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De memoires van
acteur Willem Nijholt
door Martin Maassen

Naar het Gasthuus

“N

Willem en zijn familie gingen vanuit
Amsterdam door naar Millingen aan de Rijn,
naar “ons opoe” toe. Naar de nonnen (“Zwanen”)
in het Gasthuus Sint-Jan de Deo, waar opoe
woonde: “De Zwanen hadden borstrokken voor
ons gemaakt, ook uit de voorraadkast, van
Jansen & Tilanus-ondergoed dat achtergelaten
was door reeds gestorven oude mannetjes en
zuinig werd bewaard. ‘Die komme altied van
pas, ziede wel?’ (...) De Zwanen kwamen ook
met een boek en tijdschrift (De Katholieke
Illustratie) voor ons aan, met veel Jezus-

ou soit. Ik ben al over
de tachtig. En mijn
botten kraken en mijn
pezen kermen en mijn
spieren kreunen en mijn buikje flubbert en
mijn haren grijzen... En ik krijg craquelé ook
al in mijn tanden.”

In 2011 publiceerde acteur Willem Nijholt
onder de titel Met bonzend hart zijn brieven
aan de schrijfster Hella Haasse. Haasse was
net als Nijholt geboren in Nederlands-Indië.
Na de verschijning van het brievenboek, dat
voor een flink deel over zijn tijd in een Japans
concentratiekamp gaat en ook
“een bewogen eerbetoon aan
zijn moeder” werd (aldus
de Volkskrant in 2011),
zijn er nu de memoires. In
beeldend, associatief en vaak
uitbundig taalgebruik neemt
Nijholt de lezer mee naar enkele
indrukwekkende episodes uit zijn
leven.

Grauw, alles grauw
Op 14 januari 1946 vaart de
elfjarige Willem met zijn oudere
broer, jongere zusjes en zieke moeder
op een schip “vol halfdood menselijk
concentratiekampoverschot” de haven van
Amsterdam binnen. Het is ijzig koud: “Grauw,
alles was grauw in Holland. Bah!” Prinses
Juliana was er om het ziekenhuisschip op te

Actor Willem Nijholt’s Memoirs
“Soit. I am over eighty now. So be it. My bones
creak, my tendons moan, my muscles groan, my
belly jiggles, and my hair is getting greyer... Also,
my teeth crackle.”
In 2011, actor Willem Nijholt published his
letter to Dutch authoress Hella Haasse. Haasse
was, as was Nijholt, born in the Dutch-Indies.
After the publication of this book of letters,
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Willem Nijholt (foto © Manon Bruininga)

vangen. “Niks gouden koets
en in rood fluweel gestoken
palfreniers en ruiters op
briesende paarden met
pluimen en belletjes aan het
tuig. Niks hermelijnen mantel en
schitterkroontje waar ma in Indië zo gloeiend
over kon vertellen. Niks orkest in gala dat
het Wilhelmus speelde. Niks driewerf hoezee,
hoezee, hoezee! (...) Mensen riepen ons toe:
‘Houd moed!’ ‘Wees sterk!’ ‘Welkom thuis!’
Thuis? Wij hadden geen thuis. Ons thuis lag in
Soemenep, op Madoera.”

which for a large part deals with his time in
a Japanese (POW) camp and is a “a stirring
tribute to his mother” (according to newspaper
“de Volkskrant” in 2011), now his memoirs are
published. In expressive, associative, and often
exuberant language Nijholt takes the reader to
some impressive chapters in his life.
Grey, Everything is Grey
On 14 January 1946, the eleven-year-old Willem,
his older brother, younger siblings and ailing

Ma, Jan, Willem, pa, ria en opoe

mother enter the port of Amsterdam on a ship
“full of half-dead human concentration camp
surplus.” It is freezing cold: “Grey, everything
is grey in Holland. Yech!” Princess Juliana was
there to welcome the hospital ship. “No Gilded
Coach, grooms in red velvet, and riders on
snorting horses with plumes and bells on the
harness. No ermine mantle or shining crown
where mother could talk about so interestingly
in the Indies. No gala orchestra playing the
national anthem. No hooray, hooray, hooray!

