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Inleiding

Waarom een biografie van Bram Peper? Naar het antwoord hoeft niet te
worden gezocht; redenen te over.

Peper was een vooraanstaand wetenschapper en geëngageerd socio-
loog, die al op jeugdige leeftijd hoogleraar werd. Hij toonde zich een
ware criticaster van de gevestigde orde en kwam vaak in conflict met de
autoriteiten van zijn tijd. Zijn speciale aandacht hadden de arbeidsver-
houdingen, de organisatie van het welzijnswerk, het kreupele verkie-
zingssysteem, het functioneren van de democratie en de decentralisatie
van het bestuur in Nederland. Een indrukwekkende bibliografie getuigt
van een analytische en een vooruitziende blik.

Peper heeft veel invloed gehad op de ontwikkelingen in de Partij
van de Arbeid. Die invloed oefende hij het liefst uit vanachter de scher-
men, waardoor die onderbelicht is gebleven. Zijn biografie kan dus
bouwstenen aandragen voor de historiografie van de Nederlandse poli-
tiek in die periode. Bovendien werpen de gebeurtenissen rond zijn per-
soon een licht op de relationele verhoudingen tussen politieke ‘vrienden’
en op de wijze waarop de pers iemands goede naam kan ruïneren.

Zestien jaar lang drukte hij als burgemeester zijn stempel op de
metamorfose van Rotterdam. Met grote stappen liep hij daar tussen
breekbaar porselein. Hij ontving misprijzen wegens de harde toon waar-
mee hij mensen bejegende. De in de oorlog zwaar gehavende stad werd
onder het motto ‘Het Nieuwe Rotterdam’ opnieuw ingericht. Euroci-
ties, een belangengemeenschap van Europese grote steden, werd op
zijn initiatief in Rotterdam opgericht. Peper was een krachtig stimulator
en een tijdlang president van deze organisatie.

Als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toonde
hij een eigen stijl van regeren. Hij genoot een groot gezag binnen het
tweede kabinet-Kok. Hij trad doortastend op en door een stevige stel-
lingname creëerde hij liever een draagvlak dan dat hij daarnaar op zoek
ging. Peper verdedigde zijn beleid met verve en verschool zich niet ach-
ter nietszeggende antwoorden.
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Een jaar na zijn vertrek uit Rotterdam (1998) kwam hij in moeilijk-
heden, toen de gemeenteraad een onderzoek startte naar de declaraties
van de gemeentebestuurders over de voorafgaande dertien jaar. Sinds
jaren ging het gerucht dat die niet in orde zouden zijn. In 1993 schreef
de pers al over vermeend gesjoemel.1 Vanaf de start van het onderzoek
werd het nieuws gedomineerd door berichten over de minister die als
burgemeester van Rotterdam te ruimhartig zou hebben gedeclareerd. Er
was geen borreltafel, geen feestje en geen receptie, of de aanwezigen
spraken over de beschuldigingen die in de media van allerwegen tegen
de minister werden ingebracht. Iedereen kende Peper al voordat de af-
faire begon, want de kleurrijkste burgemeester die Rotterdam ooit had
gekend, toonde vaak onverwachte standpunten en nam geen blad voor
de mond. ‘Kan die potentaat uit Rotterdam zijn mond niet eens houden,’
had Wim Kok geroepen.2 Pepers optreden leidde tot talrijke incidenten,
zowel in zijn publieke als in zijn persoonlijke leven. Zonder daaraan
voorbij te gaan, mag zijn levenbeschrijving niet overschaduwd worden
door die incidenten.

In Engeland zouden de bookmakers een ruime boterham hebben
verdiend met de speculatie over aftreden van de onder vuur liggende
minister. Voordat de gemeenteraad hierover tot een oordeel was geko-
men, hadden enkele dagbladen hun oordeel – naar de letter een voor-
oordeel – al gevormd: minister Bram Peper zou zich in zijn vorige func-
tie schandelijk hebben verrijkt.

