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Steven Hagers
Als tweede deel in de serie over de gemeente De Bilt in de literatuur, bespreken we twee boeken van Peter
Hoefnagels. Omdat hij in Bilthoven is geboren en er zijn jeugd heeft doorgebracht, is het niet verwonderlijk
dat zijn romans met jeugdherinneringen grotendeels in Bilthoven spelen. Dat geldt voor de eerste roman Aan
God die mijn jeugd verblijdt dat begint met een klein achtjarige jongetje dat over de lange beukenlaan (de
Gezichtslaan) naar sanatorium Berg en Bosch fietst. In mindere mate geldt het voor De vleesheuvel ondanks
de uiterst ‘Bilthovense’ titel ervan.
G.P. (Peter) Hoefnagels is op 26 oktober 1927 in Bilthoven geboren. Hij studeerde
rechten en psychologie. In de periode 1950-1954 werkte hij bij de krijgsraad en daarna
tot 1956 bij de voogdijraad. Hoefnagels promoveerde in 1957 op een methode van
rapportage voor de Raad voor de Kinderbescherming. Hij was van 1965 tot 1993
hoogleraar criminologie en jeugd- en familierecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Van 1987 tot 1995 was hij senator in de Eerste kamer voor D66.
Hoefnagels werd bekend door zijn werk voor de kinderbescherming en de jeugdzorg. Hij
was in 1974 de grondlegger van de scheidingsbemiddeling in Nederland en lange tijd een
van de belangrijkste pleitbezorgers ervan.
Hoefnagels schreef veel over bovengenoemde onderwerpen, maar ook over andere thema’s,
zoals criminologie, kunst, architectuur en Neerlandistiek. Daarnaast schreef hij ook proza
en gedichten, onder meer onder het pseudoniem Bella Teloor. Veel van zijn werk is in het
Duits vertaald.
Hij is sinds 1997 Officier in de Orde van Oranje Nassau.
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Hoe autobiografisch deze romans zijn, is een
vraag die lastig te beantwoorden is. Niet alleen
door het adagium uit de literatuurwetenschap
dat de ik-persoon niet zomaar vereenzelvigd
mag worden met de auteur. Als de ik-persoon
echter dezelfde naam draagt als de auteur, lijkt
mij die link wel geoorloofd. Maar wat als de
namen alleen sterk op elkaar lijken? In het geval
van Peter Hoefnagels is dat gecompliceerd.
Het achtjarige fietsende jongetje heet Tommie,
maar dat komen we als lezer pas een bladzijde
verderop te weten, als de regisseur van het
toneelstuk waarin Tommie meespeelt, hem
zegt dat hij hem voortaan Thomas zal noemen.
‘“Tommie is geen echte naam. Thomas is veel
beter. Dat past goed bij je”, verklaarde hij
aardig.’ Als lezer denk je vanaf dat moment dat
het kereltje enkel een romanfiguur is. Totdat
je veel verderop in het boek verneemt dat zijn
achternaam gewoon Hoefnagels is. Feitelijk doet
het er natuurlijk niet toe of het kind geheel dan
wel gedeeltelijk of zelfs helemaal niet samenvalt
met de auteur. Het verhaal wordt er niet minder
levensecht om. En sympathie voel je toch wel
voor hem.
Thomas is een gewoon – maar heel slim – kind.
Als lezer word je deelgenoot van zijn gedachten,
zijn twijfels, zijn verlangens en zijn begeerten.

juni 2011

G.P.Hoefnagels.

