijdeltuiterij.
Ik ben niet van plan schone letteren of literatuur te schrijven. Het geschrift is
eerder een soort boekhouding, en boekhoudingen stromen nu eenmaal niet over van
grapjes of gevoelsuitingen. Met affectieve uitspraken wil ik spaarzaam zijn, ook om de
indruk te voorkomen dat ik voorkeuren liet gelden die soms onterecht zijn.
Hetgeen in de stamboom en in de biografieën van mijn ouders staat, wordt hier
niet herhaald. “Onze ouders zijn de mensen, wier leven ons het minst bekend is.”
Overigens denk ik in dit geval: overdaad is een verdienste. Immers men weet niet wat
een mogelijke lezer na tien of honderd jaar zal interesseren.
Eerste jaren, tot de school
Mijn oudste herinneringen gaan terug tot het onmetelijke speeldomein bij de
middenpoot van de ronde mahoniehouten tafel. Misschien was ik toen drie jaar, dus
dit was in 1905. Later was het 15 meter lange tuinpad van woonhuis naar werkplaats,
mijn speelgrond. Hiervan heeft Wim Sonneveld in “Mijn Dorp” gezongen, van “het
tuinpad van mijn vader”. Ook herinner ik mij van heel ver terug dat mijn zusjes mij
leerden, in een fietsenprijscourant aan te wijzen welke een heren- en welke een
damesfiets was.
Ik ging dikwijls in de werkplaats kijken naar het smeden, zinken goten vouwen en
fietsen repareren. Dan mocht ik daar door de lucht-telefoonbuis, die aan weerszijden
een fluitje had, blazen en met iemand aan de zitkamerkant praten. In de werkplaats
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werd een tweewielig loopkarretje gefabriceerd waarop ik zittend over het tuinpad
raasde.
Dan was er het ronde perk in de tuin, in het midden waarvan Piet een fontein had
aangelegd; op de waterstraal dansten gekleurde balletjes. Een grote gebeurtenis elk
jaar was het aflichten van de deksel van de beerput in de tuin, om deze met emmertjes
leeg te scheppen. De intense stank was hoogst boeiend, die drong het huis binnen
waar we door de ruit van de keukendeur de dappere mannen zagen werken.
In die tijd droegen Toon en ik een katoenen kiel, een broek tot over de knie, en
buiten een muts; des zondags een matrozenpak. Toon en ik hielden konijnen. Mijn
“Blackie” kreeg olifantstanden, vermagerde en verdween, terwijl Toon’s “Grijsje” op
een keer was “weggegeven”.
Toen ik vier of vijf jaar was, werd ik naar de bewaarschool van de zusters gebracht.
Jongens en meisjes zaten op achtpersoons lange banken, maar verder herinner ik mij
er niets meer van.
Op de lagere school
Ik vermoed dat mijn zusjes mij thuis de beginselen van lezen, schrijven en rekenen
hebben geleerd. In elk geval, ik sloeg de eerste en tweede klas van de lagere school
over en werd in september 1908 in de derde klas bij meester Kees Miltenburg gezet.
Zo ontliep ik de meester van 1 en 2 die als boosaardig bekend stond. De katholieke
jongensschool op de Achterdijk bereikte men door een soort tunnel, gelegen tussen
het huis van Jans Miltenburg en dat van de bovenmeester Schurink. Op de eerste
schooldag bracht ik mijn pokkenbriefje mee en twintig cent, zijnde het schoolgeld voor
een week voor betergesitueerden. Elke dag was er school van 9-12 en 2-4 behalve op
zaterdagmiddag en zondag.
De dorpsjongens liepen op schoenen en de boerenjongens op klompen. We
droegen allen een broek ver over de knie en grove zwarte kousen van sajet gebreid,
een kiel en de pet op. De boerenjongens, velen uit de Gagel, de Hereweg en vooral
uit Maarssenbroek, moesten bijna een uur naar school lopen; ze droegen hun brood
voor het overblijven in een blauwe linnen zak, de stukkezak, aan een linnen band om
de hals. Ik was klein van stuk en mijn vechtprestatie zonk in het niet bij de oerkrachten
van de schonkige boerenknapen.
In die jaren verveelde ik mij nog niet zo erg als in mijn HBS-tijd. Er werd thuis veel
gespeeld: hinkelen, knutselen, spelen met spinnen, kikkers en meikevers of met de
duizendpoten en pissebedden onder het hakblok. Een sport was het appels en peren
zoeken in de tuin en het jagen naar de kroosjes van de boom die weliswaar in de tuin
van buurman Goetheer stond maar het meeste op één schuin dak liet vallen zodat wij
de oogst uit de goot haalden. En dan het vakantiehuis, eerst in het in onbruik geraakte
nachthok van de kippen en later in een bouwwerk van planken en kleden. Ook op
school werd er in het speelkwartier goed gespeeld: bokkiespringen, petjeballen,
knikkeren, tollen. Later speelden we verder weg: hoepelen, vliegeren op een weiland
en slootjespringen. Ten slotte fietsen in de dorpsstraten en langs de Vecht. Ik leerde
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met en zonder stoel schaatsenrijden op een slootje bij de Harmonie, om daarna
hogerop te gaan naar de ijsbaan op de beek van het Huis ter Meer, op de vijvers van
landhuizen en op de trekgaten, o.a. de Badinrichting.
Op school deden vaste geestigheden de ronde, b.v. hard “Hé” in iemands oren
schreeuwen en tegelijk je vuist voor zijn ogen zwaaien, om dan verder te zingen “te
melk en kouwe thee”. Zo ook met “Zeg” en dan “je vader en moeder gedag”. En tegen
mij, plagerig: “Johan Reith, krijg de schijt, in alle eeuwigheid”. Toen de elektriciteit
ingang vond, kwam erbij: “met de elektriciteit”.
Al speelde ik veel, ik bewaar niet als herinnering dat ik een gelukkige, onbezorgde
jeugd heb gehad. Was dit omdat ik de kleinste van de klas was of op een na de kleinste
thuis? Ik geloof het niet, men deed niet rottig tegen me. Of omdat mijn vader driftig
kon worden en mij dan met zijn knie tegen mijn billen bewerkte? Ik was wel bang voor
hem, maar slechts nu en dan. Eerder voelde ik mij bedrukt omdat ik doordrenkt werd
met uit de godsdienstlessen voortspruitende angsten voor de doodzonden die ik
voortdurend bedreef en waarover ik in de tweewekelijkse biecht op zaterdagmiddag
niet kon praten. Zo was mijn eerste H. Communie, toen ik 8 jaar was, met angsten
omgeven en als ik daarna op de zondagen met de familie naar de communiebank ging,
liep ik weg vóór de kapelaan met de hostie bij mij kon komen. Ik werd misdienaar. Jo
Weerden, later dan ik gekomen, speelde onrechtmatig de baas. Kaarsen aansteken
met de lange kaarsenaansteker vond ik een temptatie, want ik zag niet scherp - ik
kreeg pas een bril toen ik 13 was - en ik meende dat alle mensen in de kerk volle
aandacht hadden voor mijn gestuntel. Ik was uiterst verlegen en kleurde bij het minste
hoogrood. Daarom vond ik het vreselijk met een wierookvat in de processie door de
kerk te lopen. Ik kon nog heel aardig blozen totdat collega Pompe zei dat veel
verlegenheid voortkomt uit trots en eigenwaan, uit angst een figuur te slaan. “Zo
belangrijk ben je niet dat ieder naar je kijkt. En wat dan nog, als je eens een onhandige
indruk maakt.” Pompe stond bij mij hoog aangeschreven, een man van groot formaat
en ik vond hem nog aardig ook. Als misdienaar ging ik “dienen” bij begrafenissen. In
een messing emmer het wijwater; die emmer gaf bij elke aanraking met de kwast
metaalachtig, erg klagende tonen.
Een heerlijke herinnering is gebleven: de geur van verkolend hoorn, als de
hoefsmid op de Kaatsbaan een roodgekleurd hoefijzer tegen de hoef drukte.
Ik had nu en dan hoofdpijn en ik was vrij dikwijls misselijk, maar niet méér dan
mijn broers. Ik vermoed dat het eten in die tijden soms bacteriologisch slecht was.
Geen frigidaire en nooit eten weggooien, dat is een slechte combinatie. Een
onverwachte schok was het onverdoofd uittrekken van een tand door dokter Venker.
Ernstige ziekten waren er toen niet in het gezin, behalve de tyfus bij Henk. Toen was
op elke paal van de gaslantarens een biljet geplakt: “Kookt uw melk en uw drinkwater”.
Heerlijk waren de zaterdagavonden. Obsessie van de biecht voorbij,
schoongewassen door mijn moeder in een zinken teil met warm water - hemd aan vers wittebrood van bakker Thiers eten, de “Roomsche Jeugd” lezen, over Pinokkio.
Om zeven uur einde, naar bed; ik sliep met Toon in een ijzeren ledikant in de alkoof.
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Bijzonder feestelijk waren de Kerstdagen, met drukte van gasten, ’s nachts half
drie wakker gemaakt door de klokken vlakbij, ontbijt na de nachtmis en spelletjes. Een
feest was ook de Goede Vrijdag, vakantiebegin met waterchocolade, margarine en jam
op het brood in plaats van boter en kaas. Middagmaal met Jan-in-de-zak of gort met
stroop.
Mij werd geleerd voor pastoor, kapelaans en zusters de pet af te zetten, zo ook
als ik de katholieke kerk voorbijging.
Als ik uit school thuiskwam, moest ik nu en dan aardappelen schillen, erwten of
bonen doppen, sperziebonen afhalen en breken, snijbonen door de molen draaien of
schoenen poetsen. Op zaterdagmiddag moest ik de tuin harken.
Onder het eten mochten we zitten, op vaste plaatsen, de “twee kleintjes” namelijk
Toon en ik aan de kop van de rechthoekige keukentafel, rechts van moe en links van
pa. We aten met de vork in de rechterhand, zwijgzaam en we moesten ons bord
leegeten. Voor en na het eten baden we in koor het Onze Vader en Weesgegroet. Des
avonds zaten we allen in de woonkamer om de ronde mahoniehouten uittrektafel, Pa
met de krant, Moe urenlang kleren verstellen en kousen stoppen, de kinderen bezig
met huiswerk, spelletjes of muziek maken. Als ik denk aan de frisse blauwe lucht boven
het dorp, dan hoor ik het luiden van de Angelus om twaalf en zeven uur, aan de
vleermuizen in de schemering en aan de stuntvliegerij - feuille morte; verticale cirkels
met de rug of de buik van de tweedekker naar de buitenkant van de cirkel - van onze
bewonderde dorpsgenoot sergeantvliegenier Piet van de Griendt, die dan een uur later
op zijn motor Maarssen binnen raasde en trots als een pauw in zijn vliegeniersuniform
door het dorp paradeerde.
Ik was kleiner dan de anderen in de zesde klas, dit weet ik zeker. Want als de klas
verplicht ging zwemmen in de Badinrichting (er werd geen zwemles gegeven), konden
de andere jongens staande in de pierenbak nog net ademhalen, maar ik moest mijn
hoofd boven water houden door mij vast te klampen aan de rand. Zo kreeg ik
watervrees die ik nooit ben kwijtgeraakt, ook niet toen ik vrij goed met schoolslag en
rugslag kon zwemmen.
In die tijd deed ik mijn Plechtige Heilige Communie, op 4.5.1913, een dag die geen
indrukken heeft achtergelaten. Toen ik de zesde klas had afgezeten, was ik met mijn
tien jaar te jong om elke dag naar de Muloschool in Utrecht te reizen. Zo bleef ik nog
een jaar bij meester Schurink zitten vervelen. Ter aanvulling kreeg ik samen met mijn
zus Marie privélessen in Frans en Duits van meester Kees (Miltenburg).
Drie jaren MULO
Ik werd 1 september 1913 opgenomen in de 7e klas van de Sint Bonifatius Muloschool
aan de Kromme Nieuwe Gracht, Utrecht, een school van de Fraters van Tilburg. Juist
in dat jaar was Oskamp een autobusdienst Maarssen-Utrecht begonnen. De bussen
rammelden, stonken, weigerden dikwijls te rijden, kortom ze waren een bron van groot
vermaak voor ons op het achterbalkon. Bovendien was de chauffeur Jan Vermaak een
vereerd geweldig zwemmer.
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Wat ik vanwege meester Schurink in mijn mars had, was zeker krap voor de 7e
klas, maar het experiment liep goed af. De fraters en leken-leraren deden hun werk
goed, ze leerden ons hard te werken. Terwijl ik maar enkele namen en gezichten van
mijn lagere school heb onthouden, kan ik de jongens van de 8e en 9e bijna allen, met
naam, gezicht, typische eigenschappen en achtergrond herinneren. Daar was Wicart,
van de schoenwinkel, die onder alle lessen bonbons at. En Remkes, niet zo pienter,
later eigenaar van een grote zaak in verplegingsartikelen. En Harry Broos, Brabander,
later nationaal kampioen in de 100 meter hardlopen met 10,4 seconden, en op de
MULO al de sterkste en snelste. Hij werd door de fraters verdacht van seksueel gedoe
met klasgenoten; de klas moest op een week retraite geleid door pater Innocentius,
die ieder uithoorde. Broos werd van school gestuurd. Ik zat naast Jan Engelman, van
de viswinkel op de Vismarkt, later de bekende dichter, ik moest hem nogal wat
voorzeggen als hij een beurt kreeg. Hij gaf een schoolkrant uit, die hij zelf bijna geheel
vulde met zijn verhalen, gedichten en gekleurde tekeningen. Het ging heerlijk geheim
omdat de leraren erin bespot werden. Je mocht de “krent” zoals hij zijn blad noemde,
tegen betaling van twee cent lezen. Voor zover ik weet, is deze eerste literaire
productie van Jan Engelman verloren gegaan.
Ik was klein voor mijn jaren, kerngezond, niet geweldig sterk, vurig voetballer.
Onvergetelijk zijn de wedstrijden op het schoolplein tijdens het overblijven en na vier
uur op het Vissersplein en Achter Sint Pieter. Eens “dreef” ik de bal vol trots tot vlak
voor het doel, de achtermuur van het Vissersplein. Toen ik opkeek, bleek het plein
leeg, behalve de agent vlak vóór mij.
In die jaren kreeg ik pianoles van meneer Meeuwese, Hugo de Grootstraat 6,
Utrecht, die ook organist was in onze Maarssense kerk. Ik vrees dat hij mij verkeerde
technieken leerde en bovendien had ik geen aanleg. Ik stopte bij elke fout, dit was wel
een uiting van perfectionisme. Overigens was studeren voor mij geen probleem, te
midden van de gesprekken ’s avonds in de huiskamer zat ik te leren, ik kreeg de habitus
me op één ding te concentreren.
Van de Eerste Wereldoorlog merkte ik wel een en ander. We kregen een Belgische
vluchtelinge van 12 jaar in huis, die in augustus 1914 uit Antwerpen was gevlucht. De
barbier van pa, Houssart, kon onder zijn werk in de keuken sterke verhalen vertellen
over de vlucht van de duizenden Antwerpenaren, die zoals hij zei “niets meer hadden
om hun schaamte te bedekken”. Wat dit precies betekende wist ik niet, daarom
onthield ik zijn woorden letterlijk. Maar ik rilde toen heerlijk voor ik de keuken werd
uitgestuurd.
Sommige levensmiddelen waren op de bon. De dikke zoete condensmelk werd
gedistribueerd, de pap daarvan was voor mij een lekkernij. Enkele malen kwamen
troepjes infanterie ’s avonds in het dorp voor inkwartiering; dan stonden de geweren
en ransels in een indrukwekkende rij op de Breedstraat. Inkwartiering van paardenvolk
was bepaald spannend. Eens kregen we een officier ingekwartierd die de volgende
morgen weer vertrok. Pa en moe vertelden, wit om de neus, dat er in zijn kamer des
nachts een duivels lawaai had geklonken en dat er afdrukken als van klauwen in het
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stof onder het kabinet te zien waren. En dat ze direct al hadden opgemerkt dat de
man een echt Mefisto-gezicht had.
Een enkele keer ging ik met een vrindje naar de bioscoop Vreeburg. De
avonturenfilms werden van commentaar voorzien door Louis Hartloper, een donkere
man met zwarte flambard-hoed op, die door het middenpad al declamerend op en
neer liep.
Op zondagavonden ging ik naar het patronaat, een samenkomst van katholieke
jongens in een zaaltje op de school. Eerst hield een kapelaan een toespraak en dan
kon men kaarten of biljarten. Ik vond er weinig aan. Heerlijk daarentegen waren de
zaterdagmiddagen als de patronaatsvoetbalclub op het grasland bij de Kantonsweg
voetbalde.
Sommige uren vond ik stierlijk vervelend, namelijk als ik mijn door mijn moeder
gedoseerde portie lectuur (Karl May, Paul d’Ivoi, Gustave Aimard) uit had of als moeder
ondanks de schemering uit zuinigheid niet de petroleumlamp wou aansteken. Lezen
mochten we dan niet meer, dat was ogenbederven.
In ons ouderlijk huis werd veel muziek gemaakt. Het fijnste was als vrienden van
Beb viool kwamen spelen, met pianobegeleiding van zus Riet. Als ik, naar bed
gebracht, die muziek beneden hoorde, was ik in de zevende hemel.
Drie HBS-jaren
De fraters stoomden me klaar voor de derde klas Hogere Burger School, en vonden
dat ik geen tijd moest geven aan het MULO-eindexamen. Hoewel ik vermoedelijk niet
op het gewenste niveau was en de aansluiting belabberd, werd ik toch in augustus
1916 in III HBS van het Ignatius-College van de Paters Jezuïeten, Hobbemakade,
Amsterdam geplaatst. Waarom zo ver weg? Mijn ouders hadden ongunstige ervaringen
opgedaan (welke weet ik niet) met de neutrale HBS in Utrecht, die Bernard had
bezocht. In Utrecht zou een R.K. middelbare school (Bonifatius) pas tien jaar later
worden gesticht.
Bezoeken van een school in Amsterdam was wel een opgave. ’s Morgens om zes
uur opstaan, pa maakte de kachel dan aan, om half zeven met mijn zware boekentas
langs een sluipweg over het terrein van hotel “De Harmonie” naar het treinstation,
ongeveer 15 minuten lopen, met nodige speling ter ere van de draaibrug over het
kanaal. In geval van tijdnood ging men met een roeibootje oversteken tussen twee
lange slepen door. Dan een uur boemelen Maarssen-Breukelen-NieuwersluisLoenen/Vreeland-Abcoude-Duivendrecht-Weesperpoort,
vervolgens
met
twee
tramlijnen naar de Hobbemakade. Ik arriveerde altijd te laat in de klas en moest ’s
middags altijd vroeger weg, omdat er in die oorlogsjaren weinig treinen reden. Zo had
ik geen contact met klasgenoten buiten de school. Ik voelde me er ook buiten staan
door mijn dorpse kleding, afdragertjes, kleren gemaakt door een dorpskleermaker uit
kleren van grotere broers, gerepareerde kniebroeken, veel gestopte grove kousen. Ik
herinner mij de jongens van mijn klas heel goed, hoewel ik ze na het eindexamen nooit
meer heb ontmoet behalve Ko Reesink die in Bandung hoogleraar in de fysica was.
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We maakten in de klas weinig heibel, er was straffe discipline, de speciale
strafpater was gevreesd. De school was, meen ik, toen nogal beroemd. In elk geval
heb ik nog bewondering voor de kwaliteiten van de lessen in de natuurkunde van pater
Stein (later directeur van de Vaticaanse Sterrenwacht), in de chemie van Dr. Michels
(later hoogleraar in de hogedrukfysica in Amsterdam), in het Frans van pater Van der
Scheer, in het Engels van pater Vriend en in het Nederlands van pater Schmedding.
Dankzij hun goede werk was ik tegen Kerstmis ongeveer de beste van de 3e klas.
Evenmin als op de lagere school en de MULO werden we beziggehouden met
onderwerpen als levensnormen, goede manieren, sociaal gedrag of
maatschappijstructuren. Nee, we moesten feitelijke kennis absorberen, het waren
intellectualistische opleidingen. Als er over bedoelde zaken ooit werd gesproken, dan
gebeurde dit zo onopvallend dat ik me zelfs niet één voorbeeld kan herinneren. De
godsdienstles paste in dit kader: niet stichtend, niet hartverwarmend, docerend de
pure godsdienstleer.
Het meeste leerwerk deed ik in de trein en het schriftelijke huiswerk in de
huiskamer. Ik las graag, volgde ook in dit opzicht de raad van de paters, las in vertaling
Dickens en Walter Scott, later in de originele taal Soll und Haben en Cyrano de
Bergerac. Pater van de Scheer wilde me strikken voor de Maria congregatie op de
woensdagmiddagen. Ik verdacht sommige jongens ervan dat zij meededen om een
beter cijfer voor Frans te krijgen. Ik wou niet meedoen, hoewel daarvoor nog een
andere reden was. Ik wandelde op de vrije middag graag door Amsterdam, ging dan
wel eens naar de bioscoop of zat te lezen in een park. Dit waren mijn geheime gangen:
ik ging met vrindjes naar een bioscoop op de Nieuwendijk omdat daar Boris Lensky in
de pauzes zo wonderschoon viool speelde. Of ik kocht de verboden lectuur Buffalo Bill,
Nick Carter, Raffles De Gentleman Inbreker, voor een kwartje, op krantenpapier
gedrukt, en die gooide ik in de sloot langs de Stationsweg.
Een beangstigende tijd was de griepperiode van 1918; ieder voelde zich bedreigd.
Slachtoffers in mijn omgeving waren Walter Wucherpfennig uit mijn klas, mijn
gymnastiekleraar Fiddeleer en onze bakker Thiers.
Pastoor Ariëns strikte mij voor de jeugdafdeling van het Kruisverbond tegen
drankmisbruik, ik meen dat hij mij voorzitter maakte. Hij wilde dat er voorgelezen werd
uit het boek “Koning Alcohol”. Naar mijn herinnering haalden de bijeenkomsten weinig
uit. Pastoor Ariëns droeg mij ook de zorg op voor een rek met lectuur op geloofsgebied
in het kerkportaal, dat o.a. boekjes van het Geert Grote Genootschap (GGG-serie) à
25 cent bevatte. Er waren maar weinig kopers.
Ik begon te ervaren dat de bewoners van Maarssen en Maarsseveen door hoge
muren van elkaar gescheiden waren. Door geloofsverschil: Katholiek, Protestant
Hervormd, Gereformeerd, Joods, Protestantenbond. Door verschillen in welstand: de
armsten (dagloners, boerenarbeiders, knechts), de middenstanders (winkeliers, kleine
ambtenaren), de betere vrije beroepen (notaris, dokter, burgemeester, geestelijke),
de adel. Door de plaats van de woning: dorpelingen, boeren, bewoners van villa’s en
landhuizen. Men kan zich voorstellen dat mijn vader, R.K.-dorpeling en middenstander,
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nerveus en ontredderd was als de protestantse jonkheer Kees van Voorst van Beest
van zijn landgoed Herteveld afdaalde om persoonlijk bij zijn loodgieter de jaarrekening
(na een lange wachttijd) te komen betalen. Men kan zich ook voorstellen dat ik vriendje
moest zijn met Marinus Eglem, de enige katholieke jongen van mijn leeftijd uit een
middenstandsgezin in de dorpskern. Deze vriendschap werd geen succes.
In de grote vakanties werd ik uitbesteed bij families: eerst bij de smid Bruinen in
Lisse, later bij Piet Meulemeester in Zwolle (beide verre familierelaties van moe) en bij
tante Hanna Reith in Neede.
Het heerlijkste uur van elke HBS-dag was het middaguur. De overblijvers mochten
niet van het terrein af. Na het eten van het meegebrachte pakje brood met een glas
warme melk van de pater-prefect stormden we de “cour” op om een tamelijk regulair
wedstrijdje voetbal te spelen, zij het dan met een kleinere leren bal, een “eentje”. Die
ging soms door een ruit van een klaslokaal of van het patershuis. In 1918 werd ik in
het HBS-elftal gekozen, dat tegen het Gym-elftal zou uitkomen, een jaarlijkse
sporthappening op een echt voetbalveld. Moe verbood mij mee te spelen, ik denk
omdat ze bang was dat ik mijn schoenen zou ruïneren. Zo stond ik dus langs de lijn.
Vlak voor de wedstrijd moest beginnen, kwam pater Vriend op mij af en zei dat ik
moest meespelen ook al mocht ik niet van thuis en hij beloofde mij een sigaar. Ik nam
mijn plaats in de voorhoede in en vond een echt voetbalveld duizelingwekkend groot.
Met stom geluk gaf ik tijdens een scrabble dicht bij het Gym-doel de bal een oplawaai
die langs vele benen door het doel ging en, omdat er geen netten waren, ongelooflijk
ver weg in een weiland belandde. Dit zijn de grootse momenten in een leven.
In de Vondelstraat, niet ver van de Hobbemakade, maar veilig gescheiden door
het Vondelpark, stond de RK Meisjes-HBS. Het park was volgens verhalen en
toespelingen een ontmoetingsplaats, vooral als er sneeuw lag. Als overblijver bleef ik
er koud van.
De goede paters Jezuïeten vonden het nodig de ijver aan te moedigen door een
competitiegeest te kweken die de tegenwoordige pedagogen zou doen rillen. Zij gaven
een serie schriftelijke repetities begin december en in maart. Op de dag voor het begin
van de Kerst- en de Paasvakantie moesten alle leerlingen in de grote toneelzaal, de
aula, samenkomen. Op het podium verschenen de Rector, de directeur van de HBS,
pater Schmedding en nog een aantal paters. Pater Van der Scheer ging dan, te
beginnen met de eerste klas, oplezen wie er voor elk vak in de repetitie nummer een
en nummer twee was. Als dit voor enkele vakken was voorgelezen, riep hij “accedans”
en dan mochten de winnaars een rood (nr. 1) of zwart (nr. 2) briefje op het podium
in ontvangst nemen. Nu wilde het toeval dat in mijn klas twee nette ijverige knaapjes
zaten, Rikus Kemme en Johan Reith, die elk ongeveer de helft van alle briefjes
behaalden zodat de rest van de klas vrijwel steeds achter het net viste. Dit was rottig
voor die rest gedurende drie jaren. Een gevoel van medeleven was Rikus en mij niet
gegeven, wat wil je, we waren beide geïnteresseerd en we begrepen en onthielden
alles spelenderwijs en het kwam niet in ons op moedwillig fouten in repetities neer te
schrijven.
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Kort voor het eindexamen riep pater Schmedding elke jongen van de klas naar zijn
kamer voor seksuele “voorlichting”. Teruggekomen van die les deed ieder er spottend
en hautain over, niets nieuws. Nou, althans aan mij vertelde hij wel nieuws, want thuis
was dit onderwerp volkomen taboe. Het begrip seksuele “opvoeding” was in die jaren
onbekend.
In april 1919, nog zestien jaar oud, deed ik mijn schriftelijk eindexamen. Om het
mondeling examen rustig te kunnen afleggen werd ik ingekwartierd bij de zeer
vriendelijke en rijke familie Kleene, sigarenwinkelier aan de Nieuwendijk, niet ver van
de Dam. Jan Kleene, die later Benedictijn in Oosterhout zou worden, zat in mijn klas.
De school was zo opperbest (of selecteerden de paters zo streng bij de overgangen?)
dat we allen slaagden, op 23 juli 1919 (Bijlage 1). Vermoeid kwam ik van de uitslag
thuis, juist toen enige broers en de zusjes zich opmaakten naar Utrecht te fietsen om
naar de “revue van Buziau” te gaan kijken. Moe zei: je mag mee, of blijf je liever thuis
dan krijg je een bord warme vanillevla. Ik koos de vla.
Ik had nooit ruzie met Rikus Kemme, hoewel we in elkaars vaarwater zaten bij het
behalen van de briefjes. Ik was met iedere klasgenoot goede maatjes maar had met
geen een bijzondere vriendschap of serieus contact. Hoe dan ook, na het eindexamen
stelde Rikus voor per Zuiderzee-boot van Amsterdam naar Lemmer te reizen, de fietsen
mee op de boot. Zijn vader, een rentenierende rijke vervener, woonde in Lemmer.
Omdat ik mijn voornaam Johan in die maanden afschuwelijk vond, stelde ik mij overal
voor als “Frans”, ook in Lemmer. Toen vader Kemme het verschil in namen ontdekte,
bleven hij en zijn vrouw mij dagenlang wantrouwend aanzien. We fietsten door het
Gaasterland en zeilden met een schuit vol Slotense meisjes over de meren. Ik werd
verliefd op Anna Visser, boerendochter in Sloten, nicht van Rikus. We fietsten naar
Neede om van mijn kant mijn nichtjes te showen. Rikus werd verliefd op Rika Reith,
dochter van mijn oom Jan. Na deze reis had ik weinig contact meer met Rikus. Hij
bleef trouw aan Rika en trouwde haar zeven jaar later, na zijn artsexamen. Mijn
moeder kwam er al gauw achter dat ik met Anna Visser correspondeerde en ze besliste