In de kakofonie van tegenstrijdige berichten was het niet mogelijk
een duidelijk beeld te krijgen van wat er aan de hand was. Toen na
enkele jaren het stof was neergedwarreld, bleef ik als oppervlakkig toe-
schouwer met twee vragen zitten. Als er al zolang geruchten waren over
misbruik van gemeentegelden, waarom was het onderzoek dan niet eer-
der geëntameerd? Waarom gewacht tot de burgemeester was vertrokken
en een post bekleedde die hem kwetsbaar maakte en van waaruit hij
zich moeilijk kon verdedigen? Als de gemeenteraad niet de moed had
gehad zijn controlerende taak te vervullen toen de burgemeester nog in
functie was, had de raad er na diens vertrek dan ook niet beter het zwij-
gen toe kunnen doen? Ging het misschien om een late afrekening? En
ten tweede: de strafrechtelijke vervolging was op niets uitgelopen en er
waren enkele rechtszaken geweest, die – voor zover ik wist – gunstig
voor hem waren afgelopen. Als er niets aan de hand was, waarom was
hij dan als minister afgetreden? Waarom had hij dan niet zijn rentree in
de politiek gemaakt? Hoe zat het nu precíes? Had de betrokkene zich
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middels handige advocaten aan een veroordeling onttrokken of was hij
het slachtoffer geworden van boze opzet? ‘Waar rook is, kan een pyrom-
aan langs zijn geweest,’ had Peper gezegd. Maar een bon mot zegt niets
over het waarheidsgehalte daarvan.

Navraag bij vrienden en kennissen leerde dat vrijwel iedereen een
vaag beeld had van de affaire en dat daarin zowel Bram Peper als de
gemeenteraad in het halfduister stond. Voor niemand was de zaak hel-
der. Een oriënterend onderzoek in de persberichten uit die tijd gaf onvol-
doende duidelijkheid. De misdaadroman die op Peper was geïnspireerd,
was louter fictie.3

Toen ik een nieuwe biografie wilde gaan schrijven, besloot ik deze
aan een nog levend persoon te wijden. In de 25 jaar dat ik als huisarts
had gewerkt, had ik geleerd te luisteren en het gehoorde te interprete-
ren. Dat kon mij van pas komen. Ik verwachtte in Peper een interes-
sante persoonlijkheid te ontdekken en ik hoopte door een onderzoek
naar de feiten de mist die rond het onderzoek door de gemeenteraad was
blijven hangen, te kunnen doen optrekken. Bovendien vermoedde ik
dat Peper een tegenvoeter was van mijn vorig onderwerp, minister-pre-
sident D.J. de Geer. Dat bleek later boven verwachting waar te zijn. De
strateeg Peper heeft weinig gemeen met de tacticus De Geer. Terwijl
De Geer zijn hele leven elke cent die hij uitgaf nauwgezet in een reeks
schriftjes noteerde en getrouw een dagboek bijhield, hield Peper er zelfs
geen rudimentaire boekhouding op na en wist hij niet waar zijn geld
bleef. Kortom: De Geer schilderde met een fijn penseel, Peper met een
grove kwast.

De behoefte aan een kritische biografie neemt toe naarmate meer
openbare zelfreflecties en zelffelicitaties in interviews de publieke
ruimte in gestuurd zijn.4 Met grote regelmaat heeft Bram Peper zich in
interviews en artikelen gepresenteerd. De vraag was in hoeverre zijn
zelfbeeld correctie behoefde, temeer daar na zijn aftreden als minister
zijn optreden in het teken stond van de behoefte aan rehabilitatie.

Het Algemeen Dagblad schreef op 14 maart 2000: ‘Hoeveel eer er uit-
eindelijk voor hem overblijft, hangt allereerst af van de Rotterdamse
raadscommissie, die zijn declaratiegedrag onderzoekt en ten tweede
van het spitwerk, dat historici ongetwijfeld nog zullen verrichten.’ Rede-
nen te over dus voor dit spitwerk, vooral omdat hij niet van plan was een
autobiografie te schrijven. ‘Dan neem je jezelf te serieus en dan ga je
parmantig gedrag vertonen’, vond Peper. Later bevestigde hij dat nog
eens. ‘Maar ik ga toch geen memoires schrijven. Want, ach joh, op het

Inleiding 9
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kerkhof is iedereen gelijk.’5 Anton Zijderveld dacht daar anders over; die
hoopte dat Peper wel zijn memoires zou schrijven omdat hij zo veel te
vertellen had.6

Het eerste contact met mijn beoogde onderwerp was niet bemoedigend.
Kortaf klonk het door de telefoon:‘Wat wil je eigenlijk? Wat kun je? En
waarom over mij?’