Hoefnagels heeft die gevoelens heel goed en
inlevend beschreven: lichtvoetig, poëtisch
en met ingehouden humor. Hij moraliseert
niet en schildert een kind op de lange weg
naar volwassenheid. De herinneringen die
hij beschrijft zijn vaak maar schetsmatig. Hij
begint een gebeurtenis te vertellen op het
moment dat die ook daadwerkelijk plaatsvindt,
maar soms zijn er in de herinnering elementen
opgenomen die alleen maar later – als gevolg
van een ontwikkelingsproces – hebben kunnen
plaatsvinden. Dat maakt hij dan niet expliciet,
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wat een licht bevreemdend, maar daardoor ook
betoverend en comprimerend effect heeft. Een
voorbeeld hiervan is Thomas’ ontmoeting met
Roswita. Zij is een zwarte non, afkomstig uit
Suriname, die hem gedurende vele jaren zangles
geeft. Ze speelt goddelijk orgel en ze wordt niet
alleen door Thomas bewonderd. De regisseur
stuurt hem naar haar toe, omdat hij solo zal
moeten zingen in de volgende productie. Al op
zijn eerste ontmoeting zingt hij het Ave Maria
van Schubert en corrigeert Roswita hem op een
fis die hij niet te lang, slechts anderhalve tel,
moet aanhouden. Ook geeft ze hem een zak
dropjes voor zijn stem: ‘Eén tegelijk, voor het
zingen.’
Een ander voorbeeld is Thomas’ worsteling
met de doodzonden en dan vooral die der
onkuisheid. Berg en Bosch aan de ene kant
en het dorp met de kerk en de school aan de
andere kant van de beukenlaan, vormen voor
Thomas twee tegenpolen. Berg en Bosch is
haast als het paradijs, waar hij alleen vrienden
heeft en prettige belevenissen, hoewel ook daar
het noodlot een maal onbarmhartig toeslaat.
Terwijl het strenge regime op de slechte school
– de Sint Theresia – en de onaangename pastoor
het symbool van het tegendeel zijn. Al als
achtjarige begaat Thomas de doodzonde van de
onkuisheid doordat hij op een ongeoorloofde,
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‘vieze’ wijze aan vrouwen denkt. Hij wil zo graag
de borsten en buik zien van Ans, de oudere
zuster van zijn beste vriendje. Als lezer zien wij
hem bij zijn worsteling hiermee. Ondanks de
dreigende en ronduit angstaanjagende woorden
van meneer pastoor, laat hij zich uiteindelijk
niet op zijn kop zitten en is hij in staat om de
dingen in hun juiste perspectief te zien. Ook
hier lijken meerdere ervaringen uit een langere
periode te zijn samengebracht tot de belevenis
van één dag.
Aan de grimmige kant van de beukenlaan
slaat Thomas zich door het leven. Maar ook
daar is lang niet alles onaangenaam. Hij heeft
vriendjes en liefhebbende ouders die hem
waarderen en stimuleren. Zijn oudere broer
steunt hem in zijn strijd tegen de domme en
hardvochtige onderwijzer Trilsma. Hierdoor
besluit zijn vader hem het laatste jaar op de
Van Dijckschool te doen, omdat die school
wél hbs’ers aflevert. In die wereld wordt hij
ook misdienaar en verdedigt hij zich tegen de
dreiging van Sinterklaas. In deze tijd is het haast
niet meer voorstelbaar, maar de kindervriend
en goedheiligman die hij tegenwoordig is,
was hij niet in de jaren dertig. Sinterklaas was
een van de middelen om het gezag er bij de
kinderen onder te kunnen houden, al was het
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maar gedurende de maand november en de
eerste week van december. De dreiging van in
de zak meegenomen te worden naar Spanje was
zeer reëel, want als je Hoefnagels mag geloven,
was dat een pedagogisch pressiemiddel dat elk
jaar wel twee of drie kinderen op de school
overkwam. (Ik herinner me trouwens dat in
1968 of 1969 toen ik zelf op de Theresiaschool
zat, er ook een jongetje in de zak gestopt werd.
Wat een tranen leverde dat op, niet alleen van
het slachtoffer zelf.)
Aan de paradijselijke kant – in Berg en Bosch
– speelt Thomas toneel, heeft hij zangles van
Roswita en heeft hij vele, vaak oudere vrienden.
Allen zijn patiënten van het sanatorium, met
tuberculose onder de leden of in volle hevigheid
daaraan lijdend. Ook daar slaat het verdriet
soms heftig toe. Het eerste deel Fragmenten
in het boek sluit met deze aangrijpende
herinnering. Thomas’ vriend Leo is ziek
geworden en hij mag hem niet meer bezoeken.
Misschien dat hij over een jaar weer mee kan
spelen.
