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Verantwoording
Dit dagboek uit het Familiearchief REITH is na de dagboeken Indonesia en Notities uit het

leven van een Zondagskind de laatste die ik heb gedigitaliseerd waarbij de tekst naar Word is
omgezet en de foto’s zijn gescand en toegevoegd overeenkomstig de vormgeving van dit
dagboek.
Het originele dagboek telt in totaal 166 bladzijden. Het gedeelte op bladzijde 1 t/m 85
beslaat de periode van het huwelijk van Jan. F. Reith met Catharina Poelmann (Tine), in de
logboektitel beiden aangeduid met Kaat en Jen, tot en met het overlijden van Tine in 1959.
Vanaf blz. 86 t/m bladzijde 152 krijgt dit logboek veel meer het karakter van een plakboek
met aankondigingen van het huwelijk van hun kinderen, geboortes van kleinkinderen,
overlijdensberichten, etc.
Gezien de intentie van dit dagboek, zoals door Jan F. Reith weergegeven in de titel,
beperkt deze digitalisering zich tot zijn huwelijksperiode met Catharina Poelmann (blz. 1 t/m
70). Wel bleek het interessant om zijn terugblik op zijn leven, opgeschreven in april 1986, in
deze digitale versie op te nemen (blz. 71 t/m 76).
Opvallend in dit dagboek zijn de vele citaten die Jan F. Reith in dit logboek opneemt,
afkomstig van filosofen, theologen, schrijvers etc. De interpretatie van de context waarin deze
citaten zijn opgenomen laat ik aan de lezer over.
Met de digitalisering van de dagboeken van Jan F. Reith wil ik bevorderen dat ze via een
verspreiding over familieleden geconserveerd worden voor de nabije toekomst voor het geval
de dagboeken zelf bij het oude papier belanden.

Ik ben me ervan bewust dat ook de

digitalisering van de dagboeken geen enkele garantie biedt op de houdbaarheid ervan.
Ook digitale bestanden kunnen gemakkelijk verloren gaan. Het zij zo.
Bernard A. Reith (1943)
13 januari 2022, Berkel en Rodenrijs
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Ons logboek zou geschikt kunnen beginnen op 7 februari 1934, onze eerste ontmoeting. Maar
onze gezamenlijke prehistorie begint al enkele jaren vroeger. Heeft immers niet Oome Jo
stelselmatig propaganda gemaakt voor een, zo genaamde ideale, huwelijkspretendent Jan
Reith en stuurde hij niet met Sinterklaas 1931 alvast zijn proefschrift ter bestudering met
begeleidend vers, dat helaas voor het nageslacht is verloren gegaan.

Oome Jo Douwes met Jeanne

Het kan niet bestreden worden dat nicht Tiny voet stampend heeft verzekerd, de kamer te
ontvluchten als een die te veel geroemde Jan Reith mocht binnentreden. Hij nu wist niets van
dit ijdel spel met zijn naam.
Zo wordt het vele malen avond en morgen tot Oome Jo op 7 februari 1934 zijn 40ste
verjaardag viert. Hij verheugt zich in een grote visite, een kaasje 40+ van Hein, en de toevallige
komst van nichtje Tiny omdat grootmoeder niet kan komen. Te 5 ure 30 is de entrée joueuse
van Frans Gefkens, door velen als goede bekende begroet. Frans is bij het diner de tafelheer
van Tiny; “de regie was voortreffelijk”. Hij blijkt rijk aan namen, enkelen noemen hem Jan,
Jeanne vertrouwelijk “de Gef”, maar wie zou hier iets achter zoeken? Al etende kondigt Oom
Jo de komst van de veel (ten onrechte) geroemde Jan Reith aan. De kroniekschrijver zwijgt
hier over Tiny’s bemerkingen, die tegenover een a.s. gast van heur oom volstrekt niet door de
beugel kunnen. Om 9 uur 3 de ontknoping: Oom Jo verklaart plechtig dat Frans Gefkens, hier
aanwezig, niemand meer is dan Jan Reith. Onmiddellijk ziet men uit de as van de Gef verrijzen
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een Jan Reith, die de ernstige gevolgen van het bedrog niet kan vermoeden. Tiny bebokst
haar Oom en ….. blijft in de kamer.
De agenda van Gef vermeldt in februari herhaaldelijk “naar Rokin” of “naar Hoes”.
Waarom zou men een aardig meisje niet bezoeken op haar kantoor, vooral als zij daar de
beste dranken van Mokum schenkt. De farmaceutische handel schijnt echter wel de volle tijd
te eisen, want het visitatieplan wordt pas 2 maart uitgevoerd. Dan drinkt de dorstige farmaceut
thee bij de “Gebrs Douwes, Rokin 46”, en brengt Kaatje naar het station, “omdat hij er toch
ook moest wezen”.
De farmaceut krijgt steeds meer dorst,
ook naar koffie, en moet zichzelf bekennen,
ook naar het gezelschap van Kaat, al
voetbalt ze ook op straat en dergelijke meer.
Het kost hem weinig moeite Oom Jo
ertoe te brengen dat hij zijn liefste nicht
Kaat uitnodigt voor de Figaro’s Hochzeit op
woensdag 14 maart en dat hij Gef als Dritte
in Bunde vraagt. Kaat vertrouwt de zaak al
enige tijd niet meer, maar een uitnodiging,
die (voor de vorm nu ja!) van Oom Jo komt,
hoeft zij niet af te slaan. En een plotseling
verzoek van Gef Reith om met hem vooraf te eten, kan men toch ook niet weigeren! De 14e
maart, (de laatste der Jozef-woensdagen) was dus een prachtige dag, alleen moest Oom Jo
erg lang in de hal van de Grote Kast wachten.
Suze Weitjens wordt in eeuwigheid bedankt voor de 22ste maart, waarop zij een diner in
Américain veroorzaakte. Spoedig daarop was het Vondelpark getuige van het tweetal,
wandelend in de zon en treurend om koningin Emma (27 maart). Er werd koffie genoten vóór
Américain, want de zaken waren toch gesloten. – Zij vinden het nu vanzelfsprekend dat Jen
de plechtige hal en kantoorkamer van de firma Douwes binnenschrijdt en bij Kaat zijn dorst
verslaat, ook al moet hij dat sinds 1 april een reis uit Utrecht voor maken. Hij is onherstelbaar
verliefd.
De gebeurtenissen volgden in razend tempo. Op 5 april in Carré ter aanschouwing van
Buziau. Dan op 12 april, donderdag, de grote slag in een voortijlende taxi. Eerst wordt
gezwamd in Boer en gesmuld bij Kempinsky. Het halfduister van de taxi naar de schouwburg
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geeft hem eindelijk moed. De historische bodem
waar de eerste kus zonder tegenstribbelen
aanvaard werd, rijdt helaas onbekend door
Mokum. Die avond wordt gegeven “Aanpakken,
een twee hup” en twee gelukkigen kiezen dit als
een motto voor het leven. Om kwart voor twaalf,
als Kaat thuiskomt, opent Oom Jo de voordeur
van Generaal de la Reijlaan 15, verneemt een
spoortje van het geheim, begrijpt de rest en knikt
zelfvoldaan.
De zaterdag (14 april)) daarop is Jen in
Bussum om zich met open vizier aan De Moeder
te vertonen.
Zondag gaat hij met Jo, Jeanne en Kaat aan
de wandel, verliest allen onderweg behalve Kaat
en op de Bikkenberg wordt alles bezegeld. Ik wil
hier opmerken dat in het algemeen de beste gebeurtenissen niet in een logboek worden
opgetekend. Het tweetal verdwaald jammerlijk op de Bikkenberg en wordt door Oom Jo met
smart opgewacht bij de brug.
Dinsdag daarop (16 april) wordt de aanstaande schoondochter binnen gevoerd
in Parkweg 22A en met uiterste voldoening bezichtigd.
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Er volgen nu spannende dagen; 22 april de Bollen, zondag in Heemstede met het
klaverblad, vele bezoeken in Bussum, en overal, onder anderen aan Beb & Co na langdurige
rust aan de voeten van Minerva, en dn 13 mei: de officiële verloving. De vooravond werd
gekenmerkt door een pofferfuif, waarbij Gonny tot haar wekenlange spijt ontbrak en door het
optreden van de Wederdopers. Het verlovingsfeest was daverend. Jen zat met Kaat in de
Kelder tot het publiek voor het raampje lastig werd. De Generale repetitie met Oom Jo was
nuttig en heilzaam om de grote betekenis van een officiële receptie volkomen duidelijk te
maken.
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Die dag werd veel en uitbundig geborreld door de verzamelde stammen PoelmannDouwes-Reith, liederen gepleegd, gejodeld en toen afgezoend.
Met bekwame spoed volgen drukke en prettige bezoeken overal. Zelfs de nonnen werden
niet overgeslagen om hun te bewijzen hoe een allerdwaasde vent, die zijn ideaal zoekt in een
meisje met embonpoint, en smeltpunt en stolpunt van zijn ontbrekende element tevoren reeds
kende, toch tot een gelukkig huwelijk kan komen. De weekeinden zijn telkens feesten in groot
formaat, het gedonderjaag “is volgens grootpaps” niet van de lucht. De wandeling in
(landgoed) Bantam, of Valkeveen en Drafna, of naar nicht Riek in Hilversum zijn evenzovele
mijlpalen.