Wat ik wilde? Ik wilde een verantwoorde, breed gedocumenteerde
biografie over zijn hele leven schrijven en geen journalistiek portret
schilderen. Een kritisch interpreterende biografie, zoals Hans Renders
zo’n opzet noemde.7 Het verhaal wilde ik plaatsen tegen de achtergrond
van de contemporaine geschiedenis en daarmee een glimp van de tijd-
geest vangen van de tweede helft van de vorige eeuw.

Waarom over Bram Peper? Omdat ik in mijn oriënterend onder-
zoek in zijn doopceel een turbulent en conflictueus leven meende te
zien van een on-Nederlandse man, die invloed had gehad op de ont-
wikkelingen van zijn tijd. Een man in de schijnwerpers van ’s lands
bestuur en desondanks omgeven door vraagtekens.

Wat ik kon? Mijn biografie over minister-president D.J. de Geer was
door de recensenten gunstig ontvangen. Deze had op de shortlist
gestaan voor de Grote Geschiedenisprijs 2008.

‘Je mag me die biografie wel opsturen en bel dan over enkele weken
nog maar eens’, was de terughoudende reactie. Bij het volgend tele-
foongesprek toonde Peper zich wat toeschietelijker. Hij vond mijn bio-
grafie geslaagd en hij nodigde me uit om maar eens te komen praten.
Voor deze ontmoeting had ik één ononderhandelbaar agendapunt: ik
zou geen retouches toelaten in de tekst. Liever een ander onderwerp
dan een levensbeschrijving die door de gebiografeerde was geautori-
seerd.

Pepers appartement gaf een mooi uitzicht op de prachtige Rotter-
damse Erasmusbrug. De eerste indruk was die van een boekwinkel,
beheerd door een slordige antiquaar met een wilde haardos en gestoken
in een oudmodische broek. Boeken tot aan het plafond en de twee tafels
overdekt met wankele hoge stapels lectuur. Voor het glas water dat me
werd aangeboden, kon ik met moeite een plekje vinden. Het was niet
eenvoudig zijn toestemming te krijgen. Hij was altijd de regisseur van
zijn leven geweest en gaf die rol niet graag uit handen. Tijdens de eerste
ontmoeting snoven we elkaars nestgeur op en daaruit kwamen geen
alarmsignalen. Mijn punt over een mogelijk veto hoefde ik niet te maken
want Peper begon er zelf over: hij wenste wel de concepttekst te lezen

10 Bram Peper
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om op feitelijke onjuistheden te kunnen wijzen, maar ik moest zelf
weten wat ik met zijn opmerkingen zou doen.

Ik bood hem aan om een nawoord te schrijven. Daarin zou hij de
gelegenheid krijgen afstand te nemen van, of kritiek te geven op wat ik
te berde had gebracht. Daar wilde hij niets van weten, omdat ik voor het
hele boek verantwoordelijk hoorde te zijn. Hij had er geen behoefte aan
onze afspraken schriftelijk vast te leggen, want zonder wederzijds ver-
trouwen werd het toch niks; als ik het graag wilde, mocht het wel.

Op mijn vraag of ik zijn persoonlijk archief mocht inzien, keek de
gastheer me geamuseerd aan. ‘Je weet niet wat je vraagt,’ zei hij glimla-
chend, ‘kom maar mee naar de kelder.’ Daar lagen torenhoge stapels
mappen met archiefstukken. Hij had de gevoerde correspondentie en
andere archiefstukken ongeordend in mappen geschoven en als ze vol
waren op elkaar gestapeld. Hij had er nooit meer naar omgekeken. Daar
had hij geen tijd voor gehad en hij was er ook niet in geïnteresseerd. Hij
had vrijwel alles bewaard. Het ongecensureerde archief kwam de waar-
heidsvinding ten goede, want er had geen enkele selectie plaatsgevon-
den en zeer persoonlijke documenten waren niet verwijderd. Ik mocht
de mappen mee naar huis nemen; daarvoor waren drie ritten met een
volle kofferbak nodig. Het ordenen vergde twee maanden tijd. De docu-
menten bleken een goudmijn te zijn met bergen informatie. Peper
dateerde zijn brieven vaak niet en dat bemoeilijkte soms een correcte
plaatsing en beoordeling. Hij stemde ermee in om zijn documenten
naar het Nationaal Archief over te brengen, waar ze met zijn toestem-
ming kunnen worden geraadpleegd.

