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inleiding

‘Hallo, aandacht, naar mij kijken!’ Regelmatig onderbrak
Ischa Meijer op die manier zijn geïnterviewden voor radio
en televisie. Of het nou een bankdirecteur was die tegen-
over hem zat of een politicus, dat maakte weinig verschil.
Meestal kwamen mensen met hem over zaken te spreken
waarvoor ze aanvankelijk niet gevraagd waren te komen.
Een nieuw boek, een toneelstuk of gedoe binnen een po-
litieke partij waren slechts futiele aanleidingen voor een
ontmoeting met Nederlands opvallendste interviewer. De
gesprekken concentreerden zich vooral op de psyche, en
op wat de geïnterviewden te verbergen hadden. Interrup-
ties waren er veel, betweterige opmerkinkjes tussendoor,
afzeiken, plaagstootjes, veel gelach ook.
Ik zag Ischa voor het eerst in 2002. Hij was toen al ze-

ven jaar dood. Het was mijn propedeusejaar aan de School
voor Journalistiek in Utrecht, waar ik me ontheemder
voelde dan ooit. Nooit eerder bevond ik mij in een omge-
ving met vrijwel uitsluitend niet-joden, intellectueel be-
wapend met kennis die niet veel verder reikte dan welke fa-
milies er in de Van Boshuizenstraat in Buitenveldert woon-
de en wie er getrouwd was met wie, wie er homoseksueel
was of – erger nog – een váderjood. Ik kan me geen normaal
gesprek over iets wezenlijks herinneren met andere men-
sen dan mijn ouders. De magere boekenkasten van vrijwel
iedereen die ik kende werden gevuld door John Grisham,
Memorboek, Clara Asscher-Pinkhof en Chaim Potok. Soms
stond Roman Vishniacs A Vanished World er nog tussen, een
boek met foto’s uit het vooroorlogse Oost-Europa.

[11]
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Het vak ‘Interviewen’ was een van de weinige colleges
waarnaar ik uitkeek op die school: mensen iets vragen en
daar dan antwoord op krijgen. Ik kon me niets exotischers
voorstellen. Zenuwachtig met blaadjes op schoot probeer-
den wij, studenten, onze docent zover te krijgen het ach-
terste van zijn tong te laten zien. Het lukte ons geen van al-
len. ‘Ik heb hier beeld van Ischa Meijer,’ zei hij plots. ‘Ken-
nen jullie die?’ Stilte. Hij zette de videorecorder aan, sloeg
zijn armen over elkaar en liet een blik van argwaan over ie-
der van ons neerdalen.
Ik zag een man met een gedrongen postuur en een ver-

beten gezicht in beeld verschijnen en voelde een verwant-
schap die ik niet onmiddellijk thuis kon brengen. Die grap-
jes (‘nou, vertel maar, pappie, mammie’), zijn mimiek, het
interrumperen, de gretige nieuwsgierigheid en de imper-
tinentie van zijn vragen, het ontregelende en vurige wan-
trouwen dat uit zijn ogen leek te spuwen – het hoorde bij
mijn wereld, maar ik wist niet precies waarom.
De oplettende docent, die mijn verrukking moet hebben

opgemerkt, kwam na afloop van het college naar me toe en
duwde een stapel video’s in mijn handen. ‘Hier,’ zei hij. ‘Al-
les wat ik van hem heb.’ Op de rug van de banden stonden
zijn initialen: im, zonder puntjes.
Ik racete terug naar de hoofdstad en ben de dagen daar-

op niet meer naar Utrecht afgereisd. Ik begroef me in zijn
universum: Een wereld die veel met mijn familiegeschie-
denis te maken had. Ik zocht alles over hem op, verza-
melde via allerhande antiquariaten zijn interviews, co-
lumns, romans, toneelteksten, korte verhalen en gedich-
ten, want ikwas er al snel achter dat hijmeerwas dan inter-
viewer alleen. Vrijwel alle documenten in al die verschil-
lende genres gingen, in meer of mindere mate en al dan
niet direct, over hemzelf: zijn jeugd, de oorlog, het joden-
dom.

inleiding
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Dit was wat mijn (groot)ouders me allemaal hadden
moeten vertellen, waar ik al die jaren naar had gehengeld.
Hij zocht naar de antwoorden waarnaar ik nooit had dur-
ven vragen. Hij durfde te vragen waarnaar ik giste. Hij le-
gitimeerde al die vragen die gesteld móésten worden, maar
niet gesteld werden, laat staan beantwoord. Hij beschreef
een collectieve gekte die ik wel kon plaatsen, maar niet als
zodanig had herkend. Dit was groots. Ik moest hier iets
mee. Plotseling zagen het joodse trauma en de generatie
van mijn ouders er anders uit. Ik ben afgestudeerd op zijn
werk, heb zijn foto opgehangen boven mijn bureau en zou
voortaan iedereen die ik interviewde naar zijn ‘pappie en
mammie’ vragen.