Filmische Pinksterfoto van Pim

Intussen vormen wij onze nog vage ideeën over huisinrichting en huis. Wij willen een
nieuw en modern huis en huren ons aanstaande home op 5 juni. Die dag maakt Ka voor het
eerst kennis met de huisheer Duyvené de Wit, die na de beschrijvingen van Oom Jo en mij
haar bijzonder meeviel. Onze harmonie, ook in de huisinrichting, is wonderlijk. Zaken als Eigen
Haard late ons onbevredigd, de Toonkamer van Serré (6 juli) nemen wij niet au sérieux, al
tonen we de jongeman veel enthousiasme voor zijn lamp, vitrage, bakkies voor de serre en
ingeschoren moquette.
Nooit te vergeten zijn onze schone uittochten naar Pim en Lenie met de Pinksterdagen.
En dan onze latere pelgrimages: naar Frans en Willy in Diepenveen (5 augustus) en last
not least in Sittard (10 juni) bij Iet en Piet, welke laatst naast groot orator ook een groot
fotograaf zich toonde:
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Zo stormt het leven van verloofden voort, maar nog niet hard genoeg, naar 3 september,
onze trouwdag. Het huis nadert de voltooiing.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Zal Junitje een Thomas of een Monica worden?
Ontknoping 11 Juni 11u 45 onder leiding van Dr. Ausems.

Thomas & Groentje 14 juni 1935
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3 September 1935. IJzeren feest. Ook Homtie-Domtie is verheugd:

29 oktober. Het materieel bestaan van Tom is voor de deskundige duidelijk uit de volgende
cijfers:
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Sinds 26 0ktober krijgt hij bouillon met tomatensap en suiker, sinaasappelsap, theelepel
levertraan, en langzame overgang naar de gehele flesvoeding. Zijn zeer opgewekt geestelijk
leven zal door zijn moeder hieronder beschreven worden (hieronder cursief).

Na 6 november moet hij zich alleen met koemelk tevredenstellen. En tevreden is hij, het
jongmens lacht veel en is maar zelden verdrietig gestemd.
17-ca. 220 november wordt de eerste fles vervangen door pap van beschuit. Een week
later doet de banaan intree. En 3 december komt er nog een keer pap. Het jongmens komt
nu zelfs te veel aan en 5 december blijft een fles achterwege waarvoor hij nu bouillon krijgt.
6 december laat Tom voor ’t eerst z’n “tand” zien.
28 november hebben we de wieg beneden gehaal. Hij vertoeft nu dus van 11 tot 5 uur
beneden. Z’n aanwezigheid geeft hij te kennen door ons met voeten en benen toe te zwaaien,
te rammelen en te kraaien. Mijheer krijgt behoefte aan gezelschap en wil soms proberen door
jengelen gezelschap te krijgen. Dat lukt hem echter niet. Tom moet geen verwend heertje
worden. Onbekende gezichten maakt hem aan het schrikken en hij kan dan heel aandoenlijk
tranen laten rollen!
Oktober 1936. Tom lijkt al een hele vent als hij vol zelfbewustzijn in zijn wagen zit. Sinds
hij einde juni is kaalgeknipt, draagt hij een echte pet en zojuist heeft hij ook een jekker
gekregen Bij nadere kennismaking valt hij in zoverre tegen dat hij geen woord zeggen kan,
althans wil. Overigens is hij bang voor niets of niemand, erg speels en erg bazig.

10 oktober
1935
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Als iemand hem een strootje in de weg
legt, heft hij een luid gekrijs aan. Hij is zijn
woede echter direct vergeten. Hij loopt nu
niet kwaad door de kamers, maar we
temmen hem nog in de box. De laatste 2
maanden staat hij nog enkele uren te
zonnen op het grasveld in de box.
Mijn nieuwste aforisme:
U kunt er niets aan doen, dat U niet alles
mag, wat u aardig vindt.
U kunt er alles aan doen, dat U alles, wat
u mag, aardig vindt.
April 1936

__________________________
He who throws the dice often, will sometimes have a lucky hit (Utopia – More)
__________________________
The partnership of human nature is a league. Kindness and good nature unite men more
effectually and with greater strength than any agreements whatsoever, since thereby the
engagements of men’s hearts become stronger than the bond and obligation of words (Utopia
– More).
__________________________
I am always going inwards. The more I see of the world, and the more men I meet or books
I read or questions I answer, the more I come back with increased conviction to those places
where I was born or played as a boy, narrowing my circles like a bird going back to a nest
(The poet and the lunatics, Chesterton).
__________________________
Is it always kind to set a bird at liberty? What exactly is liberty?
First and foremost, surely, it is the power of a thing to be itself. In some ways the bird was
free in the cage. It was free in the cage. It was free to be alone. It was free to sing. In the
forest its feathers would be torn to pieces and its voice choked for ever. Then I began to think
that being oneself, which is liberty, is itself limitation. We are limited by our brains and bodies;
and if we break out, we cease to be ourselves, and perhaps to be anything. (The poet and the
lunatics, Chesterton).
________________________________
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They say travel broadens the mind; but you must have the mind.
________________________________
Vondels minnedichten:
Want wie traagh zijn lief bemint, vangt in ’t endt een handvol wint.
----------De minne wet het brein en zet de zinnen schrap. En leert in hare school ons deughd en
wetenschap. Te dienen zonder loon, te zwichten, te bestaan, Gewillighlijck geboeit in
slavernij te gaan.
________________________________
!936.
Op 21 december (maandags) kwart voor 9 is Monica Maria gekomen, zo vlot dat Dr Ausems
het nakijken had en Zr Groen met 10 minuten in huis was. De volgende dag is zij gedoopt
door kapelaan Steenkamp in de Paulus kerk. Zij kijkt zeer helder uit haar oogjes en gedraagt
zich in alles erg behoorlijk. Zij woog op 22 december 7 pond 2,8 ons en op 9 februari 1939
10 pond 80 gram. Op 1 september 1939 woog zij 17 pond 1 ons en werd zij in de box
neergelaten tot haar grote tevredenheid.
15 December 1937 …… 20 pond 460 gram, 30 april 1938 …….. 23 pond 430 gram, 8 oktober
1938 …….. 27 pond 230 gram.

Monica april 1937
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_________________________________
Uit brief Gogol:
Wanneer je er prat op gaat, is de schoonste daad der wereld waardeloos geworden……. Ik
voor mij, ik heb nog liever een tijdelijke moedeloosheid dan die zelfgenoegzaamheid (André
Gide terug uit Sovjet Rusland?)
__________________________________
Familiarity breeds contempt
__________________________________
Zachtmoedigheid is een reserve aan kracht, meent Chesterton.
__________________________________
’t Gevoel van minderwaardigheid spruit meestal voort uit gebrek aan middelmatigheid.
__________________________________
« La séduction suprême n’est pas d’exprimer des sentiments, c’est de les faire soupçonner »
__________________________________
Pour un jour de synthèse, il faut des années d’analyse. (Fustel de Coulanges).
__________________________________
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Joseph de Maistre: De jongeren zijn er om het goede te doen … de ouderen om het kwade te
beletten.
__________________________________
Vie de Mr Allemant: Malheur à celui, qui n’est jamais trompé en faisant l’aumône.
1938
Het gaat ons goed. We leven nog vredig en vreugdig op de Tripkade 2. Tom is een voor zijn
jaren grote knaap met harde body en goed humeur. Als elk rechtgeaard kind ziet hij nu en
dan bleekjes, maar hij draagt zijn 36 pond toch in volle gezondheid. Monica is een pittig diertje,
naar men zegt de lieveling van haar vader, en ook een kattenkop.
Vader heeft overigens niet veel tijd om te spelen, het Benedictus Labre Huis eist te veel
tijd. Een goede speeltijd was het verblijf in Zandvoort einde augustus.
Op 18 mei 1938 zag Bruno het levenslicht. Niet zonder veel inspanning van alle partijen
vertoonde hij zich om ruim ’s avonds aan de bewonderende blikken van A.W. Ausems, Mies
van der Hulst en pa. (Zuster Groen, zijnde te bazig, is vervangen door de jeugd).
Bruno is tot midden november een voorspoedig moederlijk gevoed kind en heeft geen
zuigflessen gekend. Het is wel aan hem te zien: wat een kleur, wat een gewicht, wat een
stevig vlees!
Zijn moeder knuffelt hem vier- of vijfmaal daags dusdanig, dat haar grootste Lieveling niet
lijden kan aan hospitalisme.
___________________________________
Pietje tot Jan: Our friendship was so assured that we could be silent without the slightest
danger of offence (Shakespeare)
____________________________________
Van Diepenbroek wordt verhaald dat hij niet geneigd was met iemand in gedachtewisseling te
treden wanneer er geen ondersteuning was althans in de grondslag van enige algemene
beginselen. Hij was een wijs man.
_____________________________________
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Blaricum, 1 juli 1941
Wij zitten sinds 6 juni in het landhuis van Ben Prins, Dwarslaan 16, Blaricum en leven als vrije
vogels in de natuur. Vorig jaar hebben wij eveneens de maand juni daar gesleten, hoewel toen
pas de oorlogsdagen (10-14 mei 1940) voorbij waren en niemand haast van huis dorst.
Ons gezinnetje is intussen vergroot, want 17 april 1941, omstreeks 15 uur, kwam Elisabeth
oftewel Liesbeth zo haastig ter wereld, dat Dr Ausems geen hulp kon bieden en ons zusje
Agnes consternatie zelf moest beheersen. Liesbeth is welgebouwd, heeft een roomhorenkuif
van overvloedig donkerblond haar en wordt algemeen ten zeerste geprezen.