dat ik daarmee moest ophouden omdat ik niets te bieden had.
In die HBS-jaren en ook nog als student werkte ik vrij veel in de winkel, verkocht
spijkers en pannen, pakte de kisten met nieuwe artikelen uit en hield het prijzenboek
bij.
Het zal in de wintermaanden 1917-18 geweest zijn dat zus Marie in een pianotrio
meespeelde. Een celliste (die ik erg interessant vond) en een violiste van het
Conservatorium van Amsterdam speelden met Marie in Breukelen en in Maarssen het
pianotrio in G-dur van Joseph Haydn. Ik maakte een repetitie en de uitvoeringen mee
en kende het onvergetelijke stuk muziek noot voor noot. Een jaar daarna kwam het
Dresdener Trio in De Harmonie in Maarssen spelen. Ik herinner mij daarvan alleen dat
Marie een blauwzijden strikje voor mij gemaakt had en dat ik dit telkens in de zaal
verloor. Ik raapte het steeds op ongedwongen wijze op, maar het strikje vernietigde
de avond.
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Student in de scheikunde september 1919 tot 29 mei 1922
Waarom wilde ik gaan studeren? Ik verwachtte, ik vond het vanzelfsprekend, dat
academische opleiding mij een wijdere leefruimte en betere werkmogelijkheid zou
brengen en dat de studietijd heel interessant zou zijn. Misschien ook wel omdat ik
mezelf toen nog niet kon voorstellen in een baantje maar best als een student. Welke
studierichting zou ik kiezen? Bij het eindexamen had ik voor alle vakken behalve Duits
hoge cijfers behaald, dus daarin zat geen aanwijzing. Ik liet de studieprogramma’s van
Rotterdam, Delft en Utrecht toezenden, die me uiteraard niet verder brachten. Toen
zei mijn moeder: “dan ga je maar in Utrecht studeren, dan kun je daarheen op de
fiets”. Dat was dus gesetteld, geen accountant, geen ingenieur, iets in Utrecht. Pastoor
Ariëns, toevallig(?) op bezoek, hakte de knoop door: “ga chemie studeren, chemie is
het vak van de toekomst”. Was dit een ongeschikte manier, al te “haphazard”, om een
belangrijke keuze te maken? Achteraf zeg ik dat zo'n keuze meestal steunt op
voorkeuren die de diepere inhoud (die je nog verborgen is) niet raken, terwijl
bovendien je succes veel meer bepaald wordt door je karakter en toevalsfactoren die
je niet in de hand hebt.
In september 1919 liet ik me inschrijven. De jaargang 1919 telde 22 chemiestudenten, waaronder 3 meisjes. Nog nooit waren er zovelen opgekomen. Dit wilde
men toeschrijven aan de wet-Limburg van 1917, die ook voor HBS’ers de gelegenheid
openstelde universitaire graden in de geneeskunde en in de faculteit der
natuurwetenschappen te behalen.
We trapten colleges en practica bij Prof. Van Romburgh (organische chemie), Prof.
Cohen (fysische chemie), Dr. Strengers (anorganische chemie), Prof. Ornstein en Dr.
Mol (fysica) en Prof. Went (plantkunde). Terugziend taxeer ik ze als goede tot
uitstekende docenten. De assistenten in hun practica daarentegen maakten er weinig
van, ze lieten je maar aanmodderen, bovendien was het instrumentarium gebrekkig
en schaars hetgeen enorm tijdverlies meebracht.
Ernst Cohen presteerde het (1923), het bestuur van de International Union of Pure
and Applied Chemistry zover te krijgen dat het de Duitse chemici die naar aanleiding
van de Eerste Wereldoorlog waren uitgestoten, weer toeliet. Een vredestichtende
bemoeienis! Toen in de Tweede Wereldoorlog Ernst Cohen zich als jood bedreigd ging
voelen, wist hij een beschermende brief met de Blauwe Adelaar erop te verkrijgen,
waarin het NAZI-regiem verklaarde dat hij om zijn bijzondere verdiensten voor de
Duitse zaak gespaard moest worden. In 1943 werd hij door SS’ers uit zijn woning in
Utrecht gesleept, waarna niemand meer iets van hem heeft vernomen.
Er was geen geld thuis beschikbaar om lid te kunnen worden van de RK
Studentenvereniging Veritas. Of vonden mijn ouders mij te jong voor het zo gevaarlijke
studentenleven? Mijn latere lidmaatschap als tweedejaars haalde weinig uit, alle clubs
en vriendschappen lagen vast, ik kwam er als fietsstudent niet goed tussen. Veritas
was toen trouwens in een dieptepunt, het had geen eigen gebouw, men vergaderde
en hield sociëteit tweemaal per week in een gehuurd zaaltje van Maison Heerink.
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In mijn jaargroep chemici zaten talenten en kneusjes. De Brabantse groep
(MÜhlstaff, Claessens Hermans) was zwak. In de kopgroep werd trouw gewerkt en
ieder was benieuwd wie het eerst het kandidaatsexamen zou halen. Het werd als volgt:
1) L. P. Edel (einde van het tweede jaar), 2) Koolhaas, 3) Haagen Smit, 4) Veldhuizen,
5) Janssen, 6) Reith.
Edel kwam na een vakantie uit Nuenen terug, getrouwd met een danseresje, dat
hem veel zorgen baarde; hij bracht het niet verder dan een baantje bij de
Linoleumfabriek Krommenie en een boek ”Mengen en roeren”. Ik was goed met hem
bevriend, ik kwam bij hem thuis in Culemborg en na zijn huwelijk bij het tweetal in
Utrecht, waar hij mij vioollessen gaf.
Koolhaas ging naar Nederlands-Indië en kwam tot een hoge post in het Ministerie
van Landbouw in Batavia, Haagen Smit werd hoogleraar in de organische chemie in
de University of California in Pasadena; hij stuurde me in 1945 een pakket voedsel; hij
was beroemd om zijn herkennen van vervuilende stoffen in de atmosfeer door zijn
sterk ontwikkelde reukvermogen en zijn laboratoriumonderzoek van stadslucht.
Veldhuizen werd scheikundige bij de Oranje Brouwerij te Rotterdam en directeur van
het Ned. Bier Research Laboratorium. Janssen werd een eiwitchemicus van naam.
Ik repeteerde nu en dan met A.P. du Prée (ooit afgestudeerd?) en met van
Stijgeren, geen sterren.
In 1920 arriveerde er een nog grotere jaargang chemici, o.a. Jan Verlinden die
een groot vriend van me werd. Hij was bij de bruiloft van mijn zus Marie en stal de
show met zijn voordracht. Tot die jaargang behoorde ook Van Veen die internationale
faam kreeg als biochemicus in Ned. Indië (djengkolzuur) en voedingsexpert in de FAORome werd. Ook Paul Julien, met zijn meisjesachtige fijne maniertjes, waarmee hij de
plaagzucht opwekte van Haagen Smit, die quasi een boksgevecht met hem
organiseerde; het dreigend gewuif met de bokshandschoenen tijdens het practicum
van Strengers was heerlijk. Dezelfde Paul Julien zou later aan het hoofd van veertig
negerdragers de tropische bossen van midden Afrika bereizen om de Pygmeeën te
bestuderen.
Als eerstejaars student ontsnapte ik met kunst en vliegwerk aan de strenge regels
van mijn ouders. Mijn eerste grote liefde was Jo Koelman, een dochter van de
kleermaker, met wie ik durfde te gaan fietsen en zelfs een keer naar de opera (Mignon)
ging. Zij was protestant, en het geloofsverschil gaf mij, scrupulent als ik was, veel
nadenken, ik zag geen toekomst voor ons samen en brak de relatie af. Deze grote
liefde is mij onvergetelijk, alles ging erg pril, ik durfde haar nauwelijks aan te raken,
laat staan te kussen.
Ik bezocht in mijn eerste studiejaar al vrijwel alle volksconcerten van het Utrechts
Stedelijk Orkest, à raison van een kwartje. De dirigent Evert Cornelis en de eerste
violist Francis Koene stonden bij ieder hoog aangeschreven. Ik was overgevoelig voor
muziek, ik dacht door de grond te zakken toen het beginkoor van de Mattheuspassion
werd ingezet.
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Met een paar vrindjes uit Maarssen gingen we naar het toneelstuk De Spaanse
Vlieg in de Utrechtse Schouwburg kijken. We hadden veel plezier, maar dit verging ons
toen de betrokken families er schande van spraken dat we naar zo’n onzedelijk stuk
durfden te gaan en ik was de belhamel.
In 1922 begon de Filmliga in de Vreeburg-bioscoop onder leiding van Ir. S. van
Ravestein avant-garde films te draaien. Ik was in het gezelschap van een stel
Bilthovense vrinden, Piet Lautenslager (toen redacteur van het Humoristisch
Weekblad), Nelissen (uitgever van dit blad) en Wim Poelmann (liftenbouwer). Ik was
een bewonderaar van Eisenstein en andere Russen, van surrealistische Franse films,
Nosferatu, Pabst en ga zo maar door.
Mijn jaargenoot Velthuizen uit Nieuwersluis loodste mij in een op zaterdagen
spelende voetbalclub “De Vechtstreek”, het waren meest studenten. We speelden op
een terrein van het landgoed “Over Holland”, waar de Doude van Troostwijk’s
woonden, twee zoons speelden mee. Toen moe meende dat ik te fanatiek voor het
voetballen geworden was, raadde ze aan op te houden. En zo geschiedde. Ik ging
daarop tennissen in een Maarssens clubje op de baan achter de Harmonie.
In die tijd ontwaakte mijn reislust: 1921 met pa en Henk naar Lünen, Ahrdal,
Heidelberg en Baden. In de ontbijtzaal van ons hotel viel een raam 1x2 meter met dik
glas uit de lichtkooi met donderend lawaai op de tafel naast ons die niet bezet was.
We kwamen met de schrik vrij. In 1922 met Piet, Eef Sluyters, Piet Waardijk, Niek
Hoefsloot en Wim Mulder naar Maria Laach, Kochem, Heidelberg, en in 1923 met pa
en moe naar Heerlen en Aken.
In de grote vakanties logeerde ik bij Piet Meulemeester in Zwolle. Piet Sr., Jo, Jan,
Piet Jr., Iet en ik, dikwijls met nog andere gasten, fietsten door Overijssel en
Gelderland, bekeken landgoederen, bomen, planten en dieren, waarvan Piet Sr.
adembenemend veel afwist. Het belangrijkste voor mij was dat ik de levensstijl van
een welgestelde, zeer beschaafde familie leerde kennen. Ze herbergden een
Hongaarse vluchtelinge Elly Nemeth die ons leerde bruin aardewerk met Oost-Indische
inkt te beschilderen. Zij trouwde later met een rijkaard die zijn geld opmaakte en haar
arm achterliet. Ze sleept nu een naar bestaan voort in Budapest.
Mijn praktisch werk was bron van zorg en voldoening. Bij Strengers was de
prestatie in de kwalitatieve anorganische chemie zwak. Zijn kreten “kop uit de
zuurkast” vond ik vervelend (kon ik niet scherp genoeg zien?). Hij zei eens: “je zal
nooit een goed chemicus worden”. Het kwantitatief anorganisch werk ging echter
goed, organische preparaten redelijk, organische kwantitatieve analyse, onder leiding
van assistent Edel, ongelooflijk goed, zei veel later de assistent Huyser tegen me onder
het voetballen. De fysisch-chemische bepalingen, bij Cohen, vond ik fijn en 't ging best.
Toen de practica achter de rug waren, ging ik systematisch thuis studeren. De
streefdatum voor elk tentamen stelde ik vast en het aantal beschikbare studiedagen
daarvoor, 2/3 aantal dagen voor eerste lezing van de stof (dus x blz. per dag) en 1/3
aantal dagen voor memoriseren. In de tentamens wist ik het zo wel te vertellen en ik
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slaagde 29.5.1922 voor het kandidaatsexamen Chemie met botanie en mineralogie
(Bijlage 2).
Spoedig daarop kwam Piet Meulemeester Sr. mij in Utrecht gelukwensen. We
praatten uren in de lunchroom “van Angeren” in de Viesstraat. Hij overtuigde me dat
ik wijs deed met om te zwaaien naar de farmacie, dan kreeg ik meer mogelijkheden in
diverse banen. Kort daarop bezocht ik de twee hoogleraren in de farmacie, Schoorl en
De Graaff, om de aansluiting van de studies af te spreken.
Studie in de farmacie september 1922 tot begin 1927
Met ongewone belangstelling werd ik begroet in de kring van de, in hoofdzaak
vrouwelijke, kandidaten farmacie. Alle colleges en practica, onder leiding van Schoorl
en De Graaff, vonden plaats in het Farmaceutisch laboratorium, Catharijnesingel 60,
Utrecht en de farmaceutische kandidaten werkten er dus in dagelijks contact. Zij
hadden hun eigen studentenvereniging “Unitas Pharmaceuticorum” met veel
vergaderingen en excursies. Maar omdat ik een leraarsbaan had (waarover later meer)
was mij niet gegeven om van die omgang en gezelligheid veel te profiteren. Zo werd
ik een wat hybridische figuur: in het chemische milieu beschouwde men mij als een
afvallige en in de farmaceutische kring als de chemicus die zo nu en dan kwam
opdagen, zag en overwon.
Ik deed mijn doctoraalexamen farmacie met bijvak scheikunde in juni 1925 en mijn
apothekersexamen 2e deel op 11.1.1927. Ik had dus 7 1/2 jaar universitaire studie
achter de rug, 23/4 voor kandidaats, 3 jaar voor doctoraal en 13/4 voor de praktische
apothekersexamens (Bijlage 3).
In 1931 maakte ik een avontuurlijke vakantiereis met Piet Sijmons (vriend van Jo
Douwes) naar Parijs en Nice. Dat die reis op Piet een onuitwisbare indruk heeft
gemaakt, begreep ik toen ik op 4.2.1981 bij zijn begrafenis aanwezig was. Zijn dochter
Iet (apotheker) vertelde me dat hij zijn kinderen dikwijls van die reis vertelde en dat
hij het verhaal had van het stokbrood…. Ik viel toen Iet in de rede en vervolgde “dat
ons zo goed smaakte, dat we de kelner vroegen: encore un mètre”.
Leraar te Eindhoven schooljaren 1922/23 en 1925/26
Na mijn kandidaatsexamen wilde ik op een kamer in Utrecht gaan wonen, om
zelfstandig te zijn. Mijn ouders vonden dat ik dit dan maar zelf moest betalen; ze waren
inderdaad niet zo kapitaalkrachtig. Het was in die jaren niet moeilijk een benoeming
tot leraar te krijgen wegens een tekort aan bevoegde academici. Ik verhuurde mij voor
een leraarsbaan, hoewel ik onbevoegd en minderjarig was, 1 september 1922 te
beginnen, bij “Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant” (OMO), een stichting
onder leiding van de Vondel-kenner Dr. Moller, die scholen in Brabant opzette (Bijlage
4). Ik werkte daar 21/2 dag (ma, di en wo) totaal 18 uur, op pensioengrondslag F. 3360
per jaar, netto 253 per maand, voor die tijd een royaal maandgeld. Het was mijn eerst
verdiende geld. Van de onbevoegdheid werd vlot gedispenseerd.
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Ik zou scheikunde en warenkennis geven aan de 4e en 5e van de hogere
Handelsschool van het St Joris College, scheikunde aan 4e van het St Catharina
Meisjeslyceum, en biologie aan 2e, 3e, 4e en 5e HBS St Joris College. De leraar van
Gils, een fysicus, die tot dan toe deze lessen had gegeven, wilde graag deze taken aan
mij overdragen, waarbij hij dan zelf de scheikunde in HBS en Gymnasium B zou
behouden. In mijn onervarenheid aanvaarde ik zijn voorstel zodat ik de vervelendste
en voor mij erg moeilijke taken kreeg. Wat wist ik van dierkunde, van warenkennis,
van de Nederlandse flora? Ik moest dus alle avonden en weekeindes hard studeren.
Gelukkig kreeg ik wel de interesse van de jongens en meisjes en daardoor voldoende
aandacht en orde, behalve in de ruim 30 jongens tellende HBS 2 waar ik onrustige
uurtjes meemaakte. Ik had in die tijd wel eens maagpijn die ik na de schooltijd
wegwerkte door beschuiten te eten.
Ik was toen minderjarig. Toen ik in het postkantoor een girorekening op mijn naam
wilde openen, zei de lokettist dat ik mijn vader om toestemming moest vragen.
De genoemde scholen waren voorlopig ondergebracht in een blok kleine
woonhuizen, zeer ongeschikt, het was een ongeordend schoolbedrijf met veel
vrijheden, onder de niet zo straffe leiding van rector Van den Donk.
Er werkten meer erg jonge leraren, verschillende onbevoegd. Ik ondervond veel
gezelligheid met een club, waarin Pietje Janssens (Grieks, later directeur Gym
Maastricht), Jo Bongenaar (fysica, na weinige jaren overleden) , Xavier Wolters (Latijn,
later directeur St Catharina Lyceum) , Gerrit Ackcet (wiskunde, bleef leraar) , Leo
Venmans (Latijn, ontslagen wegens vrijen met leerlinge, kwam nooit tot het
kandidaatsexamen, kocht volgens een verhaal een examenbul van een USA
universiteit, kreeg een baantje bij een ministerie en stierf jong), Cor Zoetmulder
(Grieks, uit het oog verloren), Jacques Zwijsen (tekenen, indrukwekkend pianist). We
gingen veel bieren in het buitencafé Eikenburg, noemden ons De Kavalieren, van
Ekeby, liepen met veel misbaar door Eindhoven met grote wandelstokken en gingen
naar de nachtegalen luisteren. Samen met Xavier woonde ik op Aalsterweg 6; het
winkelhuisje bestaat niet meer.
Het is een groot deel van mijn leven mijn lot geweest dat ik twee banen tegelijk
moest behartigen. De combinatie leraarsbaan + studie voor doctoraal farmacie bleek
mij op de duur te zwaar en ik moest daar af. Ik kon b.v. de practica in de analytische
scheikunde en in de farmacognosie onvoldoende volgen. Ik ging overleggen met Dr.
Moller. Hij was vol begrip, verschafte mij studieverlof voor twee jaar met doorbetaling
van het salaris als lening, met de afspraak dat ik 1 september 1925 weer als leraar bij
OMO zou gaan werken.
Na mijn doctoraalexamen farmacie met bijvak scheikunde met het oog op de
lesbevoegdheid in juni 1925 begon ik dus met september 1925 weer dapper
scheikundelessen te geven in Eindhoven. Salaris F. 2956 per jaar voor 26 uren (Bijlage
5). Inmiddels was het nieuwe gebouw voor beide middelbare scholen in Den Elzent
klaargekomen. Ik vond er enige van de oude vrienden terug, bovendien werd ik
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bevriend met Gerard Knuvelder (neerlandicus) en Jo Douwes (Latijn, volgens een
verhaal kwam hij nooit tot een kandidaatsexamen)
Na het schooljaar 25/26 kon ik geen uitstel van de militaire dienst meer krijgen en
moest ik 4 oktober 1926 in dienst. In de tijdelijke vacature werd Eed Noyons benoemd,
voorlopig voor een jaar (dezelfde die later hoogleraar in de biochemie in Nijmegen zou
worden, veel deed voor de ontwikkeling van de katholieke universiteit, maar helaas
jong aan artritis zou sterven). Ik verloor een goed vriend aan hem. Toen kwam er een
complicatie: op 18 oktober 1926 werd ik wegens zwakke ogen afgekeurd. Heb ik
daaraan meegewerkt? Als ik onzeker was van een letter op het testbord, zei ik dat ik
deze niet goed kon zien. Mijn visie werd geschat op 3/4 en dit oordeel was niet ver
mis, want ik zag toen al duidelijk minder dan mijn leeftijdgenoten. OMO zat dus nu
met twee leraren voor dezelfde functie. Ik zag direct de oplossing. Immers, ik was in
september 1925 en nog meer in september 1926 danig geschrokken van de ervaring,
de leerstof evenals een jaar tevoren te moeten voorkauwen. Ik zag er voor mij geen
toekomst in. Voor de derde maal ging ik met Dr. Moller overleggen. Hij wilde mij graag
behouden, maar wilde mij nergens toe dwingen. Zo werd het mijn afscheid van het
middelbaar onderwijs. Ik sprak af dat ik de OMO-lening in drie termijnen van F. 1360
zou afbetalen en zo is het ook gebeurd. Mijn vader moest garant staan (Bijlage 6).
Mijn moeder was onthutst dat ik zo'n mooie vaste baan weggooide.
Tot mijn leerlingen scheikunde behoorden A.C. Scheffer, later hoogleraar
bodemchemie in Wageningen, en Annie Terreuve, die later roem zou vergaren door
haar meningsverschil met de bisschop en door haar psychologische theorieën over de
bevestiging.
Scheikundige bij de Strumacommissie en apotheker in Culemborg
Direct na mijn afstuderen raadde Prof. Schoorl mij aan te solliciteren naar een baantje
als scheikundige bij de pas ontstane Chemisch-Hydrologische Strumacommissie om
micro-jodium-bepalingen uit te voeren. Hij zei dat dit een goede entrée kon worden
voor een wetenschappelijke loopbaan. Ik begon 17.1.1927. Ik kreeg een lokaal
toegewezen in het Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid, Sterrenbos 1,
Utrecht. Het was een ellendig lokaal in de kelder, weinig licht, nooit zon, laag plafond,
de raampjes aan de ene kant zagen uit op de voeten en het trottoir, aan de andere
kant op hondenhokken en loopruimtes voor de proefdieren, bezaaid met hondenpoep
dat elke morgen werd weggespoten onder ontwikkeling van stank. Ik vluchtte graag
naar boven en sloot vriendschap met chemici, artsen en dierartsen.
Ik ontwikkelde methoden, in navolging van Von Fellenberg en anderen, voor het
bepalen van sporen jood in drinkwater, levensmiddelen en bodemmonsters en
onderzocht daarmee grote aantallen monsters, samen met twee analisten. De
resultaten leverden een verklaring op voor het optreden van krop in Nederland en
leverde mij persoonlijk een serie publicaties en een promotie op 3.7.1929. Titel: De
micro-jodiumbepaling in natuurlijke grondstoffen. Promotor was Prof. Schoorl, die pas
zag waarom het ging toen hij het gehele handschrift afgerond thuiskreeg (Bijlage 7).
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Einde 1929 waren de analyses in hoofdzaak klaar en ik begon het eindrapport van
de commissie te schrijven, althans het chemische deel. Het trok mij aan, naast die
schrijverij een apotheekbedrijf mee te maken. Ik werd provisor in de Apotheek Ausems
in Culemborg. De apotheker Ausems was overleden en de eigenaar was zijn broer de
kruidenier geworden. In de praktijk werd de zaak gedreven door zijn dochter Go, een
erg goede apothekersassistente. Einde oktober 1931 eindigden mijn verband met de
Strumacommissie en met de apotheek Ausems (Bijlage 8).
In de zomer van 1933 was er een Internationaal Struma-Congres in Bern, waar ik
een voordracht hield (mijn eerste internationale) over mijn werk inzake het verband
tussen struma-frequenties in diverse Nederlandse gebieden en het gehalte aan jood in
drinkwater, bodem en levensmiddelen. Toen ik werd opgeroepen om te spreken, was
ik aan het sightseeën in Bern, maar ik mocht mijn verhaal de volgende dag houden.
Het was wel allemaal beginnelingenwerk. Na het congres reisde ik door naar Budapest.
Scheikundige bij het Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid, met
een intermezzo bij een farmaceutische groothandel
Aansluitend op mijn afscheid van de Strumacommissie en de “jodiumvrije afdeling” in
de kelder van het Centraal Laboratorium werd ik per 1.11.1931 benoemd tot
“scheikundige bij de Chemisch-Farmaceutische Afdeling” van dit Centraal Laboratorium
(Bijlage 9, 10). Dit betekende, ook symbolisch, omhoog uit de kelder naar de ruime
zonnige werkzaal gelijkvloers. De directeur van het C.L., de chemicus Dr. P.A.
Meerburg, was tegelijk Hoofd van genoemde afdeling. Mijn salaris werd F. 3880 per
jaar. In het gebouw heerste een ruziesfeer. De medici vonden onjuist dat een chemicus
algemeen directeur was. Een andere bron van onmin was dat Prof. Aldershoff met
zijn Serologisch Instituut de gehele bovenverdieping in beslag nam. De spanningen
kwamen in 1933 tot een uitbarsting: Aldershoff vloog Bijl naar de keel en naar ik meen
ging Meerburg ook met een topfiguur op de vuist. Het werd er ellendig werken.
Wegens de economische crisis was mijn eerste benoeming slechts voor een jaar,
1 november 1931 tot 31 oktober 1932. Daarna volgden vier benoemingen voor telkens
drie maanden, op een salaris van F. 4074. Toen de volgende herbenoeming niet vóór
1 november, maar pas op 6 november 1933 afkwam en slechts voor twee maanden,
liep de gal bij mij over. Ik nam ontslag en verliet het slagveld per 31 december 1933.
Per 1 januari 1934 werkte ik bij de Farmaceutische Groothandel Schmalz-Werlich,
een handel in drogerijen en chemicaliën te Amsterdam met een filiaal in Haarlem, die
aan apotheken maar meer aan drogisterijen leverde. Ik moest monsters van
chemicaliën en drogerijen onderzoeken op kwaliteit, erg moeilijk. De directeur Vermeer
leerde me veel, ook borrels drinken en kroegtochten. Als we een kroeg binnen traden,
begon het orkest onmiddellijk het lied “Aspirine voor je tenen” te spelen. Het werk en
het milieu bevielen me niet. Wat wel plezierig was: ik liet mijn vriend Willem Maas,
architect, een hypermodern laboratorium ontwerpen, dat ingebouwd werd in het
Amsterdamse pand, na mijn vertrek medio 1934. Toen de groothandel liquideerde,
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werd het juweeltje van een laboratorium in zijn geheel ingepast in het pand van
Brocades-Steehman in Den Haag.
Einde 1933 benoemde de Minister van Volksgezondheid een raadsman die een
reorganisatie van het C.L. moest adviseren. Die man was Dr. W. Aegidius Timmerman,
seroloog bij Aldershoff, een wijze mannetjesputter met veel Indische jaren. Hij stelde
een radicale opruiming van de Augiasstal voor. De minister ontsloeg Meerburg, Bijl
(hoofd bacteriologische afdeling), Frenkel (hoofd veterinaire afdeling), en Aldershoff,
en lijfde het Serologisch Instituut in bij het C.L. dat een nieuwe naam kreeg: Rijks
Instituut voor de Volksgezondheid. Begin 1934 werd ik gevraagd hoofd van de
Chemisch-Farmaceutische Afdeling te worden. Ik heb, geloof ik, nooit gesolliciteerd,
werd altijd voor een baan uitgenodigd, dat ging zo dikwijls met academici in die jaren.
Mijn salaris was F. 5238 per jaar. Per 1.8.1941 werd dit F. 6300 (Bijlage 11).
Ik kon niet stante pede Schmalz-Werlich in de steek laten. Met algemeen
goedvinden werkte ik van 1 maart 1934 af des morgens in Amsterdam, des middags
in Utrecht en des avonds in Haarlem. Ik sliep in mijn kamer in Amsterdam, fam.
Bruning (zoon van de dichter Bruning). Dit werkprogram was te dol, dit kon niet lang
duren. Na drie maanden nam ik definitief afscheid van de groothandel.
Mijn taak als afdelingshoofd was niet onverdeeld plezierig omdat twee
medewerksters, Ir. Annette Kam en apotheker Maria Stas, de eerste tien jaar ouder
dan ik en de tweede een studiegenoot, elk hadden verwacht dat zij hoofd zou worden.
Hun medewerking was moeizaam. Bij het invoeren van nieuwe analysemethoden of
van reorganisatie moesten deze wel heel soliede onderbouwd zijn, zodat niet de minste
kritiek mogelijk was. Dat dit nuttig uitwerkte, is duidelijk.
Na het uitbreken van de tweede wereldoorlog draaide het RIV normaal door,
kennelijk was dit ook een Duits belang. Het personeel moest oefeningen met het
gasmasker op doen. Dornickx was pro-Duits en werd door ieder met een scheef oog
aangezien en gemeden.
Verlovingen en huwelijk en gezin
Het wordt hoog hier nu allerlei te vertellen uit de privésfeer. In 1931 werd ik bevriend
met Willem Maas, architect (de bouwer van de KRO-studio), en zijn vrouw Tono en via
hen met de schilders Charles Eyck en Lambert Simon1, de schrijver Albert Kuyle, en
anderen uit de Gemeenschap-groep, de mentor van deze groep Vos Sr. (de Fuchs) en
zijn zoon Peter, later een bekend tekenaar, en met Maria Böhm, beschermelinge van
Tono en van de familie notaris Swane. Zij was als Hongaars hongerkind in 1919 door
de Swanes opgenomen, en later teruggekomen bij die familie omdat ze in Budapest
geen werk kon vinden. Ik verloofde mij met haar op 22.11.1932. Het werd geen
succes. Haar nerveuze instelling, het voortdurend de aandacht vragen en voor mij
ongewone opvattingen en reacties op gebeurtenissen bevielen mij steeds minder. Om
Zie boek van Lex van de Haterd over Lambert Simon: Om hart en vurigheid: over schrijvers en
kunstenaars van tijdschrift en uitgeverij De Gemeenschap 1925-1941, Uitgever In de Knipscheer, blz.
1

