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Andreas Burnier, metselaar van de wereld 
door biografe Elisabeth Lockhorn 

Over haar pogingen aansluiting te vinden bij dit leven  
door psychiater, psychoanalyticus Josée van Eijk 

Op de eerste plaats wil ik dank uitspreken aan Elisabeth Lockhorn voor het 
geweldige werk dat zij hier heeft neergezet. Zij sleepte in 2016 met de biografie 
Andreas Burnier, metselaar van de wereld de Henriëtte de Beaufort-prijs in de wacht. 
De biografie beschrijft het leven van de vrouw, die zo’n belangrijke rol heeft 
gespeeld tijdens de Tweede Feministische Golf en veel heeft gedaan voor de 
emancipatie van de homoseksualiteit. Lockhorn doet recht aan de enerverende en 
dikwijls dramatische gang van dit leven. Het is een prachtige 543 pagina’s tellende 
biografie, in heldere en toegankelijke taal geschreven en voorzien van vele 
archieffoto’s. Er zijn 29 hoofdstukken, 27 pagina’s met noten gecategoriseerd, een 
epiloog en twee pagina’s literatuurverwijzingen.  

Op de cover de foto van de in 1931 te Den Haag geboren Catharina Irma Dessaur, 
eerstgeborene