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De vatenm an
Bernard van Leer (1883-1958)
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De vatenman schetst het leven van een van de kleurrijkste onder-;
nemers en filantropen die Nederland gekend heeft. Bernard van Leer,
het prototype van de self made man, bouwde na de Eerste Wereldoorlog een wereldwijde onderneming in stalen vaten op. Daarbij
paarde hij eert bikkelhard koopmanschap en een tomeloze energie
aan een feilloze intuïtie en een groot gevoel voor publiciteit en show.
Naast vatenfabrieken, een walserij en een handelshuis bezat hij in
1940 ook een demontabel privécircus en een stal kostbare, door
hemzelf gedresseerde paarden.
Een jaar na het uitbreken van de oorlog gaven de Duitsers hem (als
jood) toestemming om Nederland te verlaten, onder voorwaarde dat
hij al zijn bezittingen zou verkopen. Zij aasden al vanaf de bezetting
op zijn bedrijven en kochten grote hoeveelheden vaten bij hem.
Zijn reis naar Amerika in juni 1941 past zo in een film. Hij vertrok
per trein naar Spanje - met een handjevol mensen, zijn circus en
negentien paarden - en vervolgens per boot naar New York. Toen hij
in 1945 in Europa terugkeerde beschuldigde men hem van colla
boratie en van verkoop van zijn bedrijven uit vrije wil.
Hij bood Churchill na de oorlog zijn lievelingspaard aan, schonk
miljoenen, maar onterfde zijn eigen familie. Zijn hele nalatenschap
bracht hij onder in diverse stichtingen, waarvan de Bernard van Leer
Foundation nog altijd een grote bekendheid geniet.
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Pauline Micheels (1948) is historica, freelance schrijfster en onder
zoekster. Zij schreef artikelen over zeer diverse onderwerpen in
dag- en weekbladen en maakte naam met publicaties over muziek
geschiedenis f
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1. Zes van de acht kinderen Van Leer, Amsterdam 1889. Van rechts naar links:
Munt, Floris, Jep, Fug, Jo en Bé.

2. Het hele gezin geportretteerd in Nijmegen, vermoedelijk in 1899. Van rechts
naar links: Floris, Bé, Fug, Jep, vader Willem, Munt, Fie, Jo, moeder Cato en
Claar.
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3. Bé, omstreeks de eeuwwisseling.

7. Bouwwerkzaamheden bij de fabriek aan de Asterweg in Amsterdam-Noord,
begin jaren twintig. Oscar staat boven op de machine.

8. Verjaarsdiner ter gelegenheid van Cato van Leers zeventigste verjaardag, 1925.
Zittend van rechts naar links: Claar, Jo, de jarige Cato, Fug en Wim. Staande:
Bé, Julie (de vrouw van Munt), Georg en Jep, hun dochter Irene, Munt, zijn
dochter Ellen, Polly, Oscar, Irmgard (Munts jongste dochter) en Floris.

9- De vatenfabriek aan de Asterweg, eind jaren twintig.

12. Vatentransport over de weg tijdens de uitzonderlijk koude winter van 1929.

13- De vier broers Van Leer rondom Polly, vermoedelijk in 1928. Van rechts
naar links: Bé, Jo, Polly, Munt en vooraan Floris.

14- Van Leers vatentransport per schip.

