
Het vertalersechtpaar Coutin ho-Frensdorf 
Vertalen moet je eigenlijk met z 'n tweeën doen. 

In 1995 las k m het Contactblad de arti- 
kelen van Marcus van der Heide over 
'Wereldoorlog I1 en Bussum m de letter- 
kunde'. In het supplement bij de derde en 
laatste aflevering m de jaargang 1 1, nr. 2 
van november 1995 kwam de roman De 
stille strijd van M .  Coutmho ter sprake. 
Het lijkt mij goed uw aandackte vragen 
voor het vertalmechtpaar Coutinho- 
F d d .  

Zij 
Wie op een vrijdagmiddag bij antiquari- 
aat 'Carpmus' aan de Kerkstraat naar 
binnen stapt, maakt een goede kans daar 
een oudere dame aan te treilbq die de 
zaak waarneemt voor de eigenares. De 
laatste neemt dan deel aan de gerenom- 
meerde wekelijkse boekenmarkt op het 
Spui te Amsterdam. 
Mevrouw c-o staat de bezoeker 
met raad en daad terzijde en belem ais 
zij is komt het al gauw tot een Biteressant 
gesprek. 
Na het behalen van het gymnasium P di- 
ploma aan het Amsterdamse Barlam m 
1936 begm Lore Frensdorf haar loop- 

baan ook m een antiquanaat, 'Erasmus' 
te Amsterdam, en eigenhjk kan je zeggen 
dat haar hele leven zich groleaideels 
'tussen de Wen' he& afg-peeld. 
Zij trouwde 1941 met Maurice Sigis- 
mmd Coutinho (Bob), die m 1992 op 79 
jarige leeftijd m ïbeodohon te Laren 
overleecl. Het joodse echtpaar wist, on- 
dergedoken m het Gooi, de oorlog ter- 
nauwernood te overlevei. Zij werden ge- 
tmúiwkd met verraderlijke Hollan- 
ders en met goede Durtsers, maar de 
oorlogservarmgen vallm buten het be- 
stek van dit artikel. Na de onderduilg>en- 
ode woonden ze m Lareai, m 1951 m 
Blaricum en in 1974 volg& de d u i -  
zing naar Bussum. 

Mystificatie 
In NRC-Handeisblad van 9 september 
1996 stond m de rubriek 'Literaire Tijd- 
s í h î h '  eea bespreicing van het sep- 
tembernummer van De Gids. Daarin een 
opmerkmg over een nieuwe m i m g  van 
een bepaald verfiaal van Nabokov, als 
onderdeel van de tutgave van de verza- 
melde verhalen van Nabokw m het Ne- 
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derlands. Ais liefhebber van deze Rus- 
sisch-- schrijver schafte ik 
het Gids-nummer aan. Redadeur Huub 
Beurskeus betmrt het dat "de uitgever 
niet de versie heeft gehandhaaîü uit de 
door M. Cautmho vertaalde valden- 
bundel Lente in Fialta (De Bezige Bij, 
1966)." In een aantal pagina's tomt hij 
aan de hand. van vergelijkmgen zijn 
voorkeur aan, die uitgaat naar de verta- 
lmg van M. Coutinho. 
Denieuwe vertalnig is gemaakt door het 
duo Yohda B l o m  en Ma j a  Wiebes, 
en Beurskeus vraagt zich af, of die sa- 
marwerlang er mede debet aan was dat 
hij gaau- meer en meer teleurge- 
steld raakte? 
Wat treft is de terloopse vraag: "of is M. 
Coutinho een zij?" Het leuke van deze 
vraag is dat de eerste, door hem m b e l -  
de,vertalmgodchetwerkvan een duo is 
gewest ( d a l  staat het boek op naam 
van M. Coutmho). 