275-280. Lambert Simon vervaardigde de ex libris voor J.F. Reith in 1933 (zie afbeelding titelpagina).
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haar beter te begrijpen bezocht ik haar en haar familie toen ze een poosje in Budapest
woonde. De broers en zusters waren gastvrij, hartelijk, westers ontwikkeld, in het
bijzonder Woldemár, die zijn naam Böhm had laten veranderen in Lászlóffy. Ik zou
hem in 1980, toevallig in Budapest als toerist, weerzien, als gepensioneerde een boek
over de waterhuishouding van de Thijss schrijvend, met een zwak lichaam (één long)
en heldere geest. Maria ging naar Budapest omdat ze met een oog niets meer kon
zien. Dit werd beschouwd als een nerveuze storing, het ging op de duur over. Veel
later is gebleken dat men het verschijnsel moest zien als het begin van haar Multiple
Sclerose. Mijn ervaringen tijdens de Budapester reis brachten me tot het inzicht dat
we elkaar niet gelukkig zouden maken in een huwelijk en einde 1933 verbrak ik de
relatie. Achteraf vind ik dat ik dit niet zo elegant heb opgelost, maar ach, wat was ik
toen in dat soort dingen onervaren! Veel beter was geweest, vooral voor Hongaarse
eergevoelens, als ik Maria de kans had gegeven, zelf de verloving te beëindigen. Voor
mijn ouders, broers en zuster, vrienden Piet Lautenslager en Jo Douwes, vormde de
verbreking de meest vreugdevolle tijding van het jaar.
Toen Jo Douwes op 7 februari 1934 zijn veertigste verjaardag vierde in zijn grote
huis Herenweg 181, Heemstede, was daar de hele clan Douwes-Poelmann-LuikenLautenslager bijeen. Toen ik arriveerde, ving Jo mij op in de hal, zei dat ik die avond
Frans Gefkens, koopman te Utrecht, moest spelen. Altijd te vinden voor wat geks en
affectief sterk aan hem gebonden, speelde ik het spel zonder te weten waar het om
ging. Jo had de grap goed voorbereid, want ieder sprak mij aan met Frans. Ik werd
geplaatst naast een heel aardig meisje, Tine Poelmann uit Bussum; we waren direct
van elkaar gecharmeerd. Aan het einde van de avond volgde een démasqué: onthulling
van het spel. Tine was furieus, ze had steeds beweerd dat ze niets voelde voor
wetenschappelingen en alles voor jonge vlotte handelsmensen.
Koppelactie brengt zelden resultaat, maar in ons geval wel. We verloofden ons, na
het bezoek aan het toneelstuk “Aanpakken, een twee hup” in Amsterdam in mei ’34
en trouwden in september. Ons huurhuis Tripkade 1, Maartensdijk, lag op de hoek van
een Utrechtse buitenwijk. Het was in aanbouw, zodat we naar onze moderne smaak
de tegels konden uitzoeken, de muren lieten pleisteren in grijs met ietsje roze en
lichtmarineblauw en beige. De meubelen ontwierp en maakte de Toonkamer Bij Den
Dom, enigermate in de Bauhausstijl. Haar massief eiken eetkamertafel, stoelen en
buffet zijn nog in de familie in gebruik. De deuren van kamers en kasten werden felgeel
of blauw of bruinrood gelakt.
Onze jaren in Tripkade 1 waren gelukkig en vrij van grote zorgen. Mijn salaris was
bescheiden, we moesten voorzichtig financieren. Onze werkverdeling was volgens het
toen algemene model: ik verdiende het geld, moest carrière maken en kon me dus
niet zo veel met de kinderen bemoeien als Tine, die voor huishouding, maaltijden en
kleding zorgde. Zij schreef een poosje alle uitgaven op in rubrieken; zo wisten we
enigermate waar het geld bleef, maar verder deden we er niets mee; einde van de
boekhouding. Tine vond het gewoon dat zij buiten de geldzaken bleef en dat ik de
belastingbiljetten invulde.
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We waren traditioneel rooms en kerks en stemden op de katholieke lijst. We
hielden ons trouw aan de ethische wetten van de R.K.-kerk, geen voorbehoedmiddelen
in bed, na de komst van een baby een jaar onthouding en een poos Ogino-Knaus. De
kinderen kregen niet namen die in de familietraditie van eeuwen waren geweest, maar
namen van personen die je bewonderde (Thomas More, Monica) of namen die we
“mooi” vonden.
We gingen veel naar toneel, concerten en opera. Tine speelde vrij goed piano,
maar vond daarvoor te weinig tijd. Zelf heb ik als student en ook daarna gestaag
pianoles genomen omdat ik zo graag sonates van Haydn en Beethoven zou kunnen
spelen. Ik had helaas geen aanleg of ik was hinderlijk precies, hoe dan ook, het was
wijs dat ik de pianostudie opgaf. Mijn belangstelling voor schilderijen en
beeldhouwwerk nam toe, maar ik dacht er niet aan zelf iets te scheppen.
We lazen vrij veel. Ik bewaarde geliefde boeken voor mijn kinderen, totdat (na
1950) ik moest ervaren dat ze die boeken ouderwets en voorbij vonden, waarna ik een
groot deel van mijn boekerij liquideerde. We hielden geen hond of kat, daar ging mijn
hart niet naar uit. We gingen graag met veel vrinden om, (Bronkhorst, Soons, Post,
Maas, Edmond Nicolas) en vanzelf met de ontelbare familieleden Poelmann, Douwes,
Reith en Meulemeester.
Ik vond tijd om kapelaan Tervoert te helpen bij de oprichting van het Benedictus
Labre-Huis, een toevluchtsoord voor zwervende mannen, een katholieke parallel van
het Heilsleger. We gingen dikwijls samen uit bedelen en Tervoert hield elke zondag
ergens in een hoogmis een bedelpreek. In 1938 hadden we genoeg geld om drie
werkmanshuisjes te kopen en begonnen we te draaien. In 1939 kochten we het
afgedankte schoolgebouw Plompe torengracht 6. Ik bedacht en verzond roerende
bedelbrieven en circulaires (Bijlage 12, in Familiearchief). In het bestuur kwamen Louis
Herber, Jean Soons en De Haas. De dagelijkse leiding was in handen van drie
Kruisvaarders van Sint Jan.
Begin 1940 verhuisden we naar een groter huis dichter bij het lab: Oude Gracht
413. Daar hebben we de vijf harde oorlogsjaren overleefd.
Op 1 mei 1940 werden we in de schemering wakker door een zwaar gebrom in
de lucht. Het was een wolkeloze hemel, maar het gebrom was onheilspellend. De inval
van de Duitsers was begonnen. Er volgden afschuwelijke dagen, vol spanning en
vreselijk nieuws. Op 3 mei liepen de werven voor ons huis onder water wegens de
inundatie. Op die dag viel de vliegas in onze tuin, afkomstig van de brand van
Rotterdam. Op 5 mei de capitulatie. Ik stond te huilen in de vestibule bij de trap.
Enkele malen moest ik mij tijdens razzia’s verstoppen onder een vloer of na
waarschuwing op de zolder van het nabije Christelijk Lyceum. Onze buur links was
Sieb Posthumus, ingenieur bij de spoorwegen. Toen hij kort na de oorlog aan een
levensgevaarlijke infectie leed, wist ik aan het nog niet in Nederland verhandelde
penicilline te komen en misschien redde ik toen zijn leven. Toen ik in 1946 drie
maanden het bed hield met hernia, kwam Sieb met zijn strijkkwartet aan mijn bed
spelen. Mijn buur aan de andere zijde was een arts; hij werd slachtoffer van het
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bombardement van de Neurologische Kliniek in 1943 of 44. Ik was toen net met zoon
Bruno in de Kliniek voor Kaakchirurgie daar vlak naast. Het was een oorverdovend
lawaai, ik ging in een hoek staan waar veel muur was en Bruno holde uit de
behandelingskamer naar mij toe met een gezicht zo wit als het slabbetje dat hij om
had.
Ons gezin van zes à zeven mensen leed in de oorlogsjaren meer onder de kou en
de duisternis dan onder de honger. De Kruisvaarders kregen van boeren veel
levensmiddelen cadeau en zo konden ze ons nu en dan een zak rogge brengen of
aardappelen of zelfs een stuk vlees. We werden toen door drie mensen met een
gouden hart geholpen: de leider van de Kruisvaarders, Ben Prins en Toon de Soep. Dit
is een verhaal op zich.
Mijn zwager Ben Prins, groothandelaar in dierlijke organen, bood mij verse
kalvermagen aan om daaruit kaasstremsel te fabriceren. Hij schonk mij ook regelmatig
aangewassen darmen vet om er eetbaar vet uit te smelten. Nu ja, eetbaar, het
uitsmelten gaf een nare stank die in het vet werd vastgehouden. Mijn zelfgemaakt
stremsel moest ik tot de goede sterkte verdunnen na ijking op rauwe melk. Ik vroeg
Antoon Hooft, directeur van de Verenigde Melkbedrijven in de Boterstraat, om 1/20 liter
rauwe melk. Hij dacht dat ik honger had en gaf mij een liter, ook bij latere ijkingen.
Toen ik eens melk kwam halen, liet hij mij de soep eten die hij dagelijks voor de
Duitsers in het ziekenhuis moest koken. Na een paar keer in zijn bedrijf soep te hebben
gegeten, liet ik me ontvallen dat ik liever de portie soep voor thuis wou meenemen.
Hooft gaf toen een bus met vier liter soep mee en dat ging zo tweemaal per week
gedurende de oorlog. Iets heb ik terug kunnen doen: in 1944 had Hooft maagklachten.
Ik had juist een artikel van Revers (Evers?) in het Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde gelezen over de gunstige werking van Succus Liquiritiae oftewel drop op
de zieke maagwand. Ik bereidde een indrukwekkend mengsel met veel drop erin en
bood dit met enig misbaar en geheimzinnigheid aan als een nieuwe wetenschappelijke
vondst, wat het ook inderdaad was. Hooft werd op slag beter. Na de oorlog zei Hooft:
“in plaats van soep wilde ik elke week acht pakjes roomboter geven”. Deze mens was
een toonbeeld van trouw, een deugd die ik allang hoogschatte. Toen de Verenigde
Melkbedrijven ging fuseren met een ander groot melkbedrijf, stelde hij als een der
voorwaarden dat de botergiften (aan vier of vijf personen) moesten doorgaan. Ze
eindigden in 1977, dus na 34 jaar, toen het bedrijf ophield met boter karnen.
In 1943 vernam ik dat de moeder van I.M. Kolthoff, die tijdens mijn farmaceutische
studie conservator was van het Farmaceutisch Lab en hoogleraar was geworden in
Minneapolis, Minnesota USA, in Culemborg leefde bij haar familie, de Wijdenbeck’s.
Als Joodse zou ze wel snel opgepakt worden. Ik reisde naar Culemborg, vond haar in
het ziekenhuis en bood haar aan, een onderduikplaats voor haar te zoeken. Ze
weigerde, ze wilde tot het einde bij haar familie blijven. Na de oorlog heb ik aan
Kolthoff verslag gedaan.
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Toegevoegde bijlage 13 met aantekeningen over de tweede wereldoorlog