‘Een jaar. Het leek een eeuwigheid. Maar het
duurde geen jaar. Tijdens de repetities van het
volgende stuk hoorde ik dat hij gestorven was.
En begraven. Zelfs daar hadden ze me buiten
gehouden. Ik wist dat ze het goed met me voor
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hadden. Ze wilden de dood voor me verbergen.
Daarom liet ik hun niet merken hoe erg ik het
vond. Pas toen ik onder de bomen fietste, begon
ik te huilen. Ik stapte af en ging in het bos
tegen een boom zitten. Ik dacht aan Leo in het
souffleurshokje. Ik dacht aan hem in de kapel.

De kapel van Berg en Bosch.
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te praten. Roswita was een
ander bestaan. Zij behoorde
niet tot de dood, maar tot het
leven.’
Dit eerste boek heeft nog
twee andere delen Oorlog en
Bevrijding. Aan het begin van
de oorlog is Thomas twaalf.
Hij zit dan op de hbs in
Utrecht, de Rijks, het ‘enorme,
saaie blok’ in de Kruisstraat.
Alweer een strenge school, met
een Bintachtige directeur, die
echter wel ‘goed’ was. Een keer
wordt Thomas aangehouden
Rechtdoor de Gezichtslaan, rechts af De Prof.Dr. Bronkhorstlaan.
op het Vreeburg door een
Foto Beeldbank Historische Kring D’Oude School.
paar Duitse soldaten die hem
vragen of hij Jood is, want hij
is klein en donker. Hij doet
Hij was oprecht godsdienstig. Ik probeerde
het in zijn broek van angst, ook omdat hij zo
mezelf te troosten met deze gedachte, maar
‘laf ’ is zijn Joodse vrienden te ‘verraden’ door te
het hielp niet. Ik bad voor hem. Ik kon er met
ontkennen. Hij mag doorlopen naar school.
niemand over spreken hoe erg ik het vond. Met
De oorlogstijd is zwaar, ook omdat vader
de patiënten niet, omdat ze zelf zo bang waren
Hoefnagels door de reuma invalide is geworden
en mij voor de dood te jong vonden. Thuis niet,
en niet meer kan werken als vertegenwoordiger.
omdat ze niet konden begrijpen dat ik zulke
Hij zit aldoor thuis gekluisterd aan een stoel
oudere vrienden had. Ik was alleen met een
en verbitterd af te geven op de moffen. Het
uitzichtloze, zo maar toeslaande dood.
gezin heeft het arm. In de Hongerwinter gaat
Ik heb er nooit aan gedacht met Roswita erover
Thomas op hongertocht naar boeren in de
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buurt van Wijk bij Duurstede. Hij treft vele
nurkse en onwillige mensen, maar ook wordt
hij liefdevol opgenomen voor één nacht bij
een groot katholiek boerengezin dat hem ruim
te eten geeft en hem een slaapplaats biedt. Na
zijn slopende tocht krijgt hij dysenterie en in
de hoop hem te redden, sturen zijn ouders
Thomas naar Overijssel, waar hij in ieder
geval te eten zal hebben. Zijn oudere broer zit
daar al ondergedoken, vanwege een mislukte
verzetsdaad. In De Bilt maakt hij kennis met
een vreemde zwerver die om onduidelijke
redenen ook meelift met het kindertransport
naar de overzijde van de IJssel. De man heeft
een gebraden kat bij zich die hij deelt met
Thomas.
In Overijssel treft hij het niet. Bij de
boerenfamilie die hem tegen wil en dank in huis
neemt, krijgt hij nauwelijks te eten. De enige
troost voor hem is dat de familie zelf, vanwege
hun schraapzucht, ook slecht te eten heeft. Hier
wordt hij echt volwassen en na de oorlog keert
hij na gevaarvolle omzwervingen terug in zijn
ouderlijk huis in Bilthoven.
In het tweede boek De vleesheuvel beschrijft
Hoefnagels voornamelijk zijn studententijd
na de oorlog. De rode draad in dit boek is een
meisje waarvoor Thomas sinds lang bijzondere
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gevoelens koestert. Het is een onmogelijke,
verboden liefde. Bella Heiboer is een
‘moffenhoer’, althans zo wordt ze bestempeld.