Hij 
Het artikel m De Gids is de aanleidmg 
om mevrouw L. C d d o  m haar huis 
aandeceinanirbaanoptedai. Nuze 
tegen de t a w  loopt en 'W niet alles 
meer kan ondiouden", wisselt rij het le- 
zen meer ai meer af met haar andere 
hobby, het aim- en piantaiwerk In de 
adrtertum pronkî een kas met mder meer 
camelia's. 
H& huis is Hecht in 1974, maar helaas 
werd haar man enkele maandai later ge- 
trofltai door een hersaibloedmg. Een 
aat&d moeizame jam volgd~, maar 
gedelijk kwam hij er overheen. 
Em onahdelijke en scherpe geest moet 
het geweest zip, getuige de &hjes die 
ik aautrofm d e p l a k m .  
Met schrijfherk is m de oodogsüjd op 
gatg gekomai. Ondergdhm gezekm m 
Larai en Den Dolder schreef hij m het 
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laatste oorlogsjaar De Stille Strijd 
(Amskdm, B h ,  1946/herdruk 1989). 
De mkomsten die het boek opbracht in 
het harde besîaan na de oorlog warai 

van groot belang. 'We kmden er een jaar 
van leven," vertelt mevrouw Coutinho. 
Naast dit boek verschm bij Kmonder m 
Bussum nog de novelle De reddng van 
Robert Fentener. 

Naderhand (hij wilde eigenlijk journalist 
worden) kreeg hij werk als qywnte r  en 
deai vertaalervaring op. 
Toch kroop het bloed waar het niet gaan 
kon. In de jaren 1945 en 1946 versche- 
nen er shikjes van z@ hand onder de titel 
Hollandsch Assorf' m het blad Tijding, 
Nieuwsblad voor Lareai, H W ,  Blari- 
cumenEemnes,een~ortzeanigvanhet 
illegale 'Morgennieuws'. 
In de penode 1946-1960 had hij vaste 
mbneken m Vrij Nederland (1) en De 
Grme.  Hij m-ende zijn stukken 
met M. Coutinho, Bob Coutinho, CO of 
pseudanim als Koert Koerts en Sar- 
m e .  Naast korte verhaalties en absur- 
diteheai zip het vooral de talloze boekbe- 
sprekmgen &e interessant zijn; Ieilioos 
signaleert hij bijvoorbeeld het vwrtdu- 
rende ofweer opkomende antisemihsme. 
Hetmeesthebikgenotenvandectirect 
na de oorlog met ironie of satire geschre- 
ven columns, waarin een roep m ver- 
nieuwingW.Ikgeefîweecitateaiter 
illwîraîie. 
'Tussen de l e u z e: 'Nederland zal her- 
rijzen' en de d a a d bestaat nog een 
groot verschil." 
"Het is een slepend en langamehnd 
benauwend geval met de radio- 
aangelegdei4 het is, m& de zuiverir~g, 
een der HollandSche ziekten [...l. Zoo is 
nu weer een stap achteruit gedaan door 
de oude radiobladeai toestemming tot 
verschpen te g e m .  Dit is het hellend 
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vlak dat naar de chaos leidt." 
Zip stijl, toonzetting en thema's doen ons 
denken aan het m 1953 verschenen en 
inmiddels klassiek geworden Volg het 
spoor temg van J.B. Charles. 

Zijlhij 
In 1956 zette het echtpaar dankzij Hein 
Kohn van de Nederlandse Boekenclub 
zich tot het vertalen, vooral uit het En- 
gels en het Duits (2). Hoewel in Amster- 
dam geboren had Lore het Duits van 
land af meegekregeai: in haar ouderlijk 
huis werd nog Duits gesproken. 
in 1955 verscheen van Vladirnir N a b  
kov (1899-1977) het boek Lolita. Deze 
schrijver, afkomshg uit Petersburg, 
woonde smds 1940 m Amerika en was 
inmiddels in het Engels gaan schnjvm. 
H& boek kwam m Parijs uit bij een uit- 
gevenj die een niet al te beste reputatie 
had. Omdat Lolita onder meer gaat (en 
laat me dat 'onder meer' benachukken; je 
kanookzeggendathetoverzipnieuwe 
vaderland gaat) over de obsessie van een 
oudere man voor een jong meiqe, was 
het in die tijd een opgave een urtgever te 
vinden, zeker m het punteinse Amerika. 
Maar al gauw werden de bijzondere 
kwaliteiten van het boek ingezien en elke 
gedachte dat het hier om een sterk e r e  
tisch, laat staan pornografisch, werk gaat 
is misplaatst. Nabokw heeû trouweas 
meerdere meesîerwerken ges- en 
met zip onwmgrijk oewre vele audere 
schrijvers bemvioeú. Hij wordt wel 'de 
sch~ver  van de eeuw' genoemd. 