(...) People were yelling: ‘Be brave!’ ‘Be strong!’
‘Welcome home!’ Home? We did not have a home,
Our home was in Soemenep on Madura.”
To the Hospice
From Amsterdam, Willem and his family travelled
on to Millingen aan de Rijn to “our granny.” To the
nuns (“Swans”) in the Hospice Sint-Jan de Deo,
where granny lived: “From the pantry, the nuns
had made vests for us, Jansen & Tilanus underwear
that was left behind by old men who were already
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verhalen en zoetgekleurde platen.”
Willem wordt er “smoor” op dienstmeisje
Victorientje die hem balladen, “liedjes van de
dag” en swingen leert. Hij prikte er “prachtige
plaatjes” van filmsterren (Deanne Durbin, Judy
Garland en Betty Grable) boven zijn matras,
die vervolgens door de Zwanen van de muur
worden gescheurd (“die zondige vrouwen,
die verloren zielen”). Victorientje geeft hem
stiekem een schrift met filmsterren erin:
“Erroll Flynn in een strakke maillot met een
degen in de hand en dat beroemde scheve
lachje onder zijn snorretje; en jungle boy Sadu,

in zijn panterlendendoekje! (...) Victorientjes
pleister op de scheur in mijn gewonde ziel.”
Victorien moet uiteindelijk vertrekken vanwege
“een moetje.” “Ek heb mèh Jáop al gemeenschap
geha-háád! Jáop en ik hebben gezóndigh. (...) We
kriege ’ne kindje.”

Een Deens sprookje
Om aan te sterken gaat Willem naar het
eiland Bornholm in Denemarken. Naar Karl en
Anne. “Ineens kwam het besef op achter mijn
voorhoofdsbeen dat Karl toch wel heel erg op

Gombong 1934, ma, baby Willem, Jan en pa

De Deense reus, Karl Sonne Kofoed, met hond Pan

Frans in ’t Millingse Gasthuus leek. Waardoor
ook plots andere gevoelens opborrelden. Die
ik maar niet begreep en niet toeliet in het
onbewuste openbloeien van mijn seksualiteit.”
Willem raakt er gefascineerd door bijzondere
delen van het mannelijk lichaam en door het
contact met Karl... “Die nacht heb ik helemaal
niet geslapen. Ik lag maar te piekeren over ‘dat
rare’ dat mij overkomen was. Ik begreep er
niets van. Karl was een man, waarom zou ik zo
van hem in de war raken?”

Willem
raakt
erg gefascineerd door
bijzondere delen van
het mannelijk lichaam
Zondige gedachten

Jan, ma en Willem (rechts) tijdens een zomerse wandeling
langs de Rijn

dead and was economically kept. ‘You see that
it always comes in handy’ (...) The nuns also
gave us a magazine (De Katholieke Illustratie),
with many stories about Jesus and with sweet
coloured pictures.”
Willem falls for the maid Victorientje, who
teaches him ballads, “songs of the day” and
swinging. Above his mattress, he pins “beautiful
pictures” of movie stars (Deanne Durbin, Judy
Garland, and Betty Grable), which are then torn

from the wall by the nuns (“those sinful women,
those lost souls”). Victorientje secretly gives him
a notebook with movie stars in it: “Errol Flynn in
a tight leotard with a sword in his hand and that
famously crooked smile under his moustache;
the jungle boy Sadu in his leopard loincloth!
(...) Victorientje’s band aid on the tear in my
wounded soul.” After some time, Victorientje
has to leave because of a “shot gun wedding.”
“I had intercourse with Jaap! We sinned. (...) We
are going to have a baby.”

Terug in Millingen komt zijn vader (“een
vreemde, oude man in onze ogen”) thuis na
drie jaar gevangenschap in Birma. Willem gaat
naar “de overbruggingsschool” en komt daarna
terecht op de hbs-b, waar hbs-a meer voor de