Van Leer best, mits er tegelijkertijd een premieclausule zou wor
den opgenomen bij te vroege levering. Dit was koren op Van Leers
molen. Een maand voor de afgesproken termijn werd de fabriek in
Suez afgeleverd ‘zodat wij hierop een fikse premie konden innen .
Met de groei van de vatenproductie nam ook het belang van een
goede vatsluiting toe. Toen Van Leer eind 1926 in Amerika was, had
hij dan ook een vernieuwde smeedijzeren vatsluiting bij zich die
door Hendrix aan de man moest worden gebracht. De reactie was
weinig positief. Volgens de inkoper van Tidewater Oil was er in
Amerika al een veel betere sluiting ontwikkeld.
Op een goede dag in maart 1927, Van Leer was al weer een paar
weken terug in Nederland, wandelde een man het kantoor op
Broadway binnen. Hij stelde zich voor als Richard Parish van The
American Flange 8c Manufacturing Company in Chicago. Via Ti
dewater had hij gehoord dat Van Leer interesse had voor zijn vatsluitingen. Welnu, hij was de ontwerper van de Hexagon-vatsluiting, waarop in 1924 in diverse landen patent was verleend. Uit zijn
zak diepte hij wat spullen op en Bouw en Hendrix moesten erken
nen dat het hier om zeer ingenieuze sluitingen ging. Volgens de be
staande methode moest een vat op een omslachtige en tijdrovende
manier worden voorzien van een ingelaste of gesoldeerde vuldop.
Een moeilijk karwei dat vaak mislukte en waardoor de vaten vaak
lekten. Het systeem van Parish sloot dit uit. Met een pers werd een
hexagon, de eigenlijke zeshoekige sluiting oftewel de sput, in de
wand of de deksel van het vat aangebracht. Was een vat vervolgens
gevuld, dan werd over de stop (de plug) een kapje (een capseaï)
vastgeklemd, waardoor het vat verzegeld was. Om bij de inhoud
van het vat te komen moest de capseal vernietigd worden.
Wat een fantastische vinding! Vergeleken met de bestaande slui
tingen was dit een wonder van eenvoudig technisch vernuft. Bouw
rook zijn kans. Zou de heer Parish, vroeg hij terloops, er misschien
iets voor voelen als de heer Van Leer in Europa de vertegenwoor
diging van deze vatsluiting op zich zou nemen? Parish haalde zijn
schouders op en leek nauwelijks geïnteresseerd - maar dat kwam,
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zei Bouw later, omdat hij eigenlijk helemaal niet wist waar Europa
lag.
Na het gesprek werd er rapport uitgebracht aan Van Leer. Had
hij nadere onderhandelingsinstructies? Op 19 april schreef Van
Leer, voor het eerst sinds zijn terugkeer naar Nederland, aan Bouw:
7 /c heb uw werkzaamheden en die van Mr Hendrix in Amerika ge
volgd en geloof ik wel dat u naar omstandigheden de juiste stappen
ondernomen heeft. Het zal mij aangenaam zijn van u te vernemen of
wij dit jaar op beduidende orders in Amerika kunnen rekenen. Mijn
bijzondere aandacht werd getrokken door uw telegrammen inzake
Hexagon-vafsluitingen, alsmede door uw rapport, hetwelk ik zoeven
ontving. U zult begrijpen, dat mij dit bijzonder interesseert, hoewel ik
op het ogenblik nog niet precies weet hoe
In elk geval, schreef hij, wilde hij tot een goede samenwerking
met de American Flange komen en een overeenkomst voor Euro
pa sluiten. Wel moest hij Mauser in het oog houden. Mauser was
zijn grootste concurrent in Duitsland en als hij niet uitkeek ging
die er straks met een overeenkomst vandoor. 7/czal er alles aan doen
om die sluitingen te krijgen, temeer daar wij toch tot geen betere op
lossing zijn gekomen en ik gaarne erken, dat die Hexagon-sluiting het
beste is wat ik tot heden gezien heb. Ik verzoek U aan Chicago te vra
gen met verdere stappen voor Europa te wachten, totdat ik in Ameri
ka ben. Ik vind de aangelegenheid Hexagon alleen al interessant ge
noeg om daarvoor een reis naar Amerika te maken. 9
Korte tijd later ging er een telegram van bijna duizend woorden
naar New York uit, met daarin zeer gedetailleerde onderhande
lingsinstructies en een tot in de finesses uitgewerkt conceptcontract. Toen Bouw en Hendrix zich vervolgens in Chicago meldden
toonde Parish opnieuw weinig interesse. Met de woorden: 7 /c hoor
wel wanneer ik moet tekenen, 9liet hij het opstellen van de overeen
komst over aan zijn advocaat. Ook de onderhandelingen over de
royalty’s verliepen boven verwachting vlot, aldus Bouw: ‘De heer
Van Leer was bereid een royalty van één dollarcent per stuk te beta
len, maar in de bespreking ben ik maar begonnen met een halve dol
larcent. En dat accepteerde Mr Parish. 9
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was de Rotterdamse Sluisjesdijk, waar erwtensoep klaarstond. Een
andere firma leverde de vaten bij Shell af.
Vijf jaar later zou Van Leer op het terrein van Shell aan de Von
delingenplaat in Pernis een hypermoderne vatenfabriek openen,
uitsluitend bestemd voor asfaltvaten. Daarmee bespaarde Shell op
de vracht en Van Leer had een langlopend contract op zak. Twee
duizend vaten werden er per dag geproduceerd, het was de best in
gerichte fabriek van het concern. Van Leer liet hem dan ook graag
aan zijn gasten zien.
Totale inzet, een hoog tempo, lange werktijden, veel op pad - zo
werkte je bij Van Leer.1Na een reis ging je met je koffer meteen naar
kantoor.' Sommigen zagen dat als een uitdaging. Anderen, die het
onder zo’n man als Van Leer niet konden uithouden, haakten af.
In november 1929 nam Van Leer deel aan de grote Public Works
and Road Exhibition in Londen. Een Engelse medewerker van Me
tal Containers was verbijsterd over het verschil in tempo waarmee
hij geconfronteerd werd. cVrijdags kwam ik in Amsterdam aan en
tot mijn verbazing werkte men niet alleen zaterdagmorgen, maar ook
de rest van het weekend. De week daarop moesten we de boel in Lon
den opbouwen: vrijdag, zaterdag en zondag tot 1 uur 's nachts. Maan
dagmorgen 10 uur werd de tentoonstelling geopend.'
Met de groei van de orderportefeuille moest de vatenproductie
omhoog. Er werden nu immers naast asfaltvaten ook olie- en benzinevaten gemaakt. Het fabriceren van een goed vat was moeilijk
en vooral zeer bewerkelijk. Het grootste probleem zat ’m in het las
sen en er was eigenlijk dringend behoefte aan lasapparatuur. Eind
jaren twintig ontdekte Van Leer die in Duitsland. Er moest in Ne
derland nog wel flink aan gesleuteld worden, maar ten slotte vol
deed die apparatuur heel behoorlijk.
Ondanks het toenemend aantal machines had Van Leer veel ar
beiders in dienst. Zowel de vaten- als de blikindustrie, die overi
gens in 1929 van Weesp naar de Asterweg was overgeplaatst, was
arbeidsintensief. Mei de vakbonden (zo’n zeventig procent van de
arbeiders was georganiseerd) had Van Leer een collectief contract,
dat liep van april tot april. Meestal verliepen de onderhandelingen

54

redelijk, hoewel stakingen altijd op de loer lagen. Maar in april 1930
ontstond er een conflict. Eén van de bonden schroefde zijn eisen
op en Van Leer wilde daar niet in meegaan. Zijns inziens waren zijn
lonen redelijk. Het gevolg was een staking, waar overigens meer be
drijven in Amsterdam Noord door werden getroffen.
De productie werd voortgezet met werkwilligen en ook het kan
toorpersoneel in Amsterdam Noord moest vaten laden. In de fa
briek werden slaapgelegenheden en een keuken ingericht en om
dat de nog beschikbare arbeiders soms lastiggevallen werden was
een flinke politiemacht op de been. Langzamerhand werd de situ
atie echter onhoudbaar. Zelfs Van Leer zag geen andere mogelijk
heid meer dan elders naar een fabriekslokatie uit te zien. Op een
ochtend ontbood hij een van zijn oudste medewerkers. 7 /c moest
een geschikt pand voor de fabriek gaan zoeken, er stond een auto voor
me klaar. Ik hoefde niet eerder terug te komen voor ik er een had. Het
moest gelegen zijn tussen Amsterdam en Rotterdam, er moest elektri
citeit zijn en redelijke vervoersmogelijkheden en we moesten onmiddellijk met de productie kunnen beginnen.1Tijdens zijn tocht klopte
de man aan bij de sluiswachter van Nieuwersluis. Die wist hem te
vertellen dat er aan de Vecht in Vreeland een margarinefabriek leeg
stond. ‘Om half drie bracht ik verslag uit en om zes uur had de heer
Van Leer het pand in handen, nadat hij er eerst met zijn vrouw was
gaan kijken.1
Direct daarop vaardigde Van Leer een ‘mobilisatiebeveL uit: de
fabriek moest zo snel mogelijk worden overgeplaatst. Nog diezelf
de avond begon men met het inladen van de machines in speciale
schepen. Die vertrokken vervolgens onder begeleiding van de po
litie naar Vreeland. De stakers eisten nu een onderhoud met Van
Leer, maar toen die weigerde begonnen ze, verschanst achter de
dijk, met stenen te gooien. Later trokken er stakers naar Vreeland,
maar zij werden door de marechaussee verjaagd.
Toen de staking voorbij was mocht een handjevol arbeiders weer
in dienst komen. Het overige personeel werd ontslagen. In Vree
land trok de werkgelegenheid flink aan - de fabriek van Van Leer
was de enige industrie in het dorp. Binnen de kortste keren werd
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Circus Kavaljos is 100% paard