Het abc van 1943
A is de aardappel bon die we genoeg kunnen krijgen
B is het brood, daar zullen we maar van zwijgen
C is de sigaret dat een minderwaardig ding is
D is de distributie die veel te gering is
E is het eten zonder vlees en vet
F is de flets op non-actief gezet
G is ’t goudentientje, waar is het gebleven?
H is de honger niet gauw verdreven
I is het inlegvel, daar kunnen we niet buiten
J is de Jaffa, daar mogen we naar fluiten
K is het koper dat zit in de grond
L is het luchtalarm dat vroeger niet bestond
M is de man die de bonnen verduistert
N is het nieuws waar niemand naar luistert
O is de oproep die we niet graag ontvangen
P zijn de punten waar we meer naar verlangen.
Q is de gualiteit die enorm gezakt is
R is de radio die ons afgepakt is
S is de schoen die van hout en papier is
T is ‘t trammen dat heus geen plezier is
U is de uitkomst waar we van dromen
V is de vrede die zeker zal komen
W is de weckfles die al twee jaren leeg staat
X is de onbekende waar alles naar toe gaat
Y is het yzer dat geen vrede kan geven
Z is de zwarte handel waar we van leven.

12-08-1944

Luchtalarm in Maarssen is dagelijks.

12-09-1944

In Amsterdam verwacht men aanval in Z-Nederland en scheiding. Vrachtwagens rijden
uitsluitend voor Wehrmacht. Groot deel van de dag in Amsterdam geen gas en zonder
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tram. Tijdelijk geen aardappelen of geen groente. Er is geen vlees of vis en zelden
boter van bevriende winkelier. Melk op de bon, maar stinkt de pan uit. Treinreizen is
gevaarlijk. Gekste gerucht: om 5 uur komen de Engelsen, in Amsterdam trok men uit
met bloemen naar de “intocht”.

September 1944

Briefwisseling nog altijd redelijk mogelijk. Stroom-beperking. Schoolbezoek slecht,
geen treinen, fietsen afgepakt. Treinen eind september opgehouden en stations
gesloten. September in Amsterdam opblazen van hijskranen en kademuren in de
haven. Geen huisbel.
06-10-1944
Brief Maarssen naar Amsterdam komt nog aan.

02-11-1944

Centrale keuken in Amsterdam levert nog eten. De duisternis is een plaag, gedoemd
tot niets doen.

14-11-1944

Post per trekschuit. Centrale keuken vetloos en flauw (er is geen zout meer). Oliepitje
als enig licht, tot half 8 uit zuinigheid. Drommen overvliegers, geen afweergeschut
(Amsterdam).

16-11-1944

Nog brief Maarssen naar Heemstede. School plots gevorderd. Een V1 onontploft in
Heemstede (volgens internet op 13-11-1944), alle ramen en deuren openzetten en alle
mensen buiten. Haarlem: Lange trein met opgepikte mannen uit Rotterdam gezien,
uitgehongerd, verkleumd, vervuild; bij vertrek uit H. (Heemstede?) 300 mannen
minder. Ik eindig, de kaars is op.

03-12-1944

Bombardement op Gestapo en Sicherheits Dienst in Euterpestraat (internet:
Amsterdam). Verbod in Amsterdam voor maken foto’s of films of tekeningen.

19-12-1944

Voedselvoorziening steeds nijpender. Wasverzending onmogelijk en geen zeep. Hout
F 50,- per 70 kg.

09-01-1945

Steeds bezwaarlijker om van Utrecht naar Maarssen te gaan. Mannen van 17-40 jaar
moeten zich “melden” bij Duitsers, weinigen deden dit, zij moesten met deken en
reiskoffer op het Vreeburg verschijnen. Angst voor Razzia.

24-01-1945

Angst om als welgeschapen man buiten te komen. Telkens controle van
persoonsbewijzen. Mannen beneden 40 worden naar Duitsland gestuurd. Met twee
lege zakken naar parochiehuis O.Gr. Daar krijg ik 3 kg tarwebloem en 3kg erwtenmeel.
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01-04-1945

Gevoel dat bevrijding nog maar enige weken op zich zal laten wachten. Piet herstelt
van zijn te zware tocht naar Hattemerbroek. Tweemaal uitdeling van Zweeds brood
gehad, heerlijk wit brood; etalages met brood, geelblauwe Zweedse vlag en
dankspreuk. Er wordt veel gebedeld om brood en aardappelen, maar veelal is dit voor
de zwarte handel. Een kennis van me kreeg een jonge bedelend aan zijn deur, hij
loodste hem binnen en hij had 80 sneden brood in zijn tas. Zijn moeder verkocht die
voor twee gulden, en indien met margarine F 2,50. Waterleiding niet droog.
Kolen F 600 à F 1000 per mud. Spaargeld werd opgeofferd. Met vloerkleed werd deel
van kamer afgeschermd om ’t ergens warm te hebben. Koken? Alleen nog waterpap
en magere erwtensoep of van ongeschilde aardappelen.

28-05-1945

Nog steeds in Amsterdam eten van Centrale Keuken, dit is nu goed. Geen brood, geen
boter. Wel vlees in blik en Engelse biscuits.

07-06-1945

Er mogen weer brieven gepost worden, herinnerd aan het bomen rooien clandestien
in de hongerwinter door jongens en vrouwen. De kookbussen of wonderkacheltjes nog
in gebruik, want nog geen gas (huisvredebreker door Hitler uitgedacht); grote
vuilnisbelten midden in Amsterdam, want geen auto, meegenomen door bezetting.
Alle gesprekken en gedachten bewegen zich om eten. Honger! Vandaar de ontroering
en de tranen toen nog voor de capitulatie de geallieerde vliegtuigen boven de stad
dreunden en voedselpakketten afwierpen.

Een dag in maart 1945 te Utrecht. Thuis.

Zo omstreeks 7 uur worden we gewekt door het gebrom van enige Tommies die de
wegen om de stad afspeurden en begroet werden door wat spaarzaam afweergeschut.
Tom en Monica en Bernardje sliepen rustig door, die storen zich niet meer aan lawaai,
Liesbeth is nerveus en werd dus onder geroep wakker.
Ik zoek mijn schoenen en kleren bij elkaar, deze zijn zo opgeborgen dat de S.D.
of Feldgendarmerie ze niet vinden als ze ’s morgens vroeg mochten mannen jagen in
de huizen. Ik kruip dan snel in mijn gat onder de vloer en het verhaal moet dan gedaan
worden dat ik al vroeg ben uitgegaan naar een zieke moeder. Wil niet kijken naar mijn
sinds vele maanden ongestreken broek met rafelrandjes. Zonder elektrische stroom
kan men niet strijken en ’s avonds niet naaien! Vervolgens ga ik mij scheren. Dit lukt
nog steeds, daar ik van een collega een stukje scheerzeep heb “losgeweekt”. De
waterkraan loopt al niet meer op de 1e etage; ook daar is op gerekend, ik schep een
pannetje water uit het bad dat als reservoir dient.
Beneden wachten mij de gewone huishoudelijke taken. Het fornuis in de kamer,
dat tegelijk voor verwarming (geen P.E.G.U.S) en voor koken (want sinds oktober geen
gas) dient, moet aangemaakt worden. Wij zijn zo gelukkig wat cokes en hout te
bezitten; het hout is met een bakfiets in Maarssen gehaald en door mij ijverig
fijngehakt.
Dan ga ik vast brood smeren. Het is bij ons zéér royaal, ieder mag 5 sneden brood
eten, omdat we behalve het regeringsbrood (rogge-tarwe) nog roggebrood koken. Ik
smeer met een mengsel van olie+vet+water+boteraroma, want boter is er sinds
Kerstmis niet meer.
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Na het ontbijt sturen we Tom naar het huisonderwijs dat 5 jongens tezamen
krijgen. Ge moet namelijk weten dat de scholen gesloten zijn wegens de koude, deels
ook omdat het personeel alleen maar tijd en belangstelling heeft voor eten halen bij
de boer en brandstof opsnorren.
Dan is de tijd gekomen, dat ik bij de leveranciers ga kijken of ze wat te koop
hebben. Tine kan dit niet doen, die wordt een echte huiskip, want de hele winter
hebben we al zonder gedienstige geleefd, want deze moet je ook voeden en daar is
niet genoeg voor; bovendien steelt tegenwoordig 90% van hen uit de voedselvoorraad
of textiel van mevrouw. Kortom, ik ga dus zelf naar de groenteman; hij heeft al in 2
maanden geen groene groente, zelden kool op de bon, nooit zuurkool. Vandaag belooft
hij tegen het einde van de week suikerbieten en aardappelen. Nu, die aardappelen
kennen we al, natte stinkende veenaardappelen. De melkboer verwacht tegen elf uur
taptemelk, ik weet dus wanneer ik met mijn emmertje heb te komen. Dan ga ik meteen
even binnen bij de kruidenier om te vernemen wanneer de suikerbon en de oliebon
gehonoreerd zullen worden, want die hebben we maar liefst gauw binnen.
Tine is intussen klaar met de kamer die met stoffer en blik is geveegd. Maar tijd
om te zitten hebben we nooit, ik heb nog vele zaken in de stad: zien of ik ergens wat
rogge gemalen krijg, of een schoenmaker zo genadig is, een lapje op een zool te
zetten, een brief wegbrengen naar iemand die misschien naar Culemborg gaat (de
post gaat daar niet meer over de Lek) en een andere brief voor Bussum naar een
koerier brengen (post duurt tenminste 7 dagen), een vriend bezoeken die misschien
wat jenever kan toebereiden enz.
Om half een zitten we voor de dis. Alles komt verrukkelijk warm op tafel, recht van
het fornuis in grote pannen op tafel. We eten als speciaal gerecht een snee brood met
kaas gebakken, dan stamppot van aardappels met suikerbiet en azijn en rogge pap
met taptemelkpoeder bereid.
Helaas is hiermee het koken niet afgelopen. We krijgen immers maar 800 g brood
per week, dit is genoeg voor de ontbijten + 1 à 2 keer souper per week, de overige
dagen worden weer aardappels gekookt of soep of pap gegeten. Het fornuis wordt dus
lustig aangehouden of ’s avonds weer aangemaakt ter ere van de kokerij. Met zorg
beschouwen we daarbij ons aardappelvoorraadje, want op de bon ontvangen we
slechts 1 kg per week.
Wat betreft het eten, zijn we in verhouding goed bedeeld. De boterhammen
worden altijd nog besmeerd, we hebben daarom het beschreven mengseltje.
Ongemerkt is het al half zeven geworden, voor het avondmaal klaar is. Tine werd
er telkens afgehouden door gebel van kinderen, vrouwen en mannen, die om een snee
brood of twee aardappelen bedelen (naar verluidt, dient het meeste voor de zwarte
handel).
Als de kinderen naar bed zijn, komt de tijd van brieven schrijven en lezen bij het
accu-licht. Maar alras vallen de ogen toe en zinken de hoofden. Tenslotte wordt het
olielichtje met drijvertje ontstoken en ter kooi gekropen. Jan rookt nog een zelf gerold
sigaretje van inlandse tabak.

Stadswandeling april 1945
Boomstompen in park. Lege plekken langs grachten. Bloemhout weg. Wachtershuisjes
bruggen gesloopt. Boomwacht met witte band, anders worden ze door Duitsers
gevorderd voor graafwerk.
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Vuile straat. Hopen afval en vuilnis in hoeken. In plantsoenen zijn hier en daar
gaten gegraven. De Ophaaldienst Vuil heeft geen wagens en geen paarden meer.
Aanplakborden hebben geen reclame, alleen berichten over bonnen centrale
keuken en waarschuwing tegen verontreiniging van verdedigingswerken.
Alle winkels zijn troosteloos. Vele met planken dichtgetimmerd (sigarenwinkels,
cafés, textielwinkels), andere met etalages tot op 1/10 verkleind met karton. In de
etalages liggen dozen of verpakkingen of prullaria. Het beste zijn nog dan winkels waar
artikelen Zweedse Rode Kruis worden uitgestald.
Groentewinkels vol met suikerbieten en soms peterselie. In die andere waar, zijn
mensen (?).
Gerammel en lawaai van fietsers op de velgen of op houten banden of massief
rubber. Geen enkele benzinewagen, enkele auto’s rijden nog, op generatorgas. Auto’s
met cilinders met persgas zijn ook van het toneel verdwenen.
Ieder sjouwt, met zakjes, koffers, rieten tassen op gammele fietsen,
geïmproviseerde karretjes (“evacuatiewagentjes”), bakkerskarretjes, bakfietsen enz.
Uit de Bilt ’se richting stroomt een dagelijkse rij handkarren met hout naar Utrecht,
stammen en takken uit de dennenbossen.
In kleine straatjes en steegjes waar onbewoonde huizen staan, worden deze
stelselmatig afgebroken om het hout mee te nemen. Ook uit de gebombardeerde
huizen bij het stationsplein.
In het plantsoen zijn er loopgraven en is er prikkeldraad, alle gazons zijn
mishandeld, heuvels opgericht. Straten met Spaanse ruiters geheel of deels afgezet.
Bunkers beschilderd als woonhuizen.
Hongerige kinderen en groteren loeren op straat of bedelen langs de huizen om
eten of brandbaar materiaal. Doorzoeken de vuilnisemmers.
De spoorlijn ziet er kaal uit, doordat alle elektrische leidingen en spandraden zijn
weggehaald.
De telefooncellen in de stad zijn alle op slot. Nadat de zinken munten waren
gekomen in plaats van de bronzen en zilveren, waren er enkele nog voor de nieuwe
munten geschikt gemaakt. Maar nu vrijwel niemand meer telefoon mag hebben, zijn
ook de laatste cellen gesloten.
De kinderen op straat lopen op schoenen zonder zolen of “gympies” of houten
sandalen, maar ook op blote voeten. Met de vuile wegen vol glasscherven geen
pleziertje!
Buitengewoon hoogleraar Utrecht 1946 – 1960
Na het overlijden van mijn leermeester en voorganger Prof. Dr. N. Schoorl wilde de
Faculteit voor Wiskunde en Natuurwetenschappen spoedig de opvolging regelen,
omdat het Farmaceutisch Laboratorium er verweesd bijstond, Schoorl al geruime tijd
weg en de Graaff ziekelijk. De Faculteit overlegde over de erfenis van Schoorl met
Vogelenzang, apotheker bij het Academisch Ziekenhuis, en met mij. Vogelenzang, die
zich al lang gezien had als de aangewezen opvolger van Schoorl, eiste alle
onderwerpen van Schoorl op, desnoods mocht ik dan de Chemische
Levensmiddelenleer doceren. Voor die kleine taak wenste ik mijn werkkring bij het RIV
niet op te geven. De eerste opzet liep dus vast. Vervolgens werd ik gevraagd voor de
Toepaste Chemische Analyse, Chemische Levensmiddelen leer en Toxicologie waarbij,
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als ik mij goed herinner, Vogelenzang de Farmaceutische Chemie aangeboden kreeg.
Ik zei ja, Vogelenzang zei nee. Hij was boos over mijn ja en werd en bleef mijn vijand.
Achteraf oordeel ik dat ik wijs zou hebben gedaan door met Vogelenzang persoonlijk
te overleggen wat voor het farmaceutisch onderwijs in Utrecht het beste zou zijn. Ik
liet Curatoren maar begaan! Ik vond overigens mezelf de beste voor de genoemde
vakken en als ik zie wat elk van ons van de universitaire loopbaan gemaakt heeft, vind
ik dit nog. De Faculteit besloot mij de genoemde leeropdracht te geven en de
Farmaceutische Chemie later te regelen. Deze snelle ontwikkeling overviel me. Dat ik
mij in een wespennest stak, zag ik met mijn geringe politieke en universitaire ervaring
niet. Ik werd voorgedragen aan Curatoren en vervolgens aan de Minister van
Onderwijs. Het was een rottige verrassing een benoemingsbrief te ontvangen die
ondertekend was door een collaborateur van de bezetter (Bijlage 14). Curatoren
wensten mij in hun brief van 2.11.1942 geluk (Bijlage 15). Ik aanvaardde mijn ambt
25.1.1943. Er was weinig te doen, de bezetting verlamde werk en initiatief. Het
universitaire milieu was terra incognita voor mij. Collegae en studenten kende ik niet
persoonlijk. Zodoende deed ik enige onverstandige dingen:
➢ Ik stelde een wetenschappelijke vraag aan een lector bij de afdeling tandartsen
zonder tevoren na te gaan of hij “fout” was. Zo gauw ik dit wist, verbrak ik de
relatie.
➢ Februari 1943, op een trieste zaterdagmorgen, was er een razzia op studenten,
ook in het farmaceutisch laboratorium. Ze werden naar Vught vervoerd. Het zou
een fraai gebaar geweest zijn als ik mij toen met de studenten had laten
oppakken. Enkele collegae hebben dit gedaan, maar bij mij kwam dit idee niet
op, misschien omdat ik nog niemand persoonlijk kende.
➢ Toen de studenten een loyaliteitsverklaring jegens de bezetters moesten
tekenen, vroegen enkele studenten mijn advies. Dit gaf ik niet, omdat ik het
nogal goedkoop en unfair vond hen op een riskant pad te sturen, dit moest m.i.
hun eigen oordeel en beslissing blijven. Wijzer en oprechter was geweest als ik
gezegd had dat ik in hun plaats niet zou tekenen.
➢ Toen na sluiting van de universiteit enige studenten mij voorstelden dat zij het
practicum analytische chemie zouden afwerken bij een of andere apotheker, zei
ik dat de outillage van een apotheek ontoereikend was en dat ik er dus weinig
heil in zag. Dit antwoord was meer oprecht dan bemoedigend.
Na de oorlog diende een groepje studenten een klacht tegen mij in bij Curatoren. Men
zei mij dat het in hoofdzaak studenten waren die bij Vogelenzang in het ziekenhuis
werkten. Wat zij precies inbrachten, is mij niet verteld. Curatoren bevonden de klacht
niet steekhoudend, maar namen ernstig op dat bij een aantal studenten het
vertrouwen in mij geschokt was. Opnieuw, en wat rustiger dan in 1942, delibereerden
Curatoren over de taakverdeling in het onderwijs farmacie. Inmiddels was
Vogelenzang, voor Leiden gevraagd, niet meer beschikbaar. Er kwam uit de bus dat
Jan van Pinxteren werd gevraagd voor de farmaceutische chemie en de farmaceutische
analyse en ik voor de chemische levensmiddelenleer en toxicologie waarmee we beiden
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akkoord gingen. Zo werd ik per 1 juli 1946 buitengewoon hoogleraar op een salaris
van 3442 per jaar (Bijlage 16). Oratie hield ik op 12.5.1947 (Bijlage 17). Ik had toen
twee maanden met zware hernia in bed doorgebracht. Lau Woltring onderzocht mij en
verklaarde dat ik er wel even uit kon maar na de oratie direct weer onder de wol moest.
Zo geschiedde dan, maar ik leed veel pijn, vooral tijdens het urenlang staande handen
schudden. Van Eekelen vroeg mij voor analytisch-chemisch onderzoek in het Centraal
Instituut voor Voedings Onderzoek (CIVO), een sterk groeiend onderdeel van de
Organisatie Toegepast Onderzoek (TNO). Dit werd dus mijn hoofdfunctie.
Salaris F. 6000 per jaar (Bijlage 18). Het CIVO was toen tijdelijk gevestigd in
Catharijnesingel 58 en 61. Ik kreeg de leiding in een zaal op 61, dezelfde zaal waar ik
als chemisch student bij Strengers had gewerkt. Evenmin als ten tijde van Strengers
kon ik in die zaal mijn draai vinden, ik herinner mij geen groot succes. Aardstralen?
Hoogleraar in Bandung 1948 – 1951