Danish Fairy-Tale
To recuperate, Willem goes to the island of
Bornholm in Denmark, to Karl and Anne.
“Suddenly I realised that Karl looked very
much like Frans in the hospice in Millingen,
suddenly stirring other feelings in me. I didn’t
understand them and didn’t admit to them in
the subconsciously flourishing of my sexuality.”
Willem becomes fascinated by certain parts of
the male body and through contact with Karl...
“That night I did not sleep. I was pondering

about that ‘strange’ thing that happened to me.
I was totally confused. Karl was a man, so why
would he get me so worked up?”
Sinful Thoughts
Back in Millingen, his father (“a strange, old
man in our eyes”) returns after three years of
imprisonment in Burma. Willem eventually goes
to the former Dutch High School for the twelveeighteen year age group (hbs-b) with a focus on
exact sciences. However, arts and humanities
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Maar één keer vroeg hij of ik nooit zondige
gedachten had en daarbij met mijzélf ging
spelen en dan een prettig gevoel kreeg? Nou ja,
zondige gedachten. Zondig? Nee, ik had geen
wilde driften naar zuipen; en vloeken vechten
stelen deed ik ook niet.”

‘Ik verdween in hem’
Willem te paard in Denemarken

hand had gelegen... Hij loopt er vast. “Die hele
school interesseerde me niet meer, ik werd
toch wel filmster of zo.” Willem ging elke week
te biecht. “Ik was zo rooms als de paus zelf.”
Hij weet niet wat er te biechten is, “maar
de pastoor vroeg vaak naar dingen die ik
niet begreep. Of ik ook met mezelf speelde?
‘Jawel, eerwaarde vader, ik teken graag
aankleedpoppetjes op karton en hun kleertjes

kreeg vrijwel meteen de absolutie en één
rozenhoedje te bidden. Wat ik ook braaf deed,
meteen uit de biechtstoel terug in de kerk.

Willem komt op het idee om klusjesman Frans
van het Gasthuus weer eens te bezoeken.
Volgens buurvrouw Roelofje was Frans
“vroeger in het klooster betrapt met een
jonge monnik in een innige omhelzing.” Beide
jongens waren door “de Heilige Bisschop en
het Heilige Kloosterbestuur” gestraft en het
klooster uit gezet. Willem hoort hoe “rooie

Hbs Nijmegen 1949 (Willem voorste rij, tweede van links)

op papier met lipjes eraan, die sla je om bij de
schouders en armen en dan speel ik modeshow
met ze.’ En dan werd het stil in de biechtstoel.
De pastoor zuchtte of was geïrriteerd en ik

would have suited him better. He was not doing
well. “I was not interested in school, as I was
going to be a movie star or something similar
anyway.” Willem went to confession every week.
“I was more Catholic than the Pope.”
He does not know what to confess to, “but
the priest often asked about things I did not
understand. Was I playing with myself? ‘Yes,
Father, I love to draw dress dolls on cardboard
and their clothes on paper with tabs you turn
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Broer Jan, zus Ria en Willem

near the shoulders and arms, and then I play
fashion show with them.’ And then there was
silence in the confessional box. The priest
sighed or was irritated, and almost immediately
I was given absolution and had to recite the
rosary once. But at a certain moment, he asked
me if I never had any sinful thoughts, playing
with myself and getting a nice sensation. Excuse
me, sinful thoughts? No, I had no wild urges to
drink, and I did not swear or steal.”

I Lost Myself in Him
Willem comes up with the idea to visit the
handyman Frans again at the hospice. According
to the lady next door, Mrs. Roelofje, Frans “once
had been caught with a young monk in a close
embrace in the monastery.” Both boys were
punished by “the Holy Bishop and the Holy
Monastery’s management” and expelled from
the monastery. Willem hears how “socialist
Roelofje cursed those damned papists, for

giving ‘such a good guy, such a nice man’ the boot
because of all things he sinned out of love, those
hypocrites!”
“Willi, is that really you?,” sounds from the
basement as Willem enters the domain of Frans.
“Willi, you’ve become a beautiful and tall lad!”
Passionately, Nijholt describes his “first love,” his
first intense sexual experience. “I lost myself in
him.” With Frans, the awareness of sin comes in the
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Roelofje die verrekte roomsen verfoeide, om
iemand als Frans, ‘zo’ne goeie kerel, zo’n
aardige mens,’ een schop onder zijn kont te
geven, nota bene omdat hij ‘uut liefde hah
gezóndigd, huichelbende, mot je ze es zien met
die roomse gepenkoppen!’” Het “Willi, ziede
gij ut ech?” klinkt uit de kelder als Wilem het
domein van Frans binnen treedt. “Willi, ge bint
al een mooie, grote knul.” Op hartstochtelijke
wijze beschrijft Nijholt zijn “eerste liefde,” zijn
eerste hevige, seksuele ervaring. “Ik verdween
in hem.” Bij Frans komt na de hoogtepunten
het zondebesef bovendrijven. “Dit mág nie,
Willi, dit mág niet.” “Waarom niet, waarom
niet dan?” “Dit is zonde, Willi.” “Nee, Frans, dit
is liefde. Frans, ik hou zoveel van je.”
Een jong nonnetje verstoort de romance. “Fra-