In april 1936 was bij het Handelsregister van de Kamer van Koop
handel in Amsterdam een nieuwe handelszaak ingeschreven: 'Cir
cus Kavaljos NV (in oprichting)’. Onder het kopje 'soort bedrijf
was ingevuld ‘het exploiteren van een circusbedrijf onder de naam 'Cir
cus Kavaljos’. Adres: Vondelstraat 140. Eigenaar van de handelson
derneming was Marcel S. Meijer, tweede eigenaar Bernard van Leer.
Bij de officiële oprichting van het Circus Kavaljos NV, in sep
tember van dat jaar, bleek genoemde Meijer de directeur van het
circus, en Van Leer de commissaris. Twee van de dertig aandelen
van ƒ 1000,- waren in het bezit van Meijer, de overige achtentwin
tig van Van Leer. Volgens de balans per 31 augustus 1936 beschik
te het circus, dat zijn tenten had opgeslagen op het terrein van de
Hollandsche Manege aan de Vondelstraat, over een complete in
stallatie: tenten, tribunes, een verwarming, een elektrische installa
tie plus waterleiding en riolering. Verder waren er paarden (zij ver
tegenwoordigden een bedrag van ongeveer tienduizend gulden),
stallen, siertuigen, kostuums en andere circuszaken.
Was Marcel S. Meijer een circusman, een paardendresseur? Niets
daarvan. M.S. Meijer was sinds enige jaren Van Leers secretaris. Ter
onderscheiding van het grote aantal andere Meijers dat bij Van Leer
werkte, werd hij Em-es Meijer genoemd, waarbij een aardige bij
komstigheid was dat het Hebreeuwse woord Emmes waarheid be
tekende. Hij was van de leeftijd van Bouw, Hendrix en Chits, had
ook in Amsterdam een handelsopleiding gevolgd en was eveneens
een uiterst toegewijde medewerker.
Het idee kwam van Van Leer. Bij hem lag de hartstocht voor de
paarden en een liefde voor het circus, die al terug ging tot zijn jeugd.
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Toen de bezetting een feit was had Van Leer een appartement ge
huurd in het Americain Hotel, tegenover gebouw Atlanta, waar hij
al jaren kwam om «er alleen of met gasten te eten. Hij was op dit
moment graag in de buurt van kantoor. In het hotel bevonden zich
in die weken ook veel Duitse luchtmachtofficieren en Van Leer, die
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een appartement op de bovenste verdieping bewoonde, stond ge
regeld met deze heren in de lift.
Op een dag in juni gebeurde er iets dat hem trof als een moker
slag en dat hij als uiterst grievend ervoer: ‘Op een avond werd ik ver
zocht te verschijnen bij de heer Folmer Sr., directeur van het Hotel
Americain. Hij deelde mij mee dat hij mij niet langer in zijn hotel kon
houden, daar hij vreesde dat mijn persoon aanstoot zou kunnen ge
ven aan de Duitsers. Ik begreep terstond dat deze maatregel door de
heer Folmer tegen mij en mijn familie werd genomen omdat wij jood
zijn, en nog dezelfde avond zijn wij vertrokken. ’
Eenzelfde voorval deed zich voor bij de bloemenhandel onder
het Hirschgebouw aan de overkant. Sinds jaar en dag verzorgde de
ze zaak de bloemen voor kantoor, maar plotseling wilde men niet
meer leveren. Een medewerker moest toen op gezette tijden elders
bloemen gaan halen, die door juffrouw Mullem, de secretaresse,
geschikt werden.
Er is nog zo'n voorbeeld uit die vroege zomer van 1940. Een ge
val waarvan Van Leer toen geen weet had, maar dat symptomatisch
was voor het gedrag van bepaalde mensen, die meenden een reke
ning van vroeger te kunnen vereffenen. Een paar weken na de be
zetting stuurde A. Vogel, een voormalig procuratiehouder van Van
Leer, die een jaar of tien bij de onderneming had gewerkt maar na
onenigheid in 1933 was vertrokken, een brief naar Van Leers Duit
se concurrent Mauser. De kwestie met Van Leer zat hem zeven jaar
na dato nog altijd hoog en nu hij sinds enige tijd lid was van de
n s b ... Hij had plannen, schreef hij, en in het kader daarvan werk
te hij aan een overzicht van de verschillende bedrijven van Van Leer.
Om wat voor plannen het ging is niet bekend, noch op welke wij
ze Mauser reageerde. Toch is alleen al het overzicht dat hij op 5 ju
li naar Duitsland stuurde het vermelden waard.
NV van Leer's Verenigde Fabrieken. Gebouw Atlanta, Amsterdam.
Geschaftsführer:
(Jude) Bernard van Leer, Hilversum
(Jude) Jac. Oscar van Leer (Sohn v. B. v. Leer), Laren
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Aufsichtsrat:
(Jüdin) Frau B. van Leer, geborene P.M.J. Rubens, Vorsitzende
(Jüdin) Fraulein Flora van Leer
(Jude) Floris van Leer
Allgemeine Prokuristen:
Johannes Bouw, sehr feindlich gegen Deutschland, geheiratet mit einem Madchen aus Bingen, wovon Eltern damals Separatisten waren.
Kapital f i ooo ooo,-, wovon bezahltf20 ooo,-. Diese Gesellschaft arbeitet mit Kapital von der Bankiersfirma Hope & Co., Amsterdam,
welche Firma bisjetzt intensiv mit dem Haus Rothschild in Paris und
London gearbeitet hat.
Fabriken:
AMSTERDAM, Overkant, Asterweg, Gebaude Eigentum.
In dieser Pabrik werden die Trisure-Spunde angefertigt, womit erjahrlich rein netto f 250 ooo,- a f300 ooo,- verdient. Mit der American
Flange Co. Chicago hater eine Uebereinkunft, wobei ist vereinbart, dass
erauch die Trisure-Spunde in Holland anfertigen kann. In diesem Fall
muss er von jedem Spund etwas an die American Flange abgeben.
VREELAND, Gebaude Eigentum.
In dieser Fabrik werden nur Oelfasser und andere kleine Passer an
gefertigt, womit ungefahr rein netto f40 ooo,- verdient wird jahrlich.
VLAARDINGEN, Gebaude Eigentum.
In dieser Fabrik werden nur Asphalttrommeln für die Shell angefer
tigt, womit er rein netto f 100 ooo,- verdienen soil.
HAMBURG und HARBURG (Deutschland), Gebaude gemietet.
Diese Fabriken haben bis Mitte 1939(f) gearbeitet unter Name von der
Hamburger Eisenfassfabriken in Hamburg. Es ist möglich, dass der
Name noch derselbe geblieben ist, aber van Leer hat dieses Geschaft
(provisorisch) verkauft an seinen Prokurist J. Bouw. Van Leer bleibt
selbstverstandlich noch der Mann, welcher das Geschaft wesentlich
führt und wo der Gewinn hauptsachlich bleibt. Netto wird ungefahr
jahrlich RM 50 o(To,- verdient.
PARIS (Frankreich), Verkaufskantor von Usines d’Emballages Métalliques B. van Leer.
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ROUAN, Gebaude gemietet.
In dieser Fabrik werden nur Oelfasser angefertigt. Weiter hat man eine Installation gebautzum Reinigen von Behaltern von Bitu-Gas, wel
ches Gas in Frankreich in riesigen Mengen gebraucht wird.
PETIT COURONNE, Gebaude Eigentum von Jupiter (Shell).
Diese Fabrik steht aufdem Terraine von Jupiter und fertigt nur Asphalttrommeln an. Bis einige Jahrezurück wird mit dieser Fabrik rein
netto ungefahr f 80 ooo,- bisf 100 ooo,- verdient.
PQRT-IERQME (bei Marseille). HierUber bin ich jetzt nicht orientiert.
ENGLAND
In England ist eine Gesellschaft damals geformt unter Name von Me
tal Containers Lim. und arbeitet mit Kapital von Colas Products Lim.,
London (gehort zu Shell). Van Leer hat aber 51% stimmberechtigte
Anleihe, wofür er nur damals £ 51,- bezahlt hat. Man hat Fabriken
in Ellesmere Port, Glasgow and Durban (East Africa). In diesen Fa
briken werden Oelfasser wie auch Trommeln für Asphalt angefertigt
und verdient diese Gesellschaftjahrlich ungefahr £ 7000,-, wovon van
Leer ungefahr £ 3000,- bekommt.
Diese Gesellschaft hat van Leer und Unterzeichnete aufgebaut, wann
Colas Products Lim. noch frei war. Die Colas ist damals bei der Shell
Ubernommen und verlangte der Shell auch 31% der stimmberechtigten Anleihe in Metal Containers, was van Leer abgelehnt hat.
Weiter habe ich 1Jahr zurück in Belgien gehort, dass van Leer dort 70
Pressen gekauft hat, für Anfertigung von Munition in England. Darüber bin ich aber nicht orientiert.
BELGIEN
Van Leer hat einige Jahre zurück die Fassfabrik in Lier gekauft, aber
ich bin über das Geschaft nicht orientiert. Ich hoffe aber, in Kürze im
Stande zu sein, über dieses Geschaft etwas zu horen.
TRINIDAD, Gebaude und Installation Eigentum.
Dieses Geschaft wird geführt unter Name von West Indian Steel Works
Lim. Man fertigt dort nur kleine Trommeln an für Asphalt. Mit diesem Geschaft wird kein Gewinn gemacht.
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N.V. VAN LEER'S WALSBEDRIJVEN, Amsterdam / IJmuiden.