Als de naam Ischa Meijer valt in een gesprek, is er altijd ie-
mand die hem persoonlijk heeft gekend. Meestal volgt dan
een anekdote en kort daarna een verzuchting. Dat het al zo
lang geleden is dat hij er was.
Dat hij de beste interviewer van Nederland was, hoort

bij hetzelfde traditionele Ischa-memoreren. En dan volgt
er steevast een stilte. ‘Zo iemand hebben we eigenlijk niet
meer in Nederland,’ besluit de gesprekspartner dan. Be-
halve interviewer was hij natuurlijk vooral iemand die in
mijn fantasie zeer bij het Amsterdamse straatbeeld hoor-
de. Iemand die je slenterend onderweg tegenkwam, op de
grachten, in cafés of bij boekpresentaties, luidruchtig en
kleurrijk, soms uitgelaten, soms nukkig of somber. Onver-
gelijkbaar.
Een goede interviewer was hij zeker, hoewel er ook van

alles aan te merken viel op zijn stijl, die nogal bevooroor-
deeld was. Hij wist van tevoren doorgaans al wat hij van ie-
mand wilde weten, duwde zijn – zoals hij dat zelf noemde
– slachtoffer gewillig of minder gewillig die richting op en
als hij eruit had gekregen wat hij a priori hoopte of had be-

inleiding
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dacht, zei hij: ‘We zijn rond.’ Van die methode maakte hij
overigens nooit een geheim. Bij voorkeur, grapte hij vaak,
liet hij zijn slachtoffers helemáál thuis en zou hij er hoe
dan ook wel een mooi verhaal van maken: ‘Ik vind het ei-
genlijk heel vervelend dat er bij een interview een ander
aanwezig is, die nog eigen gedachten heeft ook en dingen
zegt. Het liefst zou ik tegen die persoon willen zeggen: “Ik
interview u, maar blijft u maar lekker thuis. Ik zeg het al-
lemaal wel voor u, en heus, ik zorg dat u er heel goed en
mooi uit komt!”’1

Die manier van ondervragen had zijn voordelen, want
het leverde veelal spraakmakende, hilarische, ontroeren-
de, onverwachte en zeker veelzeggende gesprekken op.
Wát hij van de geïnterviewden te weten kwam, vond wel
degelijk zijn oorsprong in een soort extra zintuig waarmee
hij haarfijn aanvoelde waarop hij moest doorgaan, wan-
neer hij niet los moest laten en welke stiltes hij optimaal
moest benutten.
Er wordt nog regelmatig aan zijn interviews gerefereerd

in de media. Bijvoorbeeld aan het als beste interview van de
vorige eeuw geroemde gesprek met Annie M.G. Schmidt,
of dat met Bram Peper en diens toenmalige echtgenote
Gusta voor Vrij Nederland. Altijd met diezelfde nostalgi-
sche toon: ‘Dat waren nog eens tijden. Was hij er nog maar,
toen was er nog een beetje reuring.’

Ischa (Israël Chajiem, Leve Israël, of zoals Ischa het noem-
de ‘Hup Israël’) werd midden in de oorlog, op 14 februari
1943, geboren en met zijn ouders, historicus Jakob Meijer
en diens vrouw Liesbeth (Liesje) Voet, in datzelfde jaar via
Westerbork naar Bergen-Belsen gedeporteerd. Na de oor-
log kwam het beschadigde gezin terug in Amsterdam.
Ischa ging naar de joodse basisschool Rosj Pina: ‘Een

bunker van neuroses en onverwerkt verleden en traumata.

