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Inleiding 
 
Duizenden uren heb ik in de auto van mijn vader doorgebracht. Tijdens mijn 
jeugd reisde hij door heel Nederland om bekende Nederlanders te 
fotograferen. Op weg naar Corry Brokken, Loe de Jong, Mies Bouwman en 
Johan Cruijf genoten we van jazz en goede gesprekken. Geen onderwerp 
was taboe, zo leek het. Pas na mijn vaders dood ontdekte ik hoe weinig hij 
had losgelaten over wat hem werkelijk bezighield. Over zijn jeugd en de 
moord op bijna al zijn joodse familieleden in de oorlog sprak hij zelden. 
Waarschijnlijk was het allemaal te pijnlijk om over te praten. Hoe dan ook, de 
moord op zijn ouders, grootouders, tante, oom en vele vrienden, heeft in mijn 
vader een wond geslagen die nooit is dichtgegaan. Mijn halfbroer Bas 
formuleerde het tijdens zijn toespraak bij mijn vaders begrafenis als volgt: De 
oorlog heeft de kaarten geschud waar Eddy de rest van zijn leven mee heeft 
moeten spelen. 
 
Mijn grootmoeder werd verraden toen ze zat ondergedoken in IJsselstein. Ze 
werd afgevoerd naar de Weteringschansgevangenis in Amsterdam. Vanuit die 
plek stuurde ze mijn vader een briefkaart met wat ik zie als een opdracht.  
 
Lieve E. 
Als je dit ontvangt ben je reeds op de hoogte van alles. Het enige wat ik je 
zeggen kan, is, blijf eerlijk, houd je moraal hoog. Ik heb een ellendige tijd 
achter de rug en het kan me verder ook niets schelen wat er gebeurt. Ik heb 
vroeger een goede tijd gehad en hoop dat jij dit in de toekomst ook mag 
beleven. […] En jij, het enige wat ik nog over had, mijne allerinnigste 
wenschen. Je M. 
 
In zijn fotografie heeft mijn vader die opdracht vormgegeven. Het is alsof hij 
met zijn werk die ‘goede tijden’ voor altijd wilde vastleggen. In het vuistdikke 
album met de foto’s die mijn vader in mijn eerste levensjaren maakte, schreef 
mijn moeder onder één van de portretten, niet onterecht: de meest 
gefotografeerde baby ter wereld. Wat mijn vader zag heeft hij onsterfelijk 
gemaakt, misschien wel als een antwoord op, als een compensatie van zijn 
verliezen. Hoe chaotisch zijn werkkamer, zijn financiële administratie, zijn hele 
leven ook was, zijn fotoarchief is altijd op orde geweest, beschreven in 
notitieboekjes en meegereisd van de ene woning naar de andere, van 
huwelijk naar huwelijk. Zijn camera heeft Eddy een reden van bestaan 
gegeven, een manier om met mensen contact te krijgen én een barrière 
tussen hemzelf en de buitenwereld. De camera verdreef zijn angsten, maakte 
hem ogenschijnlijk onaantastbaar. 
 
Foto-Eddy is het verhaal van een man die altijd op de vlucht is voor de 
demonen uit zijn vroege leven. Tijdens zijn vlucht weet hij een fotografisch 
oeuvre op te bouwen dat een tijdsbeeld geeft van Europa in de tweede helft 
van de twintigste eeuw. Niet zozeer de wereldgebeurtenissen alswel de mens 
in zijn dagelijkse omgeving stond voor Eddy centraal. Of het nu ging om 
daklozen in Parijs, corpsstudenten tijdens een gala, Franse scholieren bij het 
voetballen, zigeuners in een woonwagen, Annie M.G. Schmidt tijdens het 
afwassen of Gerard Reve die zijn kat aait. In de tweede helft van zijn 
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werkende leven maakte mijn vader een enorme serie portretten voor het 
weekblad Vrij Nederland en later het NOS Journaal. Die getuigen vooral van 
vakmanschap, zonder enige vorm van pretentie. Als serie is deze 
portrettengalerij uniek, omdat de ‘koppen’ consistent op dezelfde wijze zijn 
gefotografeerd - recht in de lens, met twee oren erop, zoals journalist en 
vriend Igor Cornelissen zegt - en omdat ze het hele spectrum aan 
belangwekkende Nederlanders in de jaren 1965-1990 bestrijken- van 
ondernemer Anton Phillips tot schilder Karel Appel, van econoom Jan 
Tinbergen tot zanger Willy Alberti. 
 
Foto-Eddy is ook het verhaal van een getormenteerde man. De alcohol bracht 
mijn vader meerdere malen aan de rand van de afgrond. Hij had een 
onstuitbare neiging om ‘gevaren’ te zoeken. Zijn intimi en collega’s kon hij tot 
het uiterste tergen met zijn practical jokes, zijn onhandigheden en zijn 
eigengereid, egocentrisch gedrag. Als zoon moest ik er voor hém zijn, zelden 
was hij er voor mij. Mijn vader stichtte drie gezinnen, trouwde vijf maal (ik ben 
uit huwelijk nummer vier), en hij had talloze vriendinnen. Steeds opnieuw 
begon hij een nieuw leven. Steeds draaide het uit op een breuk. Uiteindelijk 
was zijn camera de enige wezenlijke constante factor op zijn levenspad, zijn 
houvast. Toen het tot een breuk kwam met zijn werkgever Vrij Nederland, 
raakte hij dat houvast kwijt en was ook zijn leven in feite voorbij.  
 
 
Motief 
 
Persoonlijke zoektocht 
 
Mijn vader heeft de oorlog overleefd door drie jaar onder te duiken. In Ad van 
Liempt’s Kopgeld wordt minutieus beschreven hoe de Duitsers tussen 1943 
en 1945 een klopjacht op joden hielden. Die twee jaar balanceren tussen 
leven en dood (zijn ouders werden door de jodenjagers gepakt) hebben mijn 
vader de rest van zijn leven tot een onderduiker gemaakt. Met de camera in 
de hand kon hij zijn schuilplaats af en toe verlaten, maar was hij toch deels 
buiten zicht. Ook in zijn relatie met mij bleef hij in zekere zin verscholen. Zelfs 
over de feiten van de oorlog, zoals de onderduik van zijn ouders, zweeg hij, 
laat staan over zijn gevoelens. Ook het verhaal dat hij vertelde over zijn jeugd, 
zijn vrouwen en zijn werk was incoherent, wazig en fragmentarisch. Dit heeft 
in mijn leven veel verwarring gesticht. En het heeft geleid tot een ontembare 
nieuwsgierigheid naar zijn werkelijke verhaal.  
 
Mijn vader -of misschien wel: de nieuwsgierigheid náár mijn vader- 
inspireerde me om het vak van journalist te kiezen. Toen ik begon met het 
interviewen van bekende Nederlanders voor de Amsterdamse radio, midden 
jaren negentig, was hij één van mijn eerste onderwerpen. Maar zijn 
levensverhaal heb ik nooit kunnen afmaken, omdat hij, toen we bij het jaar 
1943 waren beland, vroeg om het interview te stoppen.  
 
Ook wat betreft zijn werk waren zijn opmerkingen schaars. Toen hij vanaf de 
jaren negentig steeds meer aftakelde, verdween ook zijn interesse in de 
fotografie. Zijn negatieven lagen opgeslagen in ordners, onder een lekkend 
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dak. De ruzies met zijn vijfde echtgenote werden steeds destructiever en ik 
was bang dat Bernadette de ordners in de sloot zou gooien. Ik nam contact 
op met het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam, dat het archief in 1995 
kwam ophalen. Sindsdien wordt het veilig bewaard en heb ik het op me 
genomen, tot vreugde van zijn weduwe en de andere kinderen van Eddy, het 
archief te ordenen en ontsluiten. In de jaren na mijn vaders dood scande ik al 
zijn tot dan toe bekende negatieven. Het was niet minder dan een openbaring 
om zijn oeuvre te ontdekken en te zien met hoeveel humor en levenslust hij 
de wereld om zich heen in beeld had gebracht. Ik maakte kennis met de 
kunstenaar die mijn vader was.  
 
De nieuwsgierigheid naar het ‘ware’ verhaal achter mijn vader is al die jaren 
gebleven en de radiodocumentaires en films die ik sinds de jaren negentig 
maak, vaak over oudere joodse mannen, lijken daarvan wel doordesemd. In 
mijn werk komt bijvoorbeeld steeds de vraag terug: hoe hou je je staande na 
de dreigingen en de trauma’s uit het verleden. Ook de vraag in hoeverre 
mensen werkelijk aandacht kunnen hebben voor een ander, of uiteindelijk 
alleen maar in zichzelf zijn geïnteresseerd, is een terugkerend thema. Foto-
Eddy zie ik dan ook als een film die de kern vormt van mijn gedrevenheid om 
te willen weten hoe mensen in elkaar zitten. Ik zal laagje voor laagje alle ‘ruis’ 
rondom mijn vader afpellen, zijn geheimen trachten te onthullen, de 
romantiseringen doorprikken, de contradicties op een rij krijgen en zo een 
coherent, helder beeld scheppen van mijn vaders motieven. 
Daarbij zal ik mijn vader bepaald niet sparen. De ondertitel ‘de negatieven van 
mijn vader’ heeft dus een dubbele betekenis. Mijn vaders egocentrisme, zijn 
gebrek aan interesse in mijn binnenwereld hebben mijn leven getekend. Ik zal 
laten zien hoe de woede over mijn vaders negatieve kanten bij mijzelf, maar 
ook bij zijn andere kinderen en zijn echtgenoten uiteindelijk werd 
overschaduwd door andere gevoelens: mededogen vanwege het diepe 
verdriet dat onder de oppervlakte voelbaar was, en vertedering over de 
onhandige en geestige pogingen die hij ondernam om overeind te blijven in 
het leven.  
Daarmee pleeg ik een vorm van verraad: ik onthul datgene wat mijn vader zijn 
hele leven heeft verzwegen omdat het te pijnlijk was om over te praten. Maar 
tegelijkertijd is de film een liefdesverklaring omdat ik met de film dichtbij mijn 
vader wil komen, misschien wel dichterbij dan ooit tijdens zijn leven mogelijk 
was. Het onvermoeibaar scannen van zijn gehele oeuvre van 70.000 
negatieven en het ontsluiten van zijn werk bij het Nederlands Fotomuseum 
zijn voor mij een manier geweest om die liefde voor mijn vader te uiten. Dat 
geldt ook voor deze film, die ik zie als een ode aan zijn werk.  
 
 
Tijdsbeeld 
 
Ondertussen is Foto-Eddy ook een verhaal over de tijd waarin mijn vader 
leefde. Eddy’s geschiedenis loopt parallel aan de manier waarop de genocide 
van 1940-1945 in de Nederlandse samenleving is verwerkt. Een ontwikkeling 
die begon met ontkenning en ‘gewoon doorleven’ in de jaren vijftig. En die 
eindigde in een emotionerende en allesomvattende confrontatie met de 
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oorlog. Een confrontatie die begon in de jaren zestig en tot op de dag van 
vandaag voortduurt. 
Mijn vaders werk uit de jaren vijftig en begin jaren zestig laat een ‘Holland 
zonder haast’ zien, een Nederland in opbouw, met een nadruk op de zonnige 
kanten van het leven en veel aandacht voor kinderen en sport. Hij werkte met 
journalisten die vernieuwende reportages schreven, zoals Tom Pauka. 
Verhalen over gewone mensen, voortkomend uit de persoonlijke interesse 
van de journalist, zoals hun reportage over de mechaniciens van de 
Eiffeltoren, die hartinfarcten kregen omdat ze de hele dag trappen moesten 
lopen. Hun sportjournalistiek was gericht op de mens achter de sporter, in 
plaats van op de wedstrijd zelf. Zo gaven ze hun visie op de Nederlandse 
samenleving vòòr de woelige jaren zestig. Mijn vaders foto’s uit die tijd kregen 
onlangs voor het eerst ruime aandacht in het boek Nederland, de beste 1000 
foto’s (met 60 foto’s van Eddy). Dankzij de research voor deze film zijn 12.500 
nieuwe negatieven opgedoken in het Nederlands Fotomuseum, werk uit de 
eerste vier jaar van mijn vaders carrière (1952-1956), grotendeels 
ongepubliceerd. Met die vondst krijgen we voor het eerst inzicht in de 
oorsprong van mijn vaders werkwijze én wordt een stukje Nederlandse cultuur 
voor het eerst toegankelijk gemaakt.  
In die periode was er in Nederland nog geen plaats voor een besef hoe 
verschrikkelijk de gebeurtenissen van 10-15 jaar eerder waren. Nota bene 
midden in de jaren zestig, op het moment dat in Nederland voor het eerst 
collectief wordt teruggekeken op de Tweede Wereldoorlog, krijgt Eddy een 
zenuwinzinking. Hij herstelt, maar vanaf de jaren zestig zal de oorlog zijn rust 
blijven verstoren. Ook in het Nederland van na 1965 zal de oorlog telkens 
weer het onderwerp van het maatschappelijk debat vormen. Of het nu gaat 
om politiek, kunst of discussies over normen en waarden- de Tweede 
Wereldoorlog en in het bijzonder de Holocaust is tot op heden een cruciaal 
ijkpunt. 
In de periode 1965-1990 blijft Eddy een chroniqueur van zijn tijd, maar op een 
andere manier en op een grotere schaal. Zijn consistent gefotografeerde 
‘koppen’ zonder opsmuk worden, via Vrij Nederland en NOS Journaal, 
‘onderdeel van het meubilair’ van die jaren. De als gevolg van ontzuiling en 
individualisering ontstane kaste der bekende Nederlanders krijgt dankzij Eddy 
een gezicht. 
 
 
Verhaallijnen 
 
De hooflijn van de narratief van Foto-Eddy wordt gevormd door het begrip 
‘vlucht’. De twee andere rode draden in het verhaal, de ‘camera als houvast’ 
en de ‘gevaren-zoeker’, vloeien daaruit voort. De camera is het belangrijkste 
houvast tijdens mijn vaders vlucht, maar hij verliest dat houvast uiteindelijk 
dankzij zijn ontembare neiging tot ‘gevaren-zoeken’.  
 
1. De vlucht 
 
Op zoek naar het verhaal van mijn vaders leven en werk heb ik maanden 
gespeurd in zijn agenda’s, heb grondig geluisterd naar de interviews die ik als 
twintiger met hem opnam, ik heb tientallen mensen over hem gesproken, heb 
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duizenden foto’s uit zijn archief bekeken. Langzamerhand is in mijn 
geestesoog een beeld van mijn vader ontstaan als een rusteloze reiziger. Een 
reiziger die voortgestuurd wordt door een hang naar avontuur en tegelijkertijd 
door wanhoop en een behoefte aan veiligheid. Direct na de oorlog heeft mijn 
vader zich ondergedompeld in een wereld van drank, feesten en sex. In 
dezelfde tijd kreeg hij van het Rode Kruis te horen dat zijn moeder, vader en 
vele andere familieleden en vrienden in de vernietigingskampen waren 
vergast. Maar Eddy bleef zich uitleven, jarenlang. Het kan niet anders dan dat 
hij de harde werkelijkheid heeft proberen te ontvluchten. Misschien was zijn 
vlucht wel een vlucht voorwaarts. Eddy wilde léven, vertelde één van zijn 
minnaressen mij. Maar hij óverleefde. 
De vlucht voorwaarts van Eddy’s naoorlogse jaren is een Leitmotiv geworden 
in zijn latere leven. Bijvoorbeeld in de jaren vijftig, toen Eddy zijn liefde voor 
lange reizen ontdekte, levend van een stuk stokbrood en wat tomaten, zoals 
zijn derde echtgenoot en reispartner beschrijft. In zijn fotografie is zijn hang 
naar avontuur en zijn keuze tégen verdriet en melancholie voelbaar. De foto’s 
van Eddy straalden van pret, het waren tintelende foto’s, zoals zijn vriendin, 
tekenares Toby Vos het formuleerde.  
 
Zijn vrouwen en kinderen hoorden zelden iets over zijn oorlogstijd- Eddy 
leefde in het ‘nu’ en ontwikkelde een heel scala aan vluchtmechanismen. 
Alcoholmisbruik was daarvan de belangrijkste, maar ik beschouw ook zijn 
omgang met vrouwen tot die categorie. En zijn liefde voor zeilen- in de jaren 
tachtig zeilde hij heel West- en Noord-Europa af, in een klein kajuitbootje. Zijn 
humor was ook een manier om een bedreigende wereld aan te kunnen. In de 
muisstille ontbijtzaal van een vijf-sterren hotel met de vuist op tafel slaan en 
GEEN RÓÓMBOTER?! schreeuwen, of onverwacht bij vrienden aanbellen 
met een gasmasker op, zijn twee voorbeelden van zijn practical joke-achtige 
humor. Maar achter Eddy’s grappen zit pijn verscholen. Die pijn wordt in Foto-
Eddy steeds beter invoelbaar als blijkt dat al Eddy’s vluchtpogingen en zijn 
hang naar een werkelijke bevrijding uiteindelijk tot niets leiden. Hij zal nog 
meerdere malen uit diepe dalen opkrabbelen, maar uiteindelijk wordt Eddy 
steeds opnieuw ingehaald door de demonen die hij tracht te ontvluchten.  
 
2. De camera als houvast 
 
De camera komt als geroepen als mijn vader na de oorlog een nieuw bestaan 
moet opbouwen. Dankzij de camera kan Eddy getuigen van de levensvreugde 
die zijn moeder hem in haar brief had toegewenst. De taferelen die hij vastlegt 
en het leven rondom het fotograferen, de ontmoetingen, het reizen, het 
genieten van eten, drinken, vrouwen en kunst, zijn de vervulling van zijn 
ideaalbeeld van het goede leven. Niet zomaar een onbeduidend bestaan in 
de marge, maar “het goede Leven” met een hoofdletter. De fotografie is een 
onlosmakelijk onderdeel van die levensstijl.  
Besef je wel hoe mooi dit is?, was een zin die mijn vader vaak sprak. Mijn 
vader was zich ervan bewust dat hij dankzij veel geluk de oorlog had 
overleefd. Tweemaal vluchtte hij van het ene naar het andere onderduikadres, 
minuten voordat de geheime politie een inval deed. Eénmaal werd hij 
daadwerkelijk gepakt, maar sprong uit het raam van het politiebureau op een 
druk schoolplein. Het besef hoe toevallig zijn overleven moet zijn geweest, 
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moet hij altijd met zich hebben meegedragen. Het feit dat zoveel tijdgenoten 
de oorlog niet hadden overleefd moet hem een, wat Simon Wiesenthal 
‘Vertretungscomplex’ heeft genoemd, hebben bezorgd. Hij moest diegenen 
vertegenwoordigen die er niet meer waren. Voor vrijwel alle Holocaust-
overlevenden betekende dit ook dat een groot schuldgevoel zich van hen 
meester maakte. In feite een schuldgevoel om hun bestaan.  
 
De fotocamera heeft mijn vader een middel gegeven om met dit schuldgevoel 
om te gaan. Meerdere intimi noemen het essentieel dat Eddy de rol van 
fotograaf kon aannemen. Die rol legitimeerde zijn streven naar contact, maar 
hield hem tegelijkertijd op afstand; hij kon zich veilig achter de camera 
verschansen. Die dubbele functie van de camera als sociaal hulpmiddel én 
bescherming heb ik ook behandeld in mijn eerste film, over filmer Frans 
Bromet. Hem stelde ik de vraag: stel je die intieme vragen uit je programma’s 
ook wel eens in het dagelijks leven? Bromet antwoordde dat hij dat niet deed, 
omdat het dan geen doel dient. Ook mijn vader kreeg met de camera een 
doel in handen. Hij kwam dankzij de camera op plekken en bij mensen die hij 
anders nooit had bezocht. Maar de camera stond altijd tussen hemzelf en zijn 
subjecten. Hij kon meedoen én verschanst blijven. 
De rol van fotograaf gaf Eddy ook een doel om voor te leven in 
maatschappelijke opzicht. Hij ging werken voor een voormalige verzetsblad, 
Vrij Nederland, waarvan de drie oprichters in de oorlog waren gefusilleerd. Hij 
mocht zich rekenen tot een groep van eigenzinnige journalisten, vaak joden, 
zoals Martin van Amerongen, Igor Cornelissen en Joop van Tijn, voor wie 
gezag per definitie verdacht was. Ze deden Vrij Nederland uitgroeien tot een 
gevreesd medium voor politici en andere machthebbers. Dat Eddy onderdeel 
uitmaakte van zo’n instituut moet veel voor hem hebben betekend. 
 
Het begrip ‘houvast’ heeft voor de narratief van Foto-Eddy nog een betekenis, 
namelijk als het omgekeerde van afscheid. Mijn vader heeft nooit afscheid 
kunnen nemen van zijn ouders en andere familieleden. In Sobibor en 
Auschwitz, waar zijn ouders zijn vergast, is hij nooit geweest. Er bestaat geen 
graf voor Anna en Sal de Jongh. Dat moet de verwerking van zijn verliezen 
moeilijk hebben gemaakt. De camera kan hem daarbij hebben geholpen. Met 
iedere druk op de ontspanner vereeuwigde hij zijn wereld, met zijn camera 
hield hij het leven “vast”. Mijn vaders fotocamera was in mijn jeugd altijd in de 
buurt. In een tijd dat weinig vaders de moeite namen om hun kinderen de 
fotograferen maakte hij van al zijn kinderen een encyclopedisch beeldverslag, 
inclusief bloederige geboortefoto’s. Het lijkt alsof in zijn onderbewuste altijd 
een stemmetje actief was dat hem aanspoorde de mooie momenten vast te 
houden. Maar op het moment dat hij afdrukte, was dat mooie moment ook al 
weer geschiedenis. De fotograaf tart de vergankelijkheid, maar verliest altijd. 
Foto-Eddy is een vertelling over die vergeefse strijd, die wij stervelingen 
allemaal in meer of mindere mate moeten voeren. 
 
3. De gevaren-zoeker 
 
De adrenaline-kick van het onderduiken moet mijn vader emoties hebben 
bezorgd waaraan in het gewone leven na de oorlog moeilijk te tippen viel. 
Extreme situaties ging hij nooit uit de weg. Journalist Tom Pauka beschrijft 
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mijn vader als een man die nergens bang voor was. Toen hij in 1953 een 
pistool in zijn nek kreeg omdat lifters het op zijn camera hadden voorzien, 
reageerde hij niet op hun bevel om te stoppen, maar gaf gas (en overleefde 
als door een wonder de inslag van de kogel). Bij het zeilen nam hij ook grote 
risico’s. Stormen ontweek hij zelden, ondanks de geringe afmetingen van zijn 
boot. Mijn broer heeft dat bijna met de dood moeten bekopen toen hij in de 
Oostzee overboord sloeg. Hij kon nog net een stag grijpen en zich aan boord 
hijsen. 
 