Gebaude und Installation Eigentum der Gesellschaft.
Geschaftsführer:
J. Bouw
(Jude) H.E. Hendrix
C. Gelderman
Aufsichtsrat:
(Jude) Bernard van Leer, Vorsitzender
(Jude) H.A. van Nierop, früher GeschaftsfUhrer der Amsterdamer
Bank, jetzt geflüchtet nach Amerika.
(Jude?) H. Scheepmaker, Prokuristvon der Bankiersfirma Hope & Co,
Amsterdam (Rothschild, Paris / London)
(Jude) Jac. Oscar van Leer, Sohn von B. van Leer.

vliegtuig. En dat maakte het er, aldus Loudon, niet eenvoudiger op,
want daarvoor was vrijwel geen plaats te krijgen.
Langzamerhand was Van Leer het wachten beu. Ook nu weer hul
de de regering zich in een stilzwijgen. De zaak was in behandeling,
heette het. Maar daarvoor miste hij het geduld. Hij was nu al bij
na twee jaar in Amerika, en om nou te zeggen dat hij het naar zijn
zin had, nee, ondanks zijn herwonnen vrijheid. Hij voelde zich
voortdurend gecontroleerd, een speelbal van allerlei krachten. En
miskend. Vooral die Nederlandse ambtenaren in Londen snapten
er niets van. Was dit politiek bedrijven?
Ze wilden maar wat graag dat hij naar Engeland kwam. Als het
echt niet anders kon zou hij het doen, maar liever niet, zolang die
verdomde oorlog nog aan de gang was. Hij moest Parish in de ga
ten houden, zeker nu het zo goed ging met de sluitingen. Die wil
de nog altijd liever vandaag dan morgen van de licentie af. Dat was
hem onlangs nog eens door Parish’ voormalige advocaat bevestigd.
Gelukkig was de Nederlandse regering zich nu ook bewust van het
economische belang van het Tri-Sure-patent en van de licentie.
Kort geleden, in februari, waren de dollars vrijgegeven voor de be
taling van de royalty’s. Dat zouden ze nooit gedaan hebben als de
sluitingen op dit moment niet een uiterst lucratieve business wa
ren.
Hij miste Oscar. Die woonde sinds de zomer van 1942 in een leuk
stadje aan de voet van de bergen in Californië. Met Lily en de hond
Marques, genoemd naar de boot uit Bilbao. Een aardige meid die
Lily, ze werkte als Rode-Kruisvrijwilligster in een ziekenhuis. Os
car had in Pasadena de Ray Control Company opgezet, een bedrijf
dat instrumenten voor de Amerikaanse marine maakte. De jongen
werkte als een bezetene, zat vol plannen. Het bedrijf groeide als
kool. Misschien ging hij er ook wat doen, als ze hem daar in Lon
den nog lang aan het lijntje hielden.
Met 'sociale contacten’ hield hij zich nauwelijks bezig. Al die Ne
derlanders in New York klitten zo graag bij elkaar, daar had hij geen
enkele behoefte aan. Social talk was niets voor hem. 'Als mensen bij
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De maanden januari en februari 1941 waren in Amsterdam erg on
rustig. WA-mannen en SA-stoottroepen veroorzaakten her en der
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in de stad opstootjes, die gericht waren tegen joden en meestal uit
liepen op vechtpartijen. In de loop van februari culmineerde dit in
ernstige ongeregeldheden rond het Rembrandtplein en het Waterlooplein. Even leek het erop dat de Duitsers zouden overgaan tot
de instelling van een Judenghetto en de afsluiting van een joodse
wijk, maar dat plan werd nog even uitgesteld. Wel werd er op ver
zoek van de Duitsers in Amsterdam een Joodse Raad opgericht,
waarvan Van Leers vriend, de diamantair Bram Asscher, een van
de voorzitters werd.
Het bleef onrustig. Op 17 februari weerhielden tweeduizend me
taalarbeiders in Amsterdam Noord met een korte staking de Duit
sers ervan, om een aantal van hen te dwingen in Hamburg te gaan
werken. De zaterdag daarop hielden de Duitsers plotseling een gro
te razzia in de jodenhoek, gevolgd door een tweede op zondag. Bij
na vierhonderd mannen en jongens werden op gewelddadige wij
ze van de straat geplukt en afgevoerd. De ontzetting over het
gebeurde was enorm. De communisten riepen op tot solidariteit
met het joodse deel van het werkende volk en zagen maar één ant
woord: staking. Twee dagen duurde die, op dinsdag 25 februari
vooral in Amsterdam en omstreken, de volgende dag ook in de
Zaanstreek, Haarlem en omgeving, Hilversum en Utrecht. Daarna
maakten de Duitsers er een eind aan.
Ook in de fabriek op de Asterweg en in de walserij werd gestaakt.
Tevergeefs had Van Leer geprobeerd de staking in zijn bedrijven te
voorkomen. Hij vreesde Duitse represailles, die in eerste instantie
de joden zouden treffen. Dat laatste bleef (nog) achterwege. Wel
legden de Duitsers aan drie gemeenten, Amsterdam, Hilversum en
Zaandam collectieve boeten op, die verhaald moesten worden op
de hoogstaangeslagenen in de inkomstenbelasting. Aan het totale
bedrag, 18 miljoen gulden, moest Van Leer, ingezetene van Hilver
sum, binnen twee weken ƒ267 000,- bijdragen.
De besprekingen rond de verkoop gingen vooralsnog gewoon door.
De hele operatie liep over veel schijven, vertelde Zangens mede
werker Von der Tann, toen Van Leer en Polly hem begin februari
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Tulpenbollen als kerstgeschenk?