L o r i  
Lolita zou ook het levai van de Coutin- 
ho's gaan beïnvloedm. 
Uitgeverij Clisterwijk (niet meer be- 
staand)onderdedirectievan Johanvan 
Keulen vroeg Bob Coutmho de vertaling 
van Lolita op zich te nemen voor de serie 
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'De wijde horizon', die de andertitel had: 
Een reeks vn~moedige boeken. Bestemd 
voor ouders, opvoeders en alle w)iwas- 
senen, die hun blik willen wmimen.  
Aldus gesduedde en met de intaisim 
hulp van zip echtgenote verschea m 
1958 de eerste druk; m 1960 al de 5e 
d&. In 1978 werd door Nieuwe W~eken 
een nieuwe uiîgave verzorgd ai m 1983 
verscheen de 13e druk bij Bruna te Ant- 
werpen. Lolita was niet NabokOV's eerste 
boek, maar hij werd er wel wereldwijd 
bekend door. 

Na Lolita vovolgdai nog eeai riantal verta- 
m: Lach in het donker (1960); Het 
oog (1966); Lente in Fialta (1966); De 
verdeúiging (1967); Heer, Vrouw, Boer 
(1970); Uitnodiging mor een ont- 
hoofding (1970) en de biografie Geheu- 
gen, spreek (1968), door mevrouw 
Corrtinho (en vele a n b )  N a W s  
mooiste boekgenoemd. 
De Giutinho's b r a h  het Nederlandse 
lezerspubliek met Nabokw in aamakmg. 
Hoewel de eerste vier vertalmgen blijkens 
het colafai voorin door M. Cuutmho 
&vemck&.,wash&mf%iteeaige- 
zamenlijke nispanning. "Mijn man was 
nogal rusteloos; ik vertaalde en mip man 
comgeerde dat dan. Vertalen moet je ei- 
genlijk met z'n twee& doen!" H& ver- 
eiste, mral  bij N a W ,  veel speur- 
werk. 
Hettweedeviertalvandereedsgeciteer- 
de boeken kwam wel onder beider initia- 
len uit: M. en L. Coutiuho. 
'L. en M.' zou nog aardiger zijn gewest; 
damesgmg€!nvroegertochvoor? 

Slavenwerk 
HetmtaaMmhuizeCoritmhoging 
steeds meer aandacht krijgen. "Je stand 
er mee op en gmg er mee naar bed, h& 
was slavenwerk". 
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De beloning was minimaal: voor Lolita 
f 800 of daaromitrent. Dat was misschien 
nog m ovemmskmmg met de ge- 
woonte van die tij4 maar als er zoveel 
drukken verschijnai, zou je van een uit- 
gevertoch wel eens een nabetalmg ver- 
wachta. Hij held de Coutinho's zoet 
met de mededeling dat zij voor de Marti- 
nus Nijhof-mbalprijs waren genomi- 
neerd. 
Overigeais was vanaf Het oog (1966) De 
Bezige Bij de urtgever gewonka van 
GnItmhoIs vertalingen. 

EmdzeshgkwamdevertaltngvanAda, 
alom erkend als de mgewikkeldste roman 
van Nabokov, aan de orde. Een analy- 
tisch mgestelde lezer dient bij eIke blad- 
zijde wel een encyc lme  te raadplegen 
om de d j n o g e n  en toespelmgen te 
achîemaien. 
Een proeve van bekvmmheid, de verta- 
lmg van eai valledig hoofastuk, werd 
aí&dukî in het huisblad van De Benge 
Bij BLISTER 1969 nr. 3, maar toen deze 
uItgever wteindelijk niet de rechten q 
hetboekwistteverwervenkwameen . 
andere uitgeverij (Meuiaihof€, Baarn) 
omdehoekkijkaiencokeenandere 
vertaler. Want het gevraagde honorarium 
van f 10.000 werd te hoog gevonden. 