Ook in sociaal opzicht zie ik mijn vader als gevaren-zoeker, al dan niet 
bewust. Zijn beste vriend, journalist Igor Cornelissen, spreekt van een 
moedwillig opzoeken van problemen. Eddy vergat afspraken, tankte niet 
voordat hij de woestijn in reed, vertaalde een boek dat al vertaald bleek, en 
haalde bij een val de gordijnen van Den Uyl naar beneden. In de jaren tachtig 
werden zijn foto’s steeds onscherper. Pas na jaren achterhaalde hij de 
oorzaak: de kolonie hooimijt die zich in zijn camera had gevestigd. Verder 
weigerde hij zich in artistiek opzicht te vernieuwen en zijn inzet was matig. Bij 
Vrij Nederland werd hij na 1975 voorbijgestreefd door jongere collega’s als 
Willem Diepraam. Hij kreeg steeds minder opdrachten, wat hem diep 
bedroefde. 
 
Ik schroom niet om te stellen dat mijn vader in zijn persoonlijke leven 
hetzelfde deed als in zijn werk: gevaren zoeken, oftewel afwijzing door zijn 
dierbaren. Hij deed dat op een ingewikkelde, indirecte manier. Zijn eigenlijke 
gevoelens van woede, angst of schuld uitte hij zelden direct, hij was 
bijvoorbeeld nooit boos op Duitsers, thuis mocht niet over ‘Moffen’ worden 
gesproken. Maar indirect werd zijn woede bij zijn intimi wel voelbaar, meestal 
als gevolg van zijn geklaag. Bijvoorbeeld als zijn kinderen het gras niet 
hadden gemaaid, of als zijn vrouw het verkeerde merk kleding had gekocht. 
Hij trok constant aandacht met rugpijn en andere lichamelijke klachten. Waren 
we op weg naar huis en zag hij bomen met een laaghangende tak, dan liet hij 
mijn broer en mij in de auto wachten zodat hij aan de tak kon hangen; een 
oefening om zijn rugpijn te verdrijven.  
Zijn kinderen belden hem in zijn ogen altijd te weinig op. Zijn vrouwen 
steunden hem altijd te weinig als hij ziek was of een kater had. Zijn laatste 
echtgenotes waren in zijn ogen hysterisch en anderszins pathologisch (zijn 
psycholoog noemt vooral zijn partnerkéus een vorm van gevaar zoeken). 
Uiteindelijk namen weinigen zijn geklaag en daarmee Eddy zelf nog serieus. 
Hij koesterde zijn slachtofferrol, niet als oorlogsslachtoffer, maar als 
slachtoffer van mensen in het heden, of het nu echtgenotes, kinderen, 
vrienden of buren waren. Zijn eerste vier echtgenotes lieten zich allen van 
hem scheiden, zijn vijfde en laatste sloeg hem, tijdens een ruzie, een oog uit. 
Van zijn volwassen kinderen was ik uiteindelijk de enige die geregeld contact 
met hem had. Maar na een ruzie tijdens een zeilvacantie, nam ook ik meer 
afstand. Nooit heeft mijn vader zijn moeilijkheden in werk en privéleven aan 
zichzelf geweten. Ik denk dat hij ook niet begreep hoe en waarom hij onheil 
en afwijzing aantrok. Maar die neiging heeft zijn leven wel getekend.  
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Het filmverhaal 
 
 
Dit filmverhaal is een samenvatting van het scenario, dat in zijn geheel is 
opgenomen in bijlage 1. Dat scenario, zo zult u ontdekken, is tamelijk 
gedetailleerd, maar tijdens de productie van de film zal ik met een open 
houding aan het werk gaan. De film zal de sfeer krijgen van een zoektocht, 
waarin mijn oordeel en gevoelens ten aanzien van mijn vader nieuwe 
richtingen zullen inslaan. Met een onderzoekende geest zal ik letterlijk deuren 
openen en de kijker laten delen in mijn verbazing.  Die open attitude zal de 
film tot een meeslepende ervaring maken. 
 
 
Proloog 
 
Vanuit een rijdende auto zien we het idyllische dijkje van het Noordhollandse 
Schardam. We stoppen bij een nieuwbouwwoning aan de dijk. Op de zolder 
van het huis zien we een bureau voor een dakraam met een magistraal 
uitzicht over de rieteilanden. Ik vertel, via voice-over: Dit is het huis waar mijn 
vader woonde in mijn jeugd. En dit is het bureau waarachter hij zijn 
werkafspraken maakte. We horen een antwoordapparaatbericht: Ha Eddy, 
met Joop van Tijn. Of je Simon Wiesenthal in Amsterdam kunt fotograferen. 
Vanmiddag om elf uur, wees op tijd. 
We zien een collage van Eddy’s portretfoto’s. Simon Wiesenthal in 1965, 
Liesbeth List in 1972, een 23-jarige Hans Wiegel in 1974, Wim T. Schippers 
met baard in 1976. Allen kijken ze recht de lens in. Tijdens de foto’s horen we 
opnieuw een antwoordapparaatbericht, nu ingesproken door mijn vader: Ja, 
dit is je vader. Ik heb de hele ochtend geprobeerd je te bellen. Misschien wel 
zeven keer. Wanneer bel je nu eindelijk terug?  
We zien een Renault 16 uit 1977 door het centrum van Amsterdam rijden, en 
Super 8 opnamen van mijn vader achter het stuur. Ondertussen vertel ik via 
voice-over hoe ik duizenden uren met mijn vader, ooit een bekende fotograaf, 
in de auto doorbracht op weg naar de beroemdheden die hij moest 
fotograferen. Onderweg luisterden we naar jazz en hadden lange gesprekken. 
Maar over wat hij als jood in de oorlog beleefde, toen zijn hele familie werd 
vermoord, vertelde hij niet. Wie zijn ouders eigenlijk waren? Nou, heel 
gewone mensen, antwoordde hij kortaf. Waarom hij vijf keer trouwde en zes 
kinderen kreeg? Ach, dat ging gewoon zo.  
Vervolgens ben ik zelf te zien op setopnamen van mijn films over Frans 
Bromet, Otto Frank en tijdens een interview met Simon Wiesenthal. Ik vertel 
hoe mijn vader mij inspireerde om ook mensen te portretteren: Oudere 
mannen, vaak joden, waren het onderwerp van mijn radio- en filmportretten. 
Ik probeerde te achterhalen hoe díe mannen omgingen met de demonen van 
hun jeugd en de oorlog. Ik fileerde hun gevoelsleven op zoek naar een 
antwoord op de vraag: “what made them tick”. Ondertussen bleven de 
raadsels over mijn vader altijd in mijn hoofd rondspoken– “what made hím 
tick”? Dan volgen de titels: Foto-Eddy, de negatieven van mijn vader.  
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de portretten 
 
Met een Renault 12 die langs de Hollandse IJssel rijdt, begint een scène 
waarin Eddy’s werk als portretfotograaf nader wordt behandeld en in de tijd, 
de jaren 1960-1990, wordt geplaatst. We zien foto’s die achter de 
nieuwslezers van het NOS Journaal werden geprojecteerd, tussen 1975 en 
1982 gemiddeld iedere dag één. Nieuwslezeres/ fotografe Sacha de Boer 
spreekt over onderdeel van het meubilair van die tijd. Decennialang keken we 
naar zijn foto’s zonder te weten dat ze van Eddy waren. Tweede zoon Frank, 
zelf fotograaf, zoomt in op zijn werkwijze: een rustige entree bij de 
geportretteerde, vaak een grapje of een ontspannen praatje, dan het zoeken 
naar een effen achtergrond en zijn Hasselblad op statief met telelens. Door 
die telelens focuste Eddy helemaal op de voorkant van het gezicht, waardoor 
je ‘bovenop’ de geportretteerde zat.  
Via Igor Cornelissen, oud-journalist van Vrij Nederland, komen Eddy’s vroege 
portretten aan bod. Archiefbeelden laten zien wat Vrij Nederland betekende in 
de jaren zeventig: een toonaangevend, bij politici gevreesd blad. En Eddy was 
de centrale fotograaf tot 1975. Peter van Straaten vertelt over de interviews 
van Bibeb, spraakmakend, onthullend, vernieuwend en met iedere week een 
groot hoofd van de geportretteerde, gemaakt door Eddy. 
Oud-hoofdredacteur Rinus Ferdinandusse vertelt: die ‘koppen’ waren 
ontzettend herkenbaar. Eddy zette een nieuwe standaard neer in de 
portretfotografie, die paste bij de interviews van Bibeb waar ze bij werden 
afgedrukt: een niets-verhullende stijl. Pats boem. [hij pakt een grote foto-
afdruk] Dit is Dries van Agt, toen de premier. Je ziet het vet in zijn haar zitten. 
Ik denk dat hij juist in de ruwheid, de vetheid, de essentie van de foto zag. 
 
de reportages 
 
Vervolgens zien we hoe ik met duizenden negatieven op mijn bureau bezig 
ben het archief van mijn vader te ontdekken. Ik vertel hoe ik mijn vader altijd 
had gezien als fotograaf die gespecialiseerd was in één kunstje. Maar in de 
ordners die tijdens mijn jeugd op zolder lagen, trof ik hele andere foto’s aan. 
Close-up van mijn oog vlak naast het negatief van twee dames dansend in 
het water, uit Eddy’s reportage over synchroonzwemsters in het oude 
Zuiderbad in Amsterdam. De foto is vervolgens in positief te zien, gevolgd 
door foto’s van tweelingencongressen, ‘droogskiërs’ op Sicilië, Joop Doderer/ 
Swiebertje omringd door fans op het strand van Scheveningen. Het zijn foto’s 
die deels anoniem in diverse tijdschriften verschenen, maar grotendeels nooit 
gepubliceerd zijn. 
Collega Tom Pauka, met wie Eddy in de jaren vijftig en zestig heel Europa 
afreist, vertelt over de vrijheid en het avontuur van hun manier van werken. Ze 
ontwikkelden een directe vorm van journalistiek zonder opsmuk en vaak over 
gewone mensen, het ‘news behind the news’. Met Pauka en andere jonge, 
vernieuwende journalisten, legt Eddy het dagelijks leven in Europa vast met 
zijn camera, van oogstende dorpsbewoners op de bergen van Montenegro tot 
de rioolwerkers van Parijs. En ze deden veel sportverhalen, maar dan vooral 
de ‘mens achter de sporter’. Met een foto van een door radioactiviteit 
misvormde kikker breken Eddy en Tom door. Eddy wordt een veelgevraagd 
fotograaf bij Parool, Vrij Nederland en vele andere tijdschriften.  
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Pauka en andere collega’s merken dat Eddy een avontuurlijke, geestige man 
is. Maar ze voelen ook dat hij een zware last op zijn schouders draagt, een 
dramatisch verleden waar hij nooit over spreekt. 
 
jeugd en oorlog 
 
Daarmee komen we terecht bij het verhaal van zijn jeugd. Eddy is het enig 
kind van een succesvolle textielhandelaar. Een verwende rijkeluisjongen, zo 
typeert zijn neef, het enige familielid dat met Eddy de oorlog overleefde, hem. 
Zijn vader wilde dat Eddy naar de textielschool ging, zo vertelt mijn vader zelf 
in het audio-interview dat ik in de jaren negentig met hem had. Eddy’s ouders 
hebben een grote artistieke interesse, vele Larense schilders komen over de 
vloer. Ze zijn joods maar niet-gelovig en volledig geassimileerd. Eddy 
schaamt zich voor zijn joods-zijn tegenover zijn niet-joodse klasgenoten. In 
1938 studeert hij in Engeland en ziet daar met eigen ogen hoe premier 
Chamberlain de vrede met Hitler triomfantelijk bekend maakt.  
Maar twee jaar later, als Eddy teruggekeerd is in Nederland, volgt toch de 
bezetting door de nazi’s. In 1942 moet het gezin De Jongh Laren verlaten, en 
wordt gedwongen om in het joodse ghetto in Amsterdam te wonen. Eddy 
weigert de Davidster te dragen en slaagt er in, wellicht door zijn niet-joodse 
uiterlijk, om in Amsterdam nog een tijdlang met een vals paspoort te leven. Hij 
wordt verraden, maar vlucht net op tijd de stad uit. Een buurmeisje uit Laren, 
waarmee hij nog tijdens de oorlog trouwt en een zoon krijgt, verstopt hem op 
meerdere onderduikplekken in Midden-Nederland. Tweemaal weet hij tijdens 
razzia’s op het nippertje te ontsnappen. Eénmaal wordt hij gearresteerd, maar 
hij weet uit het raam van het politiebureau te springen, op een schoolplein vol 
spelende kinderen. Hij ontkomt en overleeft de Holocaust. 
 
een nieuw leven 
 
Bij het Nederlandse Rode Kruis ga ik op zoek naar sporen van mijn 
grootouders en hun lot in de oorlog, waarover mijn vader zelden sprak. Ik vind 
de sterfdata van mijn grootouders en de plekken waar ze werden vergast. Ze 
waren beide ondergedoken, maar werden verraden, en stierven in Sobibor en 
Auschwitz-Birkenau.  
Ergens in 1945 moet mijn vader dit nieuws hebben gehoord maar tijd om 
verdriet te hebben neemt hij niet; hij dompelt zich volledig onder in de 
bevrijdingsfeesten en leeft jarenlang in een permanente roes van alcohol en 
overspel. Ondertussen krijgt hij ook nog een dochter en een zoon, maar het 
huwelijk overleeft de feesten niet. Eddy krijgt na de oorlog het bedrijf van zijn 
vader in handen, maar door wanbeleid, de vele feesten en volgens sommigen 
ook het uitgavenpatroon van tweede echtgenote Andrea Domburg, gaat hij in 
1953 failliet. Na Andrea volgt een hele serie vriendinnen, waarvan er twee 
vertellen over Eddy’s aantrekkingskracht op vrouwen. Collega Tom Pauka 
besluit met de uitspraak: wat vrouwen in hem zagen was ook de belofte van 
wat hij had kunnen zijn als hij vrij zou zijn. Maar het is nooit tot een echte 
bevrijding gekomen.  
Dankzij Magnum-fotograaf Kryn Taconis is Eddy geïntrigeerd geraakt door de 
fotografie. Hij schaft een camera aan, maar bakt er in het begin weinig van. 
We zien de foto’s die hij maakte van de kinderen van zijn vriendin Wiepje. Ze 
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staan er scheel kijkend op, of onscherp. Maar hij blijft vasthoudend om zijn 
droom te verwezenlijken. Hij probeert, soms op spectaculaire wijze, andere 
foto’s dan zijn collega’s te maken. Zoon Frank vertelt hoe hij zich bij de finish 
van de formule 1 in een duin ingraaft en zo als enige fotograaf over de 
finishfoto’s beschikt. We zien een messcherpe foto van Graham Hill in zijn 
raceauto, over twee pagina’s gepubliceerd in ‘Paris Match’. Daarna zien we 
opnieuw de kinderen van Wiepje. Nu zijn het vrolijke, scherpe, wél gelukte 
portretten. In veelzijdigheid en stijl kan hij zich al snel meten met de andere 
artistieke fotografen van zijn tijd.  
Collega’s, kinderen en derde echtgenote beschrijven Eddy als een man met 
een grote hang naar avontuur, een liefde voor practical jokes en een enorme 
durfal. Maar ook wordt duidelijk dat, achter zijn façade, de demonen uit zijn 
oorlog en jeugd hevig tekeergaan. Dankzij de camera heeft Eddy een manier 
om die demonen te temmen en een rol, een doel in het leven. 
 
delirium en gevaren-zoeker 
 
Ook het derde huwelijk loopt op de klippen en Eddy gaat steeds meer 
drinken. Halverwege de jaren zestig komt Eddy, na een delirium, in een 
inrichting terecht. Dit moest er eens van komen na twintig jaar spanning + de 
oorlog schrijft hij zijn nieuwe vriendin cryptisch. De paters van de St. 
Jozefkliniek in Apeldoorn, die hem behandelen, laten hem een fotoreportage 
maken over de kliniek. Een rustmoment in de film: Eddy’s portretten van 
artsen, patiënten, broeders en op de achtergrond een ‘ballad’ van Billie 
Holiday. Dan horen we een lyrische Eddy vertellen dat hij zijn geluk niet op 
kan omdat hij alles mag fotograferen. Hij herstelt, keert terug naar huis en 
trouwt opnieuw. Eind jaren zestig word ik geboren uit dit vierde huwelijk, twee 
jaar later mijn broer. Enige stabielere jaren volgen, waarin Eddy zich toelegt 
op het maken van duizenden portretten. Maar het vuur van zijn reportage-
jaren lijkt verdwenen. 
Bij zijn belangrijkste werkgever Vrij Nederland verandert er in de jaren 
zeventig veel: nieuwe fotografen als Willem Diepraam breken door en zetten 
een nieuwe, artistiekere standaard neer in de fotojournalistiek. Eddy blijft 
vasthouden aan de sobere portretten.  
Zijn collega’s en de hoofdredactie drijft Eddy tot wanhoop met zijn grappen en 
onhandigheden. Vazen stoot hij om, het gordijn van Den Uyl komt naar 
beneden en hij krijgt ruzie met Bibeb. Het begin van het einde komt met een 
reportage over de lange files in Nederland (1976), wanneer Eddy ‘s morgens 
om vijf uur foto’s maakt van volledig verlaten snelwegen. Uiteindelijk wordt hij 
bij Vrij Nederland nauwelijks nog gevraagd.  
Ik open de deur van de redactie van Vrij Nederland, nog steeds gevestigd op 
de Raamgracht in Amsterdam. Hier liep ik 25 jaar geleden ook naar binnen 
als mijn vader toch nog een enkele keer foto’s moest afleveren. Maar dan liet 
hij mij de envelop met afdrukken naar de redactie brengen; hij durfde zijn 
collega’s niet meer onder ogen te komen.  
Voor het NOS Journaal blijft mijn vader toch nog jaren door Nederland reizen 
om bekende Nederlanders en gebouwen te fotograferen. 
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laatste huwelijken en conflicten 
 
Zijn huwelijk met mijn moeder strandt in 1976 en het vijfde huwelijk ontaardt 
na enige jaren in een aaneenschakeling van ruzies. Zijn vierde en vijfde 
echtgenotes en zijn kinderen, waaronder jongste dochter Nike (1978), 
vertellen over Eddy’s aandeel in alle mislukte relaties en de conflicten. Het 
wordt steeds duidelijker hoe Eddy zijn omgeving uitdaagt en treitert, wat een 
egocentrische man hij eigenlijk is. Hij was wel fotograaf, maar hij had weinig 
oog voor je, zegt zijn oudste zoon.  
Rijdend langs de haven van Dartmouth, Zuid-Engeland vertel ik hoe ik daar 
tot een fundamenteel inzicht kwam over mijn vader. In ons kleine zeilbootje 
schuilden we voor een storm. Tien dagen lang waren we op elkaar 
aangewezen. Mijn vader fulmineerde tegen alles, van het weer tot mijn 
eetgedrag. Hoe naar ík me voelde, daar werd niet over gesproken. Toen 
begreep ik pas werkelijk dat er maar één persoon in het leven van mijn vader 
was en dat was Eddy de Jongh zelf. Ik moest er uiteindelijk voor hèm zijn.  
Terwijl we de tientallen babyportretten zien die Eddy van mij maakte vertel ik 
hoe ik me door mijn vader wel ‘gezien’ voel, maar wel met een camera 
ertussen. Op mijn antwoordapparaat spreekt hij in dat hij de zeilboot moet 
verkopen, tenzij ik hem geld geef.  
Inderdaad lopen Eddy’s financiële schulden in de jaren negentig volledig uit 
de hand, hij verbergt ze voor zijn echtgenote. Hij gaat ook weer meer drinken. 
Stapje voor stapje blijkt achter de fotograaf met zijn grappen en streken, zijn 
reislust, liefde voor vrouwen en orale geneugten een zwaar beschadigde 
persoonlijkheid schuil te gaan. We zien een foto die ik zelf maakte van Eddy, 
in zijn eigen stijl: recht in de lens. Ik vertel: Als ik mijn vader aankeek, zag ik 
een beschadigde, verweesde, hulpeloze man. Daarom vergaf ik hem al zijn 
strapatsen, zijn egocentrisme, zijn onbetrouwbaarheid. En dankzij zijn charme 
en humor. Maar een onmogelijke man, dat is hij óók altijd gebleven. 
 
ondergang 
 
Als ook het werk bij het NOS Journaal ophoudt, verliest mijn vader zijn 
belangrijkste rol: die van fotograaf. En, alsof dat nog niet genoeg is, verliest 
hij, de eens bekende Nederlandse fotograaf, bij een ruzie met zijn vijfde 
echtgenote een oog. Daarna heeft hij steeds meer drank en medicijnen nodig 
om de dag door te komen. In zijn slaapkamer had hij een Sobibor gecreëerd, 
ik moest zijn capo zijn, zo vertelt zijn vijfde echtgenote.  
Pas na een nieuwe, gedwongen opname, krabbelt hij op en leeft nog vijf 
jaren, zonder verdovende middelen, in een joods bejaardenhuis, het Mr. 
Visserhuis in Den Haag. Neef Eddy vertelt dat hij hem daar opzocht: hij zat 
nota bene met een keppeltje op, waarschijnlijk half schertsend, half serieus.  
We zien hoe ik de huidige bewoners in het Mr. Visserhuis film. Dan kijken we 
naar wat ik filmde: videoportretten van de bejaarde joden. Zachtjes klinkt de 
muziek van de bevrijding: Glenn Miller’s Stardust. Onderwijl vertel ik: Ik denk 
dat mijn vader de oorlog en het joodszijn levenslang in zijn lichaam heeft laten 
rondwoelen. Na de bevrijding stond hij tussen de feestvierders, wetende dat 
zijn ouders net vergast waren. En hij feestte mee. Maar op hoge leeftijd kon 
hij er niet meer tegen vechten. Hij kon er niet meer onder uit. Dat keppeltje is 



 14 

daar een symbool van. Hij keerde terug naar zijn oorsprong. Ik ben blij dat hij 
dat nog heeft kunnen meemaken. 
 
 
Vorm 
 
De foto’s 
 
Tijdens de research voor deze film is een doos boven water gekomen met 
12.500 foto’s, zijnde het volledige werk uit de eerste vier jaren van Eddy’s 
fotografie. Dat brengt het totale aantal foto’s op 82.500. Dit arsenaal zal 
dienen als het uitgangspunt van de vorm van de vertelling. Mede dankzij mijn 
kennis van het archief ben ik in staat om bij iedere scène foto’s te vinden die 
het verhaal vertellen of ondersteunen. Als het over de drank gaat 
bijvoorbeeld, heb ik de keuze uit tientallen foto’s, van Franse jaren vijftig 
café’s tot intieme tafelscènes uit de jaren tachtig. De talloze portretten van 
familie, echtgenotes, vriendinnen en vrienden geven een extra dimensie aan 
de verhalen van deze geportretteerden, als ze zelf aan het woord komen.  
Door het gebruik van Eddy’s foto’s laat ik de kijker meekijken door de ogen 
van mijn vader, in zijn huid kruipen als hij de blikken van zijn geportretteerden 
aanschouwt of als hij gebeurtenissen vastlegt. Maar ook leg ik via Eddy’s 
foto’s accenten en verbanden door foto’s in een hele andere context te 
gebruiken dan ze oorspronkelijk bedoeld waren. Een foto van een eenzame 
man aan de oever van de Thames in Londen wordt dan de verbeelding van 
een fase in Eddy’s leven. De foto’s worden zo een vertelmiddel om mijn visie 
op mijn vaders leven en werk te geven. Zijn vele zelfportretten, in allerlei 
gedaanten, als huisarts met koffer, doe-het-zelver, kapitein of astronaut, en 
de vele portretten die zoon Frank van zijn vader maakte, zal ik gebruiken bij 
passages in het verhaal waarin ik wil focussen op zijn motieven, angsten en 
dromen.  
 