]. Bouw, Amsterdam, w juni 1945
Zeer Geachte Heer van Leer,
‘Deze frne/ wordt noga/ verward door het behandelen van allerlei on
derwerpen door elkaar, maar ik schrijf maar alles op, totdat ik van
Mr. Milhado, die zijn moeder hier bezoekt en deze brief mee naar En
geland zal nemen, hoor dat hij teruggaat.
Uw broer S.B. van Leer en familie maken het goed; zij waren onder
gedoken in Apeldoorn, in januari 194s opgepakt, naar Westerbork
overgebracht, daar bevrijd en nu weer terug in Apeldoorn bij hun
dochter. Zij willen zogauw mogelijk naar Amsterdam komen. Uw bei
de zusters, de families Weinberg en Vornehm, gaat het goed. De eer
sten zijn ook in Apeldoorn, de laatsten in Amsterdam.
De cigaretten heb ik ontvangen. Ik schrijf heden aan de heer S.B. van
Leer of ik ze moet vasthouden tot hij naar Amsterdam komt of hoe ik
ze naar Apeldoorn moet krijgen. Zonder meer verzenden durf ik niet,
omdat de mogelijkheid van diefstal zeer groot is. De pakken kleren
kunnen het beste naar Atlanta gezonden worden, van daar kan de
zaak beter worden geregeld, temeer, daar te verwachten is, dat de heer
S.B. eerder in Amsterdam is dan de kleren.
In het kamp Bergen Belsen bevinden zich de heer en mevrouw Chits.
Hij is erg verzwakt door vlektyfus. Mevr. Chits gaf voor mij een brief
mee aan Ed van Leer, die als militair het kamp bezoekt. Zijn vader
Frans van Leer is gestorven in Bergen Belsen, zijn moeder Netty nog
niet gevonden. Zij was in de trein, die vlak voor de bevrijding uit dat
kamp is vertrokken; geruchten gaan, dat de Russen deze trein hebben
opgevangen, maar die geven niets door. Ook mej. Biallosterski aldaar
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eind februari 1943 overleden. Juffr. Mullem is indertijd als strafgeval
naar Polen gezonden. Gezien haar slechte gezondheid is er geen hoop.
De ouders van M.S. Meijer heb ik direct bezocht. Ze zijn gezond. Hun
zoon Dolf is gesneuveld. Ik heb ze financiële hulp aangeboden, maar
die hadden ze nu nog niet nodig, pakjes ook niet, de rantsoenen zijn
nu zeer ruim. Op de lijsten van bevrijde joden, die lang niet compleet
zijn, heb ik diverse Van Leers gevonden. Zojuist hoor ik, dat Rob Heilbut in Bergen Belsen leeft, doch zeer ziek is. Zijn vrouw is veilig in
Holland. Zijn broer, die bij Limperg werkte, was onlangs in uniform
bij Gransbergen.
Bij een mislukte aanval op Fokker op 17juli 1943 werd de fabriek op
de Asterweg door drie voltreffers geraakt. De hele Hal D was weg.
Schade door Molest - Risico vastgesteld opf. 652 000,-, door het Rijk
slechts op f. 330 000,-. Eind december 1944 van de Staat ontvangen
f 278 000,-. Hal D herbouwd in ijzer met baksteen. Machines zoveel
mogelijk gerepareerd. Op 17 juli 1944 productie hervat. Sinds sep
tember 1944 geen stroom meer en ligt alles stil. Bij bombardement
geen gewonden.
In januari 1945 door Duitsers weggehaald: schaafbank, draaibank en
slijpkoppen. Nooit meer teruggezien. In februari en maart weggehaald:
21 machines - zijn weer terug. 243 kisten zijn zojuist opgespoord in
Groningen; worden nog als krijgsbuit beschouwd, hoewel Duitsers ons
niet hebben betaald. Bij Vlietjonge is de grote kraan opgeblazen. Vree
land is intact. In Pernis werden V-wapens afgeschoten, niemand
mocht er op het terrein. Walsbedrijven onbeschadigd, maar: geen
stroom, geen kolen, geen platen of balken, geen halffabrikaten en
grondstoffen. Er is nog erts. Er zijn geen vervoermiddelen, slechts wei
nig fietsen zijn aan de Duitse vordering ontsnapt.
Heb regelmatig Tri-Sure geleverd aan alle oude klanten. De royalty's,
verschuldigd aan American Flange zijn ten bedrage van f. 143.381,64
door mij gedwongen betaald aan de Deutsche Revisions- und Treuhand Gesellschaft. Volgens mr. Vrij ontheft dit ons van de betalingsplicht tegenover de American Flange, daar de bezetter het recht heeft
vijandelijk vermogen in beslag te nemen. American Flange heeft dus
een vordering op bovengenoemde instantie.
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mee, zodat betalingen in hetzelfde tempo nog geruime tijd kunnen
worden voortgezet. De omstandigheden worden overigens zo, dat
steeds grotere bedragen nodig zullen zijn. ’
Eind 1942 zat de regering nog altijd met het geval-Van Leer in haar
maag. In principe bestond er nu wel de bereidheid om verdere stap
pen te ondernemen in deze zaak, maar dan wilde men wel de ze
kerheid dat Van Leer na de oorlog zijn bedrijf in Nederland zou
voortzetten. Daarnaast leek het de regering wenselijk om M.P.L.
Steenberghe in te schakelen, die sinds de lente van 1942 in Was
hington gestationeerd was, waar hij een organisatie leidde, die van
uit Amerika de economische belangen van Nederland, NederlandsIndië en de West coördineerde. Steenberghe, tot voor kort minister
in de Londense regering, had Van Leer ooit, in de zomer van 1938,
ontmoet toen hij, in zijn functie van minister van Economische Za
ken, de gloednieuwe walserij bezocht en bij die gelegenheid Van
Leer een koninklijke ridderorde had opgespeld.
Op 2 februari 1943 stuurde Van Leer een lijvig memorandum aan
Steenberghe. Het hoeveelste, onderhand? Naast commentaren op de
besluiten van de regering bevatte het een samenvatting van datgene,
wat in bezet Europa rond het Van Leer-concern had plaatsgevon
den. Verder deelde hij Steenberghe mee dat hij voor de duur van de
oorlog in Amerika wilde blijven. Alleen door zijn persoonlijke aan
wezigheid konden bepaalde ontwikkelingen in de vatsluitingbusiness gestuurd en ontwikkeld worden. Echter, zouden commerciële
overwegingen dat vereisen, dan was hij bereid de onderneming van
uit Engeland of Curasao te leiden.
Ook met Loudon had Van Leer in deze tijdsperiode geregeld con
tact. 4Van Leer heeft duidelijk verklaard/ aldus Loudon op 22 fe
bruari aan Steenberghe, ‘niets liever te doen dan tijdens en na de oor
log s lands economie te dienen. Voor na de oorlog betekent deze
uitlating, dat hij in principe bereid is mee te werken aan het herstel
van het Van Leer-concern als geheel met de top in Nederland. 9Ove