Voor het echtpaar &utinho kwam er zo 
een einde aau het Nabokw-werk, maar 
niet aan het vertalen. Door Marcus van 
der Heide werd een bibhogafie s=- 
gesteld a~er de *& 1957-1995 (3). 
De Coutinho's, mdrvidueel dan wel p 
zamenlijk, blijken meer dan 100 veitalni- 
gen, uit het Dwts, Frans, Engels ei Ame- 
nkaans, te hebben geproduceerd. Er wa- 
ren jaren bij rnet 5 a 6 vertalnigai. 
Daaronder niet de minste s c h r i ~ :  
Bertold Brecht, John Berger, J.P. Dcm- 
leavy, Herman Hesse (o.m. Reis naar 
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het morgenland en Tussen de raderen; 
boeken die nu nog herclnikt worden), 
Bernard Malamud, Konrad Merz, Joyce 
Carol Oates. 
Ook verschenen er selecties van boeken 
over Joodse humor en diverse oorlogs- 
boeken in vertalmg (4). 

Kritiek 
Er zip vele op- (5) over verta- 
len, maar één dmg staat Mst: als een Ne- 
derlandse urtgever een boek laat vertalen 
is dat voor een publiek dat het li& boe- 
ken in de Nederlandse taal l&. Dat be- 
tekent dat een boek met woordspelmgen, 
anagrammen en dubbelzinmgheden lastig 
is om te zetkm. Nabokov's boeken staan 
daar vol van, sterker: ze bevatten val- 
kuilen en zijsporen waarop bananen- 
schiien liggen. De Coutinho's slaagden 
erin de lectuur toegankelijk te maken 
door vlot leesbaar Nederlands te bren- 
gen. in het eerder genoemde artikel m De 
Gids merkî Beurskais op: "Bij Coutinho 
wordt de tekst een (taal)organisme, ter- 
wijl het in de duovertalmg een 
(weliswaar knap) mechanisme blijft." Hij 
geeft twee voorbeelden. 
Laat ik zelf ook een voorbeeld gewn van 
een geslaagde vertalmg. 
In hoofdshik 5 van Lolita l e m  we: "I sat 
with uranists m the Deux Magots." in de 
nieuwste vertalm& die van Rien Vdoef  
(De Benge Bij, 1994), wordt dat letter- 
lijk: "Ik zat met uranistai in de Deux 
Magots." 'Uranist is e q  &ruikelijk, 
synoniem voor homosexml' (6). 
De Coubnho's vertaalden de zin m 1958 
m levend Nederlands: "ik mt met homo's 
m de D m  Magots." De tem 'homo' 
was 40 jaar geleden ook niet gebruike- 
lijk, maar wel begnpelijk. 

Toen de Ccmíhhots begomen met Lolita, 
wam er nog geen Nabokov-kamers, die 
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wistendat deze romanvanafde eerste 
pagma verborgen venivijzingen had naar 
vroegere Engelse en Russische auteurs. 
Of naar vlinders, want behalve &per 
was Nabokov een autoriteit op dat ge- 
bied. De M e k  op het werk van de 
Coutinho's kwam meestal achteraf. 
Wauneer de vertaalde Lolita eind j a m  
vijfug uitkamt, schnjfi K.L. Poll er m het 
Algemen Handelsblad lovend over. 
in het literair magazine SOMA 
(nw./dec. 1971) stek Ton Anbeek m eesi 
artikel Literatuur als spel met de lezer 
mgaand op Lolita: 'Waarmee ik nie& 
slechts van de vertaler wil zeggen. Die 
hedi het al moeilijk p o e g . .  .". Hij noemt 
het boek "óijna onvertaalbaar." 
Over een andere vertalmg, de 
'schaakroman' De Verde&g.~ng (1%7), 
schnjfi Alfred Kossmann m het Vrije 
Volk van 19 januari 1968: "goed ver- 
taald door M. en L. Cautinho." in het 
Algemea Handeisblad van 29 maart 
1968 merkt Piet Gnjs - toch een kritisch 
mgesteld man - er over op: "Het boek is 
door de Coutinho's voottrefElijk ver- 
taald. Alleen moet iemand, die een 
schaakboek vertaak, zich wel even op de 
hoogte stelledl van de 
Hans Warren m zip Letterkmdige 
kroniek, m de Provinciale Zeeuwse Cau- 
rant van 16 november 1968 emdigt zip 
besprekmg van Geheugen, spreek (1%8) 
met: "Devertalni&vanM.enL. Coutin- 
ho, is wmûefiblijk." 
Daarerrtegesi reageert de s&- 
ker/&jver Tim Krabbé tel in HoIlands 
Diep van 17 januari 1976 met een arti- 
kel, waarvan de titel genoeg zegt: In het 
cachot met de Coutinha 's. 