De landschappen 
 
Het tweede, terugkerende element in de vorm van de film is het landschap, 
vanuit de auto bezien, gecombineerd met het omgekeerde perspectief: de 
auto in het landschap. Via deze beelden vol beweging vertel ik het verhaal 
van mijn vader vanuit een voor mij én voor mijn vader zeer vertrouwde plek: 
onderweg, in de auto. De vertelling wordt via de landschappen een bijna 
letterlijke reis door Eddy’s leven. De beweging, de vergezichten en de auto’s 
worden een metafoor voor enerzijds mijn vaders hang naar avontuur, en voor 
zijn onrust en gevoel nergens thuis te horen. De bestuurder van de auto zien 
we alleen van achteren gefilmd, hij blijft non-descript en fungeert als de schim 
van mijn vader. 
 
Het parcours begint in Nederland, op weg naar de subjecten van zijn 
portretten van de jaren 1965-1990. Vervolgens brengt de auto ons naar de 
indrukwekkende landschappen van Zuid-Europa, op plekken waar hij zijn 
reportages in de jaren vijftig maakte. Dan rijden we door het Gooise dorp 
Laren, als het over mijn vaders jeugd gaat. We bezoeken diverse 
onderduikplekken op de Veluwe, zoals een schuur in Gortel, die bewaard is 
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gebleven. Daarna keren we terug naar Frankrijk, Italië en Joegoslavië, als het 
over de naoorlogse avontuurlijke jaren gaat. De Apeldoornse St. Jozefkliniek 
is plaats van handeling als het gaat om Eddy’s alcoholperiode. In Amsterdam 
rijden we naar de redactie van het weekblad Vrij Nederland en de 
Biesboschstraat, mijn geboortestraat. Dan volgen de serene landschappen 
rondom het IJsselmeerdorp Schardam. We eindigen in een bosrijk deel van 
Scheveningen, de plek waar Eddy wist te herstellen van zijn laatste inzinking.  
 
De landschappen, vanuit de auto gefilmd, maken Eddy’s gedachten 
invoelbaar. De schoonheid, ruigheid, onstuimigheid of kalmte van de natuur 
geven ruimte aan associaties. Een zonovergoten vergezicht kan een scène 
een gevoel van euforie geven, maar kan ook het verdriet des te pijnlijker 
maken. De wisseling van seizoenen kan het tijdsverloop en sfeer van het 
verhaal onderstrepen.  
Leitmotiv in de film zijn de verschillende auto-types die Eddy in zijn leven 
bezat- een Citroën Traction Avant uit 1938 en 1951, een Jeep uit 1945, een 
Volkswagen Kever uit 1955, een Renault 12 uit 1970, een Renault 16 uit 
1977, een Mitsubishi Galant 2300 TD uit 1981 en een Suzuki Alto uit 1990. 
De verschillende autotypes plaatsen de scènes in de tijd en brengen ons naar 
de cruciale plekken in Eddy’s leven.  
 
Eddy’s stem 
 
De centrale geluidsbron is Eddy’s eigen stem. In vele door hemzelf gemaakte 
audio-reisverslagen en stiekem opgenomen telefoongesprekken is zijn, 
volgens velen prachtige, stem te horen. In de interviews die ik als beginnend 
radio- en televisiemaker met Eddy had, heb ik mijn vader zover gekregen om 
-zij het met tegenzin- over vele gebeurtenissen uit de eerste vijfentwintig jaar 
van zijn leven te vertellen. Daaruit zal ik regelmatig citeren.  
Verder wil ik, als een steeds herhalende kerkklok, Eddy’s stem laten horen op 
mijn antwoordapparaat. Zijn boodschappen tussen 1993 en 2001 heb ik 
vrijwel allemaal bewaard. In die periode spraken mensen nog lange berichten 
op antwoordapparaten in. Daarmee laat ik Eddy’s behoefte aan contact en 
eenzaamheid horen (bel je me nog eens?) en tegelijkertijd zijn manipulatieve 
kant, bijvoorbeeld wanneer hij dreigt zijn geliefde boot te verkopen, tenzij ik 
met een financiële bijdrage kom. 
Om Eddy’s geschreven teksten te vertolken, zal ik een voice-over stem gaan 
casten (“Voice-over Eddy” in het filmplan). In zijn brieven, honderden schreef 
hij er, aan geliefden, vrienden en familieleden, geeft hij meer over zijn innerlijk 
bloot dan hij in het dagelijks contact meestal deed. Bijvoorbeeld als hij mijn 
moeder schrijft, die een abortus overweegt en die hij bezweert goed voor het 
kind te zullen zorgen als ze van abortus afziet. In Eddy’s agenda’s (1970-
1995) staan niet alleen de honderden afspraken met bekende Nederlanders, 
maar ook biografische aantekeningen die Eddy zelf schreef. Meestal gaan ze 
over de woelige episoden in zijn laatste twee huwelijken. Ze zijn vaak zeer 
persoonlijk: Woensdag werd er toch gevreeën, met beider orgasme.  
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Personages 
 
Mijn vader en ik 
 
Mijn vader is de protagonist van deze film, ikzelf ben de antagonist. Impliciet 
is die rol voelbaar in alle beeld- en geluidskeuzes die ik maak, maar ik ben 
ook expliciet te horen en te zien. Met mijn eigen stem (“voice-over David” in 
het filmplan) geef ik vorm aan mijn eigen zoektocht naar wie mijn vader was. 
Ik beschrijf hoe hij mij heeft geïnspireerd, vertel over mijn ambivalente 
gevoelens tegenover hem, over zijn zwijgen, onze ruzies, zijn gebrek aan 
interesse in mij. Ik stel de vragen die mij tijdens Eddy’s leven en erna hebben 
beziggehouden. En ik leid de andere personages in, of introduceeer een 
nieuw thema.  
Geregeld ben ik zelf in beeld, zoekend naar antwoorden op de vele geheimen 
in mijn vaders leven, bijvoorbeeld als ik de brieven van zijn moeder uit de 
oorlog lees, die hij mij nooit heeft laten zien.  
Mijn rol komt ook tot uiting in de vragen die ik opwerp, achter mijn camera, 
aan Eddy’s familieleden, vrienden en collega’s. Uiteindelijk wordt in alles 
voelbaar hoezeer mijn vader van invloed op mijn leven is geweest, misschien 
wel juist door alle onbeantwoorde vragen. 
 
Familie, collega’s, vrienden 
 
Dankzij de verhalen van Eddy’s intimi en collega’s ben ik in staat om de 
complexiteit van mijn vaders persoonlijkheid te schetsen. De belangrijkste 
sprekers, zoals zijn kinderen, komen uiteraard langduriger in beeld en groeien 
uit tot karakters waar je je mee kunt identificeren. Daarnaast is er nog een 
aantal minder prominente sprekers die allemaal een uniek element in de 
narratief zullen bijdragen. De geïnterviewden spreken elkaar soms flagrant 
tegen, andere keren brengen ze verschillende tinten aan, dan bevestigen ze 
elkaar weer. De samen- en tegenspraak van de geïnterviewden zal de film 
humor en eigenheid geven. 
De geïnterviewden zullen laten zien dat Eddy’s blik op de wereld vaak een 
nogal eenzijdige was, vertroebeld door zijn angsten, zijn egocentrisme, zijn 
alcoholisme, zijn wanhoop. Ze geven een verdieping aan Eddy’s eigen 
verhalen, of ze nu vertellen over zijn visie op de fotografie, zijn alcoholisme, 
zijn dapperheid of zijn angsten. Ik bezoek ze thuis, in een zo intiem mogelijke 
setting.  
 
1. Vrouwen 
 
Van Eddy’s echtgenoten zijn er twee overleden, (Tienti Adriani en Andrea 
Domburg), waarvan ik de eerste gelukkig tweemaal voor de camera over 
Eddy heb gesproken. Tienti Adriani (1918-2008) praat met liefde én 
afkeuring over haar eerste man: zonder drank was-ie een engel, mét drank 
een beest. Ze vertelt met veel spanning over de dreigingen van de onderduik. 
Het unieke van haar getuigenis is dat ze een beeld schetst van Eddy vòòr, 
tijdens en na de Holocaust. Na de scheiding in 1949 voerde ze jarenlang 
rechtzaken met Eddy over de alimentatie. Later raakten ze toch weer 
bevriend. Ze was ooggetuige van Eddy’s delirium, in 1965. 
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Geerteke Verkade (1931), dochter van de koekjesproducent, was met Eddy 
getrouwd van 1954 tot 1957. Ik bezocht haar onlangs thuis in het Belgische 
Spa, een vitale vrouw die vooral goede herinneringen bewaart aan Eddy. Ze 
is één van de beste sprekers over Eddy’s hang naar avontuur en reislust. Ook 
kan zij een mooi beeld schetsen van de periode vanaf Eddy’s faillisement tot 
zijn glorietijd als reportagefotograaf. Een periode waarin Eddy weinig tot geen 
geld had, maar wel een onstuitbare lust om de wereld (met zijn fotografie) te 
veroveren. Ze scheidde van Eddy toen ze erachter kwam dat hij vreemd ging. 
Mijn moeder Toos Heuwekemeijer (1940) was met Eddy getrouwd van 1966 
tot 1975. Haar geschiedenis met Eddy is vergelijkbaar met die van Tienti: in 
het begin veel lol, avontuur en liefde, dan scheiding en rechtzaken, gevolgd 
door een sporadisch doch positief contact. In het begin van hun verhouding 
werd Eddy opgenomen in een inrichting en voerden ze een levendige 
correspondentie per brief. Ze heeft ook zijn herstel geobserveerd en de 
stabielere fase in zijn leven die daarop volgde. Ze schetst een gemengd beeld 
van Eddy als romanticus en geestige figuur aan de ene kant, aan de andere 
kant een egocentrische man, waar niet mee samen te leven viel.  
Vijfde echtgenote Bernadette Olbers (1947) schildert een ontluisterend 
portret van een wanhopige man. Het huwelijk duurde van 1977 tot Eddy’s 
dood in 2002. In haar visie creërde Eddy aan het eind van zijn leven een 
concentratiekamp in zijn slaapkamer, en ik moest zijn capo zijn. Ze doelt op 
de periode rond 1997, toen Eddy alleen nog maar dronk en in bed lag, tot hij 
gedwongen werd opgenomen in het joodse Sinaï Centrum. Bernadette ziet de 
camera als een verlengstuk van zijn lichaam. Zonder de camera liep hij 
doelloos rond. Ze is bereid overal over te praten, ook over de vuistslag 
waarmee ze Eddy half blind sloeg. 
 
2. Familie 
 
Eddy’s gelijknamige neef Eddy de Jongh (1931) is de belangrijkste getuige 
van Eddy’s vooroorlogse jaren. In de familie wordt hij ‘kunst-Eddy’ genoemd, 
omdat hij professor in de kunstgeschiedenis is. Mijn vader wordt aangeduid 
als ‘Foto-Eddy’. De twee Eddy’s zijn de enigen uit mijn vaders familie die de 
oorlog overleefden. Neef Eddy heeft mijn grootouders en overgrootouders 
nog gekend en kan een treffend beeld geven van milieu en sfeer in Eddy’s 
ouderlijk huis. Mijn vader werd in 1945 benoemd tot zijn voogd en in die 
periode was hij aanwezig bij de bevrijdingsfeesten en diverse vacanties 
(waarvan één met tweede echtgenote Andrea Domburg). Later was hij 
getuige van de mentale inzinkingen van Eddy, in 1965 en 1997. Neef Eddy 
vindt dat Eddy’s portretten onderschat zijn. 
Oudste zoon Bas de Jongh (1944) is psychotherapeut en bekijkt zijn vader 
ook door die bril. Hij ziet zijn vader als een onveilig gehecht en door de oorlog 
beschadigde figuur, die nooit een vader voor zijn kinderen heeft kunnen zijn. 
Bas is net als alle andere kinderen verbaasd dat hij zelden werkelijk kwaad op 
zijn vader is geweest, ondanks diens verwaarlozing van zijn vaderlijke taken. 
Maar, vertelt Bas, indirect borrelde de woede wel naar boven: ik ben papa 
Eddy altijd blijven vous-voyeren, ook al smeekte hij me om hem te tutoyeren.  
Oudste dochter Joyce de Jongh (1946) vertelt: Hij maakte je altijd aan het 
lachen, dat sprak mij erg aan als kind. En ik was trots dat ik met hem mee 
mocht naar Jan Wolkers, Gerard Reve en beroemde sporters. Ze beschrijft 
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verder zijn ontremde houding ten opzichte van seksualiteit en hoe hij haar op 
jonge leeftijd van de pil voorzag. Joyce denkt dat Eddy vooral erg verlegen 
was, misschien wel een sociale fobie had, en dat daar het drinken mee is 
begonnen. Ze bewaart nog de brief waarmee Eddy het contact met haar 
verbrak, omdat ze probeerde zijn vijfde echtgenote Bernadette te ontlopen. 
Maar de beledigingen en grappen in die brief zijn zo geestig geformuleerd dat 
ik het meteen al niet serieus nam.  
Tweede zoon Frank de Jongh (1947) was jarenlang fotograaf bij het blad 
‘Tennis’. Net als zijn derde en vierde zoon was hij een vast zeilmaatje van 
Eddy maar weigerde hij in de laatste jaren mee te gaan, nadat hij bij het 
zeilen met Eddy in een zware storm was beland. Eddy was depressief en lag 
dronken in de kajuit. Toen moest ik de boot redden terwijl hij mij vanuit de 
kajuit toeschreeuwde: kun je een boterham voor me smeren. Hij observeerde 
zijn vader geregeld tijdens het werk en schetst gedetailleerd hoe Eddy zijn 
portretten maakte.  
Vierde zoon Sem de Jongh (1969) zou in de film graag beantwoord zien 
waarom de meeste van zijn kinderen, mijzelf incluis, maar ook de rest van zijn 
omgeving, hem op een voetstuk plaatsen, terwijl hij het niet verdient. Sem 
reisde, net als ik, honderden keren met Eddy mee bij het maken van 
portretten en hield vaak Eddy’s flitser vast. Hij was nabije getuige van Eddy’s 
ruzies met zijn laatste echtgenote, waaronder een dodenrit, toen Bernadette 
per auto achter Eddy aanging. Hij verwijt Bernadette dat ze Eddy blind heeft 
geslagen en heeft na Eddy’s dood met haar gebroken. 
 
3. Collega-fotografen, journalisten en vrienden 
 
Journalist, schrijver en Wouter Bos-spindokter Tom Pauka (1934) had 
intensief contact met Eddy, toen ze tussen 1955 en 1962 door heel Europa 
reisden en beiden doorbraken als schrijvend, respectievelijk foto-journalist. In 
die periode zag Pauka ook dat Eddy met de camera in zijn hand nergens 
bang voor was. Ook Pauka is overlevende van de Holocaust en weet haarfijn 
het gevoelsleven van de ‘eerste generatie’ te beschrijven.  
Ed van Opzeeland (1932), sportjournalist, is de bedenker van de term 
Voetbal is oorlog en de naam Studio Sport. Hij maakte tientallen reportages 
met Eddy, onder meer in Frankrijk en Engeland. Hij vond het prettig om met 
Eddy te werken. Met Ed van der Elsken werkte ik ook, die was van de 
methode ‘schiet maar raak, hoe meer hoe beter.’ Eddy maakte altijd maar een 
paar platen en daar zat ook een goede foto bij. Ed was vaak het subject van 
Eddy’s practical jokes, maar hoe hij mij ook beetnam, ik kon het hem nooit 
kwalijk nemen. In essentie was hij een zachte, lieve man.  
Igor Cornelissen (1935), schrijver en oud-journalist van het weekblad Vrij 
Nederland, maakte met Eddy reizen naar Joegoslavië (na de dood van Tito), 
Tsjechoslowakije (de Praagse lente) en Portugal (Anjerrevolutie). Cornelissen 
heeft een uitstekend inzicht in Eddy’s werkwijze en positie bij Vrij Nederland. 
Hij is de belangrijkste spreker als het gaat over de ondergang van Eddy’s 
carrière bij dat blad. Eerder schreef hij in verschillende artikelen en in zijn 
boek ‘Raamgracht 4’ over met name de geestige en slapstick-achtige kanten 
van het werken met Eddy. 
Wim Koesen (1936) maakte vooral sportreportages met Eddy, onder meer in 
Noorwegen en Duitsland. Hij legt overtuigende verbanden tussen Eddy’s 



 19 

oorlogservaringen en zijn latere handelwijze als fotograaf, vriend, echtgenoot 
en vader. Die oorlog heeft hem geconditioneerd dat je je dierbaren kan 
verliezen. Intimiteit was gevaarlijk. Daarom kon hij zelf geen bindende relaties 
aan die levenslang zou duren. Altijd was er wel iemand die zou komen of 
ging. 
 
Naast Cornelissen komen ook Eddy’s andere collega’s bij Vrij Nederland aan 
het woord: Oud-hoofdredacteur Rinus Ferdinandusse, redacteuren Frits 
Barend, Max van Weezel, Gerard Mulder, Ursula den Tex, Kees Schaepman 
en fotografen Hans van den Boogaard, Willem Diepraam en Bert Nienhuis. 
 
Ten slotte zal ik met nieuwslezeres Sacha de Boer spreken, ze was jarenlang 
Eddy’s buurmeisje. Ze is zich in toenemende mate gaan richten op de 
fotografie, mede geïnspireerd door de ‘coaching’ die ze van hem kreeg.  
 
 
4. Therapeut 
 
Henk Schaap (1928) is bereid met mij voor de camera te vertellen over zijn 
bijna twintigjarige relatie (1974-1993) met Eddy. Hij beschouwt Eddy als 
‘therapie-resistent’ en noemt zijn behandeling van Eddy niet bepaald het 
pronkstuk van mijn therapeutisch kunnen. Schaap, hoewel psychoanalytisch 
geschoold, is, in tegenstelling tot Koesen, wars van duiding en 
geconstrueerde redeneringen achteraf. Volgens Schaap is Eddy’s 
alcoholgebruik een zelfstandige factor geworden: het werd op een bepaald 
moment drinken omdat hij drinken wilde, niet drinken om te vergeten. Het 
gevaren-zoeken door Eddy ziet Schaap vooral in zijn keuze voor vrouwen. Bij 
Bernadette weet je van tevoren: daar is niet makkelijk mee te leven. Toch 
ging hij met haar in zee. 
 
5. Vriendinnen 
 
Wiepje Reuchlin (1921-2008) was de belangrijkste vriendin in de jaren 1952-
1965. Vanwege haar leeftijd heb ik haar in 2007 voor de camera 
geïnterviewd. Ze is één van de beste sprekers over Eddy’s 
aantrekkingskracht op vrouwen, zelf viel ze als een blok voor hem, maar ze 
trouwden nooit. Ze stond er bovenop toen Eddy ineens besloot: ik wil 
fotograaf worden. Ze vertelt hoe slecht de eerste foto’s waren en hoe hij door 
een onverklaarbare vasthoudendheid toch een goede fotograaf werd. Hun 
relatie werd gekenmerkt door sex en feesten. Ze heeft hem depressief met 
drank in bed zien liggen, maar kon alleen maar gissen naar de oorzaak. 
Eugenie Drabbe (1922) maakte kennis met Eddy in 1928, hij zat twee 
klassen hoger op de Gooise School in Laren. Ze kwam geregeld bij hem over 
de vloer. Zeer toevallig werd ze in 1983 opnieuw dorpsgenoot, toen ze zich in 
Schardam vestigde. Ze heeft tevergeefs bemiddeld bij de ruzies tussen Eddy 
en zijn vijfde echtgenote. Eugenie wijt de problemen voor een groot deel aan 
Eddy’s opvoeding als enig kind en rijkeluiszoontje: Eddy had het gevoel dat hij 
bediend moest worden. Wij Larinezen vinden dat vanzelfsprekend. We zijn 
opgegroeid in mooie huizen, mooie tuinen, met mooie muziek en twee 
dienstbodes. 
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Voor de overige sprekers in de film- zie de paragraaf “overige personages”. 
 
 
Muziek 
 
De score zal voornamelijk bestaan uit de jazz en amusementsmuziek van 
1930 tot 1950. Eddy’s moeder had altijd de radio aan, met veel Engelse 
ballroom-muziek. Voor en tijdens de oorlog heeft mijn vader de jazz ontdekt, 
vooral de orkesten van Duke Ellington en Count Basie en vocalisten als Billie 
Holiday, Ella Fitzgerald en de vroege Frank Sinatra. Deze muziek 
vertegenwoordigt in de film enerzijds het verlangen naar Eddy’s leven vóór de 
oorlog en het gemis dat niet onder woorden te brengen was. Anderzijds 
vertolkt de muziek het avontuur, de beweging en de humor die zijn leven na 
de oorlog kenmerkte. De songs die mijn vader het vaakst draaide 
combineerden meestal een dansbaar ritme en een vrolijke stemming met een 
melancholische sfeer, zoals de ‘standard’ You’d be so nice to come home too. 
 
Filmarchief 
 
Om het verleden tot leven te brengen wil ik de foto’s, landschappen en ‘talking 
heads’ op sommige plekken combineren met bewegende archiefbeelden. 
Daarbij kan het gaan om historische opnamen van dezelfde plekken waar de 
auto’s ons brengen. Ook zal ik historische gebeurtenissen met 
archiefmateriaal uit journaals en films vertellen. Bijvoorbeeld als Eddy vertelt 
over de Engelse premier Chamberlain, die hij in levende lijve het 
vredesverdrag met Hitler (1938) triomfantelijk in de lucht heeft zien schudden.  
Tijdens de research heb ik een doos met tientallen Super 8 films gevonden 
waarop familiescènes uit de periode 1970-1973, veelal gefilmd door Eddy 
zelf. Regelmatig komt hij zelf in beeld.  
 