Het verhaal begint voor de oorlog, want toen
al kende Thomas haar. De vleesheuvel was
een van de duinen in het Natuurbad aan de
Julianalaan. Pas vanaf je twaalfde kwam je daar
en de zinderende spanning was natuurlijk dat
alle puberale, hormonale gevoelens vrij spel
kregen. Bella’s vader was NSB’er en zij zat bij
de Jeugdstorm en ging in de oorlog met een
Duitser. Er werd zelfs gefluisterd dat Bella met
een jongen naar bed was geweest, en dat gold
natuurlijk zeker voor die Duitser. De Duitsers
kwamen overal, maar niet op de vleesheuvel.
Bella lag daarom met haar beschermer elders in
het zwembad.
Thomas heeft het moeilijk met zijn gevoelens.
Hij is verliefd, maar weet ook dat het niet
kan, niet mag. Na de bevrijding vertelt zijn
Joodse vriend Bram hoe Bella door ‘goeden’
uit haar huis gehaald is, vernederd, half naakt
uitgekleed, kaalgeknipt ‘met van die plukken’
en uiteindelijk met lotgenoten als moffenhoer is
afgevoerd. Beide jongens hebben het er moeilijk
mee.
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Thomas gaat studeren. Hij wil arts worden,
maar kan geen beurs krijgen om de simpele
reden dat die nog niet gegeven worden. Het
gezin is door de invaliditeit van de vader,
straatarm, maar Thomas’ vader staat erop dat
hij gaat studeren. De enige beurs die hij kan
krijgen is voor de studie Indologie waaraan hij
dan maar begint in Utrecht. Het vervolg van dit
eerste deel Na de bevrijding… is gewijd aan zijn
studententijd. De ontgroening bij Veritas en
Thomas’ verzet daartegen. Hij laat zien dat hij
een eigen wil heeft.
In het tweede deel Afscheid van de bevrijding…
ontmoet Thomas Bella weer. Hij ziet haar
winnen met hordelopen als Groningse studente
op een studentensporttoernooi, waar hijzelf ook
een prijs in de wacht sleept. ’s Avonds hoopt
hij haar te spreken, maar ze komt niet opdagen
op het afscheidsfeest, een medestudente heeft
de prijs voor haar in ontvangst genomen.
Een lange zoektocht volgt. Uiteindelijk speelt
Thomas het klaar om Bella in Groningen,
waar ze bij haar vader en moeder woont,
te ontmoeten. Dan hoort hij van haar het
vervolg van haar vernedering als moffenhoer
in Bilthoven. ‘Ze hebben me drie dagen
vastgehouden in de kazerne. Thomas, wil je
me nooit vragen wat daar gebeurd is? Ik hoop
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je er ooit iets over te kunnen vertellen, maar
ik kan het je niet beloven.’ Een commandant
van de Binnenlandse Strijdkrachten had zich
over haar en haar lotgenoten ontfermd. Deze
man maakte zich kwaad over hun behandeling.
‘Ik schaam me voor wat hier gebeurd is. Jullie
zullen wel fout geweest zijn, maar dit zijn niet
de manieren van bevrijd Nederland. Proberen
jullie te vergeten wat hier gebeurd is. Dit was
nog de rottigheid van die vuile rot-oorlog.’ Dan
verneemt Thomas ook dat Bella nog maagd is.
Ze vertelt het zo oprecht dat hij niet anders kan
dan haar te geloven. De Duitser waarmee ze
in het zwembad kwam, was meer als een vader
voor haar, een galante, ridderlijke heer.
Toch kan hun opbloeiende liefde niet
voortgaan. Niet alleen zou Thomas’ vader het
niet accepteren, hetzelfde geldt ook voor Bella’s
voormalige NSB-vader. Uiteindelijk neemt
Bella zelf afstand van Thomas ‘om na te kunnen
denken’. Thomas blijft achter met een hopeloze
liefde en een nutteloze studie, want eenmaal
afgestudeerd is Nederlands-Indië Indonesië
geworden en in oorlog met het moederland.
Er zullen geen bestuursambtenaren meer nodig
zijn.