De vakantie in Blaricum gaf geen bijzondere evenementen, zij was op zichzelf weer evenement
genoeg. Is het niet zeldzaam, dat men in vrede en rust een maand kan wijden aan de kinderen,
wandelen, fietsen en lezen. Het lezen was overigens minimaal, ik las slechts de Waterman van
Van Schendel en “The child in the Church” van Dr Maria Montessori (1930). Uit dit laatste boek
noteer ik enkele gedachten:
« Je respecterai la liberté humaine dans le moindre enfant », (Mgr. Dupanloup)
Blz. 4: “Formerly when teaching was limited to telling the child the facts of Sacred History and
making him memorize in Catechism answers the truth of Christian Doctrine, we were ….
Drawing the child away from the church”.
Blz. 113: Environment: “Place the child in an environment that corresponds not only to this
negative and animal needs, but also to this intellectual and moral needs and leave him free in
it …… The orderly, yet spontaneous behaviour of small children, their astonishing concentration
_ often for prolonged periods of time, their manifest joy and serenity in their work, their mutual
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helpfulness and courtesy, ………. It all comes from placing the child in an environment specially
prepared for his mental needs”.
Blz.116: “Montessori Freedom” in education. Vrijheid in keuze bezigheid, doch dan deze
bezigheid verrichten volgens goede regelen, daarbij de hulpmiddelen of het speelgoed
gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn gemaakt. “The child must respect the end for which
they are made …… No child may be allowed to use any of the apparatus until he has been
definitely taught the use of it and the child may only occupy itself with it as long as he respects
that use”.
Als een kind een leermiddel kiest uit nieuwsgierigheid, is dit geen vrije keus.
Blz. 119: “Choice is what he takes from a variety of things, but only from those he knows”.
Ware vrijheid is niet: denken en geloven waar je zin in hebt (what you like), maar wat waar
is. “Freedom given to the child must be a freedom to do right _ not what is wrong. That the
possibility of doing wrong is not an essential part of freedom is evident from the fact that the
Angels and Saints in Heaven are perfectly free”.
Blz. 119: “Sometimes actions in the child which have really a good motive and serve a useful
purpose are not intended by the teacher or parent and are suppressed to the child’s detriment.
…….. it often needs an experienced and sympathetic observer to distinguish between those
actions on a child’s part which are the outcome of an orderly impulse, and those which spring
from a disorderly one”.
Blz. 121: Auto-education. The child’s mind is not a sack to be filled with information; it is a
dynamic principle.
Blz. 124: Periods of special sensibility. …… At each stage the mind of the child tends to be
peculiarly active in a particular way …... Very small children display a most extraordinary
passion for having things in their right places.
Blz. 125: Age of sensation. Between the years of three and six the child is at a stage when
the activities of the senses predominate. ….. the child has only a very slender stock of abstract
ideas; and it is for this very reason that he is so interested in the objects of the physical world
around him. [The sense of wonder. “A great deal of man’s happiness comes from the power
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of admiration. ….. Woe to the man who has nothing to wonder at! His soul has lost all freshness
and his eyes are lustreless and vacant”.
Blz. 128: The value of spontaneous repetition in infant education.
Blz. 130: Each stage a preparation of the next. For instance, at the age of three or for: always
touching objects. Running their fingers along the edges and surfaces of all the objects they
come across. “Tactile explorations” at this age. The child learns at this stage the letters by
feeling with the fingers on sandpaper letters. “It would useless to give the sandpaper letters
to a child of eleven or twelve, because he has passed the stage ….. Hence the importance of
making full use of each stage as it comes. “Sensitile periods”. If not used, there are what Dr
Montessori calls “dropped stiches in the structure of the mental life which can never be wholly
picked up”.
Blz. 133: Training of the imagination. Gebaseerd op vroegere zinnelijke waarnemingen van de
omgeving, de buitenwereld. “No objection to fairy tales, so long as the child is old enough to
distinguish between what is real in them and what not”.
Blz. 135: We must not treat the imagination as an isolated and special faculty to be developed
separately by itself …….: Our business is to present the external world to the child in a manner
that helps him to understand it, to help him to organize an inner life corresponding to it. The
flight of the imagination will come at the right time …..
Blz. 136: Spontaneous ascent from concrete to abstract. (Montessori explosions).
Blz. 137: Concentration and character building.
“One of the most astonishing features of a Montessori School is the intense and prolonged
concentration which the children display when they are working with the apparatus.
This concentration is of great practical value educationally, as it results in the children
learning to read and write and do arithmetic more quickly and more easily than in an ordinary
school.
Still more important, however, is the effect of this prolonged concentration in the sphere
of the child’s moral character and growth.
When a child comes to a Montessori school first, he is often restless and distracted. At
this stage he may go from table to table ….. Then one day, sooner or later, he begins to show
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an intensive interest in one of the exercises. ….. interaction of the soul which accompanies
this profound concentration …… It is the beginning of a new phase, almost of a new life …..
comparable with the phenomenon of “conversion’ in the supernatural world …… To ensure the
continuance of this attitude and of the development of personality, it is essential that some

real tasks should be performed each day”.
Blz. 140: Exercises in practical life. The silence game.
Blz. 151: The new child and original sin. How apt are we to say that a child is doing wrong,
when he does something which bothers us, or which changes the routine of our habits and
disturbs our rest and comfort. Have we ever asked ourselves what are the good actions and
the bad actions of the little child?
…….. But this does not mean that we are to make the child to our image and give ourselves
to him as an example of perfection ….. It is evident that we must suffer little children to go to
Jesus and we must not pretend that they should come to us
_____________________________________________________________________
19 december 1943
Op 4 december 1943, in het vierde oorlogsjaar en in een tijd van zware geestelijke depressie
en materiele nood, werden wij zeer verblijd door de geboorte van onze zoon Bernardus
Antonius. Zijn namen zijn dezelfde als die van zijn peter Bernardus Antonius Prins en als zijn
grootvader Bernardus Antonius Reith. Moeilijke geboorte met hartblok.
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Zijn wegbereiders waren ziekten en
zorgen: roodvonk in mei en juni, luizen
in september, dysenterie in oktober,
difterie

(bij

Ciska

en

Monica)

in

november, slapte en oververmoeidheid
bij Tine, keelabces bij Jan. Na de
geboorte is Tine echter zeer verkwikt en
ziet er spoedig fris en welvarend uit.
Omtrent Bernard, die bij de geboorte
het voor een oorlogskind zeer behoorlijk
gewicht van 3,530 kg bezat, niets dan
lof. Hij is een echte heer, met een mooi
rond, weinig gerimpeld kopje.
22 September 1944
Na de geboorte van Bernard waren
ziekte en zorgen niet achter de rug, het
ergste moest zelfs nog komen. Midden
maart kreeg Tine griep, hierop sloot aan
een longontsteking en pleuritis (natte
met ca. ½ liter vocht). De koorts steeg tot 39,9, is misschien wel boven de 40 geweest en
eenieder was hoogst bezorgd. Toen de koorts daalde, was Tine dagenlang doodop, kon zelf
niets in de mond brengen, maar zeer langzaam kwam de verbetering. Tot begin augustus
moest Tine absolute bedrust houden, daarna hadden wij aansluitend een goede prettige
vakantie van 16 dagen bij Ria en Fons in Laren. Toen kon Tine weer de leiding van het
huishouden overnemen.
Monica was tijdens de gehele ziekte in Maarssen bij Toon-Lien, Tom bij Ria en Fons en
Bruno in het kinderhuis De Viersprong (Zusters Deenik en Dermont) te Driebergen. Einde
augustus kwam dit drietal thuis om naar school te gaan. Dit liep echter anders: wegens de
gespannen toestand, de invasie nabij ons land werden de scholen gesloten. Op 17 september
was de grote luchtlanding bij Eindhoven, Nijmegen en Arnhem.
Intussen lees ik in de “Levensschets van G.J. Mulder” (1883)
Op blz. 156: “Ik heb reeds gezegd, dat een professor te Utrecht in allerlei zaken betrokken
wordt, en dus eigenlijk voor diepere studie weinig tijd over heeft ….. Het midden is moeilijk te
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houden. Onze tijd wil van geen isolement meer horen en eist de zogenaamde geleerden
midden in de maatschappij. Ik heb er volkomen vrede mee onder dit beding, dat er geen
geleerden meer mogen zijn, maar mensen van “useful knowledge”, …… Men moet geleerd zijn
en tevens overal wezen, waar men geen geleerdheid kan zamelen”.

Blz. 200: Over taak en plichtsopvatting Hoogleraar: “Ik moet vol leven en vol opgewektheid
de ganse dag door, in het laboratorium jonge mensen kunnen voorgaan; de plichten van een
Hoogleraar zijn heilige plichten: kunt gij die niet zó vervullen, als gij ze opvat, dan zijt gij
oneerlijk, zo gij niet heengaat. Is uw hoofd niet helder en uw hart niet vrij genoeg, om zulk
een uitnemend werk te doen – niet om één, twee uren op een dag te spreken, maar uw gehele

leven met de jeugd door te brengen – dan moet gij heengaan. Ik was Professor in de Chemie,
niet in het Grieks of de Logica.