De collage 
 
Al met al beschik ik over een enorm reservoir aan bouwstenen om Eddy’s 
verhaal in al zijn facetten te laten zien. Er loopt een chronologische lijn in dat 
verhaal, maar regelmatig wordt vooruitgelopen of teruggekeken op de 
bepalende factoren in Eddy’s leven; zijn fotografie, de oorlog, de huwelijken. 
Uiteindelijk ontstaat een soms calleidoscopische montage die gericht is op het 
voelbaar maken van het innerlijk van de hoofdpersoon, Eddy’s door 
contradicties gekenmerkte gevoelsleven. Net als in mijn eerdere werk, zoals 
De grens van Frans Bromet en mijn radiodocumentaire over Ischa Meijer, 
krijgt Foto-Eddy het karakter van een verzameling, een collage van beelden 
en geluiden die structuur aanbrengt in het levensverhaal van mijn vader.  
Wat betreft die vertelwijze voel ik me verwant aan fotografen als Hans 
Eijkelboom, Martin Parr en verzamelaar/ publicist Erik Kessels, in wier werk 
verzamelingen van objecten of mensen een nieuwe dimensie krijgen. En met 
Alan Berliner, die zijn films lardeert met verzamelingen. Net als Berliner 
vormen mijn werkwijze en aard (ik bezit zowel postzegels, suikerzakjes, 
sigarenbandjes, duizenden dvd’s, cd’s en cassettebandjes) één geheel. 
Misschien is die neiging wel een uiting van mijn behoefte om mijn vermoorde 
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familieleden te gedenken. Het verlies, de dood te bestrijden door overdadig 
schatten te verzamelen, te koesteren en te tonen. Ook wat dat betreft ben ik 
in de voetsporen van mijn vader getreden. 
 
Voorbeeldscène 
 
 
In de bijlage is, zoals gezegd, een uitgebreid scenario opgenomen. Hier een 
fragment daaruit met illustraties. De scène moeten we plaatsen ongeveer 
halverwege de film. Inmiddels weten we hoe Eddy de oorlog overleefd heeft 
en na het faillisement van zijn textielbedrijf voor de fotografie kiest. We kijken 
eerst naar een collage van zijn reportagewerk van rond het jaar 1955. Daarna 
komt een aantal fenomenen aan de orde, die in de rest van de film zullen 
worden uitgewerkt: Eddy’s hang naar avontuur, zijn liefde voor de practical 
joke en hoe hij met de camera zijn angsten weet te temmen. 
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[MUZIEK: Anita O’ Day 
zingt Thanks for the 
memory in een latin-
versie.] 

  
 

 Wiepje Reuchlin 
(vriendin): Eddy wilde 
léven… 
 
 

 
…hij kon op een 
willekeurig moment 
zeggen: ga je mee 
naar Frankrijk… 

 …en dan gingen we 
ook. Als we bij de 
grens kwamen kuste 
hij de grond. 
 

En dan reden we met 
de Kever door naar 
Marseille en daarna de 
hele kust langs tot 
Menton. 

 
 

Kamperen in het wild. 

 
Tjitske Dijkstra, 
minnares: 
Eén keer heeft hij me 
meegenomen naar 
een kasteel. 

 Ik kwam in een hele 
grote zaal met een 
hemelbed. Eromheen 
allemaal 
standbeelden. 

Ik leefde in een andere 
wereld… 

Het gewone leven 
vond ik niets meer 
aan.  

    

 
Igor Cornelissen, 
journalist/ vriend: En er 
was altijd de ‘Eddy de 
Jongh-humor’. In Parijs 
sliepen we een keer in 
een klein hotelletje. 
 

In de kamer naast ons 
sliep een Hollands 
paartje.  
 
 

We lagen nauwelijk of 
we hoorden de tekst: 
“van wie zijn die billetjes 
dan, van wie zijn die 
billetjes dan.” 
 

Ik zal nooit vergeten 
dat Eddy keihard riep: 
“Trut, zeg dan 
verdomme dat die 
billen van jou zijn”. 
Stilte, niets meer 
gehoord. 
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Wim Koesen, 
journalist/ vriend: 
Eddy is de man van de 
practical jokes. Liet hij 
vanuit Oostenrijk...  

…een kaart aan mij 
sturen van een 
zogenaamde 
‘minnares’ die in 
verwachting zou zijn 
van mij.  

Vanuit Wenen met 
Weens stempel en ook 
in Weens dialect 
geschreven. 
 

Mijn vrouw vond die 
ansicht in de 
brievenbus. Dus ik heb 
als Brugman moeten 
praten, dat werd 
heibel. 

 

 
Ed van Opzeeland: 
Het was humor met 
een dubbele bodem, 
vaak met zelfspot en 
altijd een vorm van 
leed erachter.. 

Bijvoorbeeld: Eddy 
moest een keer foto’s 
maken op de bruiloft 
van een familielid 
waarmee ik 
gebrouilleerd was- ik 
was dus niet 
uitgenodigd. 

Maanden daarna kreeg 
ik via een familielid 
waarmee ik niet 
gebrouilleerd was een 
foto waarop ik zelf te 
zien was tíjdens die 
huwelijksplechtigheid. 
Nota bene naast de 
tante waar ik het meest 
mee gebrouilleerd was. 

Had Eddy mij erin 
gemonteerd! Best 
knap ook nog; je had 
nog geen photoshop 
toen. En die foto’s had 
hij ook opgestuurd aan 
die familieleden, die 
waren woedend. 

 

 
Tom Pauka, journalist 
en schrijver: 
In die practical jokes 
voelde ik een streven 
om contact te leggen, 
maar tegelijkertijd…   

…een onvermogen om 
dat te realiseren. Niet 
uit gebrek aan 
diepgang. Maar er was 
iets in hem dat hem 
tegenhield.  

En bij het fotograferen 
speelde volgens mij 
hetzelfde: hij hoorde er 
bij, maar was ook een 
buitenstaander. 

 [Muziek: fragmenten 
uit het Adagio-deel uit 
Musica Ricercata van 
György Ligeti] 

 
[Muziek gaat voort] Eugenie Drabbe, 

vriendin:  
Ik zei altijd: je bent 
een voyeur. Op een 
afstand, want dan ben 
je er niet zo bij 
betrokken, bekijk je de 
dingen. Het liefst 
vanuit de auto.  
 

Henk Schaap, 
psychotherapeut Eddy:  
Fotografie gaf hem een 
legitimatie om contact te 
hebben. Hij zei ook een 
keer tegen me: die 
camera in zijn hand of 
voor zijn buik, dat gaf 
hem een rol.  

 

Neef Eddy:  
In de rol van fotograaf 
kon hij de wereld aan. 
Met de camera was hij 
nergens bang voor.  
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Tom Pauka, journalist 
en schrijver: 

In die practical jokes 
voelde ik een streven 
om contact te leggen, 
maar tegelijkertijd…   

… omdat ze zoveel 
moesten lopen. We 
moesten via een 
wenteltrapje naar 
boven klimmen. Eddy 
zei dat hij geen goed 
beeld kreeg.  

Hij stapt over de leuning 
van dat wenteltrapje en 
komt op een balk 
terecht. Onder die balk 
gaapte de diepte.  

Hij loopt over die balk, 
draait zich om. Wij 
staan als bevroren op 
die trap, benauwd dat 
hij er af zou kukelen.  

 
Hij maakt de foto’s en 
komt weer terug 
gelopen.  

Als hij met de camera 
bezig was, had hij een 
gevoel van 
onkwetsbaarheid.  

Hij zocht niet het gevaar 
om het gevaar. Maar als 
hij met het fotograferen 
bezig was werd zijn 
angst-gen 
uitgeschakeld…  

…en de camera werd 
een verlangstuk van 
zijn arm. 

 
 [Muziek: Bastonen uit 
Arcana van Edgar 
Varèse. Geluid: 
Citroën Traction Avant] 
 

Eddy (audio-
interview): In 1953 
reed ik in Belgie met 
twee lifters. Plotseling 
voelde ik een pistool in 
mijn nek- ze wilden 
mijn Hasselblad-
camera’s. 

David (voice-over): 
Eddy moest stoppen, 
maar hij gaf gas. Hij 
kreeg hij een kogel in 
zijn nek… 

De kogel ging er door 
zijn wang weer uit.  
Maar hij overleefde... 
door het oog van de 
naald. 
 

 
Igor Cornelissen, 
journalist en vriend:  
Eddy was een 
‘surviver’. Het stelde 
allemaal weinig voor…  

…in vergelijking met 
wat hij in ’40-’45 had 
meegemaakt. Ik denk 
dat hij het gevoel had: 
wat kan mij nog 
overkomen. 
 

Eugenie Drabbe, 
vriendin: Ik denk dat 
Eddy een door en door 
angstige man was. De 
demonen van de 
oorlog spookten altijd 
in zijn hoofd rond. 

Maar het is hem 
jarenlang gelukt om 
die demonen in 
bedwang te houden. 
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Bijlage 1 
 
SCENARIO 
 
Proloog  
 
Vanuit een rijdende auto zien we het idyllische dijkje van het Noordhollandse 
dorpje Schardam, schilderachtige boerderijtjes, het IJsselmeer en slotte een 
nieuwbouwwoning aan de dijk. Ik loop het huis binnen en klim de trap op. We 
zien een bureau voor een dakraam met een magistraal uitzicht over de 
rieteilanden. 
Voice-over David: 
Dit is het huis waar mijn vader van 1977 tot 1997 heeft gewoond. En dit is het 
bureau waarachter hij zijn werkafspraken maakte.  
We horen een antwoordapparaatbericht:  
Ha Eddy, met Joop van Tijn. Of je Simon Wiesenthal in Amsterdam kunt 
fotograferen. Vanmiddag om elf uur, wees op tijd. 
Voice-over David: 
En mij belde. 
We horen een antwoordapparaatbericht, ingesproken door Eddy:  
Ja, dit is je vader. Ik heb de hele ochtend geprobeerd je te bellen. Misschien 
wel zeven keer. Wanneer bel je nu eindelijk terug?  
 
Ik loop over de dijk van Schardam naar een 17de eeuws kerkje met daarnaast 
een kerkhofje. Billie Holiday zingt These Foolish Things Remind Me Of You. 
De grafstenen staan in rijtjes van vijf naast elkaar. Achteraan, in de linkerhoek 
van het kerkhof, staat het grafmonument van mijn vader. Het is een bronzen 
knoflook. Onder het beeld een klein plaatje met de text: Eddy de Jongh, 
fotograaf, 1920-2002. Tussen de nette, ouderwetse grafstenen tekent de 
knoflook opvallend af.  
Voice-over David: 
Mijn vader is alweer tien jaar dood. Zijn vijfde echtgenote liet een bronzen 
knoflook op zijn graf plaatsen. 
Bernadette Olbers, vijfde echtgenote: 
Als-ie in een restaurant kwam dan was het eerste dat hij deed aan de ober 
vragen of hij vier teentjes knoflook op een schoteltje kon krijgen.  
Nike de Jongh, jongste dochter uit het 5de huwelijk: 
Als ik knoflook ruik denk ik aan Eddy 
Bas de Jongh, oudste zoon uit het 1ste huwelijk, mijn halfbroer: 
Er hing altijd een walm van knoflook om hem, op meters afstand ruikbaar. 
Joyce de Jongh, oudste dochter uit het 1ste huwelijk, mijn halfzus: 
Maar een knoflook als grafsteen….ik weet het niet. 
Frank de Jongh, tweede zoon uit het 1ste huwelijk, halfbroer: 
Waarom niet, we hebben over zijn kist ook een streng met knoflook gelegd. 
Sem de Jongh, vierde zoon uit het 4de huwelijk, mijn broer:  
Ik vond dat echt belachelijk van Bernadette. Voor mij is Eddy meer dan alleen 
knoflook. Je gaat toch op het graf van een karbonade-liefhebber ook geen 
varken planten? Voor mij en vooral voor zichzelf was hij in de eerste plaats 
fotograaf.  
 



 26 

Polygoon-journaalbeelden van het bezoek van de koning van Noorwegen aan 
Zeeland, 1954. Achter de koning is een enigszins bezorgd kijkende man 
geconcentreerd bezig met zijn fototoestel. Hij kijkt op, we zien zijn gezicht ‘en 
face’, in slow motion. 
Voice-over David: 
Dit is mijn vader aan het werk.  
 
Collage van jaren zeventig-nummers van het weekblad Vrij Nederland, met 
Eddy’s grote portretten bij de interviews van Bibeb, daarna journaalbeelden 
met Frits Thors, Fred Emmer, Harmen Siezen en Joop van Zijl. Achter de 
lezers steeds foto’s van Eddy. 
Voice-over David: 
Zijn portretfoto’s in het weekblad Vrij Nederland waren befaamd en miljoenen 
mensen zagen zijn foto’s achter de nieuwslezer van het NOS Journaal.  
 
Een Renault 16 uit 1977 verlaat het dorp.  
 
Voice-over David: 
Honderden keren reisde ik met hem mee, op weg naar toen beroemde 
mensen als Jan Wolkers, Ed van Thijn en Lou de Jong.  
 
We zoomen in op Eddy’s portretten: Simon Wiesenthal in 1965, Hans van 
Mierlo in 1966, Ard Schenk in 1970, Liesbeth List in 1972, een 23-jarige Hans 
Wiegel in 1974, Wim T. Schippers met baard in 1976, Boudewijn Büch met 
lang haar in 1978. Allen kijken ze recht de lens in. Sommige geportretteerden 
zijn nauwelijks veranderd, velen zijn bijna onherkenbaar jong, anderen dood 
en/of vergeten.  
 
Voice-over David: 
Onderweg luisterden we naar jazz en hadden lange gesprekken 
gesprekken.  
 
Plotseling zien we ineens andere, oudere portret-foto’s: de hoofden van 
Eddy’s door de nazi’s vermoorde familieleden, gevolgd door een collage van 
foto’s van zijn vijf echtgenotes. 
 
Voice-over David: 
Maar over wat hij als jood in de oorlog beleefde, toen zijn hele familie werd 
vermoord, vertelde hij niet. Wie zijn ouders eigenlijk waren? Nou, heel 
gewone mensen, antwoordde hij kortaf. Waarom hij vijf keer trouwde?- ach, 
dat ging gewoon zo.  
 
Vervolgens ben ik zelf te zien op setopnamen van mijn films over Frans 
Bromet, Otto Frank en Simon Wiesenthal. Gevolgd door een serie portretten 
met Eddy erop, van 5 tot 75 jaar oud. 
Voice-over David: 
Begin jaren negentig begon ik, geïnspireerd door mijn vader, ook portretten te 
maken, niet als fotograaf, maar als radiomaker en filmer. Vooral oudere 
joodse mannen waren het onderwerp van mijn radio- en filmportretten. Ik 
probeerde te achterhalen hoe die mannen omgingen met de demonen van 
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hun jeugd en de oorlog. Ik fileerde hun gevoelsleven op zoek naar een 
antwoord op de vraag: “what made them tick”. Ondertussen bleven de 
raadsels over mijn vader altijd in mijn hoofd rondspoken– “what made hím 
tick”? 
 
Titels over collage van portretten door Eddy:  
“Foto-Eddy, de negatieven van mijn vader”.  
 
 
De portretten 
 
De Renault 12 rijdt langs de Hollandse IJssel, vervolgens de Gouderak 
veerpont op. Het orkest van Duke Ellington speelt het swingende Truckin’. 
Vanuit de auto zien we aan de oevers het ochtenddauw optrekken.  
 
Voice-over David: 
In 1969 krijgt mijn vader van het NOS Journaal de opdracht van zijn leven: het 
fotograferen van alle belangrijke niet-politieke hoofden in Nederland.  
 
We horen een antwoordapparaatbericht: 
Dag Eddy met Hans Bethlem, ik heb een lijst met mensen gekregen. Ik wou al 
die mensen gefotografeerd hebben, behoudens Ank van der Moer.  
 
Igor Cornelissen, journalist/ vriend: 
Het begrip bekende Nederlander ontstond toen ook. En Eddy fotografeerde 
ze allemaal in de jaren 70 en 80.  
 
Een collage van kleurenportretten voor NOS gemengd met door mijn vader in 
zijn agenda opgeschreven aantekeningen:  
16 februari 1971, Sonneveld bellen!!/ 10 oktober 1973, Den Uyl, Luns/ 16 
december 1971: Met David naar Frans Brüggen/ 13 oktober 1989: Ed van 
Thijn en face 
 
De Renault 12 rijdt over de Afsluitdijk. Voice-over David: 
In 1982 verscheen er gemiddeld één kop van Eddy per dag in het NOS 
Journaal. 
 
Collage van fragmenten uit het NOS Journaal. Steeds een begeleidende foto 
van Eddy, achter de nieuwslezer.  
Fred Emmer:  
Jan Wolkers gaat het nieuwe Auschwitz-monument in Amsterdam ontwerpen. 
Frits Thors:  
Jan Tinbergen heeft de Nobelprijs voor de economie ontvangen.  
Sacha de Boer [in 1998]:  
In zijn woonplaats Amsterdam is de schrijver Sal Santen overleden. 
 
Een zwart-wit portret van Sacha de Boer door Eddy uit 1974. Ondertitel: 
“Sacha de Boer, nieuwslezer/ fotografe/ buurmeisje”. Sacha de Boer vertelt, 
anno 2011: 
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Zijn werk was onderdeel van het dagelijks leven toen, bijna meubilair. 
Decennialang keken we naar zijn foto’s zonder te weten dat ze van Eddy 
waren. Het waren confronterende portretten. Waardevol als ensemble, als 
tijdsbeeld. Recht, geen entourage, kaal, geen poespas, en twee oren erop. Al 
die duizenden hoofden heeft hij consistent volgens dat vaste stramien in 
beeld gebracht.  
 
Zoon Frank de Jongh met fototoestel, een portret van Eddy uit 1972. We 
horen Frank vertellen en zien hem in beeld anno 2011: 
Dit is Eddy’s Hasselblad, die heb ik georven. Hier heeft hij een groot deel van 
zijn portretten mee gemaakt. Ik ging vaak met hem mee. Op een super 8 
opname zien we Eddy sjouwen met twee tassen, hij loopt naar zijn auto. Dan 
een collage van foto’s waarop Eddy met zijn Hasselblad aan het werk te zien 
is. Zoon Frank vervolgt: In de loop der jaren had hij zijn techniek 
geperfectioneerd. Hij liep altijd vrij ontspannen en hartelijk op de 
geportretteerde af en maakte een grapje. Dan ging hij op zoek naar een effen 
achtergrond, liefst wit. Vervolgens zette hij zijn statief op ongeveer 3 meter 
afstand, hij gebruikte een telelens. Daarmee kun je helemaal op de voorkant 
van het gezicht focussen. Je zat bóvenop het gezicht van de geportretteerde. 
Het liefst bleef hij een beetje doorpraten zodat ze niet zo’n verkrampte 
uitdrukking hadden. Vriendelijk mompelen, allemaal heel keurig en 
ontspannen. Niet uit de heup schieterig. Hij praatte ze naar de lens toe. En ik 
mocht de flitser vasthouden, indirect, via het plafond, ging die flitser dan af. 
 
Igor Cornelissen, redacteur Vrij Nederland/ vriend:  
Maar die portrettengalerij van Eddy begon met Vrij Nederland- het roemruchte 
weekblad dat in de jaren 1960 tot 1980 door de gehele linkse kerk, zoals ze 
het nu zouden noemen, iedere week werd verslonden. 
 
Archiefbeelden van de redactie van Vrij Nederland in 1975. Een serie 
voorpagina’s. Dan een journaalfragment met Tweede Kamerlid Scholten op 
het spreekgestoelte, een nummer van het blad in zijn hand, vragen stellend 
naar aanleiding van een artikel in Vrij Nederland. 
 
Rinus Ferdinandusse, oud-hoofdredacteur Vrij Nederland: 
Vrij Nederland was begonnen in de oorlog, als verzetsblad tegen de Duitsers. 
Alle drie de oprichters zijn door de Duitsers geëxecuteerd. Na de 
bevrijdingwerd het een beetje een saai blad. Maar in de jaren vijftig begon 
mijn voorganger Mathieu Smedts met een nieuwe koers. Hij heeft rebelse 
journalisten als Joop van Tijn aangenomen. En zo groeide het blad uit tot een 
luis in de pels van de gevestigde orde. Politici waren als de dood voor ons. 
Van dat blad was Eddy de belangrijkste fotograaf, althans tot 1975. 
 
Peter van Straaten, tekenaar Vrij Nederland: 
Iedere week stond er een spraakmakend interview in van Bibeb, de koningin 
van het diepte-interview. En ernaast stond een enorm portret met de letters 
‘foto: Eddy de Jongh’. Dat was een vast nummer. Daar werd de krant op 
verkocht. 
 
Rinus Ferdinandusse, oud-hoofdredacteur VN:  
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Zijn foto’s waren ontzettend herkenbaar. Eddy zette een nieuwe standaard 
neer in de portretfotografie die paste bij de interviews van Bibeb waar ze bij 
werden afgedrukt: een niets-verhullende stijl, ruw, direct, niet verfijnd. Pats 
boem. [Pakt een grote foto-afdruk] Dit is Dries van Agt, toen de premier. Het 
vet van zijn haar zat erin. Ik denk dat hij juist in de ruwheid, de vetheid, de 
essentie van de foto zag. En als je die foto zag dan dacht je: ik wil wel lezen 
wat dat hoofd te zeggen heeft. Dat was Eddy’s fotokwaliteit en dat sloot aan 
bij Bibeb’s interviewkwaliteit. 
 
Frank de Jongh, tweede zoon en fotograaf: 
Hij was geïntrigeerd door zijn objecten. Hij probeerde altijd lange gespekken 
aan te knopen. Maar ik weet niet of het zijn bedoeling was om die mensen 
karakterologisch bloot te leggen.  
 
Wim Koesen, journalist/ vriend: 
Je zag die figuur heel goed en kon je een voorstelling maken wat die persoon 
zou zijn. Ik denk dat hij het wezen van die mensen wilde vastleggen. En het 
wezen zit frontaal in het gezicht.  
 
Neef Eddy de Jongh: 
[lacht] Volgens mij is dat allemaal projectie. Maar ik denk dat het een kenmerk 
is van goede portrettisten, dat ze uitnodigen tot projectie.  
 
 
De reportages 
 
Vanuit het zijraam van een auto zien de het Dwingelooseveld in Drenthe 
voorbij komen, heuvelige zandgrond met naaldbomen.  
 
Voice-over David: 
Al die jaren dat ik met hem meereisde, zag ik mijn vader als een vakman, 
gespecialiseerd in één kunstje, het portret en face. 
  
Ik zit achter mijn bureau, haal met een wit handschoentje negatieven uit een 
zakje, klem ze in een raamwerk dat ik op een scanner neerleg. Naast het 
bureau een enorme stapel ordners. 
Voice-over David: 
Toen hij stierf ben ik toch maar eens gaan kijken wat er in die meterslange rij 
van oude ordners vol negatieven zat, die bij mijn vader op zolder stonden. 
  
Ik houd een strook negatieven in de lucht. Close-up van mijn oog vlak naast 
het negatief van twee dames dansend in het water, uit Eddy’s reportage over 
synchroonzwemsters in het oude Zuiderbad in Amsterdam. De foto is 
vervolgens in positief te zien, gevolgd door foto’s van tweelingencongressen, 
hondententoonstellingen, ‘droogskiërs’ op Sicilië, de eerste computers van 
IBM ter grootte van een zee-container, een postbode op de Matterhorn in 
Zwitserland, Joop Doderer/ Swiebertje op het strand van Scheveningen. 
Vervolgens zien we de foto’s in jaren vijftig bladen staan, zoals Eva, Revue, 
Vizier, Sportwereld. Onderwijl muziek van Dizzy Gillespie: Cubaanse big-band 
jazz in mineur uit 1948.  
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Jongste dochter Nike: 
Dit heb ik ook nog nooit gezien. Hij sprak er nooit over. Wat een prachtige 
foto’s. 
 