Tijdens onze talrijke gesprekken, die gekenmerkt werden door zijn
grote openhartigheid en zelfkritiek, hebben we zo veel mogelijk afstand
tot elkaar bewaard. We gingen niet samen eten, we dronken geen borrel
en we zaten rechtop aan de tafel, maar we tutoyeerden elkaar wel en er
groeide wederzijds vertrouwen. Ik rekende erop dat hij zo waarheids-
getrouw mogelijk verslag deed; hij op zijn beurt ging ervan uit dat ik zijn
woorden gewetensvol zou ordenen. Het vinden van de juiste verhouding
tussen distantie en betrokkenheid heb ik – hoewel gewaarschuwd –
onderschat. Met een hagiografie is niemand gediend, ook de geheiligde
niet. Maar ook al spant een biograaf zich tot het uiterste in om een zo
groot mogelijke objectiviteit te betrachten, in de keuze van de citaten en
in de interpretatie van de gebeurtenissen sluipt een subjectief element.

Mijn verwachting dat de waarheidsvinding zou worden bevorderd
wanneer de gevonden gegevens aan de gebiografeerde en diens inner
circle konden worden voorgelegd, is slechts gedeeltelijk uitgekomen.

Inleiding 11
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Het is wel een voordeel dat personen kunnen worden geïnterviewd die
de hoofdpersoon hebben gekend, maar herinneringen verbleken, ge-
beurtenissen worden in elkaar geschoven zonder dat bedoeld wordt te
confabuleren, de rol van de geïnterviewde wordt – meestal onbewust –
opgepoetst, de gebiografeerde valt in de slagschaduw van de sympathie
of antipathie van de respondent, mensen hebben de neiging tot mytho-
logiseren en verhalen van ‘horen zeggen’ worden als eigen waarneming
herinnerd en gepresenteerd. Interviewen is het zoeken in onbetrouw-
bare archieven. ‘Hoe beroemder de held tijdens zijn leven geweest is,
hoe ruimer de bronnen plegen te vloeien, maar ook: hoe troebeler zij
plegen te zijn,’ schreef Jan Romein.8

Vrijwel alle personen die ik om informatie heb gevraagd, waren be-
reid mij te woord te staan. Mijn verzoek aan het accountantskantoor
kpmg om de documenten te mogen inzien die aan de rapportage over
de declaraties van Peper ten grondslag lagen, werd afgewezen, evenals
mijn verzoek om met de betrokken accountants te mogen spreken. Het
is jammer dat Peper, strijdensmoe, zijn poging om deze gegevens met
een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (wob) in handen te
krijgen heeft gestaakt. Dan zou immers zijn gebleken of het besluit van
een openbaar bestuursorgaan (de gemeenteraad van Rotterdam) om do-
cumenten af te grendelen door deze in eigendom te geven aan een par-
ticulier bedrijf, dat zich op zijn beurt tot geheimhouding verplichtte,
voor de rechter stand zou hebben gehouden.

‘Een biografie maken over een springlevende is lastig. Het leven
staat ertussen,’ schreef Rinskje Koelewijn.9 Dat bleek maar al te waar,
zeker bij het leven van mijn protagonist dat bevolkt bleek te zijn door
Peperhaters en Peperbewonderaars. Beide groepen nodigden je – vaak
met goede argumenten – uit toe te treden tot hun genootschap.

Een tweede belemmering was het gebrek aan distantie van de bio-
graaf tot zijn eigen tijdperk. Ochtendnevels hangen nog over het land-
schap. De geschiedenis heeft irrelevante details nog niet onder het stof
begraven en wat nu een onbetekenend detail lijkt, kan later herkend
worden als de heraut van een belangrijke ontwikkeling. Het voordeel is
wel dat men zich op nog maagdelijk terrein bevindt en niet wordt gehin-
derd door opvattingen die gemeengoed zijn geworden. Men krijgt een
onbevangenheid toegeworpen die men over vroegere perioden moet
bevechten.