hans, ben je daar?” (...) “Een draaikolk van
gedachten raasde door mijn hoofd. God straft
onmiddellijk!”

Van dattum
Willem heeft de liefde ontdekt en er niets van
zonde of schaamte bij gevoeld. “Ik was ‘op’

Willem heeft
de liefde
ontdekt en er niets van
zonde of schaamte bij
gevoeld
mannen. Ik was een van die ‘van dattums’, zoals
dat destijds denigrerend werd genoemd. Was ik
er ook ‘zo een’? Ik had altijd vriendinnetjes met
wie ik omging, maar zoenen deden we niet, en
ik zat ook nooit aan ze te frummelen, zoals mijn
Millingse vriendjes trots beweerden te doen en
dan als bewijs hun hand met twee gestrekte
vingers naar hun neus brachten om er met een
geil, geheimzinnig lachje en draaiende ogen aan
te snuiven.”

Zus Ria en Willem, Millingen, 1947

afterglow. “It is forbidden Willi, forbidden.” “But
why, why?” “It’s a sin, Willi.” “No, Frans, it is love.
Frans, I love you so much.”
A young nun disturbs the romance. “Frans, are
you there?” (...) “A whirlpool of thoughts raced
through my head. God punishes immediately!”
You-Know-Whats
Willem has discovered love, and did not feel

Kapelaan de Nijs en zijn misdienaars op reis met Willem
(derde van rechts) en Theo van Lier (tweede van links)

sinful or ashamed. “I like men! I was one of those
‘you-know-whats,’ as it was disparagingly called.
But was I? I always had girlfriends I hung out
with, but we did not kiss and I was never fiddling
them, as my friends proudly claimed to be
doing, bringing their hand with two outstretched
fingers to their noses in order to sniff them with
a horny, mysterious smile and rolling eyes.”
Willem never visits Frans again. After an
unsuccessful try at secondary education, he

Jan en Willem (rechts) in de achtertuin van het Gasthuis,
Millingen, circa 1948

Willem ging nooit meer langs Frans. Na
een mislukte periode op de hbs belandt hij
uiteindelijk vrijwillig bij de marine.

S5
“Hojo hojo! In Nijmegen en Millingen had ik
ze aan de muur van het gemeentehuis zien
hangen, de affiches met ‘Zorg dat je er (ook) bij
komt,’ door een jolig matrozengezicht in een
bubbel uitgesproken, met de duim omhoog. En
hoe langer ik ernaar keek, hoe meer het me wel
iets begon te lijken.”
Hij wordt bij de marine op de korrel genomen
door een sadistische sergeant. Na een brute
“wachtloopverkrachting” (Nijholt beschrijft
het in directe bewoordingen en bijkans zo
relativerend alsof hij het eerste broodje
pindakaas in zijn leven eet) wordt Willem
overgeplaatst.
Na een nacht doorzakken volgen drie maanden
Nieuwersluis. Niet nadat Willem’s ouders
ook deelgenoot worden van zijn uiteindelijke

ends up volunteering for the Navy.
Mental Incompetency S5
“In Nijmegen and Milligen, I had seen them at the
city hall walls, the posters with the slogan ‘Make
Sure You (Also) Join’ in a text bubble spoken by
a jolly sailor’s face with his thumbs up. The more
I looked at it, the more I liked the idea.”
He is bullied by a sadistic sergeant, and after a
brutal “patrol rape” (Nijholt describes it in direct