inleiding
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Mensen die uit elkaar spatten van ellende, treurigheid en
boosheid.’2 In 1953 vertrok het gezin, vermoedelijk uit
angst voor de Russen, naar Suriname. 
Een geslaagd avontuur was Paramaribo allerminst. Het

huwelijk van Jaap en Liesje kwam onder druk te staan; ze
kregen beiden een affaire. Liesje keerde in 1955 alleen te-
rug met hun inmiddels drie kinderen. Jaap bleef achter,
maar voegde zich eind dat jaar weer bij de rest van het ge-
zin, dat inmiddels, in afwachting van een nieuw huis in
Haarlem-Noord, in het Bloemendaalse pension Duin en

Daal domicilie had gevonden. Ischa beschreef de hereni-
ging van zijn ouders als ‘twee mensen die op elkaar klap-
ten3’. Nadien creëerde het echtpaar een wereld voor zich-
zelf waarin voor mensen van buiten, hun kinderen incluis,
geen plek meer was. ‘Ze maakten kinderen zoals iemand
anders een verkeerde aankoop doet bij de Bijenkorf.’4

Voor de jonge Ischa was het een benauwende, onduide-
lijke en sombere wereld, waarin hij zich gegijzeld voelde
door oorlog en jodendom. Hij herinnerde zich deze peri-
ode later als depressief: alleen Franse chansons brachten
verlichting. Hij schreef voor de schoolkrant van het Ste-
delijk Gymnasium dat hij in Haarlem bezocht en vanaf zijn
dertiende, tegen de wil van zijn competitieve vader, cur-
siefjes in het Haarlems Dagblad (ook onder zijn pseudo-
niem Borre). Op zijn zestiende werd hij de deur uitgezet.
Zijn ouders, met wie hij altijd een moeilijke relatie had on-
derhouden, verbraken het contact. Wie bij hen over de
vloer kwam, mocht het niet meer over hun oudste zoon
hebben. Later spraken ze ook niet meer met hun andere
kinderen. Volgens de vele psychologische analyses die er in
de jaren na Ischa’s dood verschenen, zou Ischa’s geldings-
drang voornamelijk te maken hebben met zijn vader, die
hem had verwaarloosd, vernederd en hem de rug had toe-
gekeerd.

inleiding
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Het begrip van volwassenwording intrigeerde Ischa. Hij
bleef zichzelf in wezen altijd als kind zien (‘Een kind dat
achter prikkeldraad ligt5’, ‘Het kind achter het masker van
een groot mens’, ‘Een jongetje dat alles goed zou maken6’)
of er op zijn minst naar verlangen.7

Na een afgebroken rechtenstudie begon Ischa aan zijn
journalistieke loopbaan. Hij schreef van midden tot eind
jaren zestig onder meer voor De Nieuwe Linie, waar hij
als interviewer zelf nadrukkelijk aanwezig was met be-
schrijvingen of uitgetypte vragen. Vanaf begin jaren ze-
ventig schreef hij toneelkritieken voor Het Parool, later
ook voor de Haagse Post. Daarmee maakte hij naam. Zijn
vaak vileine stukken vielen beslist niet bij iedereen in de
smaak. Zo schreef Annie M.G. Schmidt een woedende
brief over zijn recensies naar deHaagse Post: ‘Er is iets grie-
zeligs aan de hand. Hier is iemand bezig levende dingen te
vermorzelen in zijn knuistjes met zoveel lust. Is het wel he-
lemaal normaal? [...] Dit is het jongetje dat niet alleen vlie-
gen de vleugels uittrekt, maar ook vogeltjes! Hij is een ge-

val.’8

Zijn toon was vaak hard, cynisch en destructief. Zijn eer-
ste boek, Brief aan mijn moeder, dat hij in 1974 publiceer-
de, was eveneens kritisch. Het werd stelselmatig in de pers
getypeerd als een persoonlijke afrekening met het huis en
het milieu die hem hadden voortgebracht, en als schok-
kend gezien. Maar het was vooral eerlijk, een typering die
zijn hele werk kenmerkt. Brief bleek meer dan een parti-
culiere ontboezeming. Een hele joodse generatie herken-
de zich in de in het boek geschetste problematiek: de zwijg-
zaamheid en schaamte van de overlevenden, het gevoel van
hun kinderen – slachtoffers van slachtoffers – minderwaar-
dig te zijn, ‘de tegennatuurlijke band met thuis’, de ‘on-
derworpenheid, isolement en het verdriet, liefde en ver-
nietiging als synoniemen van elkaar’, ‘de trots en tegelij-