Een derde probleem was Pepers turbulente levensloop. Soms be-
kroop mij een gevoel van voyeurisme bij de details daarvan. Pikante ge-
beurtenissen van persoonlijke en intieme aard – het soort verhalen waar
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de roddelpers zijn oplagen mee oppompt – kunnen echter niet worden
genegeerd wanneer ze iets vertellen over de persoon in kwestie. Ze
mogen niet naar believen worden weggelaten, maar móeten worden
weggelaten als ze irrelevant zijn. De opvattingen daarover van Elsbeth
Etty en Joop Ellemers staan diametraal tegenover elkaar.10 De wijze van
politiek bedrijven en besturen is in hoge mate gelieerd aan eigenschap-
pen die zich in de persoonlijke levenssfeer verraden. Dat is zeker het
geval bij Bram Peper, die tijdens zijn wetenschappelijke en bestuurlijk-
politieke loopbaan met een groot aantal persoonlijke conflicten heeft
geworsteld. Toen zijn carrière in 1990 langs de rand van de afgrond
scheerde, werd dat veroorzaakt door problemen in zijn huwelijk. Boven-
dien waren bij Peper de maatschappelijke functie en het privédomein
slechts gescheiden door een vage stippellijn. De wederwaardigheden in
zijn privéwereld wierpen vaak licht op ongerijmdheden in zijn publieke
optreden. De gebeurtenissen in zijn persoonlijke levenssfeer waren zo
tumultueus dat een eenvoudig relaas van de feiten de sfeer dreigde te
ademen van een aangedikt verhaal.

Aan een aantal thematische zijsprongen was in deze chronologisch
opgezette levensbeschrijving niet te ontkomen. Het basismateriaal
bestaat uit de gesprekken met Peper, zijn persoonlijk archief, boeken,
artikelen en toespraken van zijn hand, gesprekken met personen die
hem kennen, bescheiden die zij ter beschikking hebben gesteld, inter-
views met Peper in de media, berichten in de pers en documenten die
betrekking hebben op de zogenaamde bonnetjesaffaire. De vloed van
gegevens uit een gepassioneerd en gehaast leven vroeg om een drasti-
sche selectie. Alleen al het aantal brieven in zijn archief overstijgt – ruw
geschat – de tweeduizend. Herman Langeveld is van mening dat bestu-
dering van de geschriften van een politicus om de raadselen in diens
leven te ontsluiten niet vruchtbaar is, omdat die geschriften over het
algemeen van staatkundige, staatsrechtelijke of historische aard zijn.11

Hij doelt daarmee op beroepsmatige geschriften. Ik deel deze mening
niet. De wijze waarop iemand stelling neemt in het politieke kracht-
veld, de wijze waarop hij zijn idealen verdedigt en de wijze waarop hij
zijn opponenten van repliek dient, geven mijns inziens een inkijk in zijn
persoonlijkheid. Dat geldt zeker voor Bram Peper, die in zijn publieke
optreden ruim baan gaf aan zijn emoties.

Zoals gezegd, werd gekozen voor het plaatsen van de persoon Peper
tegen de achtergrond van de maatschappelijke en politieke ontwikke-
lingen in de tweede helft van de twintigste eeuw. Ik zal me niet mengen
in de ijdele twist of de biograaf zich een historicus mag noemen of dat
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de romankunst zijn metier is. Voor de biograaf van een levend persoon
geldt misschien dat deze dichter bij een journalist of chroniqueur staat
dan bij een historicus. Hij mag in elk geval de feiten nooit geweld aan-
doen en relevante gebeurtenissen niet onder de mat vegen. Hij wil ook
gelezen worden en zal dus proberen lezers te paaien door hun een lees-
bare tekst aan te bieden. Ik houd het erop dat een biograaf een hybride
figuur is, die vlees én vis wil zijn, maar die aan de waarheid voorrang
moet bieden boven een aansprekende tekst en die nooit over de grens
met de fictie sluipt. Wel moet verbeeldingskracht bij het vertalen van de
gegevens in een tekst de aandacht van de lezer vasthouden. De feiten
mogen het verhaal niet in de weg staan, want de lezers willen – zoals
Nelleke Noordervliet schreef – nu eenmaal een verhaal en geen kaar-
tenbak.12