terms and almost as casual as if he had his first
peanut butter sandwich) Willem is transferred.
After making a night of it, three months of
military penitentiary at Nieuwersluis followed
- but not after Willem’s parents were informed
about his dismissal. His mother said things like:
“O dear, Willi! An S5 discharge?! You will never
get a good job, not even as a postman! And...
and... homophile?! But child! Don’t only Arabs
do that?”
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Als op een racefiets
In de laatste vijftig bladzijden van zijn
memoires verhaalt Nijholt van een
anonieme liefde en Magere Hein, van
de warme vriendschap met acteur Siem
Vroom en van een gesprek met een
kapelaan (“Godsamme, wat een pracht
van een priester”) die hem door Ina
Lutz, de vrouw van acteur Ton, op het
dak wordt gestuurd. Hij komt erachter
dat hij “doodongelukkig” is. Ook de
eerste schreden op het toneel worden
beeldend beschreven. Wim Sonneveld
en Conny Stuart (“Maagh wij nemen
nog een glas op vgroeharr. Pgoost
hoorg, jóngah!”) komen voorbij.

haltes uit Nijholt’s leven mogen aandoen. Dat
is het enige “verwijt” dat je Willem Nijholt mag
maken na het lezen van zijn openhartige en
kostelijke memoires.

Willem Nijholt, Een ongeduldig verlangen:
Herinneringen. Amsterdam: Querido, 2016,
280 blz., ISBN 9789021402192, € 22,50
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Willem Nijholt in 1954

ontslag. Zijn moeder riep dingen als: “Jeetje,
Willi! met S5 ontslag?! Zo krijg je nooit meer
een goede baan. Je kunt zelfs geen postbode
meer worden! En... en... homofiel?! Maar kind!
Dat doen toch alleen Arabieren!”

“Ja, de Grote Acht-Nul al gepasseerd.
Ik heb het toch maar gehaald.
Tweeëntachtig jaar. En terugkijkend?
Ha! Als op een racefiets door de tijd geraasd,
lijkt het wel.” Dat is ook het gevoel dat de
lezer bekruipt als de laatste bladzijde is
omgeslagen. De racefiets had nog wel meer
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Willem Nijholt na een optreden van de Toneelschool op
het Boekenbal in Amsterdam

Een ander leven
“Ik had dromen van een ander leven.”
Uiteindelijk maakt Nijholt zijn dromen meer
dan waar. Via de Toneelschool kent hij een
lange, glanzende carrière op het toneel.
In mei 1960 doet Willem eindexamen aan de
Toneelschool. Zijn moeder is een jaar daarvoor
gestorven. Dat doet hem ongelofelijk veel pijn.
“Die pijn, afgesleten, maar nooit meer weg te
strijken. (...) Op alle première-nazitten heb
ik mijn hele carrière lang aan haar moeten
denken en kon ik nooit echt euforisch aan de
champagne. (...) als er iemand een doorgeefluik
voor theatraal gevoel in de bloedstroom had,
dan heb ik het van haar.”

Another Life
“I was dreaming of another life.” In the end,
Nijholt truly lived his dreams. After the academy
of dramatic art, from which he graduates in
1960, he can look back on a long and successful
career. His mother had died in 1959, which hurt
terribly.
“That hurt, worn, but never to be ironed out. (...)
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Willem Nijholt in 1956

Net afgestudeerd, 1960 (Wilem staand)

During my whole career, I had to think of her
after all the first nights, and I could never really
hit the champagne euphorically. (...) if someone
had a conduit for the theatrical in the blood, it
was my mother.”

warm friendship with actor Siem Vroom, and a
conversation with a chaplain (“Dammit, what
a beauty of a priest”). He finds out that he is
“extremely unhappy.” His first steps on stage
are described expressively.

As if on a Racing Bicycle
In the last fifty pages of his memoirs Nijholt tells
of an anonymous love and the Grim Reaper, the

Dutch theatre celebrities Wim Sonneveld and
Conny Stuart (“Let’s have another one on the
old days. Cheers!”) are also discussed.

“Yes, I am over eighty. I made it! Eighty-two. And
looking back? Oh! It seems like racing through time
on a racing bicycle.”
That is also the feeling that comes over the reader
when the last page is turned. This racing bicycle
could have made more stops. That’s the only thing
you can “reproach” Willem Nijholt after reading his
frank and precious memoirs.
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