In februari 1948 kwam geheel onverwacht bij ons op Oude Gracht 413 op bezoek
Pieter van der Leeden, fysicus, hoogleraar te Bandung. Hij was in Nederland om
medewerkers aan de Technische Faculteit van Bandung te winnen en bood me de
functie van hoogleraar in de analytische chemie aan. Dit was in de roos geschoten,
want het was mijn lievelingsgebied, terwijl het me benauwde, geen ander perspectief
voor mijn toekomst te zien dan mijn werk in Utrecht dat ik tot mijn 65e wel kon
uitstippelen. Tine en ik lieten ons inpalmen (Bijlage 19), binnen enige uren viel een
beslissing voor een kortverband van drie jaar in Bandung. Dat dit een geweldige
verandering voor ieder van ons betekende en ons gezin op zijn grondvesten zou doen
schudden, beseften we niet. En zeker niet dat dit besluit mijn hele carrière zou
wijzigen.
De universiteit verleende een verlof van drie jaar zonder salaris (Bijlage 20). TNO
liet mij gaan maar garandeerde niets voor na mijn terugkomst. In een vergadering van
het Thijm-genootschap, waarvan ik bestuurslid was, zei de voorzitter Prof. Brom dat
mijn besluit een moedige en bemoedigende daad was. Zoiets zei defaculteitsvoorzitter
Prof. Minnaert ook tegen me, maar hij voegde eraan toe dat hij mij liever had zien
kiezen voor de Gadja Mada universiteit in Djogjakarta die pro-Soekarno was.
Per 26 mei 1948 werd ik aangesteld, ik vertrok in juni, alleen, het gezin zou
zogenaamd spoedig volgen. Dit werd echter december, omdat er veel te weinig
vervoerscapaciteit was en de werkers gingen voor, de "gezinshereniging” was van later
zorg. Een enorme tegenvaller. Ik reisde met de "Willem Ruys", na 20 dagen arriveerde
de boot in Tandjong Priok, waar ik opgevangen werd door de dekaan van de faculteit
Posthumus, die me vol trots Djakarta liet zien. Zes maanden later arriveerde Tine met
onze zes telgen, na zes vliegdagen. Het zevental bezette ruim 1/3] van het vliegtuigje.
Men kwam geheel gaaf over, behalve dan dat Tom in Calcutta schurft had opgelopen,
zodat het gehele gezin en vier bedienden onder een stinkende zalf gezet moesten
worden.
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De eerste indrukken en lotgevallen in Indonesië zijn verteld in een aantal brieven
(Bijlage 21, in het familiearchief), hierna in de tekst op blz. 35 opgenomen).
Onze drie jaren in Bandung waren vurrukkulluk. We aarzelden dus niet mijn
voorlopig eenjarig contract in een driejarig om te zetten (Bijlage 22, 23). Het was een
wereld vol vrijheid, men liep elkaar in het werk en in het dagelijks leven zelden in de
weg, je kon initiatieven uitvoeren zonder dat je eerst Jan en alleman erin moest
"kennen", men was dankbaar voor wat je probeerde. Ik was verantwoordelijk voor de
inrichting van het nieuwe gebouw voor de analytische chemie, een mooi gebouw in
Minang Kabau stijl zoals alle gebouwen op het terrein. Voor de aankoop van
instrumenten, glaswerk enz. bezocht ik regelmatig de ministeries in Djakarta waar
zonder je pressie niets tot stand kwam. Met een aantal collegae reden we dan in de
faculteitsauto over de Puntjak-pas, vertrek in de morgenschemering, tien uur in
Djakarta, de volgende dag voor de duisternis terug in Bandung, want na zessen werd
het gevaarlijk wegens overvallen op het verkeer. Door die risico's langs de weg en ’s
nachts thuis leerde je leven, er zat zelfs een aangename spanning in, er zat champagne
in de lucht. En bovendien het heerlijke klimaat. Des morgens betrekkelijk koel wegens
de 600 meter hoogte, oplopende temperatuur tot 28-50 0C. in het middaguur,
langzame afkoeling, des nachts zo fris dat men onder een deken sliep. Met horren voor
de open ramen tegen muskieten en ander gedierte. De zon, het licht en de warmte en
de vrijheid gaven ons drie jaar lang een vakantiegevoel.
Ik begon in Bandung te werken als Nederlands ambtenaar. Maar toen ik op 27
december 1949 des morgens wakker werd, was ik in de afgelopen nacht omgetoverd
tot Indonesisch ambtenaar, want toen werd de soevereiniteit door Nederland
overgedragen aan Soekarno en de zijnen (Bijlage 23). In de daaropvolgende maanden
werden de Nederlandse soldaten gerepatrieerd met het gevolg dat achterblijvers ons
onbeschermd gingen voelen. De Indonesiërs waren toen bepaald niet onvriendelijk of
agressief, maar de onveiligheid en de nachtelijke inbraken namen toe. De
Nederlanders trokken weg, ook de leraren van het Lyceum tegenover ons op de
Dagoweg, zodat het niveau van onderwijs en leerlingen snel daalde. Toen midden
1951 de drie contractjaren om waren, werd het echt tijd dat we vertrokken, mede ook
omdat Maarten niet gedijde in de tropen en zijn nieren het, althans volgens de huisarts
en de specialist, niet goed deden (Bijlage 24). In Nederland terug was hij spoedig weer
kerngezond. Op 17 juni 1951 was mijn contract afgelopen. We repatrieerden met de
Willem Ruys. Het was een zalige bootreis. Toen we aan wal lagen, kreeg Tine een
overstroming van bloed in de urine. De scheepsarts wist geen verklaring te geven, het
verschijnsel herhaalde zich nooit meer. Mijn collega de internist Hulst in Utrecht
noemde het, met zijn voorliefde voor de Franse geneeskunst, “vomique renale”.
Het was een ongelooflijk vreugdevol terugzien van familieleden en vrienden die
zich in Rotterdam verzameld hadden. De eerste die zelfs tot in de Ruys doordrong
was Jo Douwes gewapend met rode rozen en gevolgd door de fotograaf van de
Spaarnestad die alle scènes moest vastleggen.
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Toen Joke en ik in 1978, dus 37 jaar later, als toeristen in Bandung waren, lieten
we ons naar mijn vroegere woning Dagoweg 66 brengen. Zou er nog iets van staan?
Zou de mooie grote Chinese woning door opeenvolgende gezinnen geruïneerd zijn?
Maar o wonder, kort na ons vertrek kocht Prof. Sutomo huis en grond en woonde er
nu nog. Ik zag dat hij huis, voortuin, achtertuin en bediendekamers had vernieuwd
en verfraaid. Alle houtbekledingen en terrazzovloeren glommen als een spiegel. Hij
vertelde ons in goed Nederlands dat hij de hoeksteen aan de weg met nummer 66
erop had laten staan hoewel het huis vernummerd was. De grote Bougainvilles tegen
de muren had hij weg laten kappen; onze gids vertelde dat Javanen bijgelovig bang
zijn voor de stekelige plant.
Een werkdag in Bandung (Bijlage 21)
December 1948. Ik ben nu een half jaar in de tropen zodat ik veel dingen die ik eerst
machtig vreemd vond, nu als gewoon niet meer opmerk. Toch wil ik voor later een
werkdag in Bandung opschrijven.
Ik word wakker door het eerste morgenlicht dat door de luiken binnendringt. Kwart
over zes. De luiken zijn bespannen met klamboe gaas, want sinds de Jappen de
onvergeeflijke fout hebben gemaakt, de malaria in Bandung te laten doordringen, is
zo'n maatregel nodig. Ik maak de luiken open om de prachtige bloedrode
wolkenpartijen boven de bergen te bekijken. Het is vrij koud. Vooral in de regenperiode
koelt het s’ nachts behoorlijk af. Het aanhoudende nachtelijke concert van de krekels
is verstomd, zangvogels laten zich horen, die echter bij onze lijsters en merels wel een
lesje konden nemen.
De echte Indischman zou in dit heerlijke koele uur gehuld in badjas op zijn veranda
de morgenkoffie drinken. Ik ga liever in de schemer een morgenwandeling maken.
Langs de Dagoweg begint al het autoverkeer. De voetpaden zijn vol Soendanezen die
tegen de morgenkou van top tot teen in lange doeken zijn gewikkeld en zo uit de
bergen zijn komen lopen met vrachten verse groentes, vruchten, houtskool, bloemen,
rijst, om uit te venten langs de huizen of op de pasar. De enorme vrachten hangen
aan de twee uiteinden van een erg lange bamboestok die veert in een bepaald ritme,
passend bij het dansende drafje van de dragers. Men hoort slechts het geschuifel van
honderden blote voeten over de paden.
‘t Wordt lichter. Ik zie andere wandelaars. Soendanese mannen en vrouwen die in
de stad werken. Ze dragen de bontgekleurde sarongs en baadjes, sommige mannen
ook de nationale sarong en velen de zwarte fez als nationaal kenteken. De
omslagdoeken worden op elegante wijzen opgerold of opgevouwen meegedragen, nu
de zon de ergste kou verdrijft. Steeds meer verschijnen vrachtauto's, jeeps, mooie
luxe auto's, motoren en fietsers. Daar komen de eerste betjahs (driewielers voor
vervoer van een of twee passagiers door een gespierde fietser) en Deleman’s (kleine
rijtuigjes). Het zou een feest zijn tot zo elf uur te wandelen in een weldadige zon en
een licht koeltje van de berghellingen langs je strijkt. Om dan te genieten van de
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bergen en vulkanen rondom, zo frappant helder en dichtbij alsof men door een
verrekijker ziet.
Maar ik ga naar huis om te ontbijten. Het witste wittebrood, margarine uit een blik
van Van den Bergh, pindakaas en pisang. De vaderlandse smeersels, strooisels en
plaveisels kan men alle in de Chinese toko's kopen. Terwijl ik eet staat djongos als een
volleerde butler achter mij op de loer om mijn theekop bij te vullen zo gauw die leeg
is. Z’n eeuwige glimlach doet me vergeten dat de thee naar jodoform smaakt, gevolg
van de overmatige chlorering van het leidingwater. Vervolgens schrijdt de toewan
besar naar buiten. Daar staat de djongos geduldig te wachten met de Gazelle fiets,
afgestoft en opgepompt. Hij geeft nog een laatste streek met de stofdoek over het
zadel voor hij de fiets afstaat. Daar komt mijn kokkie, de centrale figuur van de
bijgebouwen waar zij met haar man, de djongos, en nog twee baboes en een zoontje
huist. Zij beschikken over een beschaafdheid in stijl en vormen waar men verbaasd
van staat. Als ze mij nu haar morgengroet brengt, gaat ze eerst vol toeleg stilstaan,
lacht mij vriendelijk toe en spreekt dan haar “tabé toean besar” uit.
Ik fiets mijn erf af. Langs de bloemen door ons gezaaid en weelderig opgekomen,
onder andere meter hoge zonnebloemen. Kijk, in de kapokboom zit zowaar een
kameleon, die zie ik niet zo veel. Het valt me op dat het onbebouwde veldje naast het
erf nodig gekapt moet worden. In een maand tijd groeit het gras een halve meter
hoog, bloeiend met witte pluimen. Zo is het een kweekplaats van muggen,
huisjesslakken en slangen.
Even voor half acht fiets ik de poort binnen van het grote terrein van de Faculteit
van Technische Wetenschap, de vroegere T.H., onderdeel van de Universiteit van
Indonesië die ook onderdelen heeft in Djakarta, Bogor, Surabaja en Celebes. De
gebouwen, in Minang Kabau'se stijl, liggen op een helling ten noorden van de stad, en
zo ver van elkaar dat men per fiets bij elkaar op bezoek gaat. De overdekte
verbindingspaden zijn gedurende enige maanden van het jaar prachtig begroeid met
oranje Pyrostechia’ s en rode en violette Bougainvilles. Overal zie ik groepen studenten
die de bel van half acht afwachten voor ze de collegezalen binnengaan.
Ik rij door naar mijn Analytisch Laboratorium langs een pad recht naar het
noorden. Daar zie ik het silhouet van de vulkaan Tangkuban Perahu en denk weer aan
de voettocht enkele maanden geleden tot op de bodem van de krater. Links van mijn
pad liggen de gebouwen voor natuurkunde, waterbouwkunde, werktuigbouw en
tekenzalen. Rechts passeer ik gebouwen voor technische hygiëne en organische
chemie, wiskunde, tekenacademie en wegenbouw.
In mijn laboratorium is nog geen student, want tot half elf loopt mijn college. Stilte
heerst er echter niet doordat achter mijn gebouw werklui bezig zijn met de bouw voor
algemene en anorganische chemie (Posthumus). Het gehamer om de houten plankjes
(sirappen) op het dak vast te hechten is oorverdovend. Dat bouwen is amusant. De
Soendanese opperlui dragen zand, cement, aarde en stenen in kleine mandjes aan
een bamboestok naar de metselaars. Ze gooien elkaar nat en spelen als kleine jongens.
Voor het versjouwen van een balk komt een divisie aanzetten en het plezier stijgt met
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het aantal. Op het terrein staan hoge bouwsels van bamboestokken en vlechtwerk,
waarin planken uit boomstammen worden gezaagd met lange lintzagen, bewogen door
twee slanke bruine kerels.
Het laboratorium biedt plaats voor 78 studenten, maar in deze cursus 48/49 kom
ik al plaats te kort, zodat ik bezorgd ben over de onvermijdelijke toeneming van het
aantal studenten in de volgende jaren. Er is nu een Nederlandse architect-planoloog
Ir. (naam niet genoemd) (die in mijn huis een kamer heeft) bezig aan een grootse
nieuwe opzet gebouwen in de westerse laboratoriumstijl, gegroepeerd rondom een
grote campus. De gebouwen krijgen een luifelstelsel voor de afweer van directe
zonnestraling naar de interieurs.
Mijn laboratorium bezit nagenoeg geen glaswerk of andere apparatuur hoewel er
wel geld voor is. De ambtelijke molens draaien uiterst langzaam zodat ik om de
haverklap de reis naar Djakarta onderneem om de molens een zetje te geven. Toch
ben ik niet ontevreden als ik zie wat er in een half jaar is opgebouwd. Ik kwam bij
aankomst voor verrassingen te staan: het gebouw was totaal leeg, er waren zelfs geen
zuurkasten ingebouwd. Geen nood: er werd een grote tafel buiten neergezet,
gasleidingen aangelegd en zo konden de studenten buiten de giftige of zure dampen
zonder bezwaar produceren want het waait hier zelden. Nu wordt in het laboratorium
om zeven uur de zaal telkens ingericht met branders, waterbaden, glaswerk en
Kipptoestellen, terwijl dit alles om half twee weer netjes wordt opgeborgen. Dit kan
hier, want een laboratoriumbediende kost maar f.15-basissalaris per maand. De
plezierige kant is, dat hetgeen je een Soendanees zorgvuldig hebt voorgedaan, door
hem dag in dag uit getrouw wordt nagedaan.
Het gonst hier van aanloopproblemen en gewenste organisatorische regelingen.
Ik zit daar middenin, mede als voorzitter van de Afdeling Technologie. Vandaar
eenmaal per week afdelingsvergadering en assessorenvergadering, voorts elke drie
of vier weken faculteitsvergadering, daargelaten het overleg tussendoor met collegae.
Behalve voor al dat overleg heb ik een zware taak: voorbereiding van zes
colleges per week, met demonstraties; zorg voor bestellingen, deviezen-aanvragen,
pro forma facturen; gesprekken met studenten aan de laboratoriumtafel; gesprekken
tijdens de half-elf-koffie in de aula. Zo is het half twee voor je het beseft, dat het
werk binnen deze muren tot een einde moet komen.
Tussen een en drie uur schijnt de zon fors, het is ca 30 graden Celsius, dus ik
vind het best dat ik naar huis helemaal kan freewheelen. De kinderen hebben geen
last van de hitte, ze spelen een Soendanees spel met latjes (“gatrik”) op het grasveld.
Ze zijn pas enkele weken in Bandung, missen vrindjes en verkennerij, kunnen wegens
onveiligheid niet het veld intrekken en zien ook niet veel van het stadscentrum van
Bandung; conclusie: 't is hier saai. Zelf vind ik het wonen hier voor hen ideaal: altijd
buiten, veel ruimte, goede temperaturen als men hen maar ’s avonds tijdig beschermt
tegen de plotseling invallende koude.
Ons middagmaal is niet typisch Indonesisch, doordat Bandung uit de bergen
aanvoer krijgt van aardappelen (75 ct. per kg), sperziebonen, peultjes, wortelen,
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snijbonen, kool, bloemkool, allerlei vruchten, vers rundvlees, zeevis, zoetwatervis,
kreeft en kip. De rode rijst eten we allen graag. De kokkie beschikt over een breed
arsenaal van bijgerechtjes; we remmen haar op dit punt een beetje af. De vreedzame
bevolking in de bergen wordt geterroriseerd door infiltranten zodat we twijfelen of de
aanvoer uit de omgeving zo gunstig blijven zal.
Tussen twee uur en half vijf heerst er diepe rust in Bandung. Ofwel men slaapt,
ofwel men wil de slapers niet storen. Bovendien begint in de regentijd nu, meestal
precies om half twee, de regen. Al gauw valt het water met bakken uit de hemel. Wie
is zo gek in die wolkbreuken zich buiten te wagen? Het is goed slapen in dat gedruis
op het dak.
Na de middagslaap, de douche of de mandi-emmer ben ik zo fris als een hoentje
en begin ik als het ware een nieuwe dag. Ik werk een paar uur aan mijn bureau thuis.
We eten de avondboterhammen. Zo om acht uur (er heerst al sinds kwart over zes
diepe duisternis in de straten met de weinige lantaarns) hebben we moed genoeg
voor een uitje naar vrinden, naar de soos, naar de bioscoop, maar niet zelden wil ik
wel graag een avond studeren. Er kan helaas wel een maand voorbijgaan zonder een
muziek- of schouwburguitvoering.
Ook 's avonds is men hier nooit alleen, de dierenwereld houdt ons gezelschap. De
tjitjak schiet nu en dan achter een schilderij vandaan om een mug te vangen. Grote
platte stinkende kakkerlakken persen zich door smalle spleten van ramen en deuren
en ziet men op gekke plaatsen: tussen de beddenlakens of achter het glas van de
wijzerplaat van de klok. Nu ik het toch over beesten heb: we hebben één avond
meegemaakt van de lampangs, een geweldige insectentrek (de Soedanezen vinden ze
een lekkernij), menige avond krioelt het van de nachtvlinders, eens hadden we na
zware regen een invasie in de gang van wormen die voor het water vluchtten, een
tientallen meterslange kolonne mieren maak je mee als je ergens suiker hebt gemorst;
en de slakken in de brede goot (de slokan) langs de weg, waar we emmers vol
verzamelden.
Het “geestelijk leven” staat hier op een laag pitje. Over wereldproblemen of
godsdienstvragen hoor ik weinig; er zijn hierover geen voordrachten in de stad en bij
kennissen komen ze niet aan bod. Geen spanningen, geen discussies in dit mooie land.
De lijst van de zeven bioscoopprogramma’s in Bandung doet denken aan de kitsch die
gemeenlijk in de Pinksterdagen in Nederland gedraaid wordt. Toch, een enkele maal
komt er enige avonden een klassefilm op het doek. De culturele leegte valt me zwaar,
dan merk ik dat ik vergroeid ben met de West-Europese cultuur. Enfin, ik kan wel drie
jaar teren op oude voorraden, er zijn boeken en opwindende nieuwe ervaringen.
Maar als ik mijn wandeling in de avondschemering maak en met een paar kinderen
loop langs het ravijn met de prachtige sawah’s in diepgroene tinten en we zien de
silhouetten van kokospalmen, koningspalmen en pisangs afsteken tegen een
wonderlijk gekleurde avondlucht met een steeds nieuw spel van de wolken, en we zien
nog een boer zijn karbouw door een nieuwe sawah drijven, dan vergeet ik al wat ik in
Europa achterliet. Ik zou een lange avond op mijn veranda naar de muziek van de
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krekels willen luisteren en kijken naar de toenemende schittering van planeten, sterren
en Melkweg …indien ik niet morgen een college met demonstraties had. Bovendien,
vlak voor onze thuiskomst zijn regen en onweer teruggekomen en onmiddellijk nadat
we binnenshuis zijn kletteren de watervallen van het dak.
Buitengewoon hoogleraar en Secretaris van de Warenwet
Na mijn terugkeer uit Bandung klom ik weer in mijn werk als buitengewoon hoogleraar
in de levensmiddelenleer en de toxicologie. Mijn assistent Gerritsma bleek voorbeeldig
voor mij te hebben waargenomen. Per 1.9.1951 werd ik benoemd tot Secretaris van
de Adviescommissie ex artikel 18 van de Warenwet (Bijlage 25). Dit baantje hield toen
ik het op mij nam maar weinig in. In 1950 was de voorganger overleden en Dr. Hoeke
werd zijn opvolger, maar voor hij ingewerkt was werd hij directeur van het Rijksbureau
voor Handelswaren. De dossiers van de commissie waren bij het bombardement van
het Bezuidenhout-kwartier verbrand. Het archief bestond uit twintig aanvragen van
industrieën om wetswijziging. Het secretariaat werd in een zolderkamer van
Maliesingel 46 b gevestigd. Er kwam een typiste.
Het werk voor de adviescommissie bleek voor mijn ontwikkeling van onschatbare
waarde. Ik leerde bijna iedereen op de Nederlandse terreinen van de
levensmiddelenproductie, de voedingsleer en de toxicologie kennen, industriële zowel
als wetenschappelijke en ambtelijke figuren. Ik leerde veel van de achtergronden van
fabricagemethoden, hoorde verhalen over de nieuwste toxicologische- en
voedingsproblemen en kon van de nieuwste analysemethoden kennisnemen.
Het baantje leverde anderzijds enige beperkingen. Een voorbeeld. De Kralingse
zoutindustrie produceerde keukenzout met hoog bariumgehalte en verzocht mijn
advies. Omdat keukenzout niet in de Warenwet wordt geregeld, meende ik hierin te
mogen springen en slaagde erin het procedé te verbeteren. Maar de voorzitter Dols
van de adviescommissie vond dit adviseurschap onverenigbaar met mijn functie als
secretaris. Zo eindigde mijn werk voor Kralingen.
In 1952 of 53 deed Ir. Straub, directeur van de Keuringsdienst voor Waren in
Amsterdam mij een voorstel. Hij was betrokken bij de instelling van een nieuwe
commissie van de International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), de
overkoepelende organisatie van alle chemische organisaties ter wereld. De opdracht
van de commissie zou zijn: het opstellen van analysemethoden voor sporenelementen
in levensmiddelen. Straub vroeg of ik als lid wou meehelpen. Dit was precies een kolfje
naar mijn hand, ik had op dat gebied vrij wat gewerkt. Door onverwacht aftreden van
de Franse voorzitter werd ik in het allereerste begin tot voorzitter gebombardeerd. In
de commissie zaten Europeanen (Diermair, Truffert) en Amerikanen. De IUPAC liet de
talrijke commissies tegelijk in aantrekkelijke steden vergaderen en er waren dan
feestelijke ontvangsten. In München bij voorbeeld bezocht ik prachtige
operavoorstellingen. Dit was mijn entrée in het internationale wereldje van de chemici.
Niet lang daarna werd ik aangezocht lid te worden van het “FAO/WHO Expert
Committee on Food Additives”. FAO staat voor de Food and Agriculture Organization
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en WHO staat voor World Health Organization (zetels resp. in Rome en Genève). Beide
worden gefinancierd door de United Nations (zetel New York). We vergaderden eens
per jaar in Rome of Genève in een van hun enorme gebouwen. Onze opdracht luidde:
de chemische producten die de industrie toevoegde of wilde gaan toevoegen aan een
levensmiddel, te beoordelen of zij toxicologisch aanvaardbaar waren en zo ja, dan
zuiverheidseisen op te stellen en methoden voor hun bepaling in levensmiddelen. Ik
behoorde tot de chemische subgroep, die soms parallel, soms met de toxicologen
vergaderde. Enkele malen was ik voorzitter van de subgroep. In deze commissie zaten
de sterren van de wereld op genoemde gebieden, excepting writer, en ik leerde veel
van hen. In de tien dagen dat we met elkaar jaarlijks optrokken, verzetten we een
macht werk. Onze rapporten hadden in alle landen het hoogste gezag, we voorkwamen
vast rampen, dit werk gaf veel voldoening. Ik sloot vriendschap met de Nederlanders
Prof. Dols en Prof. van Genderen, vele FAO-figuren (o.a. de Nederlanders Prof. van
Veen, Aten, en ik mocht de hoogste Piet, Ir Boersma, zo maar bezoeken en de hand
drukken), Prof. Walter Souci, München, Prof. Alistair Fraser, Birmingham, Prof. René
Truhaut, Parijs. Ik was zodoende internationaal niet onbekend. De Spaanse vereniging
van voedingsdeskundigen benoemde mij in 1954 tot erelid (Bijlage 26).
Inmiddels dijde het werk voor het secretariaat Warenwet gestadig uit. Toen ik in
1960 als secretaris afscheid nam, was er een twintigtal subcommissies gesticht,
waarvoor ik de agenda opstelde en voorbereidde, de leden opriep voor de frequente
vergaderingen en de notulen schreef. Dit alles in overleg met de wijze voorzitter Prof.
Dols, die mij bijna steeds mijn gang liet gaan. Met mij werkten een jurist Mr. van
Heijningen en een typiste; twee zolderkamers in mijn huis waren voor dit alles
verhuurd aan het ministerie. Ik vond het geheel een soort orgel, de twintig voorzitters
bespeelden elk een register, en ik was de orgeltrapper. Bij mijn afscheid gaf de minister
mij als erkenning voor het harde werken een lintje: Officier in de Orde van OranjeNassau (Bijlage 27).
Als secretaris Warenwet nam ik deel aan veel internationaal overleg inzake de
wetgeving op levensmiddelgebied, eerst in de Benelux, toen in de Europese Unie,
daarna in de Europese Economische Gemeenschap. Elk van deze commissies
vergaderde een of meermalen per jaar, zodat ik nogal eens op reis was naar een
hoofdstad in West-Europa. Achteraf verbaas ik me dat ik zoveel werk aankon en het
er niet te slecht afbracht. We bereikten met dit zogenaamde harmonisatiewerk relatief
weinig, het gaf weinig voldoening.
Al die functies gaven mij ten slotte een sleutelpositie op het gebied van de
levensmiddelen in Nederland. Iemand sprak van The Big Four: Prof. Kees den Hartog,
Prof. Dols, Van Eekelen en Reith. Ik stichtte de Club van Drie, Van Es van het RIV, A.P.
de Groot van het CIVO en mezelf, die alle toxicologische goedkeuring van
voedseltoevoegingen aan zich trok en praktisch gesproken de beslissingen nam.
Ik begin te vergeten wie ik allemaal als bijvakstudenten heb gehad. Ik herinner
me nog goed: Ruud van der Heide (assistent, bij mij gepromoveerd, nu inspecteur in
hoofdbureau Inspectie Levensmiddelen); D.A.A. Mossel (assistent, bewerkte bij mij
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zijn proefschrift, promoveerde toen ik in Bandung was bij Overbeek, nu hoogleraar
Bacteriologie Utrecht); Luytelaar (nu directeur Keuringsdienst Den Bosch); Schoute
(nu inspecteur Levensmiddelen Haarlem); Deenen (nu hoogleraar Biochemie Utrecht);
Belz (nu CIVO, talenfenomeen); Haken (nu directeur Keuringsdienst Enschede); Ruiter
(nu lector levensmiddelenleer Utrecht); van der Grinten (nu directeur Van der Grinten
Venlo).
Gewoon hoogleraar 1960 – 1971
Drs. Kruysse, Hoofdinspecteur van de Levensmiddelen, was niet mijn sympathie, maar
hij heeft recht op mijn dankbaarheid. Ik zag hem als een trage man met een hazenhart;
onder zijn zachte poezenmanieren veronderstelde ik kleine scherpe klauwtjes. Hij
wenste de levensmiddelenwetgeving te beheersen, maar vond mij hierbij op zijn weg
doordat de Adviescommissie sneller werkte dan hij. Voorzitter Dols van de
Adviescommissie had al enige jaren tevergeefs geprobeerd een beter salaris voor mij
te bedingen. Saal van Zwanenberg bezocht met hetzelfde doel de minister, ook
vergeefs. Dols liet mij doorschemeren dat in dit soort zaken steeds Kruysse om advies
werd gevraagd en dat deze stelde dat een secretaris minder behoorde te verdienen
dan een inspecteur. Ik vermoed dat ik Van Pinxteren wel eens verteld heb dat ik zwaar
onderbetaald werd en ik wel graag gewoon hoogleraar zou worden. Hij heeft op het
juiste moment en met de juiste argumenten het voorstel ingediend. Zo werd ik per 1
juni 1960 benoemd tot gewoon hoogleraar in de Chemische Levensmiddelenleer en
Toxicologie op een pensioengrondslag van F. 6750 per jaar (Bijlage 28).
Ik kon me nu geheel geven aan studenten, onderwijs en onderzoek. Ik probeerde
de presentatie van de collegestof en de onderwerpen jaarlijks te vernieuwen. Ten
slotte gaf ik bijna elk jaar nieuwe teksten uit aan het begin van een kleine reeks
colleges en gaf daarbij mondeling alleen de high lights aan. De oorzaak was o.a. dat
ik had gezien welke onzin er voorkwam in de dictaatcahiers van de meeste studenten
waardoor ik haat had gezworen aan de ouderwetse kathedervoordracht als een
gesproken boek.
Begin 1960 nodigde de voorzitter van de Gesellschaft Deutscher Chemiker mij uit,
in haar zitting van 27 april te verschijnen om de “Joseph König Ehrenpreis”, die eens
per twee jaar wordt verleend, in ontvangst te nemen (Bijlage 29). Ik zou de eerste
buitenlander zijn die werd uitverkoren. Zonder twijfel zat Prof. Diemair uit Frankfurt
hierachter. Hij apprecieerde, zei hij me eens, dat ik altijd zo lijnrecht en zonder aanzien
des persoons voor mijn mening uitkwam als dit nodig of nuttig was. Ik zet hier een
groot vraagteken bij. Ik denk dat hij een bepaald voorval in de gedachte had. Ik zat
tijdens een Symposion met een illuster gezelschap, o.a. Diemair, op een balkon van
een restaurant in Génève toen de lunch werd opgediend. Ik sloeg een kruis en bad
voor de maaltijd, zeker niet bedoeld als demonstratie, eerder met het idee dat ik het
hier niet wilde nalaten als ik vond dat het zo hoorde. Er was verbazing, het kwam wel
over als demonstratie. Later liet ik dit bidden na in het publiek als de omstandigheden
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niet geschikt waren. De Ehrenpreis was aanleiding tot een paar verhaaltjes in de krant
(Bijlage 30, 31).
Toen ik pas kwam kijken, wilde ik wel acte de présance geven in congressen en
symposia door aan te bieden een voordracht te houden. Later werd ik nu en dan
gevraagd. De plezierigste uitnodiging kreeg ik van de Association of Official and
Agricultural Chemists (AOAC) in Washington D.C., waar ik in oktober 1964 voor een
onafzienbaar gehoor mocht spreken (Bijlage 32). Ik had onder leiding van Joke tijdens
de bootovertocht met de “Rotterdam” uitspraak en voordracht ingeoefend. Kort
tevoren had Chroetsjov in een vergadering van de United Nations, toen hij moest
spreken, zijn schoen uitgetrokken om daarmee op de lezenaar te timmeren, zeer tot
ongenoegen van de andere Russen die vonden dat deze originaliteit tegen het decorum
van een staatshoofd indruiste. Omdat men in de USA altijd zijn voordracht met een
grapje moet beginnen, vertoonde ik een paar dia' s van het Nederlandse landschap,
één met een huisje waar de klompen aan haken naast de buitendeur hingen, waarbij
ik zei dat die uitstekend konden dienen om op lezenaars te bonken maar dat dit in
Nederland niet zozeer bon ton was.
In 1962 vroeg men mij voor een professoraat in Wageningen. Ik had er geen zin
in (Bijlage 33).
In die jaren kon ik met enige trots vertellen dat het Farmaceutisch Laboratorium
het unieke voorbeeld bood van drie professoren onder één dak zonder ruzie. Dit was
juist. Ik geloof dat dit het gevolg was van het verstandige beleid van Van Pinxteren en
zijn overwicht op Uffelie. Ik maakte geen onmin, want ik kreeg wel altijd mijn zin, soms
doordat ik beide collegae een slagje voor was met de aanschaf van apparaten. Wat
betreft hun colleges had ik een duidelijke maar niet uitgesproken mening: de stof was
onnodig uitgebreid en de presentatie (alles gesproken) tijdrovend, maar elke
opmerking hierover aan het adres van Jan of Otto zou in die jaren leiden tot een breuk
en geen effect hebben. In eerste aanloop vroeg ik beide collegae om een kopie van
hun collegeteksten. Jan van Pinxteren zei dat hij deze niet presentabel opschreef en
dat hij in zijn laatste ambtsjaren niet meer hiertoe zou komen. Otto Uffelie gaf mij drie
dikke boeken die zijn colleges farmacognosie bevatten. Omdat het meeste handelde
over zelden meer toegepaste planten zag ik niet hoe ik dit beleid kon ombuigen, dit
kon alleen maar uitsterven. Inderdaad, na het aftreden van Uffelie in 1973 of 74,
zorgden de studenten ervoor dat de farmacognosie tot geringe proporties werd
teruggebracht.
In 1964 bestond het Farmaceutisch Laboratorium vijftig jaar. Ik had een commissie
gevormd met de taak, een gebrandschilderd herdenkingsraam in de hal te plaatsen.
Oud-studenten gaven de benodigde F. 10 000,-. Het werd een imposant en kleurig
raam over enige etages. Bij de feestelijke aanbieding aan curatoren waren veel oudstudenten aanwezig.
In de jaren 1963-1966 had ik te zorgen voor hoger onderwijs, uiteraard; voor
middelbaar onderwijs als curator van het Bonifatius-Lyceum; voor basis- en
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kleuteronderwijs als voorzitter van een parochiële commissie. Op Kerstdag 1966 werd
ik voor mijn vermetelheid gestraft met een maagbloeding.
Mijn afdeling trok relatief veel farmaceutische studenten voor de zes maanden
durende bijvakstudie in de levensmiddelenleer of toxicologie. Na 1960 ontstond de
neiging bij de studenten zich zo veel mogelijk te richten op de geneesmiddelen,
waardoor zij minder het bijvak levensmiddelen kozen. Maar voor beide vakken kwamen
geleidelijk meer chemische en biologische studenten opdagen. Mijn assistenten
beweerden dat de andere afdelingen barstten van jaloezie om onze nieuwste