In twintig gesprekken van ruim twee uur en in talloze e-mails heeft
Bram Peper zijn volledige medewerking gegeven aan deze biografie.
Hij vertelde gedetailleerd over zijn leven en beantwoordde zonder om-
wegen alle vragen. Zijn verbijsterend goede geheugen was daarbij van
grote betekenis. Hij gaf me zijn complete archief. Hij schreef een blanco
introductie die ik kon tonen aan iedereen die ik wilde interviewen. Op
mijn vraag of hij wilde weten met welke personen ik contact opnam, ant-
woordde hij dat niet nodig te vinden, want: ‘Dat is jouw keuze.’

Hij hield woord door geen eisen te stellen aan de concepttekst.
Alleen wanneer intieme informatie zijns inziens te dicht op de huid
van anderen kwam, vroeg hij me bij herhaling hun leven niet onnodig
te verstoren. Hij liet het al dan niet honoreren van dit verzoek echter aan
mij over.

Deze biografie eindigt op 24 november 2008 na de verzoening van
Peper met ‘zijn’ stad. Niet omdat zich daarna geen ontwikkelingen meer
hebben voorgedaan, maar omdat de schrijver van dit boek er toen met
zijn neus zo dicht bovenop stond dat hij aan bijziendheid begon te
lijden.

14 Bram Peper

Van Osch_Peper 140x220 pr.6:Van Osch_Peper 140x220 pr.6  21-09-2010  13:09  Pagina 14



1

De jeugd

(1940-1957)

Corrie Heijnis, sweet seventeen en beeldschoon, was in 1939 gevlucht
voor een boze stiefvader, een wankelmoedige moeder en de stank van
een onbewoonbaar verklaarde woning.1 Toen haar vader in 1929 stierf,
was ze acht jaar oud. Hij was een evenwichtige man, die zorgde voor het
onderhoud van vrouw en kind en, nog belangrijker, voor rust en stabili-
teit in het gezin. Volgens de familieoverlevering was hij een prettige,
begaafde man. Corrie was dol op hem geweest. Na zijn dood waren
moeder en kind aangewezen op de armenzorg. De liefdadigheid leverde
destijds ongeveer de helft van wat nodig was voor een bestaansmini-
mum, maar de armen die niet bij een kerk waren aangesloten, moesten
het vaak met minder doen. Het gemeentelijk armbestuur fungeerde als
een soort vangnet voor hen die niet werden ondersteund door de ker-
kelijke armenfondsen, die naar willekeur mochten beslissen. Dat zal
dus ook hebben gegolden voor Corrie en haar moeder, die geen religie
aanhing.

Erger dan door de armoede werd het meisje getroffen door het
onvermogen van haar moeder om het kind geborgenheid te geven. Deze
was het type van een naïef sloofje, maar voor het kind was ze onbere-
kenbaar en hard. Als Corrie iets had gedaan wat haar moeder niet zinde,
werd ze in een donker hok opgesloten. Toen de weduwe Heijnis, Groe-
neveld van haar meisjesnaam, opnieuw trouwde, werd de situatie er
niet beter op. De stiefvader was een grof gebeeldhouwde, ongenuan-
ceerde man met een asociaal sfeertje om zich heen. Het kind kon niet
met hem overweg. In dit klimaat groeide Corrie op tot een gehavende,
getraumatiseerde jonge vrouw. Zodra ze tot een zelfstandige beslissing
in staat was, liet ze de mess achter zich.