Voice-over Eddy [tekst uit kranteninterview Noordhollands Dagblad, 1985]: 
In 1955 kreeg ik contact met Tom Pauka, toen een jonge vent met waanzinnig 
veel talent. Hij schreef, ik fotografeerde. 
 
Tom Pauka, journalist: 
Eddy hield van auto rijden, het liefst een heel end. We gingen op de 
bonnefooi de wereld in. In die tijd kwamen Nederlanders zelden over de 
grens. Maar wij waren verliefd op reizen. We spraken af: maandag gaan we 
weg, waar zullen we heen? Laten we maar naar het zuiden gaan. Soms 
hadden we een doel. Maar soms helemaal niet. We keken welke verhalen 
ons in de schoot vielen.  
 
Eddy in audio-interview: 
 “Horizontale reportages” noemden wij het. We keken bijvoorbeeld hoe 
moederdag gevierd werd in een aantal landen in Europa. Of wat de mensen 
in die landen op straat uit de muur aten. Vaak doken we ergens de kroeg in 
waar we probeerden uit de kranten te ontcijferen wat er zoal loos was. Daar 
maakten we dan niet-tijdgebonden verhalen over, ‘news behind the news’.  
 
Tom Pauka, journalist: 
In het begin was het op een schoen en een slof. Uiteindelijk was het een 
financieel succesvolle onderneming. Iedereen wilde ons hebben. 
 
Rinus Ferdinanduse, oud-hoofdredacteur Vrij Nederland: 
Ze waren een hit, vooral toen ze in 1957 een misvormde kikker hadden. Door 
radioactiviteit was er in Amsterdam een kikker met vijf poten gevonden.  
 
Tom Pauka, journalist: 
We hoorden dat Dick Hillenius een kikker uit een sloot had gevist met acht 
poten en dat hij vermoedde dat het door radioactiviteit kwam. 
 
Rinus Ferdinanduse, oud-hoofdredacteur Vrij Nederland: 
De foto van die kikker stond in alle kranten. Toen zaten zij gebeiteld. Een 
scoop die over de hele wereld ging. Een door radioactiviteit misvormde kikker, 
gefotografeerd door Eddy de Jongh. In mum van tijd wilde iedereen Eddy’s 
foto’s hebben. 
 
Een serie foto’s van boksers. De lichaamshoudingen van de boksers zijn 
theatraal. 
 
Eddy van Opzeeland, oud-journalist Parool/ vriend: 
Eddy ging voor het Parool freelancen in 1957. De eerste reportage ging over 
boksen in Parijs. We kwamen bij het trainingslokaal en we hoorden de meest 
verschrikkelijke kreten. We dachten wat is híer aan de hand? We komen 
binnen, zitten er zeven mannen in pak op stoelen alleen die kreten te 
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repeteren, er wérd helemaal niet gevochten. D’r stond er één voor en die 
leerde hen die kreten. Dat bleek dus catch-as-catch can te zijn, nu wrestling. 
Dat was toen helemaal nieuw. 
 
Eddy de Jongh, neef: 
Het Parool was in die tijd de topkrant. Als je daarvoor werkte was je het 
neusje van de zalm. De krant van Carmiggelt, Annie Schmidt, Henri Knap [we 
zien Eddy’s portretten van deze drie mensen]. Die krant plaatste Eddy’s 
sportfoto’s.  
 
Tom Pauka, journalist, terwijl we Eddy’s judo-foto’s zien: 
Sport was zijn wereld, hij had zelf in het nationaal hockeyelftal gezeten in 
1939, hij zeilde, kon skiën. Eddy ging naar Anton Geesink en zei: gooi me 
eens zo snel mogelijk op de grond. Nog geen miljoenste seconde later lag 
Eddy op de grond. Dat vond hij prachtig. Voor zijn foto’s verkoos hij de 
schouderworp want dan sjorde je iemand helemaal door de lucht. Dat vond hij 
mooi. Het waren eigenlijk veredelde portretten, sportportretten. Hij 
componeerde zijn foto’s, hij keek naar details, lichtval, geen storende 
achtergronden, later helemaal geen achtergrond, meer close. 
 
Eddy van Opzeeland, journalist/ vriend: 
Het was niet iemand voor competitie. We gingen nooit achter het doel zitten. 
Dat interesseerde hem niks. De sporter achter de sport begon toen ook meer 
in de picture te komen. We vroegen zo’n schaatser als Van der Grift, toen 
wereldkampioen, waar hij zich op concentreerde, hoe hij zijn tegenstander 
leerde kennen- was het een fixatie of een obsessie. Daarin was hij 
geïnteresseerd. In de sociologie van de sporter, meer dan de actie zelf. 
 
 
Wim Koesen, journalist/ vriend:  
Hij had altijd een verweesde blik met een introverte bedeesdheid, maar ook 
nieuwsgierige ogen. Hij heeft in de oorlog zijn familie verloren en dat zag je 
aan hem. Ik meende het in hem te zien en vroeg: heb je je familie verloren? 
Hij zei: Ja, uitgeroeid. Hij was daar tamelijk direct in. 
 
 
Jeugd 
 
Door de Torenlaan in Laren zien we een oude Citroën rijden, een Traction 
Avant. Een rustig, geheimzinnig deuntje uit 1935 van Tommy Dorsey. 
Eddy in audio-interview:  
Een neef van mijn grootvader van moeders kant was Louis Citroen, die 
emigreerde naar Frankrijk en begon een autofabriek. Hij is arm gestorven, 
maar hij had de beste auto ooit ontworpen, de Traction Avant. 
 
Ik loop langs het ouderlijk huis van Eddy, nauwelijks veranderd sinds de bouw 
in 1926. In een witte steen aan de buitenkant is het woord “Eddy” uitgehakt. 
Voice over David: 
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Hier woonde mijn vader van 1926 tot 1942. Als vijfjarige mocht hij de eerste 
steen leggen. Zijn vader, mijn opa, had een groothandel in textiel. Mijn 
grootouders waren joods, maar deden er niets aan en geloofden ook niet.  
 
De wandeling door het huis wordt afgewisseld met portretten uit de jaren 
twintig en dertig van mijn grootouders en de jonge Eddy. 
 
Neef Eddy: 
Jouw grootvader, mijn oom, was blond en had blauwe puilogen. Hij was een 
gedreven figuur, een echte handelsman.  
 
Vanuit de auto kijken we naar Nieuwezijdsvoorburgwal 48 in Amsterdam, 
daarna zien we dat adres op briefpapier met erboven de naam van mijn 
grootvaders bedrijf: ‘Firma S.E. de Jongh’. Daarna archiefbeelden van een 
groothandelaar die linnen naar winkels brengt. 
 
Eddy in audio-interview:  
Hij groothandelde in witgoed. Lakens, slopen, handdoeken, zakdoeken. De 
betere kwaliteit textiel. Mijn vader voelde wel een opvolger in mij. Ik ben ook 
naar de hogere textielschool in Enschede gegaan. Spinnen, weven, veel 
scheikunde.  
 
Igor Cornelissen, journalist/ vriend: 
Hij wist alles van textiel. Hij kon door een draadje uit de stof te trekken en het 
aan te steken zien wat voor stof het was, door de manier waarop het 
opbrandde.  
 
Eugenie Drabbe, buurmeisje Laren/ vriendin: 
Dus aan de ene kant was er die zakelijke achtergrond, maar het was ook een 
bohémien-milieu. Zijn vader had altijd bezoek van schilders en beeldhouwers 
die hij in Hamdorff ontmoette; WGF Jansen, David Schulman en Sal Meijer. 
 
We zien het realistische werk van deze schilders. 
 
Eddy in audio-interview:  
Het hele huis barstte van de schilderijen.  
 
Eugenie Drabbe, buurmeisje Laren/ vriendin: 
Jouw grootmoeder liep in Liberty-jurken. Een sjieke, lieve vrouw. [portretten 
van mijn grootmoeder met haar vriendinnen, jaren twintig] Ze speelde prachtig 
piano. 
 
Eddy in audio-interview:  
Ze had altijd de radio aanstaan. Het waren meestal Amerikaanse hits. En ze 
verwende mij. 
 
Eugenie Drabbe, buurmeisje Laren/ vriendin, we zien Eddy op foto’s uit de 
jaren twintig: 
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Voor de oorlog hadden we allemaal inwonend personeel. Bij Eddy ook. 
Iedereen kende zijn plaats. En Eddy was ook nog enig kind, hij was hartstikke 
egoïstisch. Alles draaide om hem, als vanzelfsprekend. 
 
Eddy op antwoordapparaat: 
Godsamme, wanneer neem je nou eens op?! Ik wil je iets vragen. Over 
samen autorijden. Naar Laren. 
 
 
De dreiging 
 
Het plein van de Gooise school in Laren tijdens speelkwartier. Daarna 
filmbeelden van de school in de jaren dertig. En een klassefoto met Eddy. 
Zachtjes is een versie van St. Louis Blues door Count Basie te horen.  
 
Eddy in audio-interview:  
Op de lagere school vroeg de onderwijzer een keer welk geloof de leerlingen 
hadden. Iedereen was protestant of katholiek. Toen wees de leraar naar mij 
en zei: “En jij bent jood”. Iedereen keek naar mij, dat vond ik vreselijk. Ik was 
jaloers op de Laarder kinderen die op zondag naar de katholieke kerk liepen.  
Maar verder was ik niet een typische piekeraar. Ik was lid van de hockeyclub 
en tenniste. Ging vrij sociaal om met anderen. David: Je had nog niet die 
angst voor mensen? Eddy: Absoluut niet.  
 
De Traction Avant rijdt nu door de heuvels van Berkshire, England. 
 
Eddy in audio-interview:  
In 1938 ging ik, om Engels te leren, naar Engeland. Het was een college, 
vlakbij Oxford. Op een bepaald moment werd ik gebeld door mijn vader: “je 
moet terugkomen, het wordt oorlog”. Dus ik naar London, maar daar bleef ik 
steken, omdat ik de trein had gemist. Ben ik naar Downing street gegaan.  
 
We zien de beroemde beelden van Chamberlain omringd door journalisten, 
met in zijn handen het “vredesaccoord” met Hitler. 
 
Eddy in audio-interview:  
Waar ik het lef vandaan haalde als 17-jarige weet ik niet, maar ik zei dat ik 
verslaggever was van de Larense Courant ‘De Bel’. Zo kwam ik helemaal 
naar voren. Toen kwam Chamberlain aan met dat briefje ‘peace for our 
lifetime’. Dat was natuurlijk uitstel van executie. Hitler wilde de hele wereld 
veroveren. 
 
Bernadette Olbers, vijfde echtgenote: 
Zijn hele puberteit is dat een gespreksonderwerp geweest: de dreiging wat er 
met de joden in Europa zou gebeuren.  
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Oorlog  
 
Veluws landschap vanuit de auto, we rijden over de brug over het Apeldoorns 
kanaal. Even later zien we op archiefbeelden uit de oorlog een vernietigde 
brug over datzelfde kanaal. 
 
Voice-over David: 
In 1940 studeert Eddy aan de textielschool in Enschede. Hij vertelde mij dat 
hij meteen na de inval van de Duitsers met de fiets van Enschede naar Laren 
is gereden. Onderweg passeren ze meerdere Duitse soldaten. De IJssel 
varen ze over in een roeibootje. 
 
Eddy in audio-interview:  
Aan de oever zagen we Nederlandse soldaten met takken op hun hoofd ter 
camouflage. We hebben nog tegen de commandant gezegd dat ze veel te 
duidelijk zichtbaar waren. 
 
Voice-over David: 
Bij het kanaal Apeldoorn-Dieren gaan ze als laatsten over de brug, die 
dezelfde dag wordt opgeblazen.Tijdens de Meidagen is Eddy bij de 
luchtbeschermingsdienst. 
 
Eddy in audio-interview:  
We moesten mensen aanhouden en vragen of ze “Scheveningen” konden 
zeggen. Als mensen Sjeeveningen zeiden waren ze fout. Dan waren het 
Duitsers en moesten we ze in de boeien slaan. Het was erg knullig. Twee 
dagen later was heel Nederland bezet.  
 
Zeilboten op de Loosdrechtse plassen. Een terras met dagjesmensen. 
Daarna de Loosdrechtse plassen anno 1940. 
 
Eddy in audio-interview:  
Het was een onbezorgde tijd, 1941. Het klinkt paradoxaal, maar het was zo, 
voor mij. Op een zondag, 22 juni meen ik, was Duitsland Rusland 
binnengevallen. Ik had allerlei vrienden en vriendinnen uitgenodigd om te 
gaan zeilen. We waren in een laaiende stemming. Er was ook een 
geëmigreerde Rus bij met een balalaika. We zongen Russische liederen. We 
waren totaal uitgelaten- nu is de oorlog snel voorbij. Een land als Rusland kan 
nooit overwonnen worden, dachten we. 
 
Beelden van een verweerde loods op Zeeburg, Amsterdam. Dan 
archiefbeelden van joden die ontluisd worden. 
 
Eddy, in audio-interview:  
Kort daarna moesten alle Larense joden hun huis uit van de Duitsers, naar 
Amsterdam. Eerst werden we ontluisd, in Zeeburg. Dat was puur pesterij want 
niemand had luis. 
 
 
 



 35 

Oorlog – onderduik 
 
Het voormalige gebouw van de Sicherheitsdienst in de Gerrit van der Veen 
straat (vroeger Euterpestraat). Voor de oorlog was het een school, nu weer. 
Het is speelkwartier. Ik loop vanaf het schoolplein naar een huis tegenover de 
school. 
Voice-over David: 
Tegenover het gebouw van de Duitse geheime politie SD woonde Eddy met 
een vals paspoort en zonder Davidster, die toen verplicht gedragen moest 
worden. Hij zat in het hol van de leeuw.  
 
Beelden van SD’er in uniform, zittend in een Nederlandse huiskamer, 1943. 
 
Eddy in audio-interview:  
Onder het huis dat ik huurde woonde een SD’er. Ik had geslachtelijke 
gemeenschap met niet-joodse meisjes en vrouwen, wat niet mocht. Ik kwam 
bij allerlei gelegenheden waar borden stonden ‘Voor Joden verboden’, in de 
bioscoop, bars.  
 
In beeld komt het persoonsbewijs van Eddy, schuilnaam: Leo Traksel. We 
zien Eddy’s pasfoto. Daarna een collage van portretten van de jonge Eddy. 
 
Geerteke Verkade, derde echtgenote: 
Hij zag er totaal niet joods uit. 
 
Toos Heuwekemeijer, vierde echtgenote: 
Zeer joods, dat zag je meteen. 
 
Tienti Adriani, eerste echtgenote: 
Blond, lang. Een Ariër, bij wijze van spreken. 
 
Bernadette Olbers, vijfde echtgenote: 
En die joodse neus. 
 
Eddy in audio-interview:  
Die was toen nog niet zo geprononceerd als nu. Ik heb ook godzijdank nooit 
persoonsbewijs-contrôle gehad. Ik ben zelfs nog een keer gaan winkelen met 
de Duitse vrouw van die SD’er waar ik woonde. Die zag toen joodse 
kindertjes met een ster op, in de Bijenkorf. En die zei toen: ‘die kinderen 
moeten er eigenlijk niet onder lijden’. 
Kort daarna werd ik getipt dat we verraden waren, ik ben meteen vertrokken.  
 
Billie Holiday zingt I didn’t know what time it was. Uitzicht door het autoraam 
van de Citroen: de heuvels van Noord-Limburg. 
 
Eddy in audio-interview:  
Bleek later dat 20 minuten nadat ik weg was gegaan, de Sicherheitsdienst 
een inval had gedaan. Ik ben naar Limburg gereisd. Ben ik gaan zwemmen in 
een zwembad waar ook twee marechaussees waren. En die hadden hun 
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revolver in de kleedkamer laten liggen. Die zag ik daar liggen. En die heb ik 
meegenomen. En toen ben ik naar Tienti gegaan. 
 
Archiefbeelden van duikende en reddingzwemmende vrouwen in de jaren 
dertig.  
 
Tienti Adriani, eerste echtgenote (in 2003):  
Op mijn 12de haalde ik mijn diploma mensenredden bij de zwemvereniging 
Haarlem. Ik wilde een leven redden. Maar er verdronk nooit iemand. Op een 
dag in 1942 kwam Eddy naar me toe en zei: je moet me redden, want we 
worden allemaal vermoord door de Moffen. Toen dacht ik: eindelijk! Ik kan 
iemand redden! Ik heb hem drie jaar verstopt.  
 
We rijden over B-weggetjes rond het Veluwse Gortel, passeren oude 
boerderijen. Daarna verschillende bewaard gebleven foto’s van Eddy 
poserend met de mensen die hem hielpen onderduiken. 
 
Bas de Jongh, oudste zoon:  
Hij heeft me na de oorlog een keer meegenomen naar de boerderij in Gortel 
waar hij zat ondergedoken, bij de familie van Norel.  
Appie van Norel:  
Het was precies dezelfde schuur. 
Bas de Jongh, oudste zoon:  
Hij had in de oorlog nog een schuilnaam: Peijnenburg. Toen hij na de oorlog 
de Van Norels begroette zei hij ‘Eddy de Jongh’. Waarop ze zeiden [in 
Gelders accent] Nee, u bent niet de Jongh, u bent Peijn-burg.  
Appie van Norel:  
Peijn-burg, wij wisten niet eens dat hij jood was. 
Tienti Adriani, eerste echtgenote: 
We hebben het geweldig gehad in de onderduik want er was geen drank. 
Eddy is een engel zonder drank en een beest met drank. 
 
Terug in Laren, dreigende muziek van Ligeti. Archiefbeelden van het Hoeflo, 
waar Eddy aan het einde van de oorlog ondergedoken zat.  
 
Tienti Adriani, eerste echtgenote: 
Toen we in Laren bij mijn moeder ondergedoken zaten kwamen er op een 
dag om half zes ‘s morgens vier SS’ers aangereden. Eddy rende snel naar 
boven en wilde ontvluchten via het dak. Hij kijkt recht het smoelwerk van die 
SS’er aan, die zei: “aah daar hebben we de eerste jood.” Eddy kwam terug, 
heb ik hem in een kast gestopt. 
Eddy in audio-interview:  
Met bajonetten staken ze door de kieren om te kijken of er iemand inzat. En 
blaffende honden, constant. 
Bas de Jongh, oudste zoon:  
Een SS’er richtte zijn pistool op de buik van mijn moeder, die was 
hoogzwanger, daar zat ik dus in. Maar ze heeft gepraat als Brugman en ze 
zijn weggegaan. 
Tienti Adriani, eerste echtgenote: 
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Dat jullie allemaal bestaan, dat is omdat ík hem heb kunnen redden. Anders 
was jíj er niet geweest. David: Dus ik moet u heel dankbaar zijn? Tienti: Nee, 
God, dat die ons 3 jaar bewaard heeft. Mensen vlak in onze omgeving 
werden gepakt, doorgestuurd en vergast, wij niet. 
 
Ik loop over het schoolplein van Eddy’s lagere school, de Gooise school. 
Archiefbeelden van het plein in de jaren veertig, kinderen spelen met hoepels 
en knikkers.  
Voice-over David: 
Mijn vader is op een bepaald moment toch gearresteerd. Hij heeft nooit 
verteld waar en hoe. Wel vertelde hij dat hij hier in dit gebouw, nota bene  
naast zijn lagere school, werd opgesloten. Hier zat in de oorlog het hoofd van 
de Duitse geheime politie. Medium close van een raam op twee hoog.  
 
Bas de Jongh, oudste zoon: Hij zag tijdens zijn verhoor dat er een raam 
openstond.  
 
Frank de Jongh, tweede zoon: Toen is hij naar buiten gesprongen.  
 
Joyce de Jongh, oudste dochter: Het was speelkwartier. Ze konden hem niet 
neermaaien. 
 
Sem de Jongh, vierde zoon: Het was puur toeval, zonder die spelende 
kinderen had hij niet kunnen springen. 
 
Nike de Jongh, jongste dochter: Dat verhaal heeft hij vaak verteld.  
 
Voice-over David, terwijl we langzaam wegrijden van het schoolplein: 
En nog wel meer van die James Bond-achtige verhalen. Over de vermoorde 
familieleden en vrienden had hij het zelden. Over zijn pijn en verdriet nooit. 
 
 
Een nieuw leven 
 
De Amerikaanse zangeres Mildred Bailey zingt Thanks for the memory. We 
zien een krantenbericht uit 1945, waarin postuum het huwelijk van Eddy met 
Tienti Adriani werd bekendgemaakt, evenals de geboorte van Eddy’s eerste 
zoon Bas in 1944. We zien het huis aan de Torenlaan in Laren. Nu is ook de 
naam van de villa te zien: “Phoenix”. 
 
Bas de Jongh, oudste zoon: 
Na de oorlog keerde Eddy terug naar huis. Hij heeft nog heel lang hoop 
gehad dat zijn ouders de kampen hadden overleefd.  
 
We zien portretten van Eddy’s ouders en andere vermoorde familieleden. 
Eddy in audio-interview:  
Ik heb na de oorlog gegevens gekregen erover. Maar die heb ik naast me 
neergelegd. Ik geloofde niet dat die data juist waren. 
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Bij het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag ga ik op zoek naar de gegevens 
van de moord op mijn grootouders. Op de zogenaamde Joodse Raad-kaarten 
vindt ik allerlei nieuwe details die mijn vader me nooit heeft verteld, zoals de 
naam van het kamp waar mijn grootmoeder werd vergast: Auschwitz-
Birkenau.  
 
Bas de Jongh, oudste zoon: 
Ondertussen had hij dus een nieuw gezin in hetzelfde huis gesticht. Daar heb 
ik in mijn eerste jaren gewoond. Het huis heet “De Phoenix”, je weet wel- uit 
de as herrezen. 
 
Ik loop door de villa. Als schimmen verschijnen foto’s van de vermoorde 
families De Jongh en Citroen. Voice-over David:  
Hoe moet mijn vader zich hier in 1945 gevoeld hebben? Uit de as herrezen? 
24 jaar oud, bijna een jongen nog, maar wel vader. Door het oog van de naald 
gekropen. Zonder vader of moeder. Opa en oma De Jongh waren ook 
vermoord. En oma Citroen. Alleen zijn neef en naamgenoot overleefde de 
oorlog. 
 
Op een foto uit 1945 zien we beide Eddy’s gearmd, allebei gekke bekken 
trekkend.  
 
Neef Eddy:  
Wij hadden dus iets vreselijks meegemaakt, maar als je ons bezig zag zou je 
dat niet zo gauw vermoeden. Geen van ons beiden had ook maar de minste 
neiging zich de rol van slachtoffer aan te meten. Eddy had al snel een voor 
mij nogal spectaculaire ambiance geschapen, een microkosmos vol feest, 
frivoliteit en avontuur, waarbij de net afgelopen oorlog uit zijn geest, naar een 
heel ver oord leek te zijn verbannen. 
 
We horen Glenn Miller’s versie van Stardust. Archiefbeelden van 
bevrijdingsfeesten in het Gooi: veel vlaggen, flessen, lachende mensen. 
Muziek van Count Basie: Jumpin’ at the woodside. 
 