inleiding
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kertijd de verachting van het leed’9, en de krankzinnige
vergelijkingen met oorlogssituaties.
Inmiddels is er veel geschreven en bekend over de zoge-

heten tweede generatie: de kinderen van Shoahoverleven-
den, die opgroeiden tussen ouders die zulk groot leed had-
den meegemaakt dat het de levens van hun kinderen over-
schaduwde. De survivors spraken meestal niet over de gru-
welen die zij doorstaan hadden, uit zelfbescherming of be-
scherming van hun kroost, maar op gezette tijden werd
duidelijk gemaakt, al dan niet met omtrekkende bewegin-
gen, dat het leed zó groot was dat hun kinderen daar nooit
bij in de buurt konden komen, laat staan het konden be-
grijpen: ‘De oorlog was bij ons een taboeonderwerp; of be-
ter geformuleerd: een geheim. [...] Op den duur smacht
zo’n tweede generatie naar erkenning – maar hoe kun je nu
erkend worden als de basis van je opvoeding is dat je niet
serieus genomen wordt? Je tilt het leed van je ouders, die
datzelfde verdriet steeds bevestigend ontkennen of ont-
kennend bevestigen.’10

Deze kinderen cijferden zichzelf weg met als hoofddoel
hun getourmenteerde ouders, die al zoveel hadden mee-
gemaakt, te ontzien. Pas later in hun levens bleek hoeveel
zij daar zélf onder geleden hadden.
Zo ontstond er een generatie die op zijn zachtst gezegd

van een nogal breekbare fundering werd voorzien. Ischa
was, ondanks dat hij zichzelf als zodanig bestempelde, of-
ficieel geen tweede generatie, maar schommelde als in de
oorlog geboren baby tussen die eerste twee. Judith Belin-
fante, een van de door Ischa geïnterviewden in dit boek,
noemt deze groep treffend de ‘anderhalfste generatie’. 
Ischa kon die geheimen van thuis en zijn overwegend

joodse milieu (die hem met al hun halve waarheden train-
den in wantrouwen) moeilijk verdragen. Hij wilde behal-
ve vragen stellen, ook antwoorden krijgen. Geen betere

inleiding

[17]

Meijer Ik heb 23 pr6 z_PD  18-02-20  12:46  Pagina 17



interviewer dan de wantrouwende mens, altijd bereid om
te demaskeren en inconsequenties in iemands verhaal te
ontdekken.
Hij wilde échte antwoorden, in plaats van de eufemis-

men die in veel van die huizen gebezigd werden. ‘Die is
niet teruggekomen’ is zo’n veelvoorkomend voorbeeld van
deze verhullende taal. Ogenschijnlijk normale vragen wer-
den nauwelijks of met grote weerzin beantwoord. Wie de
overlevenden iets vroeg was zich meestal niet bewust van
de wonden die zouden worden opengekrabt met het stel-
len van vragen. In een wanhopige poging om iets over zijn
vaders verleden voor de oorlog te weten te komen vroeg
Ischa hem bijvoorbeeld of hij zussen had. Onmiddellijk
werd hem gesommeerd toch niet zo gemeen te zijn en niet
zulke onbeschofte vragen te stellen.
Maar hij bleef de rest van zijn leven vragen stellen. Ook

die aan zijn geïnterviewden waren indirecte pogingen
meer over zijn eigen verleden en familie te weten te ko-
men. Ischa vertelde regelmatig in interviews mét hem dat
interviewen ook een manier was via de ander uitdrukking
te geven aan wat hij zelf wilde vertellen of voelen. Daarom
hebben deze interviews een autobiografisch karakter. We
komen door Ischa’s onzichtbare stem (de vragen die we er
zelf bij moeten bedenken), achter de preoccupaties van de
interviewer.
Niet alleen via interviews probeerde hij zich te uiten en

kennis te vergaren over zijn beladen achtergrond en de co-
detaal van thuis te ontcijferen. Hij ging vanaf 1970 in psy-
choanalyse, schreef korte verhalen, gedichten, romans, to-
neelteksten en columns die vroeg of laat allemaal deze the-
matiek behelsden.
En zo gaf hij een stem aan een generatie die nog niet

het vocabulaire machtig was de pijn, angst, onthechting
en het verdriet, kortom de verschrikkingen van de oorlog,