Was het stom toeval, een gelukkig gesternte of intuïtie dat Corrie in
de armen van Bram Peper deed belanden? Een betere keuze had ze niet
kunnen maken. Bram was een evenwichtige, goedgehumeurde en
talentvolle jongeman, vier jaar ouder dan Corrie. Als fietsenmaker droeg
hij bij aan het gezinsinkomen van zijn moeder, die sinds twee jaar
weduwe was. De ontmoeting van de twee jonge mensen had vrucht
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gedragen. Dat gaf geen commotie in het gezin, maar wel in de buurt,
waar de schande werd rondgefluisterd. Het paar trouwde kort voordat
Bram werd gemobiliseerd bij de manifeste oorlogsdreiging in november
1939. Toen duidelijk was geworden dat Duitsland niet meer op het punt
stond om aan te vallen, schreef Bram op 22 november uit Egmond aan
Zee een briefkaart aan zijn ‘Liefste vrouw’: ‘Nog 8 dagen en dan naar
huis! Met een dikke zoen van je man Bram.’2

Corrie en Bram waren getrouwd terwijl de internationale situatie
met de dag onheilspellender werd. De nationaalsocialisten hadden in
Duitsland de macht gegrepen en het gepeupel bewapend. De grote Euro-
pese mogendheden hadden de expansiepolitiek van nazi-Duitsland lang
getolereerd om een oorlog te voorkomen. De slachting van de oorlog
1914-1918 lag nog te vers in het geheugen. In de veronderstelling dat
Hitler met het vijandige, communistische Rusland aan zijn oostgrens
een confrontatie met Frankrijk en Engeland niet zou durven wagen,
hadden deze landen Polen garanties gegeven voor zijn territoriale inte-
griteit. Nadat Hitler met zijn gezworen vijand Stalin een niet-aanvals-
verdrag had gesloten in ruil voor een deel van het Poolse grondgebied,
viel hij Polen binnen. Op 3 september 1939, enkele dagen na de aanval
op Polen, waren Frankrijk en Engeland met Duitsland in oorlog. Een
tijdlang keken de belligerenten vanuit hun veste de kat uit de boom en
was de oorlog beperkt tot verbaal geweld. Maar deze phoney war of Sitz-
krieg kon niet blijven duren. Je hoefde geen militair strateeg te zijn om
te begrijpen dat het wonder van 1914 zich voor Nederland niet zou her-
halen. Frankrijk had met ingenieuze verdedigingswerken in de Magi-
notlinie zijn oostgrens effectief beschermd, maar daarmee was het ook
gedoemd tot immobiliteit. Omdat de noordgrens openlag, was het dui-
delijk dat een Duitse aanval over Belgisch én Nederlands grondgebied
zou lopen, want de Ardennen waren niet geschikt voor een snelle
opmars. De geruststellende woorden in de radiotoespraak van minister-
president De Geer op 13 november 1939 werden door de beter geïnfor-
meerde burgers dan ook met scepsis aangehoord.

Terwijl de wereld de adem inhield, brak onder deze verduisterende
hemel de dertiende februari 1940 aan. Na een forse sneeuwval had het
in de voorafgaande nacht 24 graden gevroren, en daarmee was de laag-
ste temperatuur gemeten die het knmi ooit in het land had geregis-
treerd.3 Het leek een omineus voorteken te zijn, want niet alleen in
meteorologische zin zou het ijs- en ijskoud worden. In de internationale
situatie was geen hoop op dooi. De Haarlemsche Courant van die dag
deed verslag van kommer en kwel in deze drukkende sfeer:
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– Finland verzette zich fel tegen de Russische troepen, die het land pro-

beerden te veroveren. De Finnen hielden verbeten stand tegen de overmacht.

Nederland stuurde Finland een ambulance met zes artsen en vijftien ver-

pleegsters.

– Er was een Duits-Russisch akkoord gesloten en volgens dat verdrag zou

Rusland grondstoffen leveren in ruil voor industrieproducten.

– De Nederlandse regering had besloten de bouw van drie slagkruisers te

bevorderen. De periodieke verloven van de militairen waren sinds de tweede

week van januari opgeschort wegens de ongunstig internationale situatie.

– Een Duitse verordening maakte het mogelijk Joden zonder vergoeding

uit hun zaken te zetten om – zoals de toelichting openlijk zei – de Joden in

het economische leven uit te schakelen.

– Onder de kop ‘Machten der duisternis’ werd onder andere gewag ge-

maakt van een geheim Japans-Duits verdrag.

Te midden van dit gerommel van naderend noodweer, in al deze som-
berte en dreiging, was er in een hoekje van de krant in de rubriek ‘Bur-
gerlijke stand’ enig zicht op de toekomst te bespeuren: ‘Bevallen 13 Febr.
C. Peper-Heynis’. De naam van de nieuwe Haarlemmer stond niet ver-
meld, maar het land zou de naam Bram Peper nog vaak te horen krij-
gen.