Natuurlijk verdwaaldai m wel eens m 
mysterieuze zaken en mishgepassages. 
Iklegáeaanmevrauw~odevraag 
voor wat zij van die M e k  vmd. 
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'Wij haalden er vaak deskun- op een 
bepaald terrem bij, maar als je niet we& 
datjehetnietweet,datjedemistmgaat, 
dan doe je dat niet. En als er dan eai 
deskmdige is op dat onbekmde terrem 
kan die fel uitvallen, maar om nu een 
hele vertalnig afte krakedl omdat bepaal- 
de passages niet kloppen gaat mij te ver." 
"Kritieken zijn onaangaiaam als mai 
over 1531 stukJe vak. Eens was ons d- 
gaan dat Leghorn de Engelse naam voor 
Livomo is. De adicus vund dat & 
Coutmho's maar lappen moestai gaan 
Wen." 
in eik geval he& het editpaar Cmhho 
het woord mm@ aan de Nederlandse 
taal toegevoegd, als vertalnig van 
nymphet. Het prijkt nu in Van Dale (7). 
Op de Nederlandse markt 
nog vele Nabokw (her)wdmga door 
meer dan 20 andere d e r s ,  maar nie- 
mand kan hun dat woord nog afpakkm. 

Lof 
U i j e n  met een goede repuiatie gin- 
genrn&deCmtinho'smzeeofverzorg- 
dm herdnikken van hun vertalnigen. Re- 
geimatig viel hun loften deel. 
in Het Vaderland schreef de criiicus 
P.H.D. (Pierre Hubert hbois): 
"..NabokOV's Dozen, waarvan anlangs 
een Nederlandse vertalmg verschean m- 
der & titel Lente in Fialta (g), m een uit- 
stekendevertalmgvanM. Caitinho,che 
ook reeds Lolita m het Nederlands over- 
bracht." 
Uit De Gooi- Q Eanlander van 1 juui 
1970 in een bespdang van De beestach- 
tige bekoringen van & l t k  B Boor 
J.P. Daileavy: "Bijaaider fraaie verta- 
hg van M. en L. Coutniho, die de sap- 
pige Daileavytaal m d e r  steenieriies in 
het Nederlands wistai over te zetîm.'' 
in De Nieuwe Linie van 25 oktober 1972 
besluit B.E. de recensie van het door 
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Lore Cairtinho vertaalde Een koninkrijk 
voor een moord van Josephine Tey met: 
"m hhsíisch goed Nederlands ver- 
taald." 

Martinus Nijhoff-prijs 
In 1953 werd een jaarlijkse verlaalprijs 
nigesteld door het Prins Bernhard Fonds 
ter nagedachtenis aan de in dat jaar ge- 
storven dichterfvertaler Martinus Nij- 

hoff. Eaikele Nederlandse vertalers van 
Nabdcw-boeken kregen de prijs (9). 
Het is jammer dat de Coutinho's deze eer 
nooit te beurt viel voor hun vertalmgen 
van Nabokov en die van andere grote 
schrijvers ais Bredit en Hesse. 

Dam Backer 
lid van het Gooise schrijvencimit 'De Taaltuin'. 

1) Na dit artikel is eai m Vrij Nederland van 2 maart 1946 van zijn hand verschenen arti- 
kel, g m l d  DE NAAMLOZE, herdrukt; ook hier spreekt Coutinho's en- uit. 
Met toestemming van zijn echtgenote opgenomen. 