inleiding
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uit te kunnen drukken. De overlevenden konden nauwe-
lijks overzien wat de oorlog met hen had gedaan en bo-
vendien werden zij na de oorlog nauwelijks fatsoenlijk op-
gevangen. Natuurlijk wisten ze dat ze dierbaren verloren
hadden, dat ze gescheiden werden van hun geliefden en fa-
milies, martelingen hadden moeten doorstaan, in kampen
hadden gezeten en geteisterd werden door nachtmerries
over deze periode, maar wat de (verregaande) psychologi-
sche consequenties waren, voor de rest van hun leven en
dat van hun kinderen en de generaties die daarop zouden
volgen: daar was geen voorstelling van te maken. Er ont-
brak een naoorlogse taal om gestalte te kunnen geven aan
het moeras van verdriet waarin men verzonken was ge-
raakt.
Ischa bleek de schepper van deze taal. Hij was het die als

eerste in Nederland een nietsontziend en taboedoorbre-
kend vocabulaire uitvond waarbij hij niet schuwde de zo-
genaamde vuile was buiten te hangen, een in gesloten ge-
meenschappen nogal onpopulaire bezigheid.
Zo muntte hij de term ‘leedadel’, een morbide gewoon-

te van veel joden om tegen elkaars lijden op te boksen.
‘Wie in een kamp had gezeten kon zich tot de leedadel re-
kenen, welke kaste natuurlijk weer zijn eigen rangen en
standen kende. Bergen-Belsen kon niet op tegen Sobibor
en op een of andere mysterieuze wijze stond Auschwitz bo-
venaan het lijstje als onbetwiste leider van deze competi-
tie.’11

En hij analyseerde in hoeverre de oorlog allesbepalend
was geweest voor de karakters van overlevenden. ‘Er be-
staat een theorie dat lieden die vóór de oorlog al neuro-
tisch waren, door opgelopen traumata gedurende de peri-
ode ’40-’45 zeker niet neurotischer zijn geworden. Ik ben
geneigd die constatering voor waar aan te nemen; zij het
met een naar mijn gevoel niet onbelangrijke kanttekening.

inleiding
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Enerzijds ondergraaft deze stelling op nuchtere wijze de
trots van het lijden; en aan de andere kant werkt zij ge-
ruststellend: oorlogsslachtoffers kunnen nooit wezenlijk
verminkt zijn door het lijden waarmee zij zich gestigmati-
seerd weten – je blijft wie je bent, concentratiekamp of
geen concentratiekamp.’12

Hijzelf vond Judith Herzberg baanbrekend in het tref-
fend beschrijven van de naoorlogse generatie, maar haar
toneelstuk Leedvermaak, dat vergelijkbare problematiek
aan de orde stelt, kwam pas in de jaren tachtig op de plan-
ken. ‘Judith Herzberg heeft dat weggemoffelde, verheer-
lijkte, geheiligde, veronachtzaamde en op magische wijze
bezworen lijden helder zichtbaar gemaakt. In dat opzicht
is zij een unieke pionier. Zij heeft het oorlogsverdriet tot in
de kleinste proporties verbeeld zonder het ook maar één
moment te bagatelliseren.’13

In de ruim twintig jaar die volgden op Brief aan mijn

moeder, manifesteerde Ischa zich in vele gedaanten. Hijzelf
vond de term ‘verslaggever’ het best bij hem passen, maar
buiten zijn interviews en reportages voor onder meer De

Nieuwe Linie, Haagse Post, Het Parool, Nieuwe Revu, de Volks-

krant en Vrij Nederland schreef hij romans, werkte hij bij de
radio en televisie, schreef hij korte verhalen, toneelteksten,
liedjes (voor onder anderen Jenny Arean), gedichten,
speelde hij in films (De boezemvriend in 1982 en een paar
jaar later in Bastille en De Leeuw van Vlaanderen) en klom
hij begin jaren tachtig ook zelf op de bühne als toneel-
speler met zijn personage Izzy M. (op het omslag van dit
boek draagt Ischa een t-shirt waarop in Hebreeuwse let-
ters ‘Izzy M.’ staat).