apparatuur en om de toeloop van studenten. Van Pinxteren zei dat hij, gegeven het
ruimtegebrek, al die vreemdelingen best kwijt wilde.
Eenmaal los van de Adviescommissie Warenwet kon ik gevraagd worden voor
adviseurschappen. Saal van Zwanenberg maakte mij adviseur bij zijn vleeswaren
industrie in Oss. De Vereniging van Cacaofabrikanten (Amsterdam) maakte mij
voorzitter van een studiecommissie inzake analysemethoden van cacao en chocolade,
een activiteit die plezierige internationale reizen meebracht waaraan ook Joke als
secretaresse deelnam. De industrie Van Der Grinten in Venlo koos mij als adviseur
inzake levensmiddelenkleurstoffen. En Vaesen-Schoemaker in Deventer contracteerde
me voor regelmatig bezoek aan het bedrijf om te overleggen over de toxicologische
aspecten van plastic verpakkingsmaterialen voor levensmiddelen. Joke en ik
vergezelden Drs. Inklaar van dit bedrijf bij het bezoek aan hun Japanse leveranciers in
Düsseldorf, een onvergetelijk uitje. Deze relaties waren bronnen voor up-to-date en
interessante onderwerpen voor de bijvakstudenten.
In 1967, toen ik 65 jaar werd en goede vrienden meenden bij die gelegenheid iets
over mij te moeten publiceren, drong tot me door dat het tijd werd aan mijn opvolging
te werken (Bijlage 34, 35, 36). Ik kon tot 1.9.1972 in functie blijven maar wilde best
eerder weg. Ik voorzag problemen bij die opvolging, omdat beide gebieden, de
levensmiddelen en de toxicologie, enorm in omvang waren gegroeid terwijl de
combinatie bij één docent bepaald niet vanzelf sprak. Daar kwam bij dat men
verwachtte dat als gevolg van de EEG-harmonisatie het vak levensmiddelenleer uit het
pakket verplichte vakken voor de apothekersstudie zou geschrapt worden, waarmee
een docent in dit vak voor de farmaceutische studie overbodig zou worden. Hierop
vooruitlopend probeerde ik het onderwijs in de levensmiddelenleer over te hevelen
naar de Subfaculteit Scheikunde. Deze reageerde aarzelend en zei bovendien geen
ruimtes te kunnen vinden. Ten slotte stelde Dr. Engel, de directeur van het CIVO in
Zeist, goede lokalen ter beschikking, waarbij dan Dr. Slump, het hoofd van de Afdeling
Eiwitten CIVO, leiding zou geven aan het deel van mijn personeel dat in deze richting
zou blijven werken, namelijk Dr. Engelsma, Drs. Nel Haagsma, Dost enz. Een lid van
de Subfaculteit Scheikunde behoorde volgens de regels de verantwoording voor de
nieuwe afdeling te dragen en dit zou Prof. Deenen zijn.
In 1970 stelde ik aan de Subfaculteit Farmacie deze constructie inzake het
onderwijs in de levensmiddelenleer voor en tevens de benoeming van een gewoon
hoogleraar in de toxicologie. Het voorstel werd aangenomen door subfaculteit, faculteit
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en curatoren, met dien verstande dat de figuur voor de levensmiddelen niet lector
maar voorlopig een medewerker met leeropdracht zou worden. Op de advertentie voor
een gewoon hoogleraar in de toxicologie kwamen twaalf sollicitaties binnen. Hoog
boven de elf anderen torende uit de wetenschappelijke status van Robert Maes,
professor te Leuven, die daar niet gelukkig was met zijn leeropdracht. Hij was op en
top analyticus op het terrein van de giftige stoffen, ingewerkt in de modernste
methoden dankzij zijn werk in USA-laboratoria. Ik trad af per 1.9.1971 en een maand
later begon Maes in Utrecht (Bijlage 37). Hij was de eerste gewoon hoogleraar in de
toxicologie in Nederland en de jongste prof in Utrecht.
Ik gaf twee afscheidsfeestjes. Het eerste, in het laboratorium, was een afscheid
van staf, studenten en personeel. Otto Uffelie hield als voorzitter van de subfaculteit
een snerttoespraak, enig woord van waardering kon hij kennelijk niet over de lippen
krijgen. Jan van Pinxteren zei niets. Na de jarenlange loyale samenwerking zonder
ruzie had ik anders verwacht. Mijn tweede afscheid was een glorieus feest. Ik had mijn
relaties in het bedrijfsleven en de ambtenarij uitgenodigd naar een receptie in Villa
Fatima te Zeist te komen en natuurlijk ook bevriende hoogleraren en commissieleden.
Er waren vriendschappelijke toespraken van Smittenberg als faculteitsvoorzitter,
curator Schamhardt, Mossel, Gerritsma en ga zo maar door. Als deskundige in de
levensmiddelen vond ik het aangewezen om de heerlijkste gerechten en dranken aan
te bieden. Ik kreeg een groot cadeau voor een reis. In het Farmaceutisch weekblad
106 (1971), 725 - 737 schreef mijn oudste medewerker Engelsma een afscheidswoord,
vergezeld van een lijst van mijn publicaties en van onder mijn leiding bewerkte
proefschriften (Bijlage 38). Ik vermoed dat nu al niemand ze meer leest of er over
praat. De wetenschap holt nu eenmaal vooruit en kijkt zelden om.
Het begrip afscheid werkte ik radicaal uit. Als ik een vak had beoefend waarin ik
persoonlijk mensen had kunnen helpen, bijvoorbeeld als arts of theoloog, dan was ik
denkelijk wel in mijn werk doorgegaan. In mijn afscheidstoespraak had ik gezegd dat
ik de wetenschap had bedreven als het lezen van een prachtig boek, maar dat ik dit
nu definitief had dicht geslagen. Ik beëindigde mijn adviseurschappen en
lidmaatschappen van commissies, raden en tijdschriften, behalve voor Commissie
Richtlijnen Toevoegingen en de Raad van Beheer ICFSN, waarover later, aan welke ik
trouw moest blijven. De weinige vakboeken die ik privé bezat gaf ik weg. Ik wilde
immers een nieuw leven beginnen. Ik besloot voorlopig niet het lab te betreden om
mijn opvolger niet voor de voeten te lopen en mij niet te kunnen ergeren als soms iets
van mijn bouwsels werd afgebroken. Stel je voor dat iemand achter mijn rug zou
zeggen: Reith moet nu eindelijk maar eens zijn mond houden. Dat nooit.
Otto Uffelie’s afscheid in 1974 was sober. Op zijn laatste werkdag vertrok hij met
stille trom onder achterlating van zijn archief in twee vuilniszakken.
Jan van Pinxteren nam in 1973 op plezierige wijze afscheid van zijn medewerkers.
Ik heb hem in 1979 en 1980 met zijn tweede vrouw Miesje ontmoet. In 1980 was hij
traag bewegende met ongearticuleerde spraak.
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Mijn leventje op Maliesingel 46 b 1959 – 1971
Toen ik weduwnaar werd, was feitelijk geen van de kinderen al gekomen tot een
definitieve bestemming, inclusief huwelijk. Maar opeens ging alles van een leien dakje.
Tom studeerde af in Delft (beste feesten) en trouwde met Marijke in 1961. Monica
trouwde met Jaap in 1962; in de periode 1959-1962 heeft zij de moeilijke taak
volbracht het huishouden op Maliesingel 46 b draaiend te houden, waarvoor ik haar
bijzonder dankbaar blijf. Bruno, die in Rotterdam studeerde, verloofde zich met Mies
Zwart maar trouwde met Mattie Koetze in 1966. Liesbeth trouwde met Gerard in 1960.
Bernard deed zijn eindexamen bij de Kruisheren in 1962 en Maarten bij het BonifatiusLyceum in 1964; beiden werden direct na het eindexamen student in Utrecht, Corpslid
en kamerbewoner. Omdat de drie oudere jongens hun offertje aan de militaire dienst
gebracht hadden, ieder op zijn eigen manier, was Maarten vrij van dienst.
De wonden, geslagen door het verlies van Tine, heelden bij mij maar langzaam.
Ik wierp mij op onderwijs en onderzoek. Begin 1962 was ik zover dat de gedachte bij
mij ging leven dat ik nog best een vrouw gelukkig kon maken. Met de ervaring dat Jo
Douwes een goede tussenpersoon was tussen hemel en mij als het ging om een goede
keuze te maken, ging ik met hem praten. Hij dacht een poosje na en zei: ik zal je in
kennis brengen met mevrouw Joke Potter die secretaresse is bij mij in de Spaarnestad.
Onder het motief dat ik iets wilde lezen in een oude Libelle of K.I., bracht Jo Douwes
mij bij haar in haar kantoor en trok zich terug. Joke begreep direct waarom ik kwam
maar liet dit niet merken. De rest weet iedereen. We trouwden in september. Maarten
en Michael waren de enige kinderen die thuis woonden. Toen Maarten in 1964
kamerbewoner werd, kwam Bernard weer thuis wonen. Dit was belangrijk voor
Michael, hij kreeg daarmee een goede oudere vriend. Bernard trouwde met Carla in
1967 en vertrok naar Drachten. Maarten trouwde in 1963 met Paula van der Brom; zij
woonden eerst in de Twijnstraat, vervolgens in een woonboot in de Vecht.
Joke had gaarne gezien dat we zouden verhuizen naar een beter huis buiten
Utrecht, maar omdat ik geen autorijd, zou dit betekend hebben dat zij van ' s morgens
acht tot ' s avonds zes uur op haar eentje buiten zou zitten. Ze liet haar wens vallen.
Het bovenhuis Maliesingel 46 b werd vernieuwd en verfraaid: verhoging in de erker,
modernisering van keuken, hal en trap (kunstzinnige oplossingen door Jaap
geconstrueerd). Tussen eetkamer en zitkamer kwam in plaats van de ouderwetse
schuifdeuren een grote kastenwand met een kleine schuifdeur terzijde, geadviseerd
door mevrouw Bout, binnenhuisarchitect te Amsterdam. De zeven grote ramen aan de
singelzijde vormden een statige rij met prachtig uitzicht op bomen en water.
Als je tot de ouderen behoort, besef je dat er al zoveel tijd- en generatiegenoten
zijn heengegaan. Om enige te noemen waarmee ik bijzonder affectief gebonden was:
Eed Noyons (1960), Laurens Woltring (1966), Alice (1971), Bernard (1974), To en Piet
(1975), Piet Lautenslager (1972), Ma Poelmann en Ma Kortmulder, Dols (1930).
Gelukkig waren er ook heel wat feestelijke gebeurtenissen: het huwelijk van
Michael met het Hetty Sanders, de promoties van Tom (1968), Bernard (1973) en
Maarten (1975), ons 12 1/2 -jarig huwelijksfeest (1975) enz.
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In 1975 kochten we een best huis in Doorwerth. Dit moet wel een apart hoofdstuk
worden. We hadden met Utrecht en Utrechtse mensen zo weinig bindingen dat het
afscheid ons weinig pijn deed. Van enig belang voor mij was het loslaten van de
Theologische Club. Dit is een club van in het katholiek geloof geïnteresseerde mannen
onder leiding van kapelaan Frans Thijssen, gesticht in 1941 (waaraan ik nogal wat had
bijgedragen) en getrouw maandelijks samenkomend. Van Doorwerth uit bezocht ik de
samenkomsten tot in 1978, maar toen was mij het nachtelijk terugreizen te lastig
geworden. Aan deze club heb ik veel inspiratie te danken. Echter, de Bijbelclub in
Doorwerth betekent voor Joke en mij ook erg veel.
Gezondheid en ziekte
Mijn moeder had dikwijls vrij vervelende kwalen, toch werd ze 94 jaar. Ik ben zelf een
duur klantje van mijn verzekering geweest en haal voorlopig de 78.
In 1938 kreeg ik polyneuritis die enkele maanden aan hield.
In 1947 werd ik geveld door hernia, die hevig optrad toen ik met een wijde zwaai
mijn voet onder de kraan van de wastafel wilde houden. Ik had de dag tevoren veel
kou geleden bij de beklimming van de Domtoren met Franse studenten. Na drie
maanden bedrust was ik zover dat ik, snel uit bed gaand, mijn oratie in de universiteit
kon houden om daarna doodop terug te keren.
Ik had voortdurend veel werk, ten slotte raakte ik in 1954 oververmoeid, ik had
ribzenuwpijnen en kreeg drie maanden verlof. Ik trok in mijn schulp, d.w.z. in de
woning van Jeanne en Jo Douwes in Heemstede. Liet sigarenroken na. Kwam genezen
terug en liet de sigaren uit voorzichtigheid staan.
In juni 1962 kreeg ik een duodenumbloeding. Rust in een ziekenhuis volgde. Ze
kwam hoogst ongelegen, want ik was op vrijersvoeten en zou gaan trouwen. Maar met
nog een paar weken rust in een hotel in Denekamp was ik einde augustus aardig beter.
Ik was (zo zei collega Nuboer) door mijn aard van actie en preciesheid
voorbestemd voor de “maagbloeding”. Op Kerstdag 1966 overviel mij de tweede en
zeer ernstige duodenumbloeding. In het Homeopathisch Ziekenhuis vocht men een
kleine week om de zaak te stelpen en ik kreeg menige bloedtransfusie. Ik moest
geopereerd worden. Ik wenste overbrenging naar het Academisch Ziekenhuis omdat
Joke een waarschuwing had gekregen dat de chirurg van H.Z. niet van de beste was,
terwijl collega Nuboer beroemd was voor zijn maagresecties. Operatie januari 1967.
Zeven weken bijkomen in de buurt van Malaga. Nuboer weigerde aan mij als collega
een rekening te sturen. Tot mijn verbazing was de ziekteverzekering ONVZ bereid mij
het normale bedrag van deze operatie in handen te geven (omdat een afgedwongen
professorale rekening wel eens tweemaal zo hoog kon zijn?). Ik kocht voor die F. 670,een prachtreeks wijnen bij de gewone leverancier van Nuboer: Blok in Zaandam.
Nuboer was verrukt. Blok was ook verrukt en toen na geruime tijd zijn rekening kwam,
bleek hij 10% af te trekken. Ik was ook verrukt en kocht veel wijn bij Blok.
Ik bleef bang om door het vele werk af te knappen en ging bij symptomen van
oververmoeidheid uit mijn werk en milieu. Zodoende was ik in januari 1968 op
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Kneippkuur 3 weken in het Josephsheim in Münstereifel. Joke zei dat de kuur mij
bijzonder opgemonterd had. In september 1969 was ik weer 3 weken in Munstereifel.
Joke en ik gingen op wintervakantie naar Igls bij Innsbruck in feb. 1972. Er was
geen korrel sneeuw. Erger was dat ik een hevige galaanval kreeg. Wat voelde ik me
doodziek! In het ziekenhuis van de universiteit van Innsbruck werd de galblaas
weggenomen. Wat gingen dokters en verpleegsters plezierig met patiënten en hun
aanhang om!
In '72 en '73 was mijn darmkanaal van streek (kramp, diarree). Ik was voorzichtig
geworden en vroeg collega Hulst en Kees Reith om advies. Toen ik hoorde van heel
iemand anders, dat hij na de galblaasoperatie precies hetzelfde had gehad en dat het
verschijnsel van nature wel zou minderen, liet ik de dokters in hun vet gaarkoken.
Eind 1976 had ik pulserende pijn in de rechterzijde: om de twee minuten een fikse
steek. Kees Reith zocht uitvoerig en zei dat het alleen kon zijn een wat nauwe overgang
van dunne naar dikke darm. Hij vond wel veel ventrikels in de dikke darm. Hij gaf me
een dieet met volkorenbrood en zemelen. Inderdaad had ik ten tijde van het
verschijnsel veel nootjes en zoutjes bij de borrel gegeten. Ik zwoer alle noot af. Het
verschijnsel kwam alleen zwak terug als ik mijn gebruiksaanwijzing niet opvolgde. Kees
den Hartog vulde de wijze raad van Kees Reith nog aan door mij Kellogg’s Bran-Buds
aan te bevelen. Deze bevatten veel emulgerende hemicellulose en de zemelen zijn
fijngemalen zodat geen spitse punten van de zemelpartikels de darmwand kunnen
prikkelen.
Ongeveer in 1930 had ik gordelroos; er volgde geen orchitis op.
Van mijn tandarts A.C.D.J. de Vries heb ik geen hoge pet op. Hij had geen
Röntgenapparatuur en onderkende niet de oorzaak van de pijn in mijn bovenkaak. Ten
slotte kwam ik terecht bij de kaakchirurg Tjebbes, die als een wreedaard bekend stond.
Hij bond mij met riemen in een stoel vast, boorde mijn bovenkaak open, het vuil en
bloed werd in een schaal opgevangen. Het was een onmenselijke pijn. Een uur later
wandelde ik naar huis. Een aantal tanden was door de ontsteking in hun wortels
aangetast. Ik verviel in een bovengebitje en in 1968 (?) bij de voortreffelijke tandarts
Willemse in een los boven- en beneden-bitje.
Mijn rugwervels bleven een zwak punt na de 1947 hernia. Na dat jaar heb ik niet
meer getennist en was ik voorzichtig met koffers dragen. Nu is het zo, dat ik een uur
zonder pijn bukkend werk in de tuin kan doen, maar dan is het wijs een poosje te
rusten.
Mijn huid krijgt helaas de bekende defecten: pigmentvlekjes op handen en
voorhoofd, verhoorning en kleine harde pukkeltjes op mijn voorhoofd, volgens analyse
huidarts niet kwaadaardig. Toch loop ik in de zon nu altijd met pet op hoofd.
International Course in Food Science and Nutrition (ICFSN)
In de laatste twee jaren dat ik in functie was, was ik bezig met een nieuwe activiteit
met veel uitlopers. In 1969 nodigde de curator Des Tombes drie figuren op
voedingsgebied: Prof. van Gils, Van Eekelen en mij uit voor een gesprek. Hij wilde de
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Universiteit Utrecht betrekken in onderwijs ten gunste van de voedingsproblemen in
ontwikkelingslanden, maar hij wist niet hoe. Het idee sloeg bij mij aan, want ik had
altijd al, tot slot van mijn carrière, willen werken voor de arme derde wereld. In een
tweede bijeenkomst hadden van Gils en Van Eekelen geen duidelijk plan, en ik legde
een plan op tafel voor een cursus van een half jaar voor mensen in sleutelposities in
ontwikkelingslanden met als onderwerpen de levensmiddelenchemie en -bacteriologie,
voedingsleer en sociale benaderingen. Dit werd door Utrecht aanvaard.
Kees den Hartog en Leniger van de L.H. Wageningen wilden meedoen, voelden
zich eigenlijk al gepasseerd. Daarop kwam Netherlands Universities Foundation For
International Cooperation (NUFFIC) bij monde van de voorzitter Hijmen Quik verklaren
dat de universiteiten van Gent en Leuven al lang zoiets wilden en zelfs het geld hadden,
maar geen plan. NUFFIC grondvestte de samenwerking van genoemde vier
universiteiten. Nu, na tien jaar, werken ze nog op de oorspronkelijke formule, echter
aangepast aan nieuwe behoeften door de voortreffelijke collega Hautvast van de L.H.
Gent, hebbend de nodige gelden, begon met cursus in 1970. De 30 deelnemers
waren verdeeld over een Franse en een Engelse cursus. De directeur De Koninck (Prof.
in de zoölogische hoek) had een veel te zware taak, zeker nu het een eerste experiment
was. Ik was veel in Gent om bij te staan. Toen De Koninck afknapte, had ik enige tijd
de leiding.
Cursus II liep van januari tot juni 1971 in Villa Fatima in Zeist, afgestaan door
Engel, directeur CIVO, die de cursus en mij altijd welgezind is geweest. Ik was directeur
van de cursus, zonder salaris, want ik was toen nog hoogleraar. De propaganda voor
de cursus in landen met Franse invloeden had gefaald, (die liep over een ministerie in
Brussel), zodoende had ik tot mijn grote geruststelling alleen een Engelssprekende
cursus van ca. 25 personen.
Het was geweldig animerend werk. De cursisten, mannen en vrouwen van goede
opleiding en allure, gingen in goede harmonie en behulpzaamheid met elkaar om. Joke
en ik ondervonden veel vriendschap van deze mensen uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika.
Toen we later enige van hun landen bezochten, vingen ze ons steeds op en putten
zich uit in gastvrijheid.
Cursus lll liep in 1972 in Leuven onder directie van Prof. Achiel Hendrikx, naar ik
meen tweetalig, dus twee groepen. Ik was er weer regelmatig bij, ik was immers
hoogleraar af, had er zelfs een eigen kamer in een studentenhuis. Toen de zaak bij
Achiel over de kop liep en hij een hikziekte kreeg, had ik enige tijd de leiding.
Cursus IV zou weer onder mijn directie in Villa Fatima plaats vinden. Op het laatste
moment, tijdens de vakantie van Engel, besliste de waarnemend directeur van het
CIVO Dr. Gorter, vast en zeker op instigatie van Dr. Tollenaar die zijn kantoortje niet
wilde verplaatsen, dat de villa niet voor de cursus beschikbaar was. Engel was bij zijn
terugkomst furieus, omdat hij zo elke grip op de cursus met de vele internationale
contacten kwijtraakte en vast ook wel omdat het een flagrante ontrouw aan een
afspraak op een zeer laat moment betekende. Dr. Jongens van NUFFIC wist onderdak
voor cursus IV te vinden in het International Agricultural Center (IAC) te Wageningen
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en daar zijn ook alle volgende Nederlandse cursussen gehouden. Alweer was het aantal
Franssprekende sollicitanten klein en er kwam zeer tot mijn genoegen alleen een
Engelstalige cursus. Na dit directoraat besloot ik deze vermoeiende bezigheid aan
jongeren over te laten. Mijn opvolger Prof. Hautvast, Wageningen leidt sindsdien de
cursussen op zo eminente wijze dat ik geloof op het juiste moment dit werk losgelaten
te hebben.
Omdat ik na mijn aftreden niet meer de universiteit Utrecht kon
vertegenwoordigen, in de Raad van Beheer, maakte men mij Honorary Member. Dit is
een benoeming voor het leven, men kan hiervoor niet bedanken.
Emeritaat, hobby’s, Doorwerth
In 1975 zei ik tegen Joke: “Hoe kan Toon met zijn Lien toch in Tienhoven een huis
kopen, geen winkels, alleen één dijk om op te wandelen, geen behoorlijke
verbindingen”. Joke antwoordde: “Wees jij maar stil met je kritiek, jij zit in een oud en
te groot huis en doet helemaal niks”. Dit gesprek gaf er de stoot aan dat we samen
een goed huis op een goede plaats gingen zoeken, namelijk een huis met weinig maar
grote kamers, gelegen niet te ver van Eindhoven of van Arnhem. Onze talrijke
zoektochten leerden ons dat in onze ogen het natuurschoon van de Veluwerand het
duidelijk won van dat om Eindhoven. Door een toeval vonden we oktober ’75 ons
ideaal, een Euro-woning in Doorwerth, en ons huis vinden we nog steeds ideaal.
In december 1975 tekenden we het voorlopig koopcontract en in maart 1976 het
definitieve koopcontract. De Rabobank gaf zonder aarzelen een 100% hypotheek, dus
F. 144 500,-. Eind april verhuisden we. Veel boeken en meubelen waren toen al
afgestoten, naar kinderen of naar de Emmaüsgangers. De kinderen hielpen prachtig
met wanden bestrijken met muurverven, en met installeren van wandrek en nieuwe
meubelen en rekken. Zo verliep de verhuizing naar het kleinere huis zonder problemen.
Het huis had geen kinderziekten, fouten bij de aanleg werden zonder uitzondering
door de aannemer Gerritsen, Renkum verholpen. We hebben in Bachlaan 54 bepaald
niet stilgezeten en zo kom ik op onze hobby’s.
De tuin werd najaar 1976 door Berns aangelegd. We gaven hem enige wensen:
de tuin moest aansluiten bij het bosachtig en heidegebied erbuiten, er moesten twee
plekken komen voor zitjes zodat we konden kiezen tussen zon of schaduw, een
kronkelpad in de achtertuin moest in het onbekende verdwijnen en een heuvel aan de
rand moest gemaakt en beplant worden voor de privacy. Berns heeft onze wensen
heel goed vervuld, zodat we steeds met veel plezier in onze fraaie heidetuin werken.
Een andere hobby is het schilderen en tekenen, die pas ca. 1963 in ons leven
kwamen. Ik vond toen dat mijn broer Bernard zo'n afgesloten leven leidde en ik wilde
onder zijn leiding een tekenclubje formeren. Piet en Mies Lautenslager wilden best
meedoen. Bernard ging er niet op in, ofwel omdat hij niet mocht van Co ofwel omdat
de later uitbrekende onmin tussen Bernard en Piet toen al bestond. Daarop vroegen
we Fieke van Rhedenborg - ze heette toen nog Fieke Kool - ons te gidsen. Ze heeft dit
in de maandelijkse sessies gedurende ruim vijf jaar met veel originaliteit en sterk
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stimulerend volgehouden, tot ze vond dat ze ons geen nieuws meer kon vertellen. Veel
clubleden kwamen en gingen: Stella en Hans Kramer, Wout Sluis, twee meisjes uit
Loosdrecht, Henk en Mieke de Jong, Marja Brahé, Barend de tandarts uit Rotterdam.
We werkten aan aquarelleren, krijttekenen, collages en wat al niet meer.
Om het huis te verfraaien, hanteren we beide wel eens de schilderskwast, terwijl
ik ook wel eens dingen van hout maak en tegels leg. Voorbeelden: de kapstokken en
spiegel in de gang, de toilettafel met spiegel in de slaapkamer, de tafels onder het
raam in de twee kleine kamers, de muziek-HIFI-toren passend bij het wandrek, een
tegeltableau op een tafel en een idem in de portiek, om niet te spreken over de
schilderijlijsten en een raamhor. Joke was bij dit alles de artistieke ontwerpster en ik
de uitvoerder. Ik deed er lang over maar het kwam allemaal voor elkaar na lang
nadenken.
Om eerlijk te zijn: ik doe bij voorkeur dingen waar andere mensen plezier van
hebben. Zo kwam ik er toe de familiegeschiedenis te schrijven. Mijn eigen
belangstelling was in de kiem allang aanwezig, want ik herinner me dat ik mijn moeder
over familiegebeurtenissen uithoorde. Achteraf bleken zulke gesprekken heel
belangrijk, en hiervan heb ik getuigd in twee artikelen in het genealogisch tijdschrift
“Gens Nostra”. Ik bewaarde al lang familiegegevens en brieven. Toen kwam de ReithReünie in het zicht in 1975. Inderhaast stelde ik stambomen van de niet-katholieke
Reithen samen. De reünie vond zaterdag 28.9.1975 plaats; in drie maanden tijd
hadden we met zijn vijven initiatief, plan, organisatie en uitvoering voor elkaar. Er
waren 200 Reithen uit Nederland en Duitsland bij elkaar in Zeddam, voor begroeting
met koffie, tentoonstelling van familiestukken en stambomen, middagvergadering met
toespraken en discussies, fanfarecorps, majorettes, borrel, diner, dans en
zondagmorgen afscheid, met drankjes. Na dit prachtige feest heb ik het genealogisch
onderzoek in archieven en door correspondentie zolang voortgezet totdat ik alle 284
Reithen in kaart had gebracht. Met de nodige toelichtingen en verhalen verscheen het
boekwerk “Kroniek van de families Reith”. Van de 50 exemplaren verkocht ik er 47 à
F. 35,- waarmee ik niet zoveel geld meer op de uitgave toelegde. Één exemplaar naar
het Rijksbureau voor Genealogie en één naar de bibliotheek van de Genealogische
Vereniging te Naarden. Na dit grote werk stelde ik de stamboom van de Kortmulders
en van de Meulemeesters op en schreef ik de biografie van pa en van moe.
En deze autobiografie is een logisch sluitstuk.
Om de in Zeddam gewekte belangstellingen levendig te houden, werd een
contactblad begonnen, getiteld “Reith Wijd En Zijd”. Mijn dochter Elisabeth zorgt op
voortreffelijke manier voor inhoud en uitgave. Natuurlijk schrijf ik er ook wel eens een
verhaaltje in.
Toen ik nog in functie was, kleedde ik me traditioneel: colbertpak, das, al of niet
vest. Ongeveer 1965 begon ik jasje en broek van verschillende kleur te dragen. In mijn
colleges wilde ik correct en zorgvuldig gekleed verschijnen. Als emeritus loop ik graag
in pullover of coltrui.
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Ik constateer bij mijzelf een neiging tot liquideren van mijn bezit, weggeven van
hetgeen ik niet meer gebruiken zal, zucht tot uitzuiveren en vereenvoudigen van het
leven. Mijn vakboeken verdwenen al in 1971, veel literatuur werd later weggedaan.
De beste foto’s werden in albums gerangschikt, de rest weggegeven of vernietigd. Ik
handhaafde de briljant opgenomen, goed gespeelde, door mij bewonderde
meesterwerken op grammofoonplaat, de overige platen gaf ik weg. Veel meubilair,
kleine familiestukken en geschenken van cursisten volgden dezelfde weg.
Ons mooie huis Bachlaan 54 maakte steeds diepe indruk op bezoekers, zo ook op
Riet en Herman Strategier in 1977. Zij besloten spoedig uit Zeist te vertrekken naar
een Euro-woning. Herman liet een wijnkelder inbouwen waar ik ook mijn voorraadje
kon inleggen.
Summa summarum: mijn tijd vliegt voorbij met werk in genealogie, aan de tuin,
aan het huis (stofzuigen op maandagmorgen), wandelen en mijn schrijflust botvieren.
Kranten, televisie en romans kosten me weinig tijd.
Elke zondag gaan Joke en ik naar de hoogmis, hoewel de pastor mij wat te
horizontalistisch is, we horen hem nooit over zonde en verlossing of over een leven na
de dood spreken. Wat hij wel zegt is echter zeer de moeite waard, over Christus (die
hij, vrees ik, slechts ziet als een heel bijzonder mens) die zich het lot van alle
verdrukten aantrekt, dit na te volgen als de primaire taak van de Christen. Vooral na
onze reis naar Israël lees ik graag over het jodendom als wortel van het christendom;
onze Bijbelclub stimuleert ook hiertoe. Wat Hans Küng en Schillebeekx schrijven, is
altijd boeiend voor me, maar ik kan niet met ze meegaan als ze het hebben over de
menselijkheid van Christus en de tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie.
Men vraagt me wel eens wat mijn geheim is om er tien jaar jonger uit te zien en
te gedragen dan mijn 78 jaar. Dan antwoord ik soms dat ik altijd sober geleefd heb en
de laatste jaren weinig vet eet en halvarine (40% vet) met in hoofdzaak meervoudig
onverzadigde vetzuren op mijn brood smeer. Dit zeg ik dan om ongevraagd een
voedingsadvies te geven. Het geheim schuilt eerder hierin dat ik gezonde ouders heb
uitgekozen. Of zou het toch zijn omdat ik altijd actief ben? Zouden dirigenten, pianisten
en schilders langer jong blijven omdat zij hun werk zo lang mogelijk voortzetten?
Ik vind dat je erop moet letten, als je op jaren bent, dat je je omgeving niet verveelt
met je kwaaltjes en gebruiksaanwijzingen en ook niet met slordigheden inzake toilet
en kleding. Integendeel, omdat veel mensen graag zien dat je hieraan zorg blijft
besteden, moet je ze dit plezier gunnen. Overigens, ingeval van een ongerechtigheid
waarschuwt Joke me wel en zo hoort het ook.
Tot nu toe heb ik me verplicht gevoeld geld te schenken aan ”goede” werken en
missie, hoewel ik steeds meer betwijfel of een belangrijk deel van giften echt wel bij
de armsten terecht komt. Ik heb telkens een geefjaar en een niet-geefjaar om fiscale
reden. In het verleden heb ik soms mijn verwervingskosten opgevoerd of rente niet
opgegeven in mijn belastingopgaven maar mijn giften besommen meer dan die fiscale
winst. Zie, daar komt de scrupulent weer boven.
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Het tekenen en schilderen is, nadat Fieke's leiding wegviel, op de achtergrond
geraakt. Joke en ik bezoeken nog altijd graag musea en vooral galerietjes met werk
van jongeren. Ik ben hypergevoelig voor het werk van naïeve schilders, vooral sinds
Joke en ik het dorp van de boerenschilders Hlebine in Joegoslavië hebben bezocht.
Terugblik
Kortgeleden las ik het niet zo belangrijke boekje van Faber (1979): De zeilen strijken.
Hij schrijft: je moet al is het nog zo moeilijk, wanneer je pensioentijd nadert, bewust
werken aan “disengagement”, dit is o.a. bewust afstand doen van leiderschap en je
verzoenen met de gedachte dat de samenleving je niet meer nodig heeft en de
jongeren je ervaringen verouderd vinden en er zelfs niet naar vragen. Als je eenmaal
uit je werk bent, zullen je belangstellingen inkrimpen en verschralen. Daarom moet je
zorgen, aldus nog altijd Faber, voor nieuwe belangstellingen en bezigheden, voor
“reengagement”. Je krijgt behoefte met rust gelaten te worden en alleen te zijn. Als
een soort tegengif moet je zorgen, ingebed te blijven in sociale relaties; met vrienden,
familieleden en buren, in de parochie en in clubs. Spontaan hebben Joke en ik veel
gedaan van wat Faber in zijn boekje aanraadt.
Ik geloof erin dat de Heer mij in zijn hand heeft, mij kent en leidt zoals ik een
lieveheersbeestje in mijn hand laat lopen en nu en dan een zetje geef om te
beschermen tegen een val. De Heer heeft ervoor gezorgd dat twee excellerende
vrouwen bereid waren mij op mijn paden gezelschap te houden. Niet moeilijk om zulke
vrouwen volkomen trouw te blijven. En het was ook een goede ingeving van boven,
radicaal afscheid te nemen van de wetenschap toen ik in 1971 aftrad. Als ik
doorgegaan was op dat terrein, zat ik nu wellicht in een psychiatrische inrichting. Het
mensdom heeft nu eenmaal weinig fantasie en komt gauw op de gedachte als er iets
moeilijks moet gebeuren: “wacht eens, is er niet nog een oud-hoogleraar, die …”.
Er is nog veel te doen. Te zorgen dat al je zaken keurig geregeld zijn en dat er na
je vertrek naar een beter leven geen onmin ontstaat over de nalatenschap; dit was al
een les van Sint Franciscus die ik vernam in de Derde Orde waarvan ik korte tijd lid
was totdat ik vond dat die activiteit morsdood was. Veel te doen, ja, allicht zijn er
ergens in de diepte “unfinished business” die om afsluiting vragen.
Er valt ook veel te overdenken in je laatste jaren. Je bent dan geneigd je eigen
levensfasen voor de geest te halen en te evalueren tegenover jezelf, de mensen om
je heen en voor God. Als je dan in zorg en angst raakt, behoef je met je gepeins niet
op te houden maar des te meer te hopen op Gods vergevende liefde en onbegrensde
barmhartigheid.
Een geschreven portret wordt pas geloofwaardig als het een beetje stinkt. Ik heb
enige onverstandige dingen gedaan en die heb ik in mijn vorige bladzijden verteld. Ik
kan mij niet herinneren dat ik iemand willens en wetens schade heb toegebracht of
gepest.
Klaar! Laat me, o Heer, uw dienaar in vrede gaan.
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FOTOMATERIAAL (met verwijzing naar bladzijde in levensbeschrijving)