2) In die eerste jaren verschenen bij de Ned. boekenclub: m 1957 van Beay MacDonald 
Uien in de hutspot en van W a b  Meckauer De sterren vallen; m 1958 van Dorothy 
Eveiyn Smih De donkere schaduw; m 1959 van Hans Beaitz Het licht aan de over- 
kant en van Dietrich Hans Teu- De rebel van Kamtsjatka. Het licht aan de over- 
kant werd door M. en L. Coutmho vertaald, & andere boeken door M. Coutinho. 

3) Bibliografie sammgesteld aan de hand van de Cumulatieve catalogus Brinkman. 
4) Salcia Landmm Joodre humor (1962 en vele herdrukkm) alsmede een verdere se- 

lede 'Zegt de ene jood tegen de andere.. . ' Joodre humor (1 99 1);  Fabian vun Schla- 
brendmEO@cieren tegen Hitler (1960); GerIiard Schoenberger De gele ster. De jo- 
denvervolgrng in Europa van 1933 tot 1945 (1961); Peter Ushnw Als alles in 
scherven valt (1961). 

5) ûok geldt & opmerknig van Reaate Rubaistein: "Goede vertalers zijn waarschpiiijk 
nog zeldzamer dan grote schrijvers, want ze mden zeer goede schnjvers moeten zip 
ai zich todi m Qenst van iemand anders gedachtm moeten stellen."(TAMAR, Vrij 
Nederland 17 januari 198 1). 

6) Webster's niird New htemaîional Didonary (1976) en ïñe Annotated LOLITA van 
M Appel, Jr. (1970). 

7) Van Dales Groat Woordenboek l le druk (1984): "jong, nog niet geslachtmijp meisje 
dat het voorwerp is van sexuele begeerte WUI (oudere) mamen, al of niet door daar op 
uitte zijn." 

8) Knrpsel m mijn bezit, helaas onge&ted, h n t e  in Fialta d e w  m vertaling m 
1966. 

9) In 1971 Eke Hoog voor onder andere vertalnig van werk van Nabokw 'Pnin & 
Niko@ Gogol; m 1973 P- Verstegeu m het bijzonder voor Bleek Vuur, in 1978 
Anneke Brassinga voor De gave (toegekmd maar geweigerd 'ûiî uitsolidariteit"; Aarts' 
L e ü ~ b d g e  Almanak 1982, p. 134); m 1993 Rme Kurpershoek m het bijzonder 
voor Ada. 
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G ij zult het, nooit tot .iets brengen." 
Nog hooP ik die woorden, die de 
leraar totihem richtte; het was in de 

derde klas van de  H.B.S. Hij was speels, 
onattent, hij raffelde zijn huiswerk af  
onder het luisteren naar radio-muziek en 
zat in schooltijd, stirkum onder de bank,- 
de krant te lezen. Zijn lessen kende hij 
4&t en hij kreeg wegens onoplettendheid 
$direel strafwerk. dat ik hem meermalen. 

oest helpen om het op tijd af te  kgijgen. 
y was onverschillig en de talloze terecht- $: jzingen accepteerde hij met een glim- 

lach of een schouderophalen Toch moch- 
ten de leraren hem, al was hij een slechte 
Jeerling, .want hij had iets innemends. 

"Aan het einde van het derde jaar ging hij 
;van school. Hij bieef niet eens tot het laat- 
p l e  rapport. Glimlachenr' nam hij afscheid 
en op de vraag wat hij nu ging doen was 