Blz. 214. Contrast in laboratorium. Vriendelijkheid en welwillendheid. “De jeugd is vrolijk, en
in die vrolijkheid moet men van harte medegaan. Maar uwe discipelen zijn ook geheel aan
onze zorg toevertrouwd, zij zijn mensen, en aanstaande burgers van deze Staat. Gij zijt hen
een weinig in kennis en jaren vooruit; niet veel, want de wetenschap is oneindig en het leven
van de mens is oneindig. Van waar dan deftigheid of verwaandheid”.

Blz. 243: Doceren van kennis, natuurkennis. 1000 x 1000 feiten. “Pas op, dat gij onder dat
speciale als mens niet doodgaat, en dat uw onderwijs niet wordt reciteren van een
geestmoordend boek.

Blz. 244: “De bredere opvatting, dat de studenten in de chemie mensen moeten worden, ook
door die chemie, en dat de chemie ook een middel tot opvoeding van de mens zijn moet, die
brede opvatting had ik, toen ik te Utrecht Hoogleraar werd. Daarbij zweefden wij altoos twee
gezegden door de geest, welke ik in de praktijk had trachten te brengen: het ene van
Phaedrus: nisi utile est quod facimus, stulta est gloria. Het andere van Baco: si quis judicit
doctrinam omnem referendam esse ad usum et actionem, recte sapit.
Van jongstaf “ontging mij geen belangrijke spreuk meer, geen belangrijk gezegde, geen
treffende woorden; de nieuwelingen mij geworden reciteer ik dagelijks 10-100 maal, een week
of langer, in mij zelve, en bezag en bevoelde ze daarbij van alle kanten; dan nam ik een andere
en leefden daarmee evenzo, en in geen periode van mijn leven had ik er geen”.

Blz. 245 : Zo Biot : « Nous suivons les anneaux d’une chaîne infini ; nous pouvons bien, en ne
la quittant pas, remonter d’un anneau a un autre, mais le point ou la chaîne est suspendue,
n’est pas à la portée de nos faible mains ».

Blz. 246 : Laboulaye in « Etudes morales » : « Les théories de Spinoza n’ont pas survécu a la
maître. Le système de Hegel est mort et ruiné, comme toutes les œuvres humaines ; une seule
philosophie est debout ; dix-huit siècles l’ont si peu usée, que c’est à peine si l’humanité
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commence à la comprendre : c’est la doctrine de Celui qui seul a fu dire aux hommes : si vous
vous tenez à ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ».
Ten aanzien van mijn onderwijs was mijn leer: mensen, die oneindig zijn, nuttig te wezen

in alles; niet speculeren; eenvoudig, duidelijk, hartelijk.
Het heeft mij soms wel eens leed gedaan, dat ik zo weinig gelegenheid had, tussen de
kolven en retorten in, tussen al die kalken en reageerbuizen, ruimer tot mijn discipelen te
spreken. Deviëren wilde ik niet; de chemie moest nauwgezet voorgedragen worden; daarop
rekende de Staat, en dat had ik op mij genomen ……. Ik droeg chemie voor, alsof er de wereld
aan hing, wel wetende dat dat niet waar was. Maar ieder op zijn post in de wereld! En als dan
de conducteur ener diligence van een smid zoo denken, komt gij met een hele hals thuis en
zit gij u dus winters te warmen bij de haard.

Blz. 246: Deviëren deed ik niet; maar ik had telkens een kleine interlocutie of een historie, of
een zogenaamde aardigheid, kort, en dan weer in de zaken voort. Tegen geld verdienen, tegen
prioriteitskwesties in de wetenschap en anders dingen polemiseerde ik altoos scherp, maar
kort. Vooral polemiseerde ik tegen geld verdienen; voorts tegen pedanterie en vooral ook
tegen leugen bedrog en misleiding.

Blz. 274: Het is niet gemakkelijk, voor een man die de weg van zijn eigen leven afbakent, het
naar de zin te maken en nog minder, wanneer die man in wetenschappen, in studie heeft;
deze mensen hebben altoos iets eigenaardigs, en hadden zij dat niet, dan is het de vraag, of
zij in hun ambt wel bijzonder heilzaam zouden zijn.
II4. “Alle grote dingen zijn in eenzaamheid geworden, en al wat gij door u zelven zijt, zijt gij
ten slotte aan uw eenzaamheid verschuldigd. Wat u in de stroom van het leven trof, wordt
daar verwerkt; wat een ander goeds in u plantte, wordt daar ontwikkeld, en is uw gemoed
goed gesteund, soms op eenmaal. Dáár, in die eenzaamheid, komen duizend vormen opdagen
van dezelfde zaak; daar is het, dat gij een volheid, een overvloed vindt in uw bestaan, een
breedte ziet geven aan uw natuur, die u de aarde, met al wat er op is, doet klein worden.
II.13. Over het natuurkundig verklaren van wonderen: “Gods wonderwerken zijn oneindig in
aantal. Wat doet het er dan toe, of gij er 25 of 50 zogenaamd verklaart? Is dan, wat gij “:
“verklaard” hebt, geen wonder meer? …….. wat wij “verklaren” noemen, is dan verschijnselen
terugbrengen tot zekere rubrieken. Zo gij alles van de magneet verklaard hebt, hebt gij
natuurlijk niets verklaard. Wat wij geordend en aan zekere grondslagen van ons denken
gehecht hebben, dat achten wij verklaard, maar alleen weet, dat hij van de diepste grond niets
weet, ……….. Derhalve: zo gij alles verklaard hebt, hebt gij niets anders gedaan dan rubriceren
en alles, niets uitgezonderd, blijft voor u een wonder. En zo verstaat gij het dan ook, dat bij
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de uitbreiding der wetenschappen het aantal onderscheidbare wonderen toeneemt in de reden
dier uitbreiding.
_________________________________
18 april 1945
Met alle oorlogsellenden over ons heen blijven wij door Gods hand gespaard. Wij zien honger,
bombardement uit de lucht, evacuatie, besmettelijke ziekten, gewonden en doden onder de
medeburgers, en kunnen nog dagelijks God danken, dat deze gruwelijke zaken ons huis nog
voorbijgaan. Slechts is Bruno begin januari naar Bussum vervoerd daar zijn zenuwen hem de
baas werden; hij was zeer onevenwichtig, psychisch incontinent, plaagzuchtig, hevig bang
voor vliegtuigen (waarvoor hij steeds in de kelder kroop), maakte scenes om eenvoudige en
vanzelfsprekende bevelen enz. Ten huize van Joke en Joop zorgzaam verpleegd, eerst met
twee maanden bedrust, en met Lau Woltring als zenuwspecialist een etage lager, kon Bruno
het niet beter hebben. Hij wordt langzaam maar zeker beter.
Wij worden in onze voedselnood door vele goede vrienden geholpen, vooral A. Hooft, B.
Prins, Jansen Apeldoorn, L. Herber en prof. De Langen.
Ik lees vrij veel lichte lectuur, ik heb nu het oorlogsfront nog meer op 30 à 40 km van ons
af ligt, geen geestelijke rust meer voor geestelijke arbeid. Wel heeft me kunnen boeien het
boek van Mgr. Dr. Robert Klimsch, “De hemel”. Enkele citaten:

Blz. 34: Over deze moeilijkheid: Er ligt iets vreemds in, dat van alle sterrenwachten alleen de
kleine aarde het toneel van “de mens” en de menswording van Christus is geweest. Antwoord
Klimsch: “Aangezien voor God duizend jaren zijn als een dag en de dag als duizend jaar, zijn
de wereldsystemen als een mens van Hem en een mens als heel de aarde, want voor de
wonderbare God bestaat er geen beperktheid van ruimte, tijd en getal. Ongedeeld is Hij bij
alle dingen, als ware ieder, ook het kleinste, het enige dat Hij geschapen had, dat Hij behoudt
en bestuurt en beschermt, zoals de arme man zijn enig schaap. Voor de oneindige God zijn
ook de grootste hemellichamen zo nietig als zandkorreltjes, voor Hem is alles klein; waardevol
zijn voor Hem evenwel Zijn schepselen, niet afgemeten naar hun uiterlijke lengte en breedte,
maar naar hun geestelijke waarde”.

Blz. 36-37: Er zijn Christelijke astronomen en theologen, die de bewoonbaarheid en ook de
bewoondheid van andere sterren door redelijke wezens aannemen. Hoe dit ook moge zijn, “de
mysteries van zondeval en verlossing hebben zich op de aarde alleen afgespeeld en strekken
zich niet uit tot wezens van andere werelden. Op andere wijze dan wij zouden zij hun Schepper
kunnen kennen, eren en beminnen.
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Blz. 95: Men moet de hemel zich niet als een plekje boven de wolken denken. “Even waar is
het, dat de hemel voor het lichaam een stoffelijke, d.i., een echte ruimte of plaats moet zijn,
maar daar volgt nog niet uit, dat het juist een bepaald hemellichaam of een ander afgesloten
plaats als een tuin of een zaal moet zijn, volstrekt niet. De hele schepping is ook stoffelijk en
deze hele schepping in God te zien, te bezitten, te genieten en in zijn macht te hebben, is voor
het lichaam een waardige hemel. Aldus is de mening van velen …..”.
Het verheerlijkte lichaam kan de ziel overal uiterst snel zonder belemmering volgen.

