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Ten Geleide 

 

Persoonlijke verhalen en beelden: het zijn twee beproefde en ook in de huidige 

tijd succesvolle manieren om het verleden aan de orde te stellen. In dit boek 

combineert P.C. de Boer beide op een gelukkige wijze. Ik had het voorrecht 

tekst, tekeningen en ander beeldmateriaal tevoren in te zien en dat was een groot 

genoegen. De herinneringen aan zijn jeugd vertelt en verbeeldt De Boer boeiend 

maar zonder opvallend effectbejag , eerder een beetje onderkoeld zelfs. Het doet 

aan de zeggingskracht niets af. Eerder integendeel. Zijn uitspraak in het Woord 

Vooraf, dat het “ondanks alles” een mooie jeugd was, wordt er naar mijn smaak 

juist overtuigender van. 

 “Ondanks alles”, dat staat er niet voor niets, want die jeugd was zeker niet 

zorgeloos en kende twee ernstige dreigingen: armoede en oorlog. De Boer werd 

in november 1931 geboren vlak voor de grote economische crisis van de jaren 

dertig in volle omvang toesloeg. Ook in huize De Boer aan de Uiterste Gracht en 

later in Noord (Verlengde Nassaulaan) zal die aan den lijve gevoeld zijn, al 

vertelt De Boer meer over wat hij op straat van anderen zag. De oorlogsjaren, 

met als meest angstaanjagende eigen ervaring het wel zeer nabije bombardement 

in Noord (doelwit ‘Het Spoortje’) van 10 december 1944, moeten op een 

ongeveer tienjarige  jongen een onuitwisbare indruk hebben gemaakt: 

aantrekkelijk en angstig spannend tegelijk. Het gezin (familie in iets ruimere zin 

ook) en het religieus-kerkelijke milieu (scholen, zondagsschool en 

achtereenvolgens knapen- jongelieden- en  jongelingsvereniging) boden de 

kennelijk warme en veilige basis van waaruit die werkelijkheid beleefd konden 

worden. 

 De in de meeste gevallen uit latere tijd stammende tekeningen die het 

verhaal illustreren, geven het ook meteen een extra atmosfeer. De begaafde en 



gevoelige waarnemer, die tekenaar De Boer kennelijk toen ook al was, sloeg de 

beelden uit zijn jeugd op in zijn geheugen. Ondersteund door wat de 

werkelijkheid van nu of foto’s van oude situaties aan houvast gaven, werden zij 

met later verworven techniek omgezet in schetsen die een al even authentieke 

indruk maken als het verhaal. Samen geven verhaal, tekeningen en beelden een 

mooie impressie van aspecten van het Leiden uit die jaren dertig en veertig: 

concreet en tegelijk verwijzend naar veel algemenere omstandigheden, een 

tijdgeest in zekere zin. 

 Overtuigend en authentiek, zeker. Maar de historicus in mij (en wat ben ik 

anders dan dat) dwingt mij tevens nuchter vast te stellen dat volgens mijn vak de 

persoonlijke herinnering en de beelden daarvan nu juist in hoge mate bedrieglijk 

kunnen zijn. Er zijn inmiddels boekenkasten volgeschreven over de 

onbetrouwbaarheid van het geheugen. En het is bij herhaling aangetoond dat wat 

mensen zich herinneren vooral datgene is wat vandaag van pas komt, een door 

een reeks van factoren bepaalde selectie uit vele malen meer potentiële andere 

herinneringen. Evenzo is wat men op een, op het eerste gezicht zo onaantastbaar 

de echte werkelijkheid weergevende, tekening of foto ziet in hoge mate bepaald 

door het al of niet bewust gekozen perspectief . En dat staat dan nog los van de 

inmiddels overbekende mogelijkheden tot manipulatie van beeldmateriaal. Het 

zijn specifieke aspecten van de subjectiviteit die het geschiedkundig bedrijf  nu 

eenmaal eigen is. Enige voorzichtigheid is dus wel op zijn plaats. 

 Maar dat wil nog niet zeggen dat er niets waar is en ook niet dat het 

allemaal maar ‘verhaaltjes’ zijn  wat mensen zich in woord en beeld herinneren. 

Integendeel. Datzelfde vak van mij heeft ook vaardigheden ontwikkeld waarmee 

wij de problemen van die subjectiviteit en van die bedrieglijkheid van onze 

bronnen grotendeels kunnen ondervangen. Dat heet historische bronnenkritiek 

en die helpt ons te schiften, zaken op hun waarde te schatten en zo toch tot een 

goede reconstructie te komen. Er blijven weliswaar altijd elementen van 



onzekerheid en interpretatie, maar vaak komen wij niettemin tot resultaten die 

breed gedeeld worden en niet  zo maar voor andere kunnen worden ingewisseld. 

Ik heb voor de tekst en de beelden van De Boer die bronnenkritiek strikt 

genomen niet toegepast. Maar mijn ervaring en in de loop der jaren ontwikkeld 

aanvoelingsvermogen zeggen mij dat wat De Boer ons hier presenteert 

weliswaar niet de volle waarheid van de jaren dertig en veertig in Leiden 

oplevert – hoe zou dat ook kunnen? – maar dat het daartoe wel een voor 

bepaalde aspecten waardevolle en representatieve bijdrage is. 

 Vandaar dat ik U uit volle overtuiging deze herinneringen in woord en 

beeld aanbeveel. U zult na afloop meer weten over het Leiden van toen en 

vooral: U zult het beter aanvoelen. 

 

J.C.H. Blom   