Der sympathische Jude, zoals de Duitstalige variant heet-
te (een titel van regisseur Jan Ritsema) werd – ondanks, of
dankzij, zijn verschijning in ss-pak – een succes bij de oos-
terburen. In Nederland deden zijn toneelstukken, hoewel
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hij samenwerkte met onder anderen choreograaf Hans
vanManen, regisseur Ton Lutz en componist Henk van der
Meulen, het minder goed. In datzelfde decennium haalde
zijn voormalige schoolvriend Rogier Proper hem binnen
bij de vpro-radio. Een uur Ischa werd daar zijn bekendste
programma, een personalityshow. Live vanuit het hoofd-
stedelijke café Eik en Linde interviewde Ischa spraakma-
kende figuren uit de Amsterdamse culturele wereld en
zong hij chansons, begeleid door de Izzies.
Begin jaren negentig leek hij een definitieve vorm te

hebben gevonden voor alles wat hij nog te zeggen en ob-
serveren had. Onder de naam De Dikke Man begon hij in
nrc Handelsbladmet een feuilleton, maar die krant stem-
de niet in met een frequentere bijdrage dan eens per
week. In 1991 stapte hij daarom over naar Het Parool. Daar
schreef hij eerst drie keer per week en later dagelijks zijn
Dikke Man – korte literaire verhaaltjes met vaste figu-
ranten en passanten die hij al wandelend door de stad te-
genkwam. Op pagina drie, de plek waar voorheen Simon
Carmiggelts Kronkel had gestaan: 1010Dikke Mannen in
totaal. In 1993 kreeg hij ook een talkshow, i.s.c.h.a, bij
rtl 5met dank aan Joop van den Ende, die vriend en vij-
and daarmee verraste en hem vanaf januari 1994 zelfs een
dagelijkse plek bood ondanks tegenvallende kijkcijfers.
Toen Ischa’s ouders kort na elkaar overleden in 1993,
kreeg hij last van lichamelijke klachten. Hij werd ziek,
krabbelde op en overleed plotseling op zijn tweeënvijftig-
ste verjaardag, op 14 februari 1995, aan een hartinfarct.
Krap twee weken na de formele afwikkeling van de erfenis
van zijn ouders.
Ischa’s erfenis gaat verder dan de interviews waar hij

vooral om wordt geroemd en herinnerd. Behalve de ko-
ning van het vraaggesprek was hij een chroniqueur van zijn
tijd. Dat klinkt wellicht hoogdravend, maar Ischa heeft met
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zijn oeuvre op een indrukwekkende manier bijgedragen
aan de geschiedschrijving van de na-oorlogse tijd (‘Voor
na-de-oorlog is nooit plaats geweest in ons gezin’).14

Ik heb met dit boek geprobeerd een beeld te schetsen van
twee wezenlijke onderdelen van Ischa’s leven: de oorlog en
het jodendom. Ik heb van alle genres die hij zich in drie de-
cennia eigen heeft gemaakt een greep gedaan uit de beste,
ontroerendste of meest toepasselijke documenten waarin
deze thema’s centraal staan.
Tot de teksten in dit boek behoort onder meer een se-

lectie van de korte verhalen die hij schreef voor het radio-
programma Mia’s andere wereld (1981-1982), gedichten die
hij publiceerde in De handzame Ischa Meijer (Veen, Utrecht
1986), Interviews uit De Nieuwe Linie, Vrij Nederland en
deHaagse Post, een greep uit zijn toneelteksten (De dames,

Het leven van Jos Brink, deel twee, Holiday in Ice, Ons dorp, de

schoonheid en het leven en Izzy M.), reportages uit Israël, die
het beeld schetsen van een zoekende jonge joodse journa-
list die zichzelf noodgedwongen dient te verhouden tot het
land waar hij (politiek) grote moeite mee heeft (‘Israël is op
de keper beschouwd een vreselijk land. Meppel, maar dan
heel heet15’), maar waar hij tegelijkertijd wordt bevrijd van
‘het-jezelf-als-joods-zien’.16

Ander journalistiek werk in dit boek behelst onder meer
een beklemmend portret van Stichting Centrum ’45, het
mede door hoogleraar psychiatrie Jan Bastiaans opgerich-
te instituut voor de behandeling van psychosomatische ge-
volgen van onderdrukking en verzet, en Ischa’s bezoek aan
Bergen-Belsen.
Ischa heeft ook vele lezingen gegeven, die samen een

prachtig beeld geven van hoe het jodendom en de oorlog
hem hadden getekend. De Keefmanlezing, ook wel be-
kend onder de titel ‘Een geval van onaangepast gedrag’, is
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daarvan de indrukwekkendste. Hij toont zich een meester
in de observatie en schetst een eerlijk portret van zichzelf
en de mensen die zijn omgeving zo lang hadden gevormd.
Hij bezat de uitzonderlijke eigenschap om zich uit zijn ei-
gen wereld los te rukken en volledig beschouwend, als wa-
re hij een buitenstaander, haarscherp gade te slaan in wat
voor gekte hij (en zijn generatie) onbedoeld terecht was
gekomen.
Het zesde deel van het boek bestaat uit een selectie Dik-

ke Mannen die hij schreef voor Het Parool, en de stukken
die hij componeerde voor Cor Galis, de vpro-stem die
Ischa steevast aankondigde voor de programma’s Een uur