Bram werd bij de burgerlijke stand ingeschreven als Abraham
Peper. Daar zal niet veel discussie over zijn geweest, omdat vader, groot-
vader, overgrootvader en betovergrootvader onder dezelfde naam door
het leven waren gegaan. Al deze voornamen en de achternaam doen
vermoeden dat deze Pepers van Joodsen bloede waren, maar dat was niet
het geval en de nazi’s lieten de familie dan ook ongemoeid. In de acht-
tiende eeuw werd de reeks Abrahammen onderbroken door het oer-
Hollandse ‘Jan’.

10 mei 1940, oorlog

Vader Bram was weer onder de wapenen geroepen. Hij moest helpen
een eventuele aanvaller op de meest drastische wijze de weg te versper-
ren, zoals de minister-president voor de radio had verklaard. Zijn zus
Nel ging bij Corrie slapen, zodat deze met haar zoontje van enkele
maanden oud niet alleen zou zijn als er iets zou gebeuren. Bij het krie-
ken van de dag op 10 mei werden ze gewekt door geroep in de straat dat
Schiphol zwaar werd gebombardeerd.4 De overvliegende vliegtuigen en
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de salvo’s van het afweergeschut zorgden voor een angstaanjagende
sfeer. De twee vrouwen namen het wiegje met het slapende Brammetje
tussen zich in en snelden naar oma Peper, die een paar straten verderop
woonde.

Dat ze bij moeder en schoonmoeder hun toevlucht zochten, was
begrijpelijk, want Catharina Peper-de Vogel was een kordate vrouw. Ze
had een winkeltje met sigaren, sigaretten en snoep. Toen haar man zijn
werk als typograaf bij de drukkerij Enschedé niet meer kon doen wegens
herhaalde maagbloedingen en zijn werkloosheid in de economische
crisis van de jaren dertig naar verwachting lang zou duren, had het echt-
paar het hoofd niet in de schoot gelegd. Om de armoede voor het gezin
met vier kinderen buiten de deur te houden, timmerde de maagpatiënt
achter het raam van hun eenvoudige woning een etalage en de woon-
kamer werd omgebouwd tot een winkeltje. Hij was een man die kon
tekenen, timmeren en schilderen; hij kon maken wat hij zag of wat hij
had bedacht. Van Jan de Vogel, een broer van oma Peper, leenden ze 100
gulden, waarmee een voorraadje rookartikelen en snoepgoed werd ge-
kocht. Toen haar man in 1937 op 47-jarige leeftijd aan zijn kwaal was
bezweken, zette zijn vrouw de negotie voort en tegelijkertijd bestierde zij
bekwaam haar gezin. Ze wist het hoofd boven water te houden, maar
zag geen kans haar getalenteerde kinderen vervolgonderwijs te laten
volgen.

De jongste dochter Nel vertelde op haar 82ste nog met spijt dat ze zo
graag verpleegster had willen worden, maar de leerling-verpleegsters
moesten voor hun eigen kleding zorgen, en daar was geen geld voor.
Dus ging ze werken als dienstmeisje. Daarmee verdiende ze 50 cent
per dag. Haar mevrouw vroeg wel eens quasivriendelijk: ‘Nelly, blijf je
eten?’ Dat betekende dan dat er na de boterham een grote afwas op haar
stond te wachten. Toch leefde bij Nel niet de herinnering dat ze het
thuis echt arm hadden, hoewel er nooit geld was voor iets extra’s. Toen
Nel elf was, moest bij haar een kies worden getrokken. Zonder verdo-
ving was het tien cent goedkoper. Broer Bram ging met haar mee naar
de tandarts. Hij beloofde haar een broche van Shirley Temple als ze het
zonder verdoving liet doen. Ze stemde toe, want ze was idolaat van het
filmsterretje.

Zonder averij kwam de familie de eerste vijf dagen van de oorlog
door. Vader Bram kreeg wel opdracht naar het front te gaan, maar voor-
dat zijn compagnie kon vertrekken, had Nederland al gecapituleerd.
De vijand drastisch de weg te versperren, was een luchtspiegeling geble-
ken.
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