Blz. 102: “God is overal en kan overal aanschouwd worden. Zo aanschouwen immers de
engelbewaarders hier op aarde ononderbroken het aanschijn des Vaders” ….. “Maar evenzeer
pleit alles ervoor, dat wij onder de hemel een bepaalde, een begrensde plaats te verstaan
hebben” …… 1e argument: De gemeenschap der zaligen met hun verheerlijkte lichamen het
best denkbare op een bepaalde plaats, want sfeer van werkzaamheid beperkt.
2e argument: Christus en ook Maria met hun verheerlijkte lichamen moeten een omschreven
tegenwoordigheid in de ruimte hebben. Waar Christus de Koning is, waar Maria de Koningin
en Moeder is, daar zal en moet ook de gemeenschap, de verzameling heiligen zijn.

Blz. 103: “Het is niet noodzakelijk, maar wel redelijk, de hemel als een stoffelijke ruimte te
denken. De mensen, die de eeuwige zaligheid bereiken, bezitten wel de gave van de agiliteit,
der snelheid, maar het vermogen zich te bewegen zoals hun natuur eigen is, is hen niet
ontnomen. Daarom ligt een gebruik van dit vermogen, dat daarmee in overeenstemming is, in
de lijn en daartoe heeft het, dat is duidelijk, een stoffelijke ruimte nodig. De verrezenen blijven
daarentegen het gebruik van hun zintuigen behouden, opdat zij ook langs de weg der zintuigen
gelukzaligheid in rijk overvloed kunnen genieten ….. Daaruit volgt dat het betaamt dat ook de
plaats, waar de gelukzaligen zich bevinden, door schoonheid, die onder bereik der zintuigen
valt, het oog bekoort”.

Blz. 122: Over de eeuwigheid van God.
Blz. 131: Over de almacht en onmetelijkheid van God.
Blz: 137: Om God te kunnen aanschouwen, hebben wij zogenaamde “licht der glorie” nodig,
een soort bovennatuurlijke kenkracht”, een verheffing van de geest”. Dit aanschouwen van
God genieten de gelukzaligen reeds vóór de verheerlijking van hun lichamen. Niet dus met
ogen of oren; maar beter. Want die zintuigen kunnen slechts bepaalde licht- en
geluidstrillingen waarnemen, die van lichamen uitgaan, maar niet deze zelf. Om ze zelf
onmiddellijk door ons verstand te kennen, hindert ons de verbinding van onze geest met ons
stoffelijk lichaam. Zijn wij in het bezit van een zuiver geestelijk zijn, dan zullen wij ook zuiver
geestelijk kunnen kennen en zien. Zie ook fraai citaat van Anna Katharina Emmerich over het
beleven van een zuiver geestelijke wereld (blz. 138).
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Blz. 140: In de stoffelijke wereld zien wij iets door tussenkomst van een afbeelding in het oog.
De ‘aanschouwing Gods” geschiedt echter veel volmaakter: “Gods tegenwoordigheid, Zijn
Godheid komt zelf in de zielen geheel en al aanwezig, zodat de gehele zelfstandigheid der
zielen door het wezen van God volledig doordrongen wordt”.

Blz. 149: Over het zien van de eigen ziel in de hemel: “Daar zullen wij de ziel …. In haar
eigenlijke wezen aanschouwen, bekleed met ongedachte schoonheid ….. Hier op aarde sterven
wij voor ons zelf af in een zich voortdurend uitbreidend vergeten, in de hemel leven wij in de
volmaakte herinnering weer op …. “.

Blz. 156: Een veel voorkomende dwaling: “Doen wij maar ons best het heil van onze ziel te
verzekeren; of wij meer of minder glorie verkrijgen, daar is niet veel aan gelegen”…… (“We
zijn toch voor eeuwig gelukkig, zegt men!” [opmerking Jen]) …..
Weerlegging:
a/ Het is een gevaarlijke houding. Wie zo’n geringe liefde tot God heeft, die zal God nimmer
beschermen in gevaren. Is ons streven naar het goede zo gering, dan is de uitvoering, die bij
de zwakke mens steeds nog minder is dan de voornemens, al heel pover en stelt men zich in
gevaar alles te verliezen.
b/ Het is een voor God beledigende houding, zijn beloningen te verachten.
c/ Het is een onverstandige houding, want de beloning is oneindig veel groter dan te brengen
offers. “Konden de heiligen uit de hemel op aarde terugkeren om ook maar één hogere graad
van glorie te verdienen en moeten zij tot dit doel al het lijden van de wereld tot aan de jongste
dag verdragen, dan zouden zij het zonder bedenken doen”.

Blz. 169: Wanneer de heiligen de hemel …… binnentreden, komen zij niet beroofd van hun
vroeger leven, als wezens zonder verleden, zonder toekomst, zonder aangenomen gewoonten;
zij treden dan integendeel juist binnen in het volle bezit van een moeizaam verworven
persoonlijkheid, met hun hele ziel en met al hun werken ….. (P. Lacordaire).

Blz. 171: Citaat Cyprianus over het hemels vaderland.
Blz. 174: Het is in de hemel niet een langzaam leren kennen, maar een bliksemsnel, wederkerig
doorzien van kristalheldere persoonlijkheden.

Blz. 205/206: Over de verrijzenis van de lichamen: Door de stofwisseling verandert
voortdurend de materie van ons lichaam; het kan zijn dat na enige jaren de deeltjes, die ons
lichaam opbouwden, geheel vervangen zijn door andere. Toch is het lichaam identiek met dat
van enkele jaren geleden. Er moet dus iets bestaan, waardoor het bewustzijn van de ziel de
gelijkheid van het lichaam vaststelt, ondanks alle wisselingen. Zo kunnen we ook aannemen,
dat God uit de onbekende diepten van ons lichaam, door een bovennatuurlijke handeling het
glorievolle lichaam der heiligen te voorschijn roept….. Het zal een echt menselijk lichaam zijn,
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zowel naar de stof als in gestalte, als in handelingen. Maar toch hoe anders. Een waar ideaal
van schoonheid ….

Blz. 223: Het verheerlijkte lichaam van de verrezen Christus bezit 4 eigenschappen:
-

onlijdelijkheid (impassibilitas) sterft niet af.

-

klaarheid (claritas) verblindt de wachten.

-

fijnheid (subtilitas) dringt door muren.

-

snelheid (agilitas) in verplaatsen.

Ook aan de lichamen der rechtvaardigen kennen de Vaders en de Romeinse Catechismus
deze eigenschappen toe.

Blz. 250: De verheerlijking van de aarde: God heeft de aarde vervloekt om de zonde van Adam
…… De verlossing zou onvolledig zijn, als zij zich slechts tot de [mens] zou uitstrekken, en niet
de vloek van de aarde en de schepping zou wegnemen ….. De aarde zal niet teruggestoten
worden in het niet (zie citaten profeten en apostelen) doch deelnemen aan de vrij wording uit
de slavernij.
________________________________________
23 december 1945
Wij zijn een half jaar vrij. Velen zijn al ongeveer vergeten wat honger was en slavernij. Zelf
besef ik nog dagelijks, met elke stap op straat haast, welk een geluk het is, in vrijheid, zonder
lijfgevaar, buiten te lopen. De voedselvoorziening geeft geen zorg meer, de PEGUS draait
netjes door onze radiatoren. Onze week- en dagbladen uiten zeer vrij hun meningen. Onze
theologische club met kapelaan Thijssens bloeit.
Bernardje kreeg einde november difterie, na een half jaar lang aan allerlei kwaaltjes te
hebben geleden. Hij is weer thuis, als een zwak kereltje.
Faîtes-vous des amis, prompts à vous censurer (Boileau).
______________________________________
Wat iemand tot leider maakt, is het onverschrokken hart, het heldere oog, het harde bevel,
met de voortdurende bezorgdheid voor anderen en het vergeten van het eigen ik (Réné Bazin)
_______________________________________
Ama et fac quod vis (Augustinus) [Bemin en doe wat je wil]
_______________________________________
O temps ! Suspends ton vol ; et vous, leurs propices
Suspendez votre Cours :
Laissez-nous savourer les rapides délices
Des plus beaux de nos jours.
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Bernard & Monica in voorjaar 1946

Bernard & Monica in voorjaar 1946

Bernard met moeder Tine in voorjaar 1946

Bruno in voorjaar 1946
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Liesbeth in voorjaar 1946