Ischa en later Een dik uur Ischa.
In het zevende deel komen interviews aan bod waarin

Ischa de thema’s oorlog en jodendom aan de orde stelt. In
het laatste deel heb ik de vrijheid genomen Ischa zelf aan
het woord te laten middels fragmenten uit interviews mét
hem. Met deze citaten heb ik gepoogd een monoloog (van-
af de jaren tachtig gebruikte hij vooral deze vorm, die hij
dankbaar had overgenomen van zijn journalistieke Parool-

held Willem Wittkampf) te construeren waarin de be-
langrijke thema’s van zijn leven samenkomen, wie hij was,
hoe hij dacht en waarmee hij worstelde.
Bij een bloemlezing sneuvelt er altijd een hoop. Deels

heeft dat te maken met praktische overwegingen, zoals de
omvang van het boek. Sommige teksten hebben de selectie
niet gehaald omdat de literaire kwaliteit te wensen over-
laat, andere teksten vormen te veel een publicatie ‘op zich-
zelf’ om tussen ander werk af te drukken. Van dat laatste is
Brief aan mijn moeder een voorbeeld, van het eerste de ro-
man Een rabbijn in de tropen (1977) en het merendeel van
zijn toneelteksten. Zijn radio- en televisie-interviews zijn
buiten beschouwing gebleven. Eenieder die verlangt naar
zijn mimiek of stem, verwijs ik graag door naar de website
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van de vpro, die een groot deel van de opnames online be-
schikbaar heeft gesteld (alsmede de Keefmanlezing waar-
mee hij ook optrad en het toneelstuk Hallo Acapulco). Er is
inmiddels veel beeldmateriaal op YouTube te vinden en bij
het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilver-
sum.
Ischa Meijer werd in 1995 postuum geëerd met de Zil-

veren Reissmicrofoon en is in de loop der jaren een dank-
baar onderwerp gebleken voor tal van publicaties en do-
cumentaires. Niet alleen schreven onder anderen zijn laat-
ste geliefde (Connie Palmen), dochter (Jessica Meijer) en
zus (Mirjam Chorus-Meijer) over hem, hij figureerde ook
in journalistieke en historische publicaties en documen-
taires (Gijs Groenteman, Evelien Gans, David de Jongh,
Kees de Groot van Embden). Ook na zijn dood verscheen
een aantal mooie bloemlezingen, samengesteld door Rob
Grootendorst en Connie Palmen. Een prachtige greep uit
zijn veelzijdige werk. Maar nooit eerder werd er uitslui-
tend nadruk gelegd op het jóódse element. Zijn ouders en
jeugd kwamen uitvoerig aan bod in Mijn lieve ouders en Een

jongetje dat alles goed zou maken, maar bevatten bijvoorbeeld
geen toneelteksten of journalistiek werk. De lezingen en
reportages uit dit boek zijn vrijwel nooit eerder in boek-
vorm verschenen, en ook een aantal Dikke Mannen ziet
voor het eerst een ander levenslicht dan de krant. Mis-
schien is Ischa’s indringendste en persoonlijkste tekst wel
de brief aan Geert van Oorschot, die ik in het Literatuur-
museum in Den Haag vond. Aan de uitgever bekent hij en-
kele zielenroerselen die demonstreren hoezeer hij wor-
stelde met zichzelf, het leven en zijn beladen achtergrond.
Deze komen ook aan bod in een dagboekfragment dat was
bestemd voor zijn voormalige en inmiddels overleden ge-
liefde Berthe Meijer (eerder opgenomen in haar boek Le-

ven na Anne Frank).
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Sinds die middag op de School voor Journalistiek ben ik
gefascineerd geraakt door het werk van Ischa, omdat ook ik
wilde weten ‘wanneer het precies mis is gegaan’ (een vraag
die hij opwerpt in zijn Keefmanlezing). In mijn jeugd werd
weinig écht verteld over de oorlog. Veel werd verbloemd of
‘per ongeluk’ vergeten, taboes maakten nooit plaats voor
openheid van zaken. Dat voortdurend wegmoffelen van
belangrijke informatie is iets waar ik lang veel wrok over
heb gekoesterd. Ik wilde geen halve waarheden, ik was op
zoek naar het waarachtige, De Waarheid. 