Tienti Adriani, eerste echtgenote:  
Zal ik jou eens uitleggen wat bevrijdingsfeesten zijn? Dat is dat iedereen met 
iedereen vrijt onder invloed van alcohol. Het woord trouw gold niet. Je werd 
soms wakker naast iemand die je niet kende. Ik werd een keer wakker naast 
een Canadese generaal. Maar het vervelende met Eddy was dat die 
bevrijdingsfeesten niet meer ophielden. Toen ik op een gegeven moment 
vroeg of hij niet meer met andere vrouwen naar bed wilde gaan, zei hij: “en jij 
dan met die generaal?”.  
 
Collage van foto’s van Eddy met zijn jonge kinderen Bas, Frank en Joyce. 
Voice-over David: 
In die jaren worden nog twee kinderen geboren: Joyce en Frank, mijn oudste 
halfzusje en mijn jongste halfbroer. 
 
Joyce de Jongh, oudste dochter: 
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Veel luiers zal hij niet omgedaan hebben. Volgens mijn moeder bleef hij de 
bloemetjes buiten zetten. 
  
Tienti Adriani, eerste echtgenote:  
Hij kwam geslachtziek thuis. Toen heb ik scheiding aangevraagd. David: Wat 
vond hij daarvan? Tienti: Heel erg, lees maar in die brief. David: Kunt u hem 
voorlezen? 
 
Tienti leest voor, we zien de letters van de brief, het priegelige handschrift van 
mijn vader: 
“Megiève, 2 januari 1949. Lief vrouwtje. Ik schrijf hier vanuit mijn bed. Om half 
3 ‘s morgens. Deze reis heeft in elk geval dit bereikt dat ik plotseling heel 
zware gewetenswroeging heb. ‘s Nachts slaap ik bijna niet. Ik ben tot de 
ontdekking gekomen dat de schuld 100% bij mij ligt. Ik besef dat het nu te laat 
is. Maar één ding wil ik je in elk geval smeken. Dat je mij al mijn zonden en 
tekortkomingen in ons huwelijk wil vergeven.” 
  
Oudste zoon Bas leest lachend verder uit de brief:  
Fantastisch, hoe melodramatisch hij dit opschrijft: “Dit is een brief welke direct 
uit mijn hart komt. Ik besef nu eindelijk ook, nu het te laat is, dat er maar één 
vrouw in mijn leven is en ooit zal zijn, en dat ben jij”.  
Neef Eddy:  
Mégiève? Toen was ik met hem mee! Skiën. Er zat een vrouw achter hem 
aan in het hotel. Hij deed alsof hij het verschrikkelijk vond. Maar ‘s avonds lag 
ze bij hem op de kamer. 
Tienti Adriani, eerste echtgenote:  
Je ziet in die brief dat hij van mij houdt en niet van al die vrouwen. 
Tweede zoon Frank, leest verder uit de brief: 
“Een andere vrouw vinden doe ik toch niet. Ze mogen dan gek op mij zijn, op 
hen ben ik het niet, of het is maar van korte duur.“ Frank kijkt ironisch de 
camera in. 
 
Collage van portretten met het aantrekkelijke gezicht van mijn vader in de 
jaren vijftig. Gevolgd door een collage van zijn foto’s met vrouwelijk schoon. 
Filmster/ zangeres Dorothy Lamour zingt It had to be you. 
 
Wim Koesen, schrijver en vriend: 
Eddy was betoverend voor vrouwen. Moederliefde hadden ze voor hem.  
Ze wilden hem vertroetelen, beschermen en inpakken.  
 
Eddy van Opzeeland, journalist/ vriend: 
Hij vond vrouwen heel gauw erg mooi. En zei dat ook snel. En hij wilde het 
met zijn foto’s vastleggen. Hij heeft een keer midden op de Dam een PTT-
tentje neergezet is vanuit die tent de hele dag vrouwenbenen gaan 
fotograferen. 
 
Wim Koesen, schrijver en vriend: 
Meestal namen de vrouwen het initiatief.  
 
Wiepje Reuchlin, minnares: 
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Hij was altijd op de versiertoer. En ik vond het leuk om al die verhalen te 
horen. 
 
Eddy in audio-interview:  
Ik was niet een typische versierder, wat mij wel wordt toegeschreven.  
 
Tjitske Dijkstra, minnares: 
Die avond versierde hij me in een établissement op de Lage Vuursche. David: 
Wilde hij toen al een relatie? Tjitske: Dat wilde hij met iedereen.  
 
Igor Cornelissen, journalist/ vriend: 
Hij was niet zo’n jager. Hij liep een beetje half wereldvreemd, wazig rond. En 
de vrouwen stortten zich als sprinkhanen op hem, dat vond hij prima.  
 
Vriendin Wiepje Reuchlin: 
Hier in huis had hij een donkere kamer om foto’s te ontwikkelen. Ik had altijd 
veel aanloop, partijtjes enzo. Dan kwam hij naar beneden en vroeg of ik hem 
even wilde helpen. Ik dacht: Oh, daar gaan we weer! Dat was gewoon: zullen 
we even gauw een wip maken. Hadden we reuze lol. Vooral dat je wist dat 
beneden een kamer vol mensen zat die niet wisten dat je het aan het doen 
was. 
 
Bas de Jongh, oudste zoon: 
En hij was ook grenzeloos in seksualiteit, hij zei een keer, toen was ik 16, 
zullen we naar Frankrijk, gaan we op vrouwenjacht. Dat je dat tegen je zoon 
zegt. Ik moest er niet aan denken. Of op een terrasje cijfers geven aan 
voorbijlopende vrouwen. 
 
Joyce de Jongh, oudste dochter: 
Toen ik vertelde dat ik met kleren aan vrijde, noemde hij dat ‘onethisch’. 
 
Igor Cornelissen, journalist/ vriend: 
Ik denk dat vrouwen heel belangrijk voor hem waren. Hij kwam ze tegen en 
dan brandde er vaak vuur. En Eddy speelde graag met vuur.  
 
Fenna van der Burg, vriendin:  
Het was opmerkelijk hoe onbevangen hij met vrouwen in zee ging. Hij stortte 
zich daar steeds in. Omdat hij steeds dacht dat het zou lukken. Hij was niet 
iemand die rekent, voordeel en nadeel tegen mekaar afzet. 
 
Tom Pauka, journalist: 
Wat vrouwen in hem zagen was ook de belofte van wat hij had kunnen zijn als 
hij vrij zou zijn. Maar het is nooit tot een echte bevrijding gekomen.  
 
 
Tweede huwelijk en faillisement 
 
Een jeep uit 1946 rijdt door het centrum van Amsterdam. Vervolgens zien we 
huwelijksfoto’s van Eddy en Andrea Domburg. Daarna portretten van Andrea, 
gemaakt door Eddy. 
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Rijk de Gooijer, acteur: 
Andrea was de prima donna van de Nederlandse Toneelwereld. Ze waren 
smoorverliefd, hij vooral op haar. Hij aanbad haar. Ze gingen met een 
afgehuurde tram naar het stadhuis.  
 
Tienti Adriani, eerste echtgenote:  
Andrea Domburg is heel gemeen geweest, want ze zei: ik wou niet de man 
maar het geld. 
 
Rijk de Gooijer, acteur, ooit getrouwd met Andrea’s zus: 
Dat kan ik wel beamen. Het was een diva, een hoogst onaangenaam wijf. 
Maar ze liet de drank en spijzen rijkelijk vloeien. Het was altijd feest in hun 
huis in Amsterdam. Op kosten natuurlijk van Eddy.  
 
We zien de Kever door een zonovergoten Frans berglandschap rijden. 
 
Neef Eddy: 
In 1945 was Eddy een rijk man. Hij had de zaak van zijn vader op de 
Nieuwezijdsvoorburgwal gekregen. En reisde door heel Europa om in te 
kopen en te verkopen. 
 
Eddy in audio-interview:  
Dat ging in het begin heel goed, ik kon alle textiel kwijt. Tafellakens, servetten, 
handdoeken, badhanddoeken. 
 
Neef Eddy: 
Hij had geen enkele interesse en geen enkele ‘feeling’ voor de handel. Ik 
denk dat hij het voor zijn vader deed. 
 
Rijk de Gooijer, acteur: 
Ik reed wel met hem mee. Dan belde hij aan bij boeren om te vragen of ze 
lakens nodig hadden. “Nee, we hebben niks nodig.” Hup, Eddy weer in de 
auto, en dan zei hij: Rijk, volgens mij moeten we maar eens gaan eten. Hij 
wist overal in de buurt het beste restaurant en hotel. Als er een rood vogeltje 
bij stond in de Michelin-gids, dan ging Eddy erheen.  
 
Neef Eddy: 
Hij heeft het toch nog tot 1952 uitgehouden, toen was-ie failliet.  
 
Eddy in audio-interview:  
Aan de ene kant was ik opgelucht, omdat die zaak mij helemaal niet lag, en 
aan de andere kant had ik er de pest in. 
 
Eddy van Opzeeland, journalist/ vriend: 
Ik zag hem een keer toen hij borden stond af te wassen in café de Zilveren 
Spiegel in Amsterdam op het Thorbeckeplein. Van rijk naar straatarm was 
het. Maar dat merkte je niet aan zijn humeur.  
 
Igor Cornelissen, journalist/ vriend: 
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Hij had allerhande baantjes. Hij was tolk in het Canadese leger, boekhouder, 
drummer, tennisleraar en chauffeur van een tamelijk rijke freule. Ik proefde 
alweer iets erotisch toen hij het zei. Hij heeft ook een boek uit het Engels 
vertaald, maar kwam erachter dat het al vertaald was. Dat was wel weer 
Eddy-achtig. Dan kun je zeggen: de schuld van de uitgever, maar ik vond het 
bij Eddy passen.  
 
 
De fotografie 
 
Een Traction Avant rijdt door het hooggelegen deel van de stad Napels. De 
baai en de Vesuvius op de achtergrond. Gevolgd door foto’s van en met Kryn 
Taconis. 
 
Eddy van Opzeeland, journalist/ vriend: 
Hij was een keer met zijn vriend Kryn Taconis naar Napels gegaan. Kryn was 
de enige Nederlandse fotograaf bij fotobureau Magnum. Die vroeg daar aan 
schaarsgeklede dames om te poseren. Dat vond Eddy wel een leuk vak. 
 
Eddy in audio-interview: 
Tijdens die reis ontstond het idee fotograaf te worden.  
 
Neef Eddy: 
Op een gegeven moment was hij fotograaf. Volkomen ‘out of the blue’ voor 
mij. 
 
We zien portretten van de kinderen van Wiepje Reuchlin gemaakt door Eddy 
in zijn eerste jaar als fotograaf. Ze staan er scheel op. Of onscherp. 
 
Vriendin Wiepje Reuchlin: 
Het leek in het begin nergens naar. Hij maakte foto’s van mijn kinderen waar 
ze scheel op stonden. David: Hoe kwam dat? Wiepje: Hij kón het niet. Hij ging 
naar alle fotografen in Amsterdam, stelde constant vragen.  
 
Peter Paul Huf, de zoon van Paul Huf:  
Hij vroeg mijn vader de oren van het lijf. Vooral over de techniek. 
 
Vriendin Wiepje Reuchlin: 
Ze gaven maar antwoord om van hem af te zijn. Ze vonden het een hopeloos 
geval. We hebben ons dood gelachen erom. David: Eddy ook? Wiepje: Ja, 
zelf moest hij er ook om lachen. 
 
Eddy in audio-interview:  
Langzamerhand kreeg ik er kijk op. David: Wat voor kijk? Eddy: Dat ik 
doorhad hoe je moest fotograferen. David: Hoe moest het dan? Eddy: Dat kan 
ik je niet zeggen, weet ik veel.  
 
Neef Eddy, kijkend naar Eddy’s Macedonische landschappen en portretten: 
Hij bleek toch kijk op compositie te hebben- moet je zien. Hij is onderschat als 
kunstenaar, misschien wel door die late start. 
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Eugenie Drabbe, buurmeisje Laren/ vriendin: 
Hij was sterk visueel ontwikkeld. Met die Larense schilderswereld was hij 
opgegroeid. Van jongs af aan heeft-ie leren kijken, leren luisteren. Het was 
‘God sent’. 
 
Sacha de Boer, nieuwslezeres/ fotografe: 
Ik denk toch dat het bij hem heel intuïtief ging allemaal. Toen ik zelf begon 
met fotograferen ben ik een keer naar jouw vader gegaan in Schardam. Ik liet 
hem mijn foto’s zien. Er was één foto die hij geweldig vond: een parapluwinkel 
in de Leidsestraat, waarvoor mensen met paraplu’s stonden. Dat was de 
enige foto die ik helemaal spontaan op mijn gevoel had gemaakt, ik zeg altijd: 
in mijn hoofd ging een lampje branden. Sindsdien denk ik daar altijd aan. 
 
Bas de Jongh, oudste zoon: 
Hij had een constante alertheid. Hij zei wel eens: er kan ineens een kraai op 
de rug van een koe zitten, hou je ogen goed open, zodat je dat meteen 
waarneemt. En dan maak je die ándere foto, waarnaar je zoekt. 
 
Foto’s van een Formule 1 racecircuit in 1962.  
 
Frank de Jongh, tweede zoon: 
Bij het WK Formule 1 van 1962 was het de fotografen verboden om bij de 
finish te staan. Maar Eddy had zich ‘s ochtends in een duin ingegraven en 
maakte de enige finishfoto, toen Graham Hill won. Die foto stond een paar 
dagen later over twee pagina’s in de Paris Match. 
 
Na de messcherpe foto van Graham Hill in zijn raceauto, afgedrukt in ‘Paris 
Match’ zien we opnieuw de kinderen van Wiepje. Nu zijn het vrolijke, scherpe, 
wél gelukte portretten. 
 
Polygoonbeelden van de aankomst van Audrey Hepburn op Schiphol, 1955. 
Hoog in een lantaarnpaal hangt een fotograaf- Eddy. Dan de foto die hij nam: 
Hepburn omringd door dertig fotografen, langzaam zoomen we in op Audrey.  
Voice-over Eddy [tekst uit kranteninterview Noordhollands Dagblad, 1985]: 
Toen Audrey Hepburn in 1955 op Schiphol aankwam stond de hele 
Nederlandse pers om haar heen. Ik klom in een lantaarnpaal en riep “Hey 
Audrey”. Zij keek en ik nam de foto.  
 
Wim Koesen, journalist/ vriend: 
Hij ging altijd op een andere plek staan dan zijn collega’s. Dat leverde 
prachtige foto’s op die enerzijds het verhaal ondersteunden. Maar ook in 
zichzelf waarde hadden. 
 
Opnieuw een serie kinderportretten, van de zoons van vriendin Toby Vos, nu 
haarscherp, ondeugende ogen, recht in de lens kijkend. 
 
Toby Vos,vriendin: 
Hij maakte mijn kinderen zo levendig. Zo gedetallieerd dat je zelfs zag hoe dik 
het haar was. Het waren tintelende foto’s. Foto’s die pret uitstraalden. 
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Het avontuur 
 
[Zie de voorbeeldscène op bladzijde 16]  
 
Derde huwelijk 
 
Eddy’s foto van een naakte jonge vrouw zittend op een rotspartij aan de 
Middelandse zee. De golven spatten op. 
 
Geerteke Verkade, derde echtgenote: 
Toen ik hem leerde kennen nam hij me voortdurend mee op vakantie. Had hij 
bijvoorbeeld een fotoreportage gemaakt in Amsterdam en 375 gulden 
verdiend, dan gingen we daar zeven weken van weg. Aten we alleen maar 
brood met tomaten, komkommer. En onderweg fotografeerde hij alles, 
Moslim-vrouwen in Macedonië, kappers die op straat werkten, veerboten 
langs de Kroatische kust. 
 
Na Eddy’s foto’s van genoemde plekken zien we een serie portretten van 
Geerteke rond 1955. 
  
David vraagt aan Geerteke:  
Wat was Eddy voor iemand, hij had twee huwelijken achter de rug…Geerteke: 
Toen had hij al twee huwelijken achter de rug? D: Dus u bent getrouwd 
zonder…Geerteke: Ja, dat wist ik helemaal niet.  
 
Vriendin Wiepje Reuchlin: 
Geerteke was vreselijk verliefd op jouw vader. En hij ging toch vreemd. Ze is 
niet gelukkig geweest met hem. 
 
Geerteke Verkade, derde echtgenote: 
Toen ik erachter kwam heb ik een auto gehuurd, al mijn spullen erin gedaan 
ik heb hem nooit meer gezien.  
 
Tom Pauka, journalist: 
Ik denk dat het te maken had met een mate van intimiteit, die bij Eddy moeilijk 
te bereiken was. Toen Geerteke hem verliet, voor een andere man, die die 
diepte wél in zich had, begreep Eddy daar geen bal van. Ik begreep het heel 
goed. Na Geerteke had hij een hysterische vriendin. Daar kon hij geweldig 
mee neuken, maar verder had hij niets met haar. Intimiteit was onmogelijk, 
misschien was nabijheid bedreigend voor hem.  
 
 
Delirium 
 
Een collage van zelfportretten door Eddy gemaakt rond 1960. Diverse 
gezichtsuitdrukkingen, van boos tot schaterlachend. Daarna slow-motion 
beelden van de St. Jozefkliniek in Apeldoorn. 
 
Voice-over David:  
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Begin jaren zestig, hij was inmiddels veertig, kwam Eddy terecht in wat men 
toen een zenuwinzinking noemde. Aangezwengeld door grote hoeveelheden 
alcohol.  
 
Neef Eddy: 
Hij belde me een keer dat ik moest komen. Hij had een fles wijn aan zijn 
mond en kon nauwelijks staan. Die fles wijn vloog tegen de muur. Ik zie nog 
de rode stralen langs het behang lopen. Pandemonium. Ik heb zijn huisarts 
gebeld en die zei: ik kom niet meer naar die man. Langzamerhand drong het 
wel tot mij door dat dit weinig te maken had met dat hij wijn zo lekker vond. Dit 
waren manifestaties van wanhoop. Dat is evident.  
 
Tienti Adriani, eerste echtgenote:  
In die tijd hadden we weer prima contact. Eddy logeerde hier een keer in dit 
kamertje. Daar maakte ik flessen lavendelparfum. Toen stond hij de volgende 
morgen lallend in de keuken: “ik heb al je alcohol opgedronken” Ik zei: “oh gut 
dan ga je dood, dat is om lavendel te maken.” Direct de dokter gebeld. Die 
heeft hem laten opnemen in de Sint Jozefkliniek. 
 
We zien foto’s met door spiegels vervormde hoofden, daarna een voetganger 
die door een lange sluitertijd wazige strepen vormt; foto’s uit een reportage 
die Eddy zelf in 1958 maakte over alcoholmisbruik. Afgewisseld met 
flashbacks naar eerdere scènes, waaronder de SD’er in Amsterdam, foto’s 
van zijn ouders, het revolver. Zachtjes horen we de vervreemdende klanken 
van het Poème Electronique van Varèse. Dan een foto die Eddy in Londen 
nam, van een eenzame man, uitkijkend over de Thames. Daaroverheen de 
voice-over van Eddy geïnterviewd over zijn delirium in de Apeldoornse 
courant (zie bibliografie). 
Het was alsof een onweer vlak tegen mijn oren tekeer ging. Ik dacht: mijn 
oorvliezen scheuren. In een andere kamer kraste iemand met zijn nagel. Die 
nagel begon te gillen en te krijsen als een zaag. Ik lag helemaal alleen, vol 
zelfbeklag en binnen in me wist ik heel zeker: hier kom ik nooit meer uit, dit 
blijft eeuwig. Dat was de grootste angst: er niet meer uit kunnen, liggen te 
verrekken in mijn eigen eenzaamheid.  
 
Toos Heuwekemeijer, vierde echtgenote: 
Ik kende hem amper twee maanden, kwam hij in een inrichting terecht.  
 
Voice-over Eddy [brief aan Toos, 1965]: 
Lieve Toosje. Dit moest eens komen na 20 jaren van spanning + de oorlog 
enz. Beter dat het nu is gekomen dan over 10 jaar bijv. Ga maar fijn roeien bij 
“De hoop”. Dit zal je goed doen. Dag liefje, Eddy. 
 
Toos Heuwekemeijer, vierde echtgenote: 
Mijn ouders vonden het vòòr dat delirium al helemaal niks dat ik met een 
twintig jaar oudere man omging, die al drie huwelijken achter de rug had.  
 
Voice-over Eddy [brief aan Toos, 1965]: 
Jouw gedachten en doen en laten wijst toch wel op ‘n zeer ambivalente 
houding tegenover mij. Of jij echt zoveel van mij houdt betwijfel ik ten zeerste. 
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Als je van iemand houdt dan laat je hem toch niet barsten op ‘n zo critiek 
moment als ik vorige maand had en die uiteindelijk tot die acute psychose 
leidde. 
 
Toos Heuwekemeijer, vierde echtgenote: 
Hij kon geweldig op je schuldgevoel inwerken. Maar dat had ik toen nog niet 
zo door. Ik was een heel onzeker meisje. 
 
Voice-over Eddy [brief aan Toos, 1965]: 
Nu je in verwachting bent, ligt de zaak wat onze verhouding betreft toch wel 
heel anders dan voorheen. Jouw bezwaren zijn onjuist. Ik geloof dat je juist 
door het krijgen van een kind veel sterker zal kunnen zijn. Bovendien ben ik 
bereid om als ik weer beter ben, alles voor jou en het kind te doen. Ik help je 
er wel doorheen. Ik meen het oprecht. Ik hou van je Toosje en dat is het 
belangrijkste. Ik wil een volkomen nieuw leven beginnen en daar zal ik voor 
vechten.  
Dag, allerliefste Toosje; hou je moed! 
 
Ik stel een vraag aan Toos, mijn moeder: Maar ben ik het resultaat van die 
zwangerschap? Toos: Nee, want ik pleegde toch abortus. Ik zag het helemaal 
niet zitten met zo’n labiele man als vader. Maar het ging toch na een paar 
maanden beter met hem. Ik denk dat het fotograferen hem uit die inrichting 
heeft geholpen.  
 
Voice-over Eddy [brief aan Toos, 1965]: 
Gisterenmorgen zei ik tegen broeder der Fransiscanen, Lucas, dat ik me 
rotverveelde de hele dag en vroeg of ik voor mezelf wat foto’s mocht maken. 
Tot mijn grote verbazing vond hij dit goed. Ik ging direct en met enthousiasme 
op weg. Ik ging naar bijna alle afdelingen en knipte daar lustig om mij heen.  
 
Een moment van rust breekt aan met een serie foto’s van Eddy gemaakt in de 
St. Jozefkliniek; patiënten in verschillende gradaties van gekte, rondlopend in 
de tuin of zittend voor de televisie, broeders in witte jassen. Op de 
achtergrond de ballad If dreams come true van Billie Holiday. 
 
Voice-over Eddy [brief aan Toos, 1965]: 
Vanmiddag kwam broeder Lucas naar me toe en zei me dat het directorium 
mij de opdracht had gegeven om ‘n fotoreportage over de St. Jozefstichting te 
maken. Ik was in de wolken.   
Veel kusjes en nog veel meer, Eddy. 
 