Bernard in voorjaar 1946

Bernard in voorjaar 1946
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25 december 1946
Alles in gespannen verwachting. De zesde telg, berekend op 6 januari, door Wim van Boven
voorspeld begin december, wenst zich niet te vertonen. Tine voelt zich niet sterk, heeft
voortdurend pijn in de maagstreek, haar hart deed in Augustus verdacht, doch vertoont nu
geen ernstige afwijking. De arts durft toch geen kunstmiddelen te gebruiken.
Bernardje is van juli-oktober in de Krabbenbosschen geweest en iets verkwikt
teruggekomen. Een daverend succes was het echter niet. Het is nog een smal kereltje; een
verkoudheid na een paar weken verblijf thuis, deed hem weer snel afvallen. In december
groeide hij weer ½ kg, hij is nu 16 kg.
Ik heb nu 4 maanden buitengewoon hoogleraarschap + CIVO er op zitten. Het is druk en
animerend, maar ik heb me nog niet in één bepaald onderwerp kunnen verdiepen, daarvoor
was er te veel verstrooiing. Ik voel mij in deze combinatie op een voor mij geschikte plaats.
Na al het gebeurde ben ik hiermede zeer verheugd, men zou mij kunnen noemen “le pays qui
a le plus profité de nos révolutions”.
Russisch spreekwoord: “Wie goed leven wil, moet voor de waarheid vechten”.
Beaumarchais : « Sans la liberté de blâmer. N’est pas d’éloge flatteur ».
Op Lia: « Pour la variation bon, pour le mariage non ».
Pasteur : « Le hasard me favorise que les esprits préparés »
Pour connaître les hommes, il faut les écouter.
Niet alleen de gelovige maar ook de geleerde gaat noodzakelijkerwijs uit van
“preconceived ideas”.
Benedicamus Domino : L’art d’ennuyer est de tout dire.
Wherever a catholic sure does shine
There ‘s always laughter and good red wine
At least I have always found it so.
April 1946
Met Huub Post naar de Benedictijnen van Egmond, voor de Goede Week plechtigheden.
Onvergetelijke dagen die blijvende invloed uitoefenen.
Augustus 1946
Het overlijden van Dr. A.W. Ausems (oud-Utrechtse vrouwenarts; auteur van het bekende
boek: “tienduizend babies”) is een familiegebeurtenis.
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Geboortekaartje

Moeder Tine 1948

Van L naar R: Tom, Monica, Liesbeth, moeder Tine, Bernard, Bruno.
Foto is vlak voor de geboorte van Maarten gemaakt.
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Bandung, 16 maart 1950
Tout travail intellectuel fécond naît d’une concentration de pensée avec, à la base, une émotion
pure (H. Bergson, Discours). Le propres des grands cœurs est de
découvrir le principal besoin des temps où ils vivent et de s’y
consacrer.
Bandung, 20 juni 1951
Wij zijn weer bezig in te pakken, een episode van het leven wordt
weer afgesloten. Ik ging 29 mei 19488 met de Ruys scheep, om
in Bandung de Analytische Chemie te gaan doceren. Volgende
maand juni loopt mijn loopt mijn kortverband contract van 3 jaar
dus weer af.
Tine met het zestal volgde me in november 1948 per Skymaster.
Gelukkig maken we de terugreis (met de Willem Ruys) gemeenschappelijk.

Repatriëring Rotterdam 12 juli 1951. Van L naar R voorste rij:
Oma Rie Douwes (moeder van Tine), Tine, Maarten, Jan, Oma Meulemeester (moeder van Jan)
Achterste rij: Liesbeth, Monica, Tom, Bernard, Bruno.
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Tine ca. 1952 Maliesingel 46B

Tom ca. 1952 Maliesingel 46B

Bernard ca. 1952 Maliesingel 46B

Bidprentje Willem Arnoldus Maas Mei 1950
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Liesbeth ca. 1952 Maliesingel 46B

Maarten ca. 1952 Maliesingel 46B
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Bernard ca. 1952 Maliesingel 46B

Maarten ca. 1952 Maliesingel 46B
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Tom 1954 Maliesingel 46B

Jan Reith

Liesbeth 1956 Maliesingel 46B

Bernard 1956 Maliesingel 46B
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Zoals een kalf uit duizend koeien zijn moeder vindt, zo volgt een daad zijn dader in het
leven.
Roem en tegenslag zijn beide bedriegers. Niets van aantrekken.
Goede bedienden zijn als uurwerken; zij moeten eens poer week worden opgewonden.
Studenten zijn als horloges.
De opinies die zonen overnemen van hun vaders zijn de negatieven ervan, juist als de
kous, door de artiest gemodelleerd op de borst van zijn liefje (Anatole France).
Hoe vreemd is het, dat zoveel lieden verlangen nop een plek te zitten, waar zij weten te
zullen falen.
Freiheit sei der Zweck des Zwanges
Wie man eine Rebe bindet
Damit sie, statt im Staub zu kriechen
Frei sich in die Luft erwindet (Weber)

Honderd bezwaren betekenen nog niet één twijfel (Karel Newman)
Wat baten wetten zonder zeden (Horatius)
Voor 1972: herdenken is spreken over ons geïdealiseerde Zelf.
De Nieuwe armoede: gebrek aan tijd, gebrek aan vrijheid van levensvorming, gebrek aan
mogelijkheden voor beroepskeuze en gebrek aan verwezenlijking van een persoonlijk leven.
Het komt er niet op aan, of de zon in een rijk niet ondergaat, maar wel wat zij op haar
baan te zien krijgt (Lichtenberg).

Henry Troyat, Les dames de Sibérie :
Il regardait Sophie et la trouvait vieillies fanée et même temps, étonnement semblable à
la jeune qu’il avait connue jadis …. Sans doute avait-elle embelli, d’une certaine façon, en
prenant l’âge. Mais son nouvel aspect, au lieu d’effacer l’ancien, le laissait transparaître. Ainsi,
quand elle souriait, un visage juvénile effleurait sous son visage mûr et en brouillait la dessin.
____________________________
Nicolas se penche sur elle et l’enveloppe dans ses bras avec tant de force et tant de tendresse,
qu’elle se sentit à la fois désirée, protégée et comprise.
____________________________
L’élite de Pétrowsk l’ennuyait ……… la sécheresse de cœur, le manque de manières, l’absence
d’idéal.
________________________
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Bidden is bij de Heer verwijlen. Liturgie is het prijzen van de Heer. Omgang met God
bestaat uit gelovig bidden en gelovig werken. Gelovig werken: voor Hem leven en werken, en
Hem daarin zoeken. De verhouding tussen tijd voor gebed en tijd voor arbeid is niet beslissend.
Een zeker minimum aam tijd voor gebed en bewuste geloofsoverdenking is echter onmisbaar.
De mens is een wrak, als hij zich in zichzelf opsluit. Hij wordt pas mens in de
ontmoetingen. De enkeling verkommert en vergaat. Hij mist de genezende kracht van de
gemeenschap.
Dit is de laatste stap in het volwassen worden: deelgenoot worden van de gemeenschap
o.a. in de godsdienst, in de liefde en in het werk.
Een goede vriend is voor de opbouw van de persoonlijkheid haast onmisbaar. Vriendschap
is de oefenschool der liefde. Christus kan men leren zien als de nobele, machtige,
aantrekkelijke persoonlijkheid; hierop steunend kan een vorm van vriendschap groeien.
_____________________________
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Sommige mensen klagen dat men in het gebed nooit een antwoord krijgt. Hier schuilt een
misverstand. In het gebed vraagt God van ons antwoord op zijn aanwezigheid in ons leven.
Hij begint met in ons te werken, zijn Geest werkt in ons, en al biddend en antwoordend zullen
wij ervaren, dat zijn aanwezigheid steeds levendiger wordt gevoeld.
Denken of spreken over God blijkt veel mensen beter te liggen dan het gebed. Maar het
gebed, ons richten tot een goddelijk U, bezit een onvervangbare meerwaarde. De ontmoeting
met God krijgt zijn scherpste uitdrukking, wanneer de mens hem uitdrukkelijk aanspreekt.
“Bidden” is vergeleken met een wandelen voor de Heer, zoals Adam en Jahweh in het
paradijs wandelen, steeds in contact en samenspraak.
_________________________________
23 Augustus 1959
Tine ontdekte tijdens onze vakantiereis in Wiesbaden in oktober 19567 het gezwel in de
rechter nierstreek. In januari 1958 heeft Klinkenbergh haar geopereerd. Het gezwel was
kwaadaardig en een metastase in de long openbaarde zich in oktober 1958. Toen begon voor
haar, die al zoveel ziekte en pijn had meegemaakt, eerst recht het lijden. In het gezin, waarvan
zij bijna 25 jaar het middelpunt was, moest zij langzaam maar zeker, in een proces van 9
maanden, stukje voor stukje loslaten wat haar leven had samengesteld, totdat alle functies
van lichaam en geest waren vernietigd.
Vele familieleden, vriendinnen en vrienden leefden Tine’s ziekte intens mee. Bij zulke
gebeurtenissen bemerkt men, waar warme harten kloppen. Ieder bewonderde de dapperheid,
waarmede Tine haar ziekte en pijnen verdroeg, vooral ook de artsen die het beste wisten wat
zij had te doorstaan. Zij klaagde niet, integendeel zij had voor ieder in al haar ellende nog een
goed woord, en toen zij niet anders meer kon, een glimlach. Haar bij deze lange lijdensweg
steeds te hebben vergezeld, is mij wel een troost.
Hoe moeilijk moet voor Tine het scheiden geweest zijn van haar gezin, dat zij zo beminde.
Soms heeft zij deze scheiding als onafwendbaar erkend, maar op andere tijden voedde zij
hoop op beterschap. Waarom moest juist Tine zo vroeg doodgaan? Dit is een mysterie van
Gods besluiten, misschien zal het mij eens duidelijk zijn.
Mij en de kinderen blijven slechts de mooie en dierbare herinneringen, de getuigenissen
van haar liefde en toewijding; dit alles kan niemand ons ontnemen. Maar wat is dat, vergeleken
met wat ons ontvalt, het samen weten en samen spreken over al het schone, vreugdevolle en
verdrietige van 25 jaren, het samen beleven van alle vreugde en zorg van het heden, het
samen uitzien naar een toekomst.
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Nu zij overgegaan ius naar het hemels thuis, hebben zeer velen getuigd van de warme en
bewonderende herinnering aan Tine’s persoonlijkheid. Dit medeleven van familie en vrienden
heeft mij sterk ontroerd. Op vele wijzen hebben zij naar antwoorden gezocht. Een vriend
schreef mij: “Jij bent gelukkig gelovig, jij weet waar je steun kunt vinden”.
En een ander: “Uit de religieuze en filosofische fundamenten en waarden, waarvan je zo
dikwijls getuigde, zul je kracht kunnen putten”.
Deze vrienden hebben gelijk met wat zij schreven. Welke troost kunnen wij bedenken,
welke hoop kunnen wij zichtbaar maken, welke vreugde in het verder leven in uitzicht stellen,
indien wij niet denken aan het enige dat overblijft; de volledige overgave aan Gods wil en
indien wij niet zouden beseffen, dat Tine en ik in het wonderbare Lichaam van Christus in
onzichtbare verbinding voortleven. En eens, na niet zo lange tijd, zal de opstanding en het
wederzien komen… Dit is zeker, dat de gedachte dat Tine is voorgegaan naar de hemel, mijn
eigen leven sterker richt op de verwachting van het hemelse geluk, en mij de vaderlijke leiding
Gods in mijn leven sterker doet voelen.
Ja, over Tine behoeven wij niet onzeker te zijn. Zij is zeer gelukkig in Gods aanschouwing,
en deze overtuiging moet mij gelukkig stemmen. Als Tine ons hier ziet tobben, zal dit haar
geluk niet verminderen, want zij doorschouwt nu dat het lijden ons meer doet gelijken op
Christus.
En toch. Ook met alle religieuze beleving blijft waar: pijn blijft pijn, verdriet blijft verdriet.
Aan ons achterblijvenden blijft het gemis, de eenzaamheid en het diepe herinneren. Ik weet
ook, dat het verlies zich voorlopig steeds pijnlijker zal doen gevoelen en de zorgen voorlopig
steeds zwaarder zullen drukken…
Ik zal mijn krachten bij elkaar moeten rapen voor aanvaarding en voor mijn nieuwe taken.
Aanvaarding, niet als berusting in het onvermijdelijke, maar als het positieve willen van Gods
wil. Wellicht, dat die aanvaarding mij op de duur minder zwaar zal vallen, want God is Liefde
en Hij die de wonde sloeg, zal ze ook genezen. Nieuwe taken. Met Gods hulp moet ik verder,
zelfs blijmoedig, in het belang van mijn kinderen, voor wie het hele leven open ligt. Ik moet
nu onze gezamenlijke taak alleen tot een goed einde brengen. Alleen? Wellicht hebben
sommige van mijn kinderen het inzicht, hoe moeilijk dit moet zijn en zullen zij mij helpen. Tine
zal hierbij echter de krachtige hulp zijn, beter dan zij ooit op aarde kon zijn.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bladzijde 1-85, zoals genummerd in het originele handgeschreven Logboek “Kaat en Jen” is
hiermee