'een luchtige handbeweging het-antwoord. 
Ik verloor hem uit het oog. Een paar jaar 
nádat ik eindexamen .had gedaan, lien Ik 
hem op een avond tegen het  lijf. Hij was 
nog precies dezelfde, beminnelijk, onbe- - 
iorgd. ,.Ga mee een kop koffie drinken", 
nodigde hij mij uit. Aan een tafeltje in een 
rokerig, druk cafk vertelde hij. Hij had al 
van alles gedaan, was filmoperateur ge- 
weest, kassier bij een sohouwburg in de  
provizcie, assistent van een dansleraar; 
ril: was hij reiziger. ,,Waarin?" vroeg ik. 
,.In alles", was het antwoord en bij mijn 
verbaasd gezicht barstte hii in lachen uit. 
,,Het leven is het1 $?nietbaar zo", zei hij. 
,,Voor mij is vrijheid alles. Vandaag dit, 
niorgen dat. Liever sen wankel bestaan in 
vrijheid dan een zekere basis waardoor ik 
gevangen ben.". Wij praatten nog wat en 
na een uur vertrok hij. E- gingen jaren 
voorbij en ik zag nsm nu  en dan eens 
toevallig in de stad rif in de trein. Hij was 
altijd even opgeruimd. Vrij als een vogel 
fladderde hij door het leven. Getrouwd was 
hij niet, hij woonde iiu hier, dan daar en 
hij had nooit hetzelfde beroep als bij de 
vorige ontmoeting. 
Op d e  avond van de  negende Mei 1940 
kwam ik hem tegen; het was bijna op de- 
zelfde plek waar ik hem v.?or het eerst na 
onze schooltijd ontmoette. hven later zaten 
we op een terras. Het plein. voor a n s  was 
druk van verkeer en mensen De Iicht- 
reclames flitsten aan en uit, e r  was leven 

en vrolijkheid:,.Wat zee je van de oorlog?" 
vroeg ik. Hij haalde zijn schouders op, 
lachte. ,,Het zal- rcrel ioslopen", zei hij op 
zijn gewone luchtige toon. ,,Ik verdiep me 
e r  niet veel in". We spraken over iets 
anders. Hij verlelde fan toekomstplannen, 
die fantastisch kionlten. ,.Op het ogenblik 
heb ik het wat moeilijk", zei hij. ,,Waarom 
zoek je niet een baan?" nierkte ik op. 
..Neen, schudde hij. ,,Dan ben ik m'n vrij- 
heid kwijt." Wij s t o ~ d e ,  op, betaalden en 
gingen naar buiten. ..Tot ziens", zei hij. Ik 
keek hem na, terwijl hij verdween in de 
mensenmassa. 
De volgende ochtend brak de hel los. Ik 
zag hem niet meer. niaar dacht veel aan 
hem, waarom wlst ilc zelf niet. De weken 
gingen voorbij en werden maanden, barre, 
barre maanden, één doorlopende wisseiing 
van hoop en teleurstelling, één hunkeren 
naar verlossing. Op $en vroege voorjaars- 
dag in 1942 gaf ik gevolg san een plotse- 
linge ingeving en beldr aan bij het adres 
dat hij mij eens als het zijne'genoemd had. 
Hij was er niet en op mijn vraag of hij 
terugkomen zou kreeg ik een vaag ant- 
woord. Een troep Duitsers dreunde voorbij. 
,.Voor mij i s  de vrijheid alles", had hij mij 
lang geleden gezegd en die woorden scho- 
ten op dat ogenblik doar mijn hoofd. Ik 
wist waarom ik zo dikwijls aan hem ge- 
dacht had. 
Toen ik twee weken later de krant open- 
sloeg, las ik zijn naam. Als een der ver- 
dachten in een spionnageproces was hij 
tot levenslange tuchthuisstraf veroordeeld 
en naar Duitsland vervoerd. Met een men- 
geling van stomme verbazing eh droefheid 
liet ik de krant langzaam zakken. Dat hij 
tot zoiets in staat was,'hij, de onverschil- 
lige, de zorgeloze, die zich nooit ergens 
iets van aantrok! 
Hij is niet teruggekeerd. Voor hem geen 
eregraf en geen herdenking. Hij is een der 
naamlozen. Misschien is hij omgekomen 
van honger en ellende, misschien heeft een 
kogel, die zovelen doodde, ook aan zijn 
leven een einde gemaakt. Niemand zal het 
weten. Ergens op een onbekende plek is hij 
gestorven en zijn lichaam is achteloos, 
weggeworpen, als dat van een dode hond. 
Maar daaraan denk ik niet. V06r mij zie ik 
nog altijd zijn blozend gezicht, zijn luchtig 
gebaar en zijn glimlach. M. Cou t inho .  
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