Jan F. Reith (L) en zijn broer Toon met konijntjes (1909), blz. 8
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Plechtige Heilige Communie Jan F. Reith (1913), blz. 9, 10
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Jan Kleene (L) en Jan F. Reith (R), (1919), blz. 15
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Bezoek Sint-Nicolaas aan Farmaceutisch lab (1930)
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Jan F. Reith, cartoon van Hongaarse kunstenaar Strobl (1933)
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Jodiumafdeling (1929-1934), blz. 22, 23
Van L naar R: ?, Jan F. Reith, mej. Ruttens

Jodiumafdeling (1929-1934), blz. 22, 23
Van L naar R: J.O.E. Elema, Ria Stas, ?, Jan F. Reith
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Modern laboratorium van de groothandel Schmelz & Werlich Amsterdam (1933-1934)
Ontwerp architect Willem Maas, blz. 22
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Erepromotie van Saal van Zwanenberg (april 1955), blz. 41, 43
Van L naar R: echtgenote Reith-Poelmann, Jan F.G. Reith, Saal van Zwanenberg
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Faculteit Wis- & Natuurkunde Universiteit Utrecht (ca. 1962)
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Afscheid in Villa Fatima Zeist (1971), blz. 44, 48
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Afscheid in Villa Fatima Zeist (1971). Toespraak Dr. Schamhardt, blz. 44, 48
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Afscheid in Villa Fatima Zeist (1971)
Van L naar R: Engel, Smittenberg, Gorter, blz. 44, 48
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Afscheid in Villa Fatima (1971). Van L naar R: Dé Mossel, Jan F. Reith, blz. 40, 44, 48
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Boekje verschenen in 1957
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Acket, Gerrit
Aldershoff, Prof.
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Aten
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Boersma, Ir.
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Broos, Harry
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Leraar Wisk., Hogere Handelsschool St. Joris College Eindh.
Directeur Serologisch Instituut Utrecht
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Food and Agriculture Organization
Apotheker te Culemborg
Hoofd Bacteriologische Afdeling Centraal Lab. Voor
Volksgezondheid Utrecht
Food and Agriculture Organization
Hongaarse vluchtelinge 1919
Leraar Natk, Hogere Handelsschool St. Joris College Eindh.
Vriendenkring Jan F. Reith
MULO Sint Bonifatius Utrecht
Smid te Lisse
Jaargenoot Jan F. Reith Universiteit Utrecht
Fysische chemie Universiteit Utrecht
Dirigent Utrechts Stedelijk Orkest
Hoogleraar Subfacuteit Scheikunde Universiteit Utrecht
Curator
Commissielid International Union of Pure and Applied
Chemistry
Voorzitter Adviescommissie van de Warenwet
Lab. Medewerkers Jan F. Reith
Familierelatie Jan F. Reith
Jaargenoot Jan F. Reith Universiteit Utrecht
Maarssen
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MULO Sint Bonifatius Utrecht, 8e en 9e jaar
Lab. Medewerkers Jan F. Reith
RIV
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Birmingham, Food and Agriculture Organization
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Volksgezondheid Utrecht
Waarnemend assistent van Jan F. Reith in Utrecht

Fysicus, leraar Hogere Handelsschool St. Joris College
Eindh.
Waarnemend directeur CIVO
Hoogleraar farmacie Universiteit Utrecht
Sergeant vliegenier, Maarssen
Bijvakstudent bij Jan F. Reith
CIVO
Jaargenoot Jan F. Reith Universiteit Utrecht

Jaar
1922-1923
1931-1933
1918
1953
1929-1934
1931-1933

Blz.
20
22, 23
13
40
21
22, 23

1953
1932
1922-1923
1935-……
1914-1916
1918
1934
1919-1920
1919
1920
1967
1969
1952-1953,
1960
1951, 1960
1934
1967
1931, 1962,
1954

40
23
20
25
11
14
23
17
16, 18
17
43
47
39
39, 41
23
43
19, 21
24, 34
45, 46
17, 18
33
14
43, 48
11
43, 44
40
23
13
40
23

1919-1920
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1918
1967, 1973
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1967, 1971
1951…..
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1910
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17
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20
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Medewerkster Chemisch Farmaceutische Afdeling RIV
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Neerlandicus
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Eerste violist Utrechts Stedelijk Orkest
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KU Gent, Zoölogie, Directeur International Course in Food
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Jaargenoot Jan F. Reith Universiteit Utrecht
Hoofdinspecteur levensmiddelen
Schrijver
Vriend Jan F. Reith uit Bilthoven
Fysicus, hoogleraar TH Bandung

Herber, Louis
Hermans
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Janssen
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Koninck, Prof. De
Koolhaas
Kruysse, Drs.
Kuyle, Albert
Lautenslager, Piet
Leeden, Prof. Pieter van
der
Leniger
Luytelaar
Maas, Willem
Maes, Robert
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Bijvakstudent bij Jan F. Reith
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Opvolger als hoogleraar Toxicologie van Jan F. Reith
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Romburgh, Prof. Van
Ruiter
Schamhardt
Scheer, van der
Scheffer, A.C.
Schmedding
Schoorl, Prof. Dr. N.
Schoute Belz
Schurink
Sijmons, Iet
Sijmons, Piet
Simon, Lambert
Slump, Dr.