voltooid.

Blz.

86-152

heeft

het

karakter

van

een

“plakboek”

familiegebeurtenissen. Zijn terugblik op blz.153- is als sluitstuk wel opgenomen.
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met

April 1986
Mijn logboek heb ik van 1979 af niet meer ion de hand gehad. Oorzaken: Ik schreef twee
boeken en liet daarvoor bijna alles in de steek: “Kroniek van het geslacht Reith” (1981) over
alle Nederlandse Reithen, en “Das Geslecht Reith in Großenlüder” (1986) over alle Reithen die
van 1654 af in das Großgemeinde Großenlüder leefden, resp. leven, totaal 200 geconstitueerde
families. Dit laatste werkstuk bracht ik twee weken geleden naar de drukker. Nu heb ik eindelijk
aandacht voor veel andere zaken, onder meer enige zaken vastleggen in dit logboek.
Eerst over mijn kinderen en kleinkinderen. Natuurlijk geven ze niet zelden redenen tot
bezorgdheid. Daar bleef het meestal bij. Want hun doen en laten is volkomen buiten mijn
invloedsfeer, bijna steeds kom je tegenover voldongen feiten te staan, want ze vragen me niet
om raad. Ongevraagd advies is zelden welkom, zelden werkzaam en eigenlijk weet je steeds
te weinig omstandigheden om een oordeel te kunnen vormen. Inderdaad bleken mijn zorgen
dikwijls onterecht.
Tom heeft einde 1985 definitief Marijke vaarwelgezegd; hij kocht januari 1986 een
bungalow in Dieren en woont daar met Emmeline die Joke en ik heel sympathiek vinden. Tom
is nu Managing Director bij Akzo en buitengewoon hoogleraar in “management van
industrieën” te Groningen.
Monica en Jaap leven nog steeds hun tamelijk besloten gezinsleven in Voorthuizen. Jaap
is nu -mijns inziens teá vroeg- zonder emplooi, jammer voor zo’n technisch begaafd persoon,
maar hij schijnt weer iets te vinden. De vier kinderen zijn steeds de eersten van hun klassen
op het gymnasium (geweest), klantjes van negens en tienen. Linda studeert grafiek en foto in
Utrecht, Vera studeert viool op het Amsterdams Conservatorium (haar docenten zijn vol lof en
ze is gekozen in het Nationaal Jeugd Orkest), Marko studeert journalistiek in Utrecht en Mariska
zal 1987 eindexamen gymnasium doen.
Bruno woont nog steeds met zijn Mies Zwart in de mooie bungalow in Son en heeft een
mijns inziens zeer goede werkkring bij het hoofdkantoor van V&D in Helmond.
Liesbeth is een late bloeier, voor enige jaren zat ze in de culturele werkgroep voor Bunnik.
Nu is ze secretaresse van een commissie voor kunst en cultuur Veluwerand, die op haar
initiatief ijvert voor de stichting van een museum voor naïeve kunst. Haar dochter heeft een
museale opleiding (Leiden) gehad en is nu verbonden aan het Museum van Fysica te Leiden;
ze is het eerste kleinkind met een baan!
Bernard werkt sinds, zeker vijf jaar, bij de Afdeling Luchtvaart van de T.H. Delft; hij
ontwerpt studieprogramma’s; en troost wanhopige studenten. Carla heeft ’n functie in de
bejaardenzorg Rotterdam.
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Maarten woont met zijn Irma en Alexandra (noot: moet “Catherina” zijn, Alexandra is de

dochter van Emmeline!) in Yonkers, New York, en werkt in de biotransformaties van cocaïne,
nicotine, enz. in het Institute of Neurochemistry.
Michael, bij de Ennia opgeleid en daar inspecteur voor verzekeringen geworden, begon
1980 samen met Pim Lagerweij een adviesbureau in Amersfoort, dat bijzonder goed floreert.
Het derde kind van Hetty en Michael, een ontroerend mooi meisje, stierf de wiegendood. Ook
al bezitten ze nu weer een haast even mooi dochtertje als nummer 4, het drama met AnneMarieke (27 september 1983) laat een blijvend litteken na.
Joke en ik vierden 5 juni 1982 mijn 80ste verjaardag. Des morgens was ons Doorwethse
pleintje zeven in rep en roer; buren hadden in de vroegste morgen de gevel versierd, om 10
uur kwam Drum-Korps met majorettes het feest inzetten enz. Voor de receptie ’s middags
hadden we de “Boerderij” in Park Sonsbeek, Arnhem ingehuurd. De stroom van gasten bood
een gezellig geheel; de grote hitte die dag deerde weinig. Des avonds was er een erg feestelijk
diner in de Boerderij met kinderen en kleinkinderen. We kregen in de receptie volgens ons
verzoek producten van eigen creativiteit. Tijdens het diner gaven de kinderen een groots
geschenk: een bronzen beeld van een houthakker (wijzend op de betekenis van de
familienaam).
Onvermijdelijk verlies je, ouder en oud wordend, telkens weer vrienden, bekenden en
familieleden. De ingoede Dols, waarmee ik als secretaris van de Warenwet zo veel harmonieus
mocht samenwerken, mijn collega proximus Jan van Pinxteren, we belden elkaar dagelijks met
de aankondiging “hier de andere Jan”. Hij was het, die bevorderde dat ik in 1959 van
buitengewoon hoogleraar tot gewoon hoogleraar mocht opklimmen. KJees Gerritsma, eens
mijn assistent, later prof. In Zuid-Afrika en in Leiden. Gereformeerd als hij was, kon hij niet
begrijpen dat ik op rustige zondagmorgens in mijn lab werkte. Na zijn opmerking hield ik er
mee op.
Toen Joke en ik in 1980 als toeristen in Budapest belandden, keek ik uit nieuwsgierigheid
in het telefoonboek of of Woldemár Lászlóffy er nog in stond. Hij was de jongste broer van
mijn ex-verloofde Maria Böhm. Laat-ie daarin staan! We bezochten hem, hij was ziekelijk en
werkte aan de drukproeven van een groot boek over de Theiss (= linkeroever Donau). We
schreven elkaar regelmatig brieven tot hij in 1984 overleed.
Chris Bronkhorst was de laatst levende van mijn huisvrienden in mijn Utrechtse jaren
(1934-1958).
Jan Meulemeester (1911-1983), voor een Meulemeester veel te jong gestorven, een ras
verteller, als zijn vader Piet en zijn grootvader Frans en zijn overgrootvader de bakker.
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Piet Sijmons, echtgenoot van Iet Martens, Hoofdinspecteur der Belastingen in Arnhem,
Verzetsstrijder in Zuid-Limburg (03-02-1896 -- 31-01-1981). Piet Sijmons, met wie ik een
avontuurlijke vakantiereis naar Nice maakte. Hij was met Jo Douwes en mij een van de Drie
Koningen, die in Bilthoven in 1935 langs de woningen gingen.
Aegidius Timmerman, de enige chef die ik gehad heb, een enige man, kordaat en vol
humor.
En nog vers in het geheugen Wout Sluis, onze beminde zwager, revolutionair tegen
maatschappelijke en kerkelijke leerstellingen en gedragingen, altijd klaar voor een goed
gesprek, meester in het woordgebruik als alle sluizen. Ik zal hem blijven missen, zoals ik Jo
Douwes en Lau Woltring blijf missen. Een onoplosbaar raadsel, niet te verwerken dat deze
vrienden opeens totaal weg zijn en nooit een teken geven.
Dit opsommen van al die vrienden die ik in de laatste jaren verloor, herinnert mij eraan
dat ik zelf verreweg het grootste stuk van mijn levensweg heb afgelegd. Hoeveel zal de Heer
mij nog geven; 1 maand, 10 jaar? Ik denk elke dag meer aan toekomstplannen en mooie
werkjes dan aan het onherroepelijke einde hiervan. Zal ik me flink houden in mijn laatste uren?
Is dit nuttig als voorbeeld? Seneca en Etty geven mij veel te overpeinzen.