Collage van portretten van mijn moeder door Eddy, 1966. Onderwijl een 
ballad van tenoorsaxofonist Ben Webster. 
 
Vriendin Wiepje Reuchlin: 
Dus dat werd het vierde huwelijk. Toos was helemaal dol op hem. Ze was 
smoorverliefd en blind voor zijn onbetrouwbaarheden. 
 
Voice-over Eddy in brief, 1965. 
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Ik kan me echt wel binden aan jou zonder frustraties of zoiets. Dit jaar heb ik 
toch wel bewezen, dat ik geen behoefte aan andere vrouwen had en heb. 
 
Toos Heuwekemeijer, vierde echtgenote: 
Ik geloofde hem inderdaad. En kort daarna was ik weer zwanger. Van jou. 
 
Een Renault 12 rijdt door de Biesboschstraat in Amsterdam. Dan Super 8 
opnamen van twee dartelende kleuters op het trottoir van die straat, gevolgd 
door dezelfde blonde jongetjes in het schilderachtige dorpje Sospel in 
Zuidfrankrijk: mijn broer en ik, spelend bij een fontein. Billie Holiday zingt They 
Can't Take That Away From Me. 
 
 
De gevaren-zoeker 
 
Achter mijn bureau bekijk ik op mijn beeldscherm de duizenden hoofden die 
Eddy fotografeerde. 
 
Voice-over David: 
Na 1965 zijn het vooral portretten. Zelden fotografeerde Eddy nog mensen in 
actie. Waar was het vuur, waar was de avontuurlijke reportage-fotograaf 
gebleven?  
 
De Renault 12 rijdt door de regen over de Noorderbrug in Rotterdam. We 
horen een blues van Duke Ellington met veel dissonanten. 
 
Frits Barend, oud-sportjournalist Vrij Nederland:  
Ik ben nog wel met hem op stap geweest. Maar er ging altijd veel mis. Voor 
een van de eerste artikelen die ik met Henk en Eddy maakte moesten we een 
bokskampioen in Rotterdam spreken. Die man had mij drie kwartier gegeven. 
Kwam Eddy met zijn loodzware statief binnenzeulen. Hij zei dat het licht niet 
goed was. Dat ging van mijn tijd af. Het gordijn moest open en viel naar 
beneden. Er ging altijd…vrij veel mis.  
 
Boodschap uit 1971 op het antwoordapparaat van Eddy: 
Meneer de Jongh met Henri Knap. U bent er niet. Wij hadden om half elf 
afgesproken en dat heb ik wel tien maal gezegd. Einde. 
 
Max van Weezel, journalist: 
Hij is ook de enige fotograaf die zijn reportage moest afzeggen omdat hij last 
had van hooimijt in zijn Hasselblad. Hooitmijt is een klein beestje. Dat kroop 
door zijn toestel, dat krioelde op de lens.  
 
Igor Cornelissen, journalist en vriend:  
Het leek soms alsof hij het opzocht. Alsof hij er behagen in schepte om een 
probleem te veroorzaken. David: Ben je wel eens kwaad geworden? Igor: Een 
keer, na mijn interview met historicus Jaap Meijer, de vader van Ischa. Eddy 
zou na mijn gesprek met Meijer een portret maken. Ik had hem geïnstrueerd: 
kom om elf uur. Bij Jaap Meijer is elf uur niet tien voor elf en nog veel minder 
tien óver elf. Ik had ook nog tegen Eddy gezegd: als ze thee aanbieden, neem 
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je thee, bieden ze koffie aan neem dan koffie. Enfin, de eerste keer liep 
helemaal mis vanwege de file. Jaap Meijer belde me: “Wat voor 
schoorsteenveger heb je nou op me afgestuurd? Eerst komt-ie een uur te 
laat. Ik bied hem koffie aan, wil hij niet, ook geen thee, hij wilde frisdrank, ook 
nog van een speciaal merk. Zet-ie zijn statief neer, is het licht niet goed. Hij is 
weggegaan.” Om kort te gaan: Eddy is nog twee keer teruggegaan. Toen 
heeft Jaap Meijer gezegd: je komt er niet meer in.  
 
Frits Barend, oud-sportjournalist Vrij Nederland: 
Dat permanente vreemde half provocatieve gedrag. Bepaalde dingen zeg je 
niet. Eddy was een kleine Ali G. [Fragment van Ali G als Borat tegen Dick 
Cheney: “You have great dick?”] Grenzen overschrijden. 
 
De Renault 12 rijdt een file in. Collage van foto’s van snelwegen, gemaakt 
door Eddy in 1975. Met weinig auto’s in beeld. 
 
Gerard Mulder, redacteur Vrij Nederland:  
Ik maakte met een collega een reportage over de overvolle wegen in 
Nederland. Het was 1975 en de files begonnen steeds langer te worden. 
Eddy zou de foto’s erbij maken. Wat doet Eddy, die is ‘s morgens om 5 uur bij 
het knooppunt Hoevelaken op zo’n viaduct geklommen…  
 
Hans van den Boogaard, fotograaf Vrij Nederland: 
…heeft hij een foto gemaakt, daar zie je die wegen die allemaal bij elkaar 
komen. Met in het midden één piepklein Volkswagentje.  
 
Willem Diepraam, fotograaf Vrij Nederland: 
In het midden van dat verkeersplein sukkelde, moederziel alleen, een Deux 
Chevauxtje. 
 
Rinus Ferdinandusse, oud-hoofdredacteur Vrij Nederland: 
Zes versies? Ik ken wel twaalf versies van dat verhaal. In mijn versie belde hij 
‘s ochtends op dat er tot zijn spijt die morgen geen file stond. 
 
Bert Nienhuis, fotograaf Vrij Nederland: 
Hij was in een gigantische lichtmast geklommen, met gevaar voor eigen 
leven. Maar toen reed het verkeer de verkeerde kant op.  
 
Rinus Ferdinanduse, oud-hoofdredacteur Vrij Nederland: 
Die lege snelwegen ondersteunden niet echt Mulders verhaal over de 
ellenlange files. Toen hebben we op het allerlaatst een andere fotograaf 
moeten sturen. 
 
Igor Cornelissen, journalist en vriend:  
Waar je nooit achterkwam bij Eddy: was dit onhandigheid of zelfvernietiging? 
Het leek soms of er iets opzettelijks bijzat. Een soort masochisme. Een echte 
zielenkenner had dit er misschien wel uitgehaald.  
 
Henk Schaap, psychotherapeut Eddy:  
Masochisme? Nee, dat lijkt mij een te geconstrueerde redenering. 
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Paula Glerum, eindredactrice Vrij Nederland:  
De jongens op de redactie zeiden. Met die man werk ik niet meer.  
 
Frits Barend, oud-sportjournalist Vrij Nederland:  
Ik ging liever met Nienhuis op stap of Van den Boogaard.  
 
Rijdend over de Kloveniersburgwal in Amsterdam slaat de Renault 12 
rechtsaf bij de Raamgracht, nog steeds is daar de redactie van Vrij Nederland 
gevestigd. De auto blijft geparkeerd achter. De zware houten deur die ik 30 
jaar geleden ook openduwde, gaat open.  
 
Voice-over David:  
Hier op de redactie van Vrij Nederland ben ik vaak met Eddy’s foto’s naar 
binnengelopen.  [we zien de Renault 12 geparkeerd staan bij de gracht] Eddy 
wachtte altijd in de auto en liet mij de foto’s naar de redactie brengen, omdat 
hij de redactie niet meer onder ogen durfde te komen.  
 
Rinus Ferdinanduse, oud-hoofdredacteur Vrij Nederland: 
Dat wist ik, dat heeft hij me verteld. Op de redactie wilde hij nooit meer 
komen. Hij was ingehaald door andere fotografen die een veel visuelere krant 
wilden maken. Die kwamen zelf met foto-verhalen. Maar Eddy stelde zich 
afhankelijk op van de redacteur. Mijn gevoel is dat Eddy niet begreep dat de 
wereld voor hem open lag.  
 
Igor Cornelissen, journalist/ vriend: 
Ik kreeg later een conflict met een andere fotograaf. Die fotografeerde een 
half gezicht. De naam noem ik niet.  
 
Rinus Ferdinanduse, oud-hoofdredacteur Vrij Nederland: 
Willem Diepraam begon bijvoorbeeld een half hoofd te fotograferen. En hij 
kon formuleren waarom hij daarvoor koos.  
 
Igor Cornelissen, journalist/ vriend: 
Ik zei tegen Paula: die man wil ik niet meer, ik lever toch ook geen half artikel 
in? Eddy leverde koppen in met twee oren erop. Dat werd steeds minder 
normaal.  
 
Tom Pauka, journalist: 
Zijn portretten hadden iets koels. Ze gingen om de geportretteerden, niet om 
Eddy’s vingerafdruk te laten zien. 
 
Ursula den Tex, fotoredacteur Vrij Nederland: 
Ik zei tegen hem dat hij meer met zijn tijd moest meegaan en snellere film 
moest gebruiken. Dat hoorde hij aan, niet met de gedachte dat het een goede 
raadgeving was. 
 
Bernadette Olbers, vijfde echtgenote: 
Hij liet het niet merken, maar het heeft hem tot in het diepst van zijn ziel 
geraakt dat hij minder werk kreeg. Hij voelde een enorme miskenning.  
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Henk Schaap, psychotherapeut Eddy:  
Eddy is een hele tijd het gezicht van Vrij Nederland geweest. Een blad waar 
iedereen over sprak toen. Ontstaan als verzetskrant tegen de Duitsers. Hij 
vond het heerlijk om deel uit te maken van die gouden ploeg van 1960 tot 
1980. Bij al die dwarserikken zoals Igor Cornelissen en Martin van 
Amerongen. Daar voelde hij zich thuis. Oorlogsverslaggevers en journalisten 
waren helden. Hij vond het fantastisch daarbij te horen. 
 
Gerard Mulder, journalist Vrij Nederland: 
Bibeb wilde niet meer dat Eddy haar portretten verzorgde. Ze zei dat hij haar 
werk verpestte door met de geïnterviewden te praten. 
 
Igor Cornelissen, journalist/ vriend: 
Het begrip “interview: Bibeb, foto: Eddy de Jongh” was weg. Dat was voor 
Eddy een enorme klap.  
 
 
Laatste huwelijken 
 
Beelden vanuit de auto, rijdend over de Middenweg in de Beemster, naar de 
boerderij waar ik tot de scheiding van mijn ouders woonde. Zwart-wit foto’s 
van mijn broer en mij met ons lammetje, de koeien in de stal, de boomgaard.  
 
Voice-over David: 
Het huwelijk van mijn moeder en Eddy was op de klippen gelopen. Maar voor 
mij kwam het als een donderslag bij heldere hemel toen mijn moeder, in 
plaats van naar Eddy en de boerderij te rijden, ineens rechtsaf sloeg, op weg 
naar een nieuw huis. 
 
Toos Heuwekemeijer, vierde echtgenote: 
Had jij niets in de gaten? Het was heel erg die laatste jaren. Hij zat me echt te 
treiteren. Dan waren Sem en jij samen aan het dansen op onze gloednieuwe 
bank. En dat vond Eddy heel leuk, maar ik verschrikkelijk. Dan zei Eddy: 
“Nee, ga maar door jongens, lekker dansen.”  
 
Fragment uit Agenda 1974, voice-over Eddy: 
Als zij ergens pijn heeft dan klaagt ze hierover en troost ik haar. Bij haar is het 
omgekeerd, “wat ‘n lul ben je toch”, etc. 
 
Toos Heuwekemeijer, vierde echtgenote: 
Een lul? Ja, dat kan wel dat ik dat gezegd heb, maar hij liet alles in huis door 
mij opknappen. En ik had ook een baan. 
 
We zien Super 8 beelden, waarop Toos haar tong uitsteekt naar de camera. 
Daarna Toos, Sem en ik aan de ontbijttafel. 
 
Opname van Eddy’s bandrecorder: 
Toos: 
Ik vind toch echt wel dat jij ‘s ochtends een boterham kan smeren voor David! 
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Eddy, lachend:  
Dat kun je niet menen, iedere morgen smeer ik er vier! 
 
Eddy’s foto’s van Nederlandse aristocraten, uit een reportage voor het 
weekblad Revue. 
 
Eugenie Drabbe, buurmeisje Laren/ vriendin: 
Eddy had toch een gevoel dat hij bediend moest worden. Wij Larinezen 
vinden dat vanzelfsprekend. We zijn opgegroeid in mooie huizen, mooie 
tuinen, met mooie muziek en twee dienstbodes. 
 
Eddy in audio-interview:  
Het leven was totaal anders. Een spijker in de muur slaan dat deed men niet. 
Dan liet je de timmerman komen om een schilderij op te hangen. 
 
Toos Heuwekemeijer, vierde echtgenote: 
De WC schoonmaken of de kamer opruimen heeft-ie nooit gedaan. 
 
We zien een foto’s gemaakt door Eddy, van mijn broer en mij, spelend, etend, 
slapend. 
 
Joyce de Jongh, oudste dochter: 
Ik denk dat Eddy een man was voor een huishoudster. Hij had moederlijke 
verzorging nodig. 
 
Foto’s van Eddy’s laatste echtgenote Bernadette, in zijn boot op een meer in 
Friesland. Ze speelt blokfluit.  
 
Bernadette Olbers, vijfde echtgenote: 
Ik werd gebeld door een vriendin die vertelde dat Eddy een werkster zocht. 
Nou dat was goed. Ik ben nooit meer weggegaan. 
 
Igor Cornelissen, journalist/ vriend: 
Hij vertelde dat hij in een roeiboot voer en dat Bernadette op een dwarsfluit 
Rachmaninov speelde. Als een man van 18 die voor het eerst verliefd is. 
Daarin was hij een grote romanticus: ‘bied jij daar maar eens weerstand aan’, 
zei hij.  
 
Collage uit de 25 bruiloftsreportages die Eddy in zijn leven maakte: bruiden en 
bruidegommen in verschillende tijden en kledingsstijlen, het ondertekenen 
van de akte, verschillende ambtenaren van burgelijke stand. 
 
Wim Koesen, journalist/ vriend: 
De morele en juridische acte van een huwelijk, dat wilde hij telkens 
ondergaan. Dat vond ik curieus. Hij ging vrolijk van het ene in het andere. Een 
wedding-hopper. Steeds weer bevestigen dat het eeuwig duurt. Terwijl hij uit 
ervaring wist dat het altijd voortijdig afloopt.  
 
Babyfoto’s van Eddy’s jongste dochter Nike. 
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Neef Eddy:  
Ik denk dat het bestaan van een nageslacht -zes kinderen- Eddy een zekere 
troost bood voor het ooit geleden verlies. 
 
Henk Schaap, psychotherapeut Eddy: 
Over jullie en over Nike sprak hij heel vreugdevol, hij vond het prachtig dat hij 
weer een kind had.  
 
Eddy [opname van minicassette]: 
De voortand van Nike kwam eruit, fantastisch! 
 
Het Noordhollandse plaatsje Schardam in de zomer. De zon weerkaatst in de 
vaart bij de sluizen, op de achtergrond de jachthaven. 
 
Bernadette Olbers, vijfde echtgenote: 
Een van Eddy’s grootste makken was zijn omgang met geld. Ik heb pas na vijf 
jaar begrepen dat we enorme schulden hadden. Hij maakte de rekeningen 
gewoon niet open. Stapels lagen er op zijn bureau. 
 
Eddy [in audio-opname David]: 
Ik heb net vernomen dat ik een belastingschuld heb van 55.000 gulden. Dat 
moet ik dan even naast mij neerleggen ander heb ik geen leven. 
 
Bernadette Olbers, vijfde echtgenote: 
Diep in zijn hart vond hij dat, na alles wat hij had meegemaakt, ánderen zijn 
rekeningen maar moesten betalen. 
 
Super 8-opnamen van Eddy’s zeilboot op verschillende locaties in Europa. 
 
Frank de Jongh, tweede zoon: 
Hij was een keer in Denemarken gaan zeilen en toen had hij voortdurend 
gebeld met Bernadette. Via de marifoon. Hij was heel verbaasd dat hij voor 
2000 gulden gebeld had. Uiteindelijk was hij gedwongen zijn boot verkopen. 
 
Eddy op antwoordapparaat: 
Mijn boot gaat morgenavond weg, Voor 5000 gulden. Ik móet het doen, ben 
gedwongen om het te doen. Als jij een andere oplossing weet bel me op. Met 
trailer en al. Het is triest. Maar misschien weet jij een oplossing. 
 
Bas de Jongh, oudste zoon: 
Ik zie die schulden ook heel letterlijk als een uiting van zijn schuldgevoel dat 
hij heeft overleefd. Het is makkelijker om een ton schuld te voelen dan de 
dood van je familie. Hij zocht manieren om gestraft te worden. Bernadette 
was natuurlijk een geweldige straf. 
 
Voice-over Eddy [Fragment uit Agenda 1984]: 
Zaterdag 10 november ‘84 
Vandaag schreeuwde ze weer, van dichtbij in mijn gezicht: Heil Hitler en vuile 
Jood.  
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Bernadette Olbers, vijfde echtgenote: 
Ja dat zal wel, dan had hij me uren getreiterd.  
 
Een Mitsubishi Galant 2300 TD rijdt langs een stormachtig Sneekermeer. 
 
Beppie Kuilman, vriendin:  
Dan werd er op de deur geklopt en daar was Eddy dan weer. Bijkomen van 
Bernadette. En daarna ging hij er weer vandoor. 
 
Voice-over Eddy [Fragment uit Agenda 1985]: 
Het ‘vuile jood’ en ‘ze hadden je in Auschwitz moeten vergassen’ waren 
schering en inslag. Ook veel schelden op David en Sem, Bas, Henk Schaap. 
Ik weet het niet meer. 
 
Vraag van David aan Henk Schaap, psychotherapeut Eddy:  
Waarom bleef hij bij haar? Schaap: Ze hadden een kind. Plus alle financiële 
problemen. Het was ook niet de aard van uw vader om te breken. 
 
Nike de Jongh, jongste dochter: 
Eddy had één geweldige gave. Hoe hij het deed is moeilijk uit te leggen, maar 
hij wist precies hoe hij het bloed onder mijn moeders nagel kon halen. 
 
Bernadette Olbers, vijfde echtgenote: 
Nooit vragen: wil jij vandaag afwassen, maar kreunend en steunend zeggen 
dat de keuken zo’n puinzooi was. 
 
Bas de Jongh, oudste zoon: 
Hij was wel fotograaf, maar hij had weinig oog voor je, zegt zijn oudste zoon. 
 
We rijden langs de haven van Dartmouth, Zuid-Engeland, waar ik tijdens een 
zeilvacantie in 1989 met mijn vader verbleef. Eddy’s foto’s en Super-8 
opnamen van die vacantie ondersteunen mijn voice-over. 
 
Voice-over David: 
Hier heb ik de grootste ruzie met mijn vader meegemaakt. Mijn vader had het 
in zijn hoofd gehaald om met ons piepkleine zeilbootje het Kanaal over te 
steken. Op de heenweg had hij rugpijn en ik moest elf uur achter het roer 
zitten. In Dartmouth aangekomen stak er een storm op en we moesten 
noodgedwongen tien dagen in de haven doorbrengen. Met z’n tweeën op zes 
vierkante meter. Hoe monsterlijk hij tóen was, is met geen pen te beschrijven. 
Hij klaagde oeverloos over het weer, ageerde tegen lawaaierige motorboten, 
zeurde over mijn rook- en eetgewoonten. Hoe naar ík me voelde, dat was 
geen gespreksonderwerp. Toen begreep ik dat er maar één persoon in het 
leven van Eddy de Jongh was en dat was Eddy de Jongh zelf. Ik moest er 
uiteindelijk voor hèm zijn.  
 
We zien de tientallen babyportretten die Eddy in 1967-68 van mij maakte. 
 
Voice-over David: 
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In betere tijden voelde ik me door mijn vader wel ‘gezien’, maar altijd met een 
camera ertussen. Een vader die zich verdiept in de leefwereld van zijn zoon 
was hij in elk geval niet. Hij was nooit gemeen of villein, eigenlijk meer een 
vriend dan een vader. Maar wel een vriend die meer nam dan gaf.  
 
Eddy op antwoordapparaat: 
Kom je nog deze week? Kun je me dan even bellen. Ik heb je hulp wel nodig. 
 
Foto van Adriënne Morriën en Henk Jurriaans, elkaar omhelzend. Achter het 
stel is Eddy met fototoestel in een spiegel te zien. 
 
Eddy van Opzeeland, journalist/ vriend: 
Hij was juist heel erg geïnteresseerd in mensen. Dat zag je aan zijn foto’s.  
 
Eddy op antwoordapparaat: 
Succes met de verhuizing. Ik ben erg benieuwd. 
 
 
Therapie  
 
Collage van afspraken met psychotherapeut Henk Schaap in agenda’s: 
10 november Henk Schaap/ 15 januari Henk Schaap/ 17 juli Henk Schaap 
 
Bernadette Olbers, vijfde echtgenote: 
Die meneer Schaap heeft er een mooie boterham aan verdiend dat Eddy daar 
maar liep. Hij heeft daar twintig jaar over zeilen zitten praten. 
 
Henk Schaap, psychotherapeut Eddy: 
Die opmerking zegt vooral veel over Bernadette. En we spraken natuurlijk wel 
eens over zeilen. Maar niet alleen. Ik mocht uw vader, wij mochten elkaar. Net 
als bij iedere patiënt wilde ik dat uw vader een pronkstuk werd voor mijn 
therapeutisch kunnen. En dat is bij uw vader niet helemaal geslaagd.  
 
Eugenie Drabbe, buurmeisje Laren/ vriendin: 
Er veranderde niks, hij had geen enkel zelfinzicht, was bang voor Bernadette. 
Hij vluchtte naar zijn zeilboot en de drank. 
 
Eddy op antwoordapparaat: 
[met dubbele tong]  
Met mij, Eddy. Ik zit bij Medemblik nu. Ik ga nu slapen. Daag. 
 
Henk Schaap, psychotherapeut Eddy: 
De drank heeft de therapie bemoeilijkt. Op een gegeven moment in zijn leven 
was de alcohol zelf het probleem. David: Drinken om te vergeten? Schaap: 
Nee, op een gegeven moment drink je omdat je drinken wil. 
 
Eddy [opname van minicassette]: 
Toen een glas wijn en nog een glas wijn en nog een glas wijn en toen slapen. 
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Een serie zelfportretten van Eddy, gemaakt in de stijl van zijn Vrij Nederland 
foto’s: recht in de (tele)lens, witte achtergrond. Langzame inzoom op Eddy’s 
ogen. 
 
Bernadette Olbers, vijfde echtgenote: 
Hij was eigenlijk onbereikbaar. Essentiële dingen zijn nooit besproken. Toen 
ik hem net kende zag ik hem een keer op de bank zitten. In zijn ogen zag ik 
een blik … in zichzelf gekeerd. Emotioneel niet te bereiken. Afgekeerd van de 
hele wereld.  
 