rigens had hij Van Leer aangespoord zo gauw mogelijk naar Enge
land te gaan. Die wilde dat wel, had hij gezegd, maar alleen met het
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leen zijn verdienste, dat realiseerde hij zich maar al te goed. ‘Wij
zijn nu anderhalf jaar uit de oorlog, ’ schreef hij eind 1946 aan Os
car, ‘en hoewel ik mij niet op de borst wil slaan hebben de mensen bij
ons enorm gepresteerd.’ Het werd tijd sommigen maar eens per
soonlijk te bezoeken en met eigen ogen te gaan kijken wat zij tot
stand gebracht hadden.
Dus meldde hij begin 1947 aan Floris dat hij met Polly een we
reldreis ging maken. Hij had met de klm een regeling getroffen om
een van hun toestellen, een DC-4, te charteren met het doel een be
zoek te brengen aan cal zijn fabrieken in de wereld’. De DC-4, nog
maar kort bij de klm in gebruik, was het eerste vliegtuigtype, waar
mee in 1946 de diensten op New York en Curasao waren geopend.
Ze zouden vertrekken op 10 februari en nu had hij Floris nodig voor
de aanschaf van een cooling system in Amerika, dat in het vliegtuig
geplaatst kon worden. Hij herinnerde zich die installaties uit zijn
tijd in Amerika, schreef hij, en ze waren bijzonder aangenaam ge
weest als het buiten niet te harden was van de hitte. Misschien kon
den ze er zo’n motortje bij kopen als ze destijds gebruikt hadden
voor het circus.
Van Leer had ontzag voor de klm . De luchtvaartmaatschappij
en zijn eigen onderneming waren vrijwel gelijktijdig in 1919 opge
richt en toen hij de fabriek aan de Asterweg betrok was dat pal naast
het terrein geweest van de e l t a , de voor die tijd sensationele Eer
ste Luchtverkeer Tentoonstelling Amsterdam. Van Leer, van jongs
af aan een liefhebber van nouveautés als snelle auto’s en motoren,
was ook geboeid door vliegtuigen. Voor mannen als Fokker en Plesman had hij bewondering. Die hadden toch maar gezorgd voor een
razendsnelle ontwikkeling van de Nederlandse luchtvaart.
Het voorstel dat hij de klm in 1946 deed - het charteren van een
toestel met bemanning voor een wereldvlucht - was voor de klm
uitdagend maar niet nieuw. In 1927 had deze luchtvaartmaat
schappij al veel opzien gebaard met de chartervluchten in een Fok
ker F-7a voor de miljonair Van Lear Black (whafs in a name!). Na
wat tochtjes boven Europa had deze avontuurlijke Amerikaan te
kennen gegeven nu ook wel heen en terug naar Batavia te willen
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hij zó gelachen. En de slottoespraak die Van Leer later die nacht
voor de vuist weg in het Engels hield,‘was ontroerend door de een
voud en de kennelijke oprechtheid. Eigenlijk waren zijn woorden een
soort afscheid, tenminste zo heb ik het gevoeld, en daardoor was er iets
triests aan deze man, die daar sprak. ’Wij weten natuurlijk wel, ver
volgde Vrij, dat er van afscheid gelukkig nog geen sprake is en dat
hij zich toch met allerlei details van de zaak zal blijven bemoeien.
En ‘hoewel de heer B. van Leer wel eens “lastig” is, zo is het toch juist
de daaruit voortdurend blijkende bezieling en bezetenheid, die voor
ons allen, zijn medewerkers, een voortdurende prikkel en aansporing
vormen. ’
Het was een onvergetelijke partij (‘Vonden ze het leuk?’ had Van
Leer aan het slot van de avond aan mevrouw Vrij gevraagd), daar
was iedereen het over eens. En datzelfde gold een paar maanden la
ter voor het personeelsfeest in Amsterdam, op 25 september.
‘Grootste verjaardagsfeest ooit in Nederland gegeven,’ kopte De Te
legraaf, en Het Vrije Volk schreef met dikke letters: ‘Van Leer gaf’n
etentje voor 1800 genodigden.’ Een feest geheel in de stijl van Van
Leer en tot in de puntjes georganiseerd. Op het gebied van perso
neelsfeesten had men bij Van Leer wel ervaring. Wat te denken van
de grandioze feestavond, begin 1948, in het Hilversumse gebouw
Gooiland, met optredens van Heintje Davids en de Skymasters.
De dag van de verjaarspartij (er hoefde die zaterdagochtend niet
gewerkt te worden) werden alle werknemers met hun echtgenoten
per bus vanuit Vreeland, Pernis en Amsterdam Noord naar de Amstel gebracht, alwaar in theater Carré een voorstelling werd gege
ven van de Snip en Snap Revue ‘Made in Holland’. Daarna ging
men in een colonne bussen en trams naar het (oude) RAi-gebouw,
dat verdeeld was in een cocktailzaal voor de receptie - met grasga
zons, een weelde van bloemen en in het midden een verlichte fon
tein - en een eetzaal met 180 tafels, verlucht met evenzovele kan
delaars. Veertig koks waren al dagen bezig met het menu: Russisch
ei, groentesoep, schnitzel met aardappelen en groente, ijs en koffie
- en tijdens het diner werd er rode wijn, bier of tafelwater geser
veerd. Tot diep in de nacht kon er gedanst worden. De Ramblers
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derful, smashing, dat was het geweest. ‘Nobody who was there will
ever forget Mr Van Leers yoth birthday, ’ schreef de Lancashire Eve
ning Post. ' They will look forward to his 8oth. ’ Zelf werd hij, intens
tevreden, in alle vroegte door een taxi opgehaald om het eerste
vliegtuig naar Amsterdam te kunnen nemen.
Naast de boeken had de directie nog voor een andere verrassing ge
zorgd: een (tweede) koninklijke onderscheiding, na die van 1938
(Officier in de Orde van Oranje Nassau) ter gelegenheid van de
opening van de Walser ij. Op zijn verjaardag was Van Leer in Chi
cago opgebeld door de Nederlandse ambassadeur, J.H. van Royen,
die hem had meegedeeld dat hij op voordracht van de minister van
Buitenlandse Zaken nu benoemd was tot Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw. De daarbij behorende bescheiden zouden hem
op een later tijdstip door de Nederlandse gezant in Bern worden
overhandigd.
De geste van de directie was voortgekomen uit de gedachte dat
Van Leer niet alleen op economisch terrein grote verdiensten voor
Nederland had, maar dat de enorme financiële steun, welke Van
Leer in de afgelopen jaren aan 'goede doelen’ had verleend, ook
maar eens onder de aandacht moest worden gebracht. Daaraan