Kom vanavond met verhalen

Kom vanavond met verhalen

Hoe de oorlog is verdwenen.

Hoe de vrienden zijn verdwenen

En herhaal ze honderdmalen:

En herhaal ze honderd malen:

Alle malen zal ik wenen.

Alle malen zal ik wenen

Een plotselinge dood als Wout Sluis ondervond, is een gave Gods, vergeleken met een
jarenlange aftakeling en ontluistering als bij Jan van Pinxteren en Joke Smit. Maar niet zo
gauw!
Paulus verlangde niet naar de dood op zichzelf, maar wel om met Christus te leven. Ik
bemin de uitspraak: “Christus is onze eeuwige vriend en het is een wet van de vriendschap
dat vrienden elkaar steunen. Het beste is wel, je dag-in dag-uit gewillig over te geven aan
Gods genade, geen optellingen te maken van al je fouten, en nog minder van je misschien
‘goede” werken.
_______________________
Veel jongeren menen dat alle oudjes worstelen met problemen van oud-worden en oud-zijn
Soms willen ze de oudjes verleiden tot engagement, als het ware een natuurlijke herfst
veranderen in een kunstmatige nazomer. Laten ze liever rustig toekijken, hoe oudjes leven in
herfstkleuren en de nachtvorst tegenhouden. Gelukkig bestaan er niet weinig oudjes, die
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opgelucht zijn dat ze de wereld met zijn
verplichtingen,

afspraken

verantwoordelijkheden

en

achter

zich

gelaten hebben, blij zijn niets meer te
hoeven,
onuitsprekelijk

genieten

van

een

absolute vrijheid die ze nooit gekend
hebben.

Zij

hebben

minder

verwachtingen; is dit plezierig? Zeer
zeker is het fijn, dat de ouderen “tot
zichzelf komen”, inzichten over hun
leven en dood kunnen verdiepen, alle
tijd hebben om voor anderen wat te
betekenen.
________________
Ik blijf dol op reizen, te bekijken wat
voor moois natuur en mensenwerk
overal vertonen en hoe andere volken
leven. Het is heerlijk op reis te gaan en
even heerlijk, na enige weken je
huisdeur weer te openen.

After months of travel, nothing is
better to rest
Relaxed and careless; sleep is heaven
in our own beloved bed
There ‘s enough reward for exile and
long roads through foreign lands
(Naar gedicht van Catullus: “salve, o
venusta Sirmio”.)
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In de laatste jaren las ik slechts de boeken, waarvan ik mocht verwachten dat ze voor
mijn twee familieboeken een bijdrage konden opleveren. Hun lectuur was geen eindpunt, zoals
voor rechtgeaarde lezers.
Maar nu ga ik weer lezen. Wat ik vroeger gelezen heb, gaf ik vrijwel volledig weg, ik bezit
nu een bibliotheek van nog te lezen boeken.
____________________________________
Velen vragen mij wat ik nu ga schrijven. De geneigdheid daartoe is er wel. Schrijven is
een pogen, de vergankelijkheid van eigen ervaringen te overwinnen. Maar goed schrijven is
moeilijk. De beschrijving van waarnemingen, beelden en gevoelens behoort boven het
persoonlijk-incidentele uit te stijgen en een waarheid, een “geheim” te openbaren. Wie weet,
bevindt zich in dit logboek onder de talrijke nietige notities ook enkele, die de code tot de zin
van het leven bevatten.
Ja,, die vergankelijkheid. Je bewaart documenten, brieven en foto’s, vol liefde en zorg,
soms herinneren ze aan diepe emoties en hartverscheurende drama’s. Die verzwakken,
verbleken, zinken weg, dezelfde schriftstukken en foto’s zie je in je eigen leven al veranderen
in triviale souvenirs, lege woorden en nietswaardige prullen. Wat zal het lot zijn van mijn twee
boeken over de Reithen?
____________________________________
Het jaar (1962) toen ik met Joke mocht trouwen, werd ik tien jaar jonger. De dag waarop ik
vastberaden mijn carrière begraven heb (september 1971) ben ik opnieuw tien jaar jonger
geworden. Ik verheug me nu in een ijzeren gezondheid en een “oude dag” , die ik als de
gelukkigste periode van mijn leven ondervind.
____________________________________
De leden van de bovenliggende, de heersende klasse in Nederland hebben in de
economische, politieke en zakelijke problemen m.i. gemiddeld vaker goede inzichten dan
degenen, die ze overheersen (uitbuiten?). Maar het is heel erg, dat ze hun inzichten niet
bijstellen als ze sociaal onheil stichten, daarvoor is kennelijk hun medeleven met de
“underdogs” te zwak. Machiavelli wist dit al.
_____________________________________
Moge ons de rechtvaardigheid (= erkenning van ieders rechten) onder mensen en volken
heersen. Ik verwerp elk gebruik van materieel geweld tussen mensen en volkeren. Alle
bewapening is in beginsel een groot kwaad. Hoe kan men het Grote Wantrouwen tussen
Russen en VS wegnemen? Ik sta achter deze poging: bewapening niet meer vermeerderen of
versterken; zelf beginnen met een vermindering (10%?) als invitatie aan de andere zijde,
hetzelfde te doen.
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_____________________________
Mijn notities op 7 december 1989 begonnen ietwat ernstig en droevig; voor het goede
evenwicht tot slot een verhaaltje over de feesten.
Joke’s en mijn verjaardag werden zo even mogelijk echt gevierd en met alle kinderen
erbij. Er was bovendien een reünie van alle Kortmulders in 1978 in het Veerhuis bij Rhenen,
die een succes was ondanks de afwezigheid van Jan en Margo (USA). Nog gezelliger was de
tweede Kortmulder-Reünie in 1983 (?) in Nol in ’t Bos bij Wageningen. Nu waren Jan en Margo
present.
Dan waren er de feesten bij mijn 80ste verjaardag (dus 1982) met onder andere
majorettes, toespraken op ons plein en receptie en diner in de Boerderij in Park Sonsbeek.
Maar heel bijzonder werd ons Zilveren Feest (september 1987) gevierd, eerst ontvangst van
alle Reith-afstammelingen en Kortmulders in Ouwehands Dierenpark, gevolgd door een show
en diner in het Koetshuis in Elst bij Veenendaal. In hetzelfde jaar vierden we mijn 85ste
verjaardag met minder uithaal bij de gastvrije Emmelien en Tom in hun woning in Dieren.
De Heer heeft blijkbaar gewild, dat ik nog wat langer zal leven. Heeft Hij nog een taak
voor mij in petto? In elk geval moeten Joke en ik ons voorbereiden voor luisterrijke vieringen
in 1992 en 1994.
_______________________________
In de tijd dat velen mijn verjaardag vierden, was ik gelukkig; en niemand was dood.
Toen men mijn 85ste verjaardag vierde, was ik gelukkig; hoewel: bijna ieder was dood.
_______________________________
Oude sleehonden volgen de oude sporen. Jonge honden vinden nieuwe.
________________________________
Autoramp! We hebben bewust 26 jaar het auto-risico gelopen, risico’s mag en moet je
meten, dus 26 jaar avontuurlijke reizen door heel Europa, dat is niet niks.
_________________________________
Met ieder hart dat blijft stilstaan, verdwijnt een volstrekt unieke en nooit meer te
reconstrueren verzameling herinneringen. Rudy Kousbroek, NRC 20-07-1979.
_________________________________
Old men ought to be explorers (T.S. Elioit in East Coker, Four Quartets).
_________________________________
Twee fijne dingen: je kunt zoveel vergeten. En je wéét niet, wat je allemaal niet weet.
_________________________________
Le plaisir délicieux et toujours nouveau d’une occupation inutile (logboek).

76