 
Het trauma 
 
De Mitsubishi Galant 2300 TD rijdt door de bossen van het Gooi. We keren 
terug in de Torenlaan te Laren, het huis van Eddy’s jeugd. Een vergeelde foto 
laat een jonge Eddy zien, poserend naast zijn moeder. 
 
Henk Schaap, psychotherapeut Eddy:  
Ik had het gevoel dat ik niet teveel in de oorlog moest graven. Het was meer 
journalistiek dan therapeutisch, hoe we erover praatten. 
 
Neef Eddy: 
Over ons verdriet werd niet gesproken. Er werd überhaupt veel gezwegen. 
 
Tom Pauka, journalist: 
Wij hadden allebei onze redenen om die oorlog klein te houden als 
onderwerp. David: Hoe kwam je er dan achter dat het grootste deel van zijn 
familie vermoord was? Pauka: Dat hoor ik jou nu voor het eerst zeggen. Hij 
vertelde wel over de onderduik en zijn ontsnappingen. Maar dat waren 
verhalen, grotendeels over andere mensen die hem hadden geholpen. En 
dan ging hij snel over op de periode na de oorlog toen hij op een motor met 
drie legerjassen over elkaar heen naar Zwitserland reed als smokkelaar. Met 
een heleboel horloges die hij verstopte in de koplamp van zijn motorfiets. 
 
Een oud cassettebandje draait in de recorder. Gevolgd door archiefbeelden 
van de plekken waar mijn grootouders door de Duitsers zijn opgepakt; 
Centraal Station Amsterdam, 1943. En de Walkade in IJsselstein rond 
dezelfde tijd.  
 
Voice-over David: 
Eén keer heb ik mijn vader zover gekregen om, voor de microfoon, iets te 
vertellen over wat zijn ouders tijdens de oorlog is overkomen. Ik vond het 
bandje onlangs terug nadat het twintig jaar lang zoek was, alsof het ook voor 
mij te pijnlijk was om ernaar te luisteren. 
 
Eddy in audio-interview:  
Mijn vader is gearresteerd toen hij wou onderduiken. Hij zou de mensen die 
hem zouden onderbrengen ontmoeten op het Centraal Station in Amsterdam. 
Maar hij werd direct in de boeien geslagen. Dat hoorde ik van mensen uit de 
illegaliteit. Later kwam ik erachter dat hij direct in Sobibor terechtkwam met 
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het eerste transport vanuit Westerbork. Omdat hij had proberen onder te 
duiken. 
En mijn moeder ging onderduiken in IJsselstein. Ik heb haar daar één keer 
opgezocht en haar gebid en gesmeekt om daar weg te gaan. Ik vertrouwde 
het niet daar. En ik kon een andere plek en papieren voor haar regelen. 
Bovendien zag ze er totaal niet joods uit. Maar ze wou niet en ze is inderdaad 
verraden. [Er valt een lange pauze] Zullen we even stoppen met het 
interview? 
 
Bernadette Olbers, vijfde echtgenote: 
Dat is het rare van die generatie van Eddy- ze konden heel moeilijk de 
confrontatie aan met hun verlies, maar tegelijkertijd waren ze altijd bezig met 
de oorlog. Eddy had een boek over Sobibor, het kamp waar zijn vader is 
vermoord. Dat heeft hij van links naar rechts, van boven naar beneden, in het 
Chinees en in alle talen heeft ‘ie dat boek gelezen. Dus hij deed wèl en nìet 
iets met die oorlog, maar hij liet wel de volgende generatie VOELEN dat hij 
het moeilijk had gehad.  
 
Eddy op antwoordapparaat: 
Ja hier ben ik weer eens. Ik heb je al een keer of 32 gebeld. Het heeft geen 
zin meer. Laten we het maar vergeten. Daag. 
 
Bas de Jongh, oudste zoon: 
Nou ja, zo ontstaat wat ze de tweede generatie noemen. Het zeuren en 
klagen over hele andere zaken dan de pijn waar het werkelijk om draait. 
 
Achter mijn bureau lees ik de brief die mijn grootmoeder uit de 
Weteringsschansgevangenis stuurde, vlak na het verraad. 
 
Voice-over David voorlezend, de tekst wordt overgenomen door een 
vrouwenstem: 
 “Lieve E. 
Het spijt me dat ik je persoonlijk niet schrijven kan, want ik had je heel veel te 
zeggen, wat alleen voor jou bestemd was. Het enige wat ik je zeggen kan is, 
blijf eerlijk, houd je moraal hoog. Ik heb een ellendige tijd achter de rug en het 
kan me verder ook niets schelen wat er gebeurt. Ik heb vroeger een goede tijd 
gehad en hoop dat jij dit in de toekomst ook mag beleven. Probeer me nog 
maar te schrijven: hoogstwaarschijnlijk ga ik volgende week voorgoed door.”  
 
We zien oudste dochter Joyce, van wie de vrouwenstem blijkt te zijn: 
“Voorgoed door” dat is dus naar Auschwitz. [ze leest verder] “En jij, het enige 
wat ik nog over had, mijne allerinnigste wenschen. Je M.” Deze brief heeft 
Eddy me nooit laten zien. [zwijgend legt ze de brief neer] 
 
Eddy [opname van minicassette]: 
Vandaag was ik weer eens ontzettend zenuwachtig, om wat voor reden dan 
ook. 
 
Tom Pauka, journalist: 
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Hij werd geplaagd door slapeloosheid. Als hij uiteindelijk sliep, droomde hij 
dat hij wakker lag.  
 
Eddy [opname van minicassette]: 
Vanochtend werd ik weer eens depressief wakker.  
 
We zien opnieuw de vervormde hoofden uit Eddy’s reportage over 
alcoholmisbruik. Opnieuw vermengd met flashbacks naar de SD’er, het 
revolver en de muren van de St. Jozefkliniek in Apeldoorn. 
 
Voice-over Eddy [citaat uit kranteninterview over zijn delirium]: 
Het was geen lijflijke angst. Het was een onbekende angst. Nu nog weet ik 
niet waarvoor ik bang was. Ik weet alleen dat ik er vol mee zat, tot mijn nek en 
mijn buik, van binnen en op mijn huid, overal boordevol angst.  
 
Tweede zoon Frank: 
Er was één oorlogsherinnering, een nachtmerrie, die steeds bij hem boven 
kwam. Die ging over zijn ontsnapping uit dat raam in Laren. Hij droomde dat 
door zijn schuld die kinderen werden neergeschoten. Hij bleef zich maar 
verontschuldigen dat hij die kinderen in gevaar had gebracht. En het 
eigenaardige van die nachtmerrie is dat híj de schuldige is. Hij verbeeldde de 
oorlog met een gebeurtenis waarbij hij zelf de dader was.  
 
De portretten van Eddy’s ouders verschijnen in beeld, langzame crossfade 
naar beelden van de Crailoseweg bij Huizen, gefilmd uit de auto. Daarna zien 
we de Tranction Avant langs de Tafelberg, door de heide tussen Huizen en 
Laren rijden. Crossfade naar een portret van Eddy als vijfjarige jongen. 
 
Voice-over David: 
Toch denk ik dat er meer meespeelt in het leven van mijn vader dan alleen 
die oorlog. Ik vraag me af wat Eddy vóór de oorlog heeft meegemaakt. Eddy 
was in 1940 20 jaar oud. Waarom was hij enig kind? 
 
Eddy in audio-interview:  
Ik heb echt geen idee. 
 
Voice-over David: 
Wat waren zijn ouders voor mensen? 
 
Henk Schaap, psychotherapeut Eddy: 
Ik heb helaas geen idee. Ik wilde daar ook steeds over spreken met hem, 
maar hij kapte het af.  
 
Voice-over David: 
Eén keer vertelde Eddy me dat hij door zijn ouders uit huis was geplaatst toen 
hij drie was.  
 
Henk Schaap, psychotherapeut Eddy: 
Dat heeft hij mij nooit verteld. 
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Eddy in audio-interview:  
Toen ik drie jaar was, we woonden nog in Amsterdam, hebben ze me naar 
een soort kinderhuis gedaan in Blaricum, om goed te leren eten. Het was een 
kinderhuis geloof ik.  
 
Tom Pauka, journalist: 
Zijn ouders zeiden dat hij zich slecht gedroeg, niet te handhaven was. Hij 
kwam terecht op een soort internaat. Vier maanden. Dat is lang als je drie 
bent.  
 
Eddy in audio-interview:  
Als je mij vraagt wat ik daar deed, kan ik je geen antwoord geven. Ik herinner 
me alleen het afscheid van mijn ouders bij de deur. 
 
Bas de Jongh, oudste zoon: 
Ongetwijfeld geen warme moeder. Dat zie je ook aan die foto’s van haar. 
David:  Hoe zie je dat dan? Bas: Die blik. [David lacht] Bas: Natuurlijk is het 
niet alleen die oorlog. Laten we zeggen: de oorlog heeft hem niet erg 
geholpen. 
 
Voice-over David, over een foto die ik zelf maakte van Eddy, in zijn eigen stijl: 
recht in de lens: 
Als ik hem aankeek, zag ik een beschadigde, verweesde, hulpeloze man. 
Daarom vergaf ik hem al zijn strapatsen, zijn tomeloze egocentrisme en 
onbetrouwbaarheid. En dankzij zijn charme en humor. Maar een onmogelijke 
man, dat bleef hij óók. 
 
Wim Koesen, journalist/ vriend: 
Je wist dat achter zijn maskers een ontheemde, verloren ziel schuilging. 
Hij was geconditioneerd dat je je dierbaren kon verliezen. Dat verlies ging zijn 
hele leven voort. Kijk naar die tientallen vrouwen, al die korte relaties. Altijd 
was er wel iemand die zou komen of iemand die weer ging. Zelden iemand 
die er altijd was.  
 
 
Ondergang 
 
We rijden langs de dijk in het Noordhollandse Schardam. Er ligt een dik pak 
sneeuw op de weg. 
 
Bernadette Olbers, vijfde echtgenote: 
Toen het fotograferen ophield, voelde hij zich nutteloos. Hij lag veel op de 
bank. Begon meer te drinken. Had steeds meer medicijnen nodig.  
 
Collage van fragmenten uit Eddy’s agenda’s: 
Mogadon, Normison, Noctamid, Valium, WIJN!!! 
 
Neef Eddy: 
Een van de laatste keren dat ik in Schardam geweest ben was Eddy zwaar 
beschonken, lag in bed met rondom dat bed smerigheid en lege flessen. Ik 
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kwam daar en hij zei: “je moet wijn halen” Ik verdomde het. “En haringen”, zei 
hij, dus ik reed naar Hoorn en heb daar haringen gekocht. Toen ik terugkwam 
was hij geheel buiten zinnen en riep maar om drank.  
 
Nike de Jongh, jongste dochter: 
Toen kwam ik erachter dat hij in tijden van wanhoop, een soort bakens had- 
begrippen of dingen waar hij dol op was en die hem een veilig gevoel gaven. 
Vaak waren dat orale dingen, zoals knoflook. Maar ook bijvoorbeeld de Friese 
taal. Een keer wilde hij zijn bed niet uitkomen, hij had al weken niet meer 
gedoucht. Toen kwam zijn zwager, geboren in Leeuwarden, en die begon 
ineens Fries te spreken en zei ‘hee joh, ouwe gek, kom mee’. Eddy was 
ineens mak als een lammetje en liep meteen mee naar de badkamer. Door de 
klank van het Fries veranderde hij als een blad aan een boom. 
 
Sem de Jongh, jongste zoon: 
In die periode heeft Bernadette zijn oog uitgeslagen.  
 
Bernadette: 
Hij was me weer aan het treiteren. Ik heb hem een klap voor zijn kop 
gegeven. 
 
Eddy op antwoordapparaat: 
Ja met mij, Eddy. Ik ben tijdelijk thuis. Het rechteroog is verloren gegaan. 
 
Neef Eddy: 
Dat is toch significant voor die situatie, dat je vrouw je een oog uitslaat. En je 
bent fotograaf.  
 
Kajo Koster, vriend Eddy via antwoordapparaat: 
David, je spreekt met Kajo. Ik maak me hartstikke zorgen over je vader.  
 
We zien een Suzuki Alto over de dijk van Schardam rijden, keihard de polder 
in. 
 
Eugenie Drabbe, buurmeisje Laren/ vriendin: 
Pas toen hij dronken door het dorp reed heeft de burgemeester ingegrepen. 
 
Anne Brasser, psychologe Sinaï (Joodse instelling voor geestelijke 
gezondheidszorg): 
Hij is met een dwangbevel van de burgemeester bij ons opgenomen. Maar al 
heel snel voelde hij zich hier thuis. Ik vond hem een ondeugende jongen. Met 
een twinkeling in zijn ogen. Complimentjes maken naar vrouwen.  
 
Bernadette Olbers, vijfde vrouw: 
Zonder een druppel alcohol, zonder medicijnen leefde hij nog vijf jaar in het 
Mr. Visserhuis in Den Haag, een bejaardenhuis voor joden. Hij werd verzorgd, 
ik denk dat hij daar heel lang naar had gesnakt.  
 
Neef Eddy 
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Aan het eind van zijn leven zocht ik hem op in het Mr. Visserhuis. Nota bene 
tijdens de paasviering. Hij had een keppeltje op. Dat was een nieuwe 
ontwikkeling. Ik denk dat dat keppeltje half schertsend, half serieus bedoeld 
was. 
 
Op een foto is Eddy te zien met keppeltje, aan tafel tussen de andere 
bejaarde joden in het Mr. Visserhuis. We zien hoe ik anno 2011 de huidige 
bewoners in het Mr. Visserhuis film. Dan kijken we naar wat ik filmde: 
videoportretten van de bejaarde joden. Zachtjes klinkt de muziek van de 
bevrijding: Glenn Miller’s Stardust. Onderwijl vertel ik: Ik denk dat mijn vader 
de oorlog en het joodszijn levenslang in zijn lichaam heeft laten rondwoelen. 
Na de bevrijding stond hij tussen de feestvierders, wetende dat zijn ouders 
net vergast waren. En hij feestte mee. Maar op hoge leeftijd kon hij er niet 
meer tegen vechten. Hij kon er niet meer onder uit. Dat keppeltje is daar een 
symbool van. Hij keerde terug naar zijn oorsprong. Ik ben blij dat hij dat nog 
heeft kunnen meemaken 
 
 
Epiloog: 
 
Super 8 beelden van Eddy met zijn camera. Dan wandelend met een kind op 
zijn nek. 
 
Eddy op antwoordapparaat: 
Hier spreekt je vader. Ik moet je nog enorm bedanken voor je komst dinsdag. 
Ik vond het ontzettend aardig. Ook hoe je je opstelde tegenover mij. Ik lig nog 
steeds op bed. Het gaat psychisch wat beter. Bel je nog eens, of kom eens 
langs.  
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Overige personages  
 
Alle genoemde personages hebben hun medewerking toegezegd. 
 
1. collega’s  
 
Flip Bool (foto-historicus) 
Frits Gerritsen (leermeester) 
Ruud Visschedijk (directeur Nederlands Fotomuseum) 
Nelleke van Kampen (fotoredacteur NOS Journaal) 
Paula Glerum (fotoredacteur Vrij Nederland) 
 
2. overige familieleden 
 
Nike de Jongh (jongste dochter) 
Martijn van der Brug (kleinzoon) 
Guido van der Brug (kleinzoon) 
 
3. vrienden/ kennissen 
 
Akke van der Brug  
Fenna van den Burg 
Thérèse Cornips 
Rijk de Gooijer 
Frits Karhof 
Kajo Koster 
Peter van Straaten 
Peter Volkers  
Joppa Weserman 
 
4. minnaressen 
 
Gerda Brouwer 
Tjitske Dijkstra  
Tineke Adriani (zuster van eerste echtgenote) 
 
5. helpers in de onderduik 
 
Albert van Lohuizen en Gerrie van Norel (Gortel).  
Geurt Nelis Van de Scheur en B. Vervat-Van der Scheur (Elst) 
 
6. buren 
 
Fennie Tollenaer, Jan Martinus Hengeveld (Laren)  
Dirk Schuijtemaker (Noord-Beemster) 
Janny Oei (Amsterdam) 
Tiny Zechner (Schardam) 
 
7. overig 
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Gerrit Baars (wijnleverancier) 
Anne Brasser (verpleegkundige Sinaï Centrum) 
Jetske Groen (masseuse) 
Peter Paul Huf (zoon van fotograaf Paul Huf) 
Joost Labadie (zoon van overleden boezemvriend Henk Labadie) 
Mevrouw Moffie-Bolle (getuige van het transport van Eddy’s moeder naar 
Auschwitz-Birkenau) 
Lex Pauka (broer Tom Pauka) 
Ivy Phillips (belastingconsulent) 
Ilse Redelaar (ex-vrouw Tom Pauka) 
Marjan Rijkswinkel (verpleegkundige Mr. Visserhuis) 
Raymund Schutz (medewerker Rode Kruis oorlogsarchief) 
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Bibliografie  
(in chronologische volgorde) 

 
Delirium – interview met Eddy in de Apeldoornse Krant, 1965.  
Eddy komt in het artikel uitgebreid aan het woord over onder meer zijn 
hallucinaties. 
 
Bibeb Lampe – Bibeb en andere VIP’s, Polak en Van Gennep, 1967 
Eén van de bundels met interviews van Bibeb, met 14 portretten van Eddy 

 
Ik zoek nog steeds die àndere foto, interview met Eddy in Noordhollands 
Dagblad, 24-8-1985 
Dit artikel bevat vele verhalen over Eddy’s carrière en behandelt Eddy’s 
opvattingen over wat een goede foto is. 
 
Ursula den Tex - Fotografen/Journalisten, 25 jaar fotojournalistiek in 
Vrij Nederland 1966-1990, Amsterdam University Press, 1996.  
Dit boek geeft inzicht in de wisselwerking tussen de redacteuren en fotografen 
van VN, de stijl van fotografie en de ontwikkeling ervan.  
 
Ad van Liempt -  Kopgeld; Nederlandse premiejagers op zoek naar 
joden, 1943, Balans, 2002 
Het verhaal van de Nederlandse jodenjagers 
 
Igor Cornelissen - Raamgracht 4, mooie jaren bij het weekblad 
Nijgh en Van Ditmar, 1998 
Met verschillende beschrijvingen van reportages met Eddy. 
 
Recht in de lens, necrologie NRC Handelsblad, 12-4-2002 
Een korte beschrijving van met name zijn portretwerk. 
 
Met statief en een groot hart, in memoriam Eddy de Jongh, artikel Igor 
Cornelissen in Vrij Nederland, 20-4-2002 
Het artikel beschrijft wat ik in de film ook probeer te laten zien: als je Eddy 
kende vond je hem niet raar, soms wel lastig, maar je vergaf hem veel. 
 
Nederland, de beste 1000 foto’s, Ludion, 2010 
Met 60 foto’s van Eddy en verder onder meer foto’s van Cas Oorthuys, Ed 
van der Elsken en Hans Aarsman.  
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Filmografie 

 
Jazz, 2001. Regie Ken Burns 
Ken Burns, waarnaar het Ken Burns-effect is vernoemd, het subtiel 
bewegen van foto’s in films, heeft mij geïnspireerd om een vorm te vinden om 
foto’s als vertelmiddel in films te gebruiken. Door muziek, interviews, 
nieuwsberichten en privé-audio materiaal te combineren met foto’s en door in 
te zoomen op details van foto’s ontstaat een nieuw verhaal en bij de kijker 
een film-ervaring die het verleden tot leven kan brengen. 
 
Nobody’s business, 1996. Regie Alan Berliner 
Alan Berliner gebruikt in deze film een veelheid aan archiefmaterialen en 
monteert die tot een duizelingwekkende collage die ontregelend maar 
tegelijkertijd inzichtgevend werkt. Foto-Eddy zal ook gebruik maken van zo’n 
groot reservoir aan bronnen en zal bij tijd en wijle ook in het hoge tempo van 
Berliner gemonteerd worden. Het nadeel van Berliners vertelwijze is dat het 
soms ontaardt in ‘praatje-plaatje’. 
 
Bas-Jan Ader, 2006. Regie Rene Daalder 
Rene Daalder heeft mij laten zien dat het gebruik van een voice-over 
meeslepend kan werken. Zijn dwingende montage, waarbij ieder element 
opbouwt naar de (tragische) finale, vind ik inspirerend.  
 
Papa is weg en ik wilde nog wat vragen, 2007. Regie Marijn Frank  
Marijn Frank focust op haar eigen gevoelens, zonder dat de kijker een 
vervelend gevoel van voyeurisme ervaart. Door op een sobere manier 
primaire vragen te stellen wordt haar zoektocht fascinerend. Foto-Eddy gaat 
ook uit van de nieuwsgierigheid en betrokkenheid van de maker en krijgt ook 
de sfeer van een zoektocht. Maar in Foto-Eddy worden de foto’s en de 
carrière van mijn vader een onlosmakelijk deel van die zoektocht. 
 
Children of the Sun, 2007. Regie Ran Tal 
De enorme zorg waarmee Tal archiefmateriaal gebruikt om het verhaal over 
oud-bewoners van Kibboetsen te vertellen vond ik indrukwekkend. Zijn 
geïnterviewden weet hij intieme, ontroerende en beeldende getuigenissen te 
ontlokken. Die invalshoek op concrete, intieme verhalen spreekt mij aan. 
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Toelichting meegeleverd materiaal 
 
Bijgevoegd is een copie van Otto Frank, leven en werk. Wat betreft de 
overeenkomsten- ook Foto-Eddy is opgebouwd uit een slim gecombineerde 
samenspraak van vele bronnen. De interviews met intimi plaatsen de 
hoofdpersoon steeds in een net iets ander licht, spreken elkaar regelmatig 
tegen, maar dragen altijd bij aan een poging tot begrijpen van de motieven 
van de hoofdpersoon.  
Ook in Foto-Eddy wil ik een combinatie maken van archiefbeelden van 
locaties/ gebeurtenissen en nieuwe opnamen van diezelfde plekken. Die zorgt 
ervoor dat het verleden tot leven komt, dat je als kijker het gevoel krijgt dat de 
gebeurtenissen bij wijze van spreken vandaag hadden kunnen plaatsvinden. 
Door veel te putten uit autobiografische materialen- brieven, agenda’s en 
foto’s- krijgt de kijken in beide films het idee dicht op de huid van de 
hoofdpersoon te zitten. 
Anders aan Foto-Eddy is dat het een veel persoonlijker film is, wat via de 
voice-over van de regisseur, maar ook in diens keuze van het materiaal 
voelbaar wordt- in de focus op intieme onderwerpen als huwelijksproblemen 
en seksualiteit bijvoorbeeld. Het ‘reisverhaal’, waarin via landschappen en 
auto’s de vertelling wordt opgebouwd, maakt het ook tot een persoonlijk 
avontuur dat de kijker samen met de regisseur aangaat.  
Verder al in Foto-Eddy nog intensiever gebruikt worden gemaakt van 
fotografie. In Foto-Eddy kijkt de toeschouwer letterlijk door de ogen van de 
hoofdpersoon naar de wereld. 
 
 
 