Omschrijving
Jaargenoot Jan F. Reith Universiteit Utrecht
Reisgenoot naar Maria Laach, Kochem, Heidelberg
Redacteur Humoristisch Weekblad, vriend Jan F. Reith,
Bilthoven
Hongaarse vluchtelinge bij Piet Meulemeester in Zwolle
Vriendenkring Jan F. Reith
Leraar Hogere Handelsschool St. Joris College Eindh.
Specialist Academisch Ziekenhuis Utrecht
Fysica Universiteit Utrecht

Latere echtgenote van Jan F. Reith
Liftenbouwer, vriend Jan F. Reith uit Bilthoven
Vriendenkring Jan F. Reith
Ingenieur NS, Buurman Jan F. Reith, Oude Gracht 415
Utrecht
Dekaan Faculteit Technische Wetenschap TH Bandung,
Algemene en anorganische chemie
Jaargenoot Jan F. Reith Universiteit Utrecht
Groothandelaar in dierlijke organen, Amsterdam
Voorzitter NUFFIC
Vreeburg-bioscoop
Klasgenoot HBS Ignatius College Amsterdam
Broer van Jan F. Reith
Tom (1935); Monica (1936); Bruno (1938); Liesbeth
(1941); Bernard (1943); Maarten (1946)
Tante van Jan F. Reith in Neede
Broer van Jan F. Reith
Internist
Zus van Jan F. Reith
Zus van Jan F. Reith
Dochter van oom van Jan F. Reith
Broer van Jan F. Reith
Echtgenote van Jan F. Reith
MULO Sint Bonifatius Utrecht, 8e en 9e jaar
Organische chemie Universiteit Utrecht
Bijvakstudent bij Jan F. Reith
Curator
Pater, leraar Frans, Ignatius College Amsterdam
Leerling scheik., Hogere Handelsschool St. Joris College
Eindh.
Pater, leraar Nederlands, Ignatius College Amsterdam
Hoogleraar farmacie Universiteit Utrecht, Promotor Jan F.
Reith
Bijvakstudent bij Jan F. Reith
Bovenmeester RK lagere school, Achterdijk, Maarssen
Apotheker, dochter van Piet Sijmons
Vriend van Jo Douwes
Kunstenaar, De Gemeenschap Utrecht
Hoofd Afdeling Eiwitten CIVO

Jaar
1919-1920
1922
1922

Blz.
17
18
18

1922
1935-……
1925-1926
1966
1919
1946, 1960,
1962, 1971
1934
1922
1935-……
1940

18
25
21
46
16
32, 41
42, 44
24
18
25
25

1948

33

1919-1920
1943-1945
1969
1922
1916

17
26
48
18
12
12
26-30

1943-1945
1918

14
7
47

1972-1973,
1976

10
12, 15
15
7, 8
35
11
16
41
44
13
21

1919
1978
1914-1916
1919
1951…..
1971
1916
1925-1926
1918, 1919
1922

13, 14
19, 21
31
41
8, 10
19
19
23
43

1951…..
1908
1931
1931
1931
1967
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Namenregister (alfabetisch) vervolg
Naam
Souci, Prof. Walter
Sluyters, Eef
Smittenberg
Soons, Jean
Stas, Maria
Stein
Stijgeren
Strategier, Herman
Straub, Ir.
Strengers, Dr.
Swanes
Tervoert
Thiers
Thijssen, Frans
Timmerman, Dr. W.
Aegidius
Tollenaar, Dr.
Truffert
Truhaut, Prof. René
Uffelie, Otto
Veen, Prof. van
Veldhuizen
Venker
Venmans, Leo
Verlinden, Jan
Vermaak, Jan
Vermeer
Visser, Anna
Vogelezang
Voorst van Beest, Kees
Vos Sr.
Vriend
Waardijk, Piet
Weerden, Jo
Went, Prof.
Wicart
Wolters, Xavier
Woltring, Laurens
Wucherpfennig, Walter
Zoetmulder, Cor
Zwanenberg, Saal
Zwijsen, Jacques
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Omschrijving
München, Food and Agriculture Organization
Reisgenoot naar Maria Laach, Kochem, Heidelberg
Faculteitsvoorzitter
Vriendenkring Jan F. Reith, bestuur Labre-Huis Utrecht
Apotheker, medewerkster Chemisch Farmaceutische Afd.
RIV
Pater, leraar Natuurkunde, Ignatius College Amsterdam
Jaargenoot Jan F. Reith Universiteit Utrecht
Componist, muziekpedagoog, dirigent en organist
Directeur Keuringsdienst voor Waren Amsterdam
Anorganische chemie Universiteit Utrecht
Notaris te Utrecht
Kapelaan, oprichting Benedictus Labre-Huis Utrecht
Bakker, Maarssen
Kapelaan, Leiding gespreksgroep Theologische Club
Reorganisator Centraal Lab. Voor Volksgezondheid Utrecht
tot Rijks Instituut voor de Volksgezondheid (RIV)
CIVO
Commissielid International Union of Pure and Applied
Chemistry
Parijs, Food and Agriculture Organization
Jaargenoot Jan F. Reith Universiteit Utrecht, FAO
Jaargenoot Jan F. Reith Universiteit Utrecht
Dokter
Leraar Latijn, Hogere Handelsschool St. Joris College Eindh.
Jaargenoot Jan F. Reith Universiteit Utrecht
Buschauffeur van Oskamp, lijndienst Maarssen-Utrecht
Directeur Farmaceutische Groothandel Schmalz-Werlich
A‘dam
Nicht van Rikus Kemme
Apotheker Academisch Ziekenhuis. Utrecht
Jonkheer landgoed Herteveld Maarssen
“De Fuchs”, vader van Peter Vos (tekenaar)
Pater, leraar Engels, Ignatius College Amsterdam
Reisgenoot naar Maria Laach, Kochem, Heidelberg
Misdienaar, Maarssen
Plantkunde Universiteit Utrecht
MULO Sint Bonifatius Utrecht, 8e en 9e jaar
Leraar Latijn, Hogere Handelsschool St. Joris College Eindh.
Zenuwarts, Psychiater
Klasgenoot Jan F. Reith, Ignatius College Amsterdam
Leraar Grieks, Hogere Handelsschool St. Joris College
Eindh.
Vleeswaren Industrie Oss
Leraar Tekenen, Hogere Handelsschool St. Joris College
Eindh.

Jaar
1953
1922
1971
1935-……
1934

Blz.
40
18
44
25
23

1916
1919-1920
1977
1952-1953
1919
1932
1935
1910, 1918
1941-1978
1933-1934

13
17
51
39
16, 18
23
25
9, 13
46
23

1973
1952-1953

48
39

1953
1962, 1971
1920-1921
1919-1920
1910
1922-1923
1920-1921
1914-1916
1934

40
42, 44
17, 40
17, 18
9
20
17
10
22

1919
1946
1918, 1919
1931
1918
1922
1910
1919
1914-1916
1922-1923
1947, 1966
1918
1922-1923

15
31, 32
14
23
13, 14
18
9
16
11
20
33, 45
13
20

1962
1922-1923

43
20

Namenregister (chronologisch)
Naam
Reith, Henk
Reith, Toon
Miltenburg, Kees
Schurink
Weerden, Jo
Venker
Thiers
Griendt, Piet van de
Reith, Marie
Vermaak, Jan
Wicart
Remkes
Broos, Harry
Innocentius
Engelman, Jan
Meeuwese
Houssart
Reith, Beb
Reith, Riet/Marie
Reesink, Ko
Stein
Michels
Scheer, van der
Vriend
Schmedding
Wucherpfennig, Walter
Fiddeleer
Ariëns
Voorst van Beest, Kees
Eglem, Marinus
Bruinen
Meulemeester, Piet
Reith, Hanna
Kemme, Rikus
Kleene, Jan
Reith, Rika
Visser, Anna
Romburgh, Prof. Van
Cohen, Prof.
Strengers, Dr.
Ornstein, Prof.
Mol, Dr.
Went, Prof.
MÜhlstaff
Claessens
Hermans
Edel, L.P.
Koolhaas
Haagen Smit
Veldhuizen
Janssen

Omschrijving
Broer van Jan F. Reith
Broer van Jan F. Reith
Meester RK lagere school 3e klas, Achterdijk, Maarssen
Bovenmeester RK lagere school, Achterdijk, Maarssen
Misdienaar, Maarssen
Dokter
Bakker, Maarssen
Sergeant vliegenier, Maarssen
Zus van Jan F. Reith
Buschauffeur van Oskamp, lijndienst Maarssen-Utrecht
MULO Sint Bonifatius Utrecht, 8e en 9e jaar
MULO Sint Bonifatius Utrecht, 8e en 9e jaar
MULO Sint Bonifatius Utrecht
Pater MULO Sint Bonifatius Utrecht, 8e en 9e jaar
MULO Sint Bonifatius Utrecht, 8e en 9e jaar
Pianoleraar organist, Hugo de Grootstraat, Utrecht
Barbier van de vader van Jan F. Reith
Broer van Jan F. Reith
Zus van Jan F. Reith
Klasgenoot HBS Ignatius College Amsterdam
Pater, leraar Natuurkunde, Ignatius College Amsterdam
Leraar scheikunde, Ignatius College Amsterdam
Pater, leraar Frans, Ignatius College Amsterdam
Pater, leraar Engels, Ignatius College Amsterdam
Pater, leraar Nederlands, Ignatius College Amsterdam
Klasgenoot Jan F. Reith, Ignatius College Amsterdam
Gymnastiekleraar, Ignatius College Amsterdam
Pastoor te Maarssen
Jonkheer landgoed Herteveld Maarssen
Maarssen
Smid te Lisse
Zwolle
Tante van Jan F. Reith in Neede
Klasgenoot HBS Ignatius College Amsterdam
Zoon van sigarenwinkelier, Nieuwendijk, Amsterdam
Dochter van oom van Jan F. Reith
Nicht van Rikus Kemme
Organische chemie Universiteit Utrecht
Fysische chemie Universiteit Utrecht
Anorganische chemie Universiteit Utrecht
Fysica Universiteit Utrecht
Fysica Universiteit Utrecht
Plantkunde Universiteit Utrecht
Jaargenoot Jan F. Reith Universiteit Utrecht
Jaargenoot Jan F. Reith Universiteit Utrecht
Jaargenoot Jan F. Reith Universiteit Utrecht
Jaargenoot Jan F. Reith Universiteit Utrecht
Jaargenoot Jan F. Reith Universiteit Utrecht
Jaargenoot Jan F. Reith Universiteit Utrecht
Jaargenoot Jan F. Reith Universiteit Utrecht
Jaargenoot Jan F. Reith Universiteit Utrecht

Jaar

1908
1908
1910
1910
1910, 1918
1910
1914-1916
1914-1916
1914-1916
1914-1916
1914-1916
1914-1916
1914-1916
1914

1916
1916
1916
1916
1918
1918, 1919
1918
1918
1918
1918, 1919
1918
1918
1918
1918
1918, 1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919-1920
1919-1920
1919-1920
1919-1920
1919-1920
1919-1920
1919-1920
1919-1920

Blz.
7
7, 8
8, 10
8, 10
9
9
9, 13
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
12
12, 15
12
13
13
13
13, 14
13, 14
13
13
13
14
14
14
14
14
14, 15
15
15
15
16
16, 18
16, 18
16
16
16
17
17
17
17, 18
17
17
17, 18
17

129

Namenregister (chronologisch) vervolg
Naam
Prée, A.P. du
Stijgeren
Verlinden, Jan
Veen, Prof. van
Julien, Paul
Koelman, Jo
Cornelis, Evert
Koene, Francis
Ravestein, Ir. S. van
Lautenslager, Piet
Nelissen
Poelmann, Wim
Sluyters, Eef
Waardijk, Piet
Hoefsloot, Niek
Mulder, Wim
Nemeth, Elly
Schoorl, Prof. Dr. N.

Omschrijving
Jaargenoot Jan F. Reith Universiteit Utrecht
Jaargenoot Jan F. Reith Universiteit Utrecht
Jaargenoot Jan F. Reith Universiteit Utrecht
Jaargenoot Jan F. Reith Universiteit Utrecht, FAO
Jaargenoot Jan F. Reith Universiteit Utrecht
Dochter kleermaker
Dirigent Utrechts Stedelijk Orkest
Eerste violist Utrechts Stedelijk Orkest
Vreeburg-bioscoop
Vriend Jan F. Reith uit Bilthoven
Redacteur Humoristisch Weekblad, vriend Jan F. Reith, Bilthoven
Liftenbouwer, vriend Jan F. Reith uit Bilthoven
Reisgenoot naar Maria Laach, Kochem, Heidelberg
Reisgenoot naar Maria Laach, Kochem, Heidelberg
Reisgenoot naar Maria Laach, Kochem, Heidelberg
Reisgenoot naar Maria Laach, Kochem, Heidelberg
Hongaarse vluchtelinge bij Piet Meulemeester in Zwolle
Hoogleraar farmacie Universiteit Utrecht, Promotor Jan F. Reith

Jaar
1919-1920
1919-1920
1920-1921
1920-1921
1920-1921
1920
1920
1920
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922

Graaff, Prof. de
Sijmons, Piet
Douwes, Jo

Hoogleraar farmacie Universiteit Utrecht
Vriend van Jo Douwes
Familierelatie Jan F. Reith

1922
1931
1931, 1962,
1954

Sijmons, Iet
Moller, Dr.
Gils, van
Janssens, Pietje
Bongenaar, Jo
Wolters, Xavier
Acket, Gerrit
Venmans, Leo
Zoetmulder, Cor
Zwijsen, Jacques
Knuvelder, Gerard
Noyons, Eed
Scheffer, A.C.
Ausums
Meerburg, Dr. P.A.
Aldershoff, Prof.
Bijl

Apotheker, dochter van Piet Sijmons
Stichting Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) Noord-Brabant
Fysicus, leraar Hogere Handelsschool St. Joris College Eindh.
Leraar Grieks, Hogere Handelsschool St. Joris College Eindh.
Leraar Natk, Hogere Handelsschool St. Joris College Eindh.
Leraar Latijn, Hogere Handelsschool St. Joris College Eindh.
Leraar Wisk., Hogere Handelsschool St. Joris College Eindh.
Leraar Latijn, Hogere Handelsschool St. Joris College Eindh.
Leraar Grieks, Hogere Handelsschool St. Joris College Eindh.
Leraar Tekenen, Hogere Handelsschool St. Joris College Eindh.
Neerlandicus
Leraar Hogere Handelsschool St. Joris College Eindh.
Leerling scheik., Hogere Handelsschool St. Joris College Eindh.
Apotheker te Culemborg
Directeur Centraal Lab. Voor Volksgezondheid Utrecht
Directeur Serologisch Instituut Utrecht
Hoofd Bacteriologische Afdeling Centraal Lab. Voor
Volksgezondheid Utrecht
Directeur Farmaceutische Groothandel Schmalz-Werlich A‘dam
Architekt, ontwerper laborotorium Schmalz-Werlich A’dam
Reorganisator Centraal Lab. Voor Volksgezondheid Utrecht tot
Rijks Instituut voor de Volksgezondheid (RIV)
Hoofd Veterinaire Afdeling Centraal Lab. Voor Volksgezondheid
Utrecht

1931
1922-1923
1922-1923
1922-1923
1922-1923
1922-1923
1922-1923
1922-1923
1922-1923
1922-1923
1925-1926
1925-1926
1925-1926
1929-1934
1931-1933
1931-1933
1931-1933

Blz.
17
17
17
17, 40
17
17
17
17
18
18, 24
18
18
18
18
18
18
18
19, 21
31
19
19
19, 21
24, 34
45, 46
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
22, 23
22, 23
22, 23

1934
1934
1933-1934

22
22, 23
23

1931-1933

23

1934
1934
1934

23
23
23

Vermeer
Maas, Willem
Timmerman, Dr. W.
Aegidius
Frenkel
Bruning
Kam, Ir. Annette
Stas, Maria
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Namenregister (chronologisch) vervolg
Naam
Dornickx
Eyck, Charles
Simon, Lambert
Kuyle, Albert
Vos Sr.
Böhm, Maria
Swanes
Poelmann, Tine
Bronkhorst
Soons, Jean
Post
Nicolas, Edmond
Tervoert
Herber, Louis
Haas, De
Posthumus, Ir. Sieb
Reith, Gezinsleden Jan
F. Reith
Prins, Ben
Hooft, Antoon
Kolthoff, I.M.
Vogelezang
Pinxteren, Jan van

Omschrijving

Woltring, Laurens
Eekelen, van
Leeden, Prof. Pieter
van der
Minnaert, Prof.
Posthumus, Prof.

Zenuwarts, Psychiater

Schilder,
Kunstenaar, De Gemeenschap Utrecht
Schrijver
“De Fuchs”, vader van Peter Vos (tekenaar)
Hongaarse vluchtelinge 1919
Notaris te Utrecht
Latere echtgenote van Jan F. Reith
Vriendenkring Jan F. Reith
Vriendenkring Jan F. Reith, bestuur Labre-Huis Utrecht
Vriendenkring Jan F. Reith
Vriendenkring Jan F. Reith
Kapelaan, oprichting Benedictus Labre-Huis Utrecht
Bestuur Benedictus Labre-Huis Utrecht
Bestuur Benedictus Labre-Huis Utrecht
Ingenieur NS, Buurman Jan F. Reith, Oude Gracht 415 Utrecht
Tom (1935); Monica (1936); Bruno (1938); Liesbeth (1941);
Bernard (1943); Maarten (1946)
Groothandelaar in dierlijke organen, Amsterdam
Directeur Verenigde Melkbedrijven, Boterstraat Utrecht
Conservator Farmaceutisch Lab Utrecht
Apotheker Academisch Ziekenhuis. Utrecht

Fysicus, hoogleraar TH Bandung

Reith-Kortmulder, Joke
Gerritsma

Faculteitsvoorzitter Wis- & Natuurkunde Universiteit Utrecht
Dekaan Faculteit Technische Wetenschap TH Bandung,
Algemene en anorganische chemie
Echtgenote van Jan F. Reith
Waarnemend assistent van Jan F. Reith in Utrecht

Hoeke, Dr.
Dols, Prof.
Straub, Ir.
Diermair

Directeur Rijksbureau voor Handelswaren
Voorzitter Adviescommissie van de Warenwet
Directeur Keuringsdienst voor Waren Amsterdam
Commissielid International Union of Pure and Applied Chemistry

Truffert
Genderen, Prof.
Aten
Boersma, Ir.
Souci, Prof. Walter
Fraser, Prof. Alistair
Truhaut, Prof. René
Heijningen, Mr. van
Hartog, Prof. Kees den

Commissielid International Union of Pure and Applied Chemistry

Es, van
Groot, A.P. de

RIV
CIVO

Food and Agriculture Organization
Food and Agriculture Organization
München, Food and Agriculture Organization
Birmingham, Food and Agriculture Organization
Parijs, Food and Agriculture Organization
Jurist secretariat Warenwet, Maliesingel 46 b, Utrecht

Jaar
1934
1931
1931
1931
1931
1932
1932
1934
1935-……
1935-……
1935-……
1935-……
1935
1939
1939
1940
1943-1945
1943-1945
1943-1945
1943
1946
1946, 1960,
1962, 1971
1947, 1966
1947
1948,
1948
1948

Blz.
23
23
23
23
23
23
23
24
25
25
25
25
25
25
25
25
26-30

31,
32,
42,
33,

26
26
26
32
41
44
45
33
33
33
33

1978
1948-1951,
1971
1951
1951, 1960
1952-1953
1952-1953,
1960
1952-1953
1952-1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953-….
1951…..,
1969
1951…..
1951…..
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35
39, 44
39, 40
39, 41
39
39
39
40
40
40
40
40
40
40
40, 48
40
40

Namenregister (chronologisch) vervolg
Naam
Heide, Ruud van der
Mossel, D.A.A.
Luytelaar
Schoute Belz
Haken
Ruiter

Omschrijving
Bijvakstudent, Gepromoveerd bij Jan F. Reith
Bijvakstudent, Assistent bij Jan F. Reith
Bijvakstudent bij Jan F. Reith
Bijvakstudent bij Jan F. Reith
Bijvakstudent bij Jan F. Reith
Bijvakstudent bij Jan F. Reith

Jaar
1951…..
1951…..,1971
1951…..
1951…..
1951…..
1951…..

Blz.
40
40, 44
41
41
41
41

Grinten, van der
Kruysse, Drs.
Uffelie, Otto
Zwanenberg, Saal
Inklaar, Drs.
Engel, Dr.
Slump, Dr.
Engelsma, Dr.
Haagsma, Drs. Nel
Dost
Deenen, Prof.
Maes, Robert
Smittenberg
Schamhardt
Thijssen, Frans
Nuboer, Prof.
Reith, Kees

Bijvakstudent bij Jan F. Reith
Hoofdinspecteur levensmiddelen

41
41
42, 44
43
43
43, 48
43
43, 44
43
43
43
44
44
44
46
46
47

Des Tombe
Gils, Prof.
Leniger
Quik, Hijmen
Hautvast
Koninck, Prof. De

Curator

1951….
1960
1962, 1971
1962
1962
1967, 1973
1967
1967, 1971
1967
1967
1967
1971
1971
1971
1941-1978
1966
1972-1973,
1976
1969
1969
1969
1969
1969, 1973
1970

Hendrix, Prof. Achiel
Gorter, Dr.
Tollenaar, Dr.
Jongens, Dr.
Strategier, Herman

132

Vleeswaren Industrie Oss
Bedrijf Vaessen-Schoemaker Deventer
Directeur CIVO Zeist
Hoofd Afdeling Eiwitten CIVO
Lab. Medewerkers Jan F. Reith
Lab. Medewerkers Jan F. Reith
Lab. Medewerkers Jan F. Reith
Hoogleraar Subfacuteit Scheikunde Universiteit Utrecht
Opvolger als hoogleraar Toxicologie van Jan F. Reith
Faculteitsvoorzitter
Curator
Kapelaan, Leiding gespreksgroep Theologische Club
Specialist Academisch Ziekenhuis Utrecht
Internist

LH Wageningen
Voorzitter NUFFIC
LH Wageningen
KU Gent, Zoölogie, Directeur International Course in Food
Science and Nutrition (ICFSN)
KU Gent, Zoölogie, Directeur International Course in Food
Science and Nutrition (ICFSN)
Waarnemend directeur CIVO
CIVO
NUFFIC
Componist, muziekpedagoog, dirigent en organist

47
47
48
48
48
48

1972

48

1973
1973
1973
1977

48
48
48
51