werd immers nooit enige ruchtbaarheid gegeven, omdat volgens
Van Leer 'niemand daar een donder mee te maken had’.
Voor een nieuwe koninklijke onderscheiding had Bouw zich
geïnformeerd bij Hirschfeld en bij Steenberghe. Vervolgens had
Bouw zich schriftelijk tot de minister van Economische Zaken ge
wend. Naast de verdiensten van Van Leer voor de Nederlandse eco
nomie was hij uitgebreid ingegaan op Van Leers vele anonieme gif
ten aan organisaties op sociaal, wetenschappelijk en charitatief
terrein. Juist die anonimiteit was een van de redenen waarom Van
Leer principieel nooit tot de besturen van dergelijke instellingen
had willen toetreden.
Eerder die zomer had Bouw eens op een rijtje laten zetten voor
welke doelen en voor welke bedragen Van Leer en zijn concern
sinds het einde van de oorlog geld beschikbaar hadden gesteld. Wel-
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nu, los van al het geld en de goederen die naar het buitenland wa
ren gegaan (met name naar Israël en Engeland) was dat wat Ne
derland betrof een bedrag geweest van ongeveer twee miljoen gul
den. Daarbij was inbegrepen ruim twee ton voor het Nederlandse
gebouw in de Cité Universitaire in Parijs, maar de half miljoen gul
den die toegezegd was voor de inrichting van een nieuwe Mensa in
Amsterdam was daar nog niet bij gerekend.
Verreweg het meeste geld was gegaan naar de Centrale Financieringsactie voor joods-sociaal werk (Cefina, ruim twee ton), naar
de (joodse) Bergstichting in Laren en naar de Centraal Israëlitische
Ziekenverpleging. Er waren überhaupt veel medische doelen ge
steund: het Studentensanatorium, de Vereniging tot behartiging
der belangen van Nederlandse longlijders te Davos, het Koningin
Wilhelmina Fonds en de Stichting Medisch Psychologische Kinderkliniek. Daarnaast was er geld gegaan naar militairen in Neder
lands Indië, het Comité Ontspanning Nederlandse Militairen, het
Herstellingsoord Oud-illegale werkers en een Studiefonds Oor
logsslachtoffers. Amsterdamse doelen waren onder meer de amvj ,
het Jordaan Comité, de Stichting voor Economisch Onderzoek der
Universiteit van Amsterdam, en Artis, waarvoor in Zuid-Afrika die
ren werden gekocht. Specifiek culturele doelen waren het Natio
naal Monument op de Dam (een ton) en de Stichting Hollandse
Schouwburg (bijna een halve ton). Vermeldenswaard is ook de kredietovereenkomst die met Piet Grossouw werd gesloten (de bou
wer van zijn circus in 1936 en echtgenoot van de bekende toneel
speelster Fien de la Mar) ter financiering van de verbouwing van
de Spieghelschool aan de Marnixstraat tot een theater (het latere
De la Mar Theater).
En de volgende herinnering van De Meijer aan Willem Mengel
berg, de geschorste dirigent van het Concertgebouworkest, mag
hier ook niet ontbreken:cEnkele malen moest ik naar het chalet van
Mengelberg. Die zat daar in Zwitserland, mocht niet terug naar Ne
derland en ook niet dirigeren. Ik moest een envelop met inhoud bren
gen. De Maestro was rottig, en zijn huishoudster geneerde zich voor
zijn optreden tegenover mij. ’
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Er waren ook giften gedaan waaraan wel ruchtbaarheid was ge
geven. In 1949 had Van Leer de Wipbrug in Vreeland, die tijdens
de oorlog was afgebroken, laten herbouwen (kosten ƒ20 000,-). De
brug kreeg bij de heropening de naam Bernard van Leer-brug, een
naam die ook nu nog vanaf de Vecht op de brug zichtbaar is.
Méér giften en hulpacties haalden de openbaarheid. De hulp bij
de watersnoodramp bijvoorbeeld, de enorme schenking aan Polly
voor de bouw van haar centrum in Jeruzalem en de grote actie, die
hij in november 1956 op touw zette voor de Hongaarse vluchtelin
gen in Nederland.
Vermeldenswaard is ook de gift van bijna anderhalve ton in ja
nuari 1952 aan de Noord- en Zuid-Hollandse Reddingmaatschappij, een van zijn typische impulsieve acties. Wekenlang had een dra
matische gebeurtenis de wereld in z’n greep gehad: de doodsstrijd
van het schip The Flying Enterprise voor de Engelse zuidkust en
het dappere optreden van kapitein Kurt Carlsen en de redders. Eind
januari was het volgende persbericht verspreid: 1Onder de indruk
van de moed,, getoond bij de redding van de opvarenden van de Flying
Enterprise, de hardnekkige pogingen om het schip te behouden en de
onversaagde plichtsbetrachting van kapitein Kurt Carlsen en stuur
man Kenneth Dancy, heeft een Nederlandse industrieel, die onbekend
wenst te blijven, de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandse Reddingmaatschappij verblijd met een gift, bestemd voor de uitrusting van een
compleet reddingstation te Noordwijk aan Zeey te weten een boten
huis, een motorstrandreddingboot met daarbij behorende wagen en
waterdichte tractor. ’De motorreddingboot zou de naam Kurt Carl
sen krijgen.
Anderhalf jaar later, op 13 juni 1953 (een week na de dood van
Fie) werd het nieuwe reddingstation plechtig geopend. Er zijn nog
beelden van bij het Polygoon Journaal. We zien hoogwaardigheids
bekleders en Kurt (^arisen als eregast bij de opening. En daarach
ter een man in een licht pak, Van Leer, die bij uitzondering een
zelfgeschreven toespraak hield. Uit eerbied voor alle dappere red
ders, zei hij, had hij gevolg gegeven aan de aandrang van het be
stuur van de Reddingmaatschappij, om openlijk de overdracht van
r
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het station te verrichten en daarmee naar buiten kenbaar te maken
dat de schenker het Van Leer-concern was.
‘Thans,’ sprak hij ondermeer, ‘zal een motorreddingboot, voor
zien van de modernste hulpmiddelen, de roeiboot van weleer ver
vangen, maar de kerels, die haar bemannen zullen van hetzelfde hout
gesneden zijn als hun voorgangers. Ik heb bij het leiden van een in
ternationale onderneming geleerd, dat het de menselijke eigenschap
pen zijn die doen slagen of falen. Ik ben er diep van overtuigd dat
jong en oud in de leer kunnen gaan bij mannen als Kurt Carlsen,
voor mij een symbool van moed, plichtsbetrachting en doorzettings
vermogen. ’