In dat licht is het geen wonder dat de kennismaking met
Ischa’s werk zo’n verademing voor mij was. Hij had van de-
ze problematiek een hoofdthema gemaakt, een aanklacht
tegen de leugen om bestwil: benoemen in plaats van ver-
bergen. Als er iets is waar iedereen baat bij heeft is dát het,
zowel in de relatief kleine joodse wereld als daarbuiten.
Het is uiteindelijk de ultieme motor van zelfreinigend ver-
mogen.
Om je tot de wereld te kunnen verhouden is het nodig

dat je iets weet over waar je ouders en grootouders vandaan
komen. Elke therapie begint ermee: familieopstellingen,
analyses. Als je niks weet, niks durft te vragen, omdat dat
niet hoort of ‘omdat je dat niet doet’, word je beroofd van
je eigen bouwstenen en is het metselen aan een eigen we-
reld en leven zo ongelooflijk moeilijk, onoverzichtelijk en
angstig. Als niets is wat het lijkt, of maar half, hoe weet je je
dan geborgen? Als het gevaar altijd op de loer ligt, waar
ben je dan veilig? Je wilt, althans in mijn geval, ook kunnen
verklaren waarom je zo aangetrokken bent tot verdriet,
waarom je er haast aan gehecht lijkt. Aan alles waarvan veel
joden onderling zeggen dat je het elkaar ‘niet hoeft uit te
leggen’.
Hun reactie is veelal om bij elkaar te blijven klitten, op
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zichzelf gericht, afgewend van de buitenwereld: bang voor
antisemitisme, bang voor gemengd huwen, bang om op te
vallen, bang om het woord ‘jood’ hard in een restaurant te
laten vallen, liever praten over joden als ‘Mexicanen’. Ischa
heeft mij de mogelijkheid gegeven mezelf ten dele te kun-
nen bevrijden van en onttrekken aan de last van het (Ne-
derlands) jodendom. Net als Ischa vraag ik me vaak af hoe
het er hier uit had gezien als die oorlog níét had plaatsge-
vonden. 
Bijna alles wat hij schreef was behalve ernstig en regel-

matig somber ook behoorlijk geestig. ‘“Weet u misschien
waar het Anne Frank Huis is?” vroeg de mannelijke helft
van het Dodelijk Vermoeide Duitse Echtpaar aan De Baas
Van Het Koffiehuis. “Zoek zelf maar een onderduik-
adres,” riep De Dikke Man, automatisch en zonder op te
kijken.’ Of: ‘“Ik kom nooit in het Joods Historisch,” zei De
Dikke Man. “Ik ben zelf joods historisch.”’ Of: ‘Na de oor-
log amper te hebben overleefd, stopten mijn ouders mij in
een concentratiekampje, waarover een terreur werd uitge-
oefend die in kracht beslist niet onderdeed voor die van de
Duitsers kort daarvoor.’
Harde grappen zijn geen vereiste, maar het benoemen

van ingewikkelde materie in plaats van uit angst of verdriet
te zwijgen levert zoveel meer op. Dat is de reden dat ik dit
boek wilde samenstellen, waarom ik vond dat Ischa een
monument verdiende. In een tijd dat zijn werk nauwelijks
meer in druk is, en de oorlog steeds minder tot de verbeel-
ding spreekt, denk ik dat mijn generatie (en de volgende)
er baat bij heeft zijn stukken te lezen, vooral om hun hel-
derheid en transparantie. De oorlog is omgeven door een
gigantische hoeveelheid vragen en mystificaties, waar tal-
loze mensen inmiddels hun brood mee hebben verdiend
(‘Het blijft verkoopbaar, die oorlog. Het is een seller, nog
steeds17). Maar hij was het die me het gereedschap aan-
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reikte om vat te krijgen op al die onbeantwoorde vragen en
daarmee mijn éigen familiegeschiedenis. De ontrafeling
van de erfenis van de oorlog begint hier, bij Ischa Meijer. 

Ronit Palache
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