Van Leers steun aan goede doelen was niet iets Van na de oorlog’.
Van Leer had altijd geholpen en gegeven, ook toen hij nog lang niet
zo vermogend was. Joodse doelen vooral, meestal op sociaal ter
rein, en in de jaren dertig de Duitse vluchtelingen. In later jaren
had die ‘steun’ zich enorm uitgebreid en was hij veel meer terrei
nen gaan bestrijken. ‘Mijn vader was genereus,’ zou Wim later zeg
gen, ‘maar het was liefdadigheid op afstand. Hij zei altijd: “Die en
die was hier, die moest ik helpen,” maar vergeet niet, hij had een ge
weldig inkomen. ’

Oom Bé was zeer sociaal bewogen, aldus een van zijn nichtjes,
‘maar nooit ter meerdere glorie van zichzelf. Ik zie in hem eerder een
weldoener dan een maecenas. ’

Een oud-medewerker van het concern bezag het later echter zo:
‘Bij Van Leer draaide alles om geld verdienen. Ook de filantropie was
daarop gericht, het moest z ’n geld opbrengen, kat in ’t bakkie. Filan
tropie was in feite een spectaculaire reclamestunt. En daarbij was al
les omgeven met een waas van legale belastingtrucs, het werd als kos
ten in de werkmaatschappij afgetrokken. Als er binnen het bedrijf
gevraagd werd: waarom al die filantropie? dan werd er gezegd: het
heeft te maken met de joodse traditie, dat je een tiende penning van
wat je verdiend hebt weer ten goede moet laten komen aan de ge
meenschap, waar je je geld verdiend hebt.’

Maar al deze vrijgevigheid had ook een keerzijde: Van Leer kon
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zich nergens meer vertonen zonder door alle mogelijke lieden te
worden aangeklampt. En hoe meer hij gaf, hoe vaker men hem wist
te vinden. Soms maakte hij het kort door te zeggen: zorgen jullie
nu maar dat je geld bij elkaar krijgt, dan zal ik het verdubbelen. La
ter ging hij dit soort situaties uit te weg door mensen domweg te
mijden. Zoals op die avond, toen hij plotseling opdook bij zijn neef
en diens vrouw in Amsterdam. Ach Bé, zeiden ze, we staan op het
punt om naar het Concertgebouw te gaan, ga je mee? Maar Van
Leer schudde van nee. Gedachtig aan al die mensen die hem die
avond weer zouden bespringen antwoorde hij: cDat kost me teveel
geld/
In de zomer van 1956 werd het hem duidelijk te veel. Iemand had
hem in een brief gewezen op een geldbedrag dat was toegezegd,
maar dat hij nog niet had ontvangen. Van Leer excuseerde zich voor
zijn omissie en schreef toen: cIn your letter you ask to see me and I
will be pleased to receive you, providing it is not your plan to ask me
for money, no matter how worthy the cause may be! During latter
years I have become both embarrased and disgusted by the number of
people to ask to see me and just as soon as they are in my neighbour
hood they ask for money/

Een eenzaam man. Dat is het beeld dat oprijst van Van Leer in die
naoorlogse jaren. cDe zwerver van de Ritz’, altijd onderweg van het
ene hotel, via zijn huis in Luzern (in zijn Parijse appartement was
hij vrijwel nooit), naar het volgende hotel. ‘Soms had ik medelijden
met hemyy aldus Wim. ‘A/s mijn vader een arme man geweest wasy
dan zou ik dat niet gehad hebben. Maar ondanks al zijn rijkdom, al
zijn geldy al zijn lawaai, hij kende niemand. Hij leidde een heel een
zaam bestaan. Van tijd tot tijd kwam Annie, de oude huishoudster
van de Waldeck Pyrmontlaan, met haar man naar Luzern. Het grap
pige isy dat hij deed alsof dat de juiste levenswijze was. Dat je hele
maal niemand nodig hebty want ze willen toch alleen maar geld van
y
*
je.

Een verre nicht van Polly liep hem midden jaren vijftig eens te
gen het lijf in Den Haag. Hij moest er zijn voor zaken en zat in een
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1887-1971

X
Cato Kalker
1855-1928
Sigismund
(Munt)
1879-1951

Joseph
(Jo)
1880-1934

Floris

B e rn a rd

1881-1955

(Bé)
1883-1958

X

X

X

X

Julie
Weinberg
1884-1972

Auguste
Oepen
1868-1942

Helen
Kunigonde
1885-^1938

Polly
Rubens

V

'

Ellen
Irmgard

Yvonne
Winnifred
Floris

1893-1973

Wim
1913-1992
Oscar
1914- 1996

Sophie
(Fie)
1892-1953

Clara
(Claar)
1895-1974

X

X

X

Georg
Weinberg
1885-1954

Hans
Vornehm
1904-1992

Juda
Blum
1895-1978

Irene

Maria

Ruth

(Jep)

39- Door Churchill gesigneerde foto van het bezoek van Van Leer.

40 . Het vliegtuig, door Van Leer van de k l m gecharterd voor zijn Flight 47.

41. Het tot een soort luxecamper verbouwde interieur van het toestel.

47 - Opening van de vatenfabriek bij Haifa in 1949. Op de foto rechts Polly, links

a

m

Clara Blum-Van Leer.
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49. De verschillende stadia van het vatenmaken

\k i»

5i. Bernard Drukker, de bekende hammondorganist, geeft een fabrieksconcert
aan de Asterweg in Amsterdam-Noord.
52. Het publiek in de fabriekshal.

6i. De begrafenisplechtigheid in de hangar van Schiphol. Op de achtergrond
het vliegtuig waarmee het lichaam van Van Leer naar Israël zal worden over
gebracht.

62. Van Leer in de laatste jaren van zijn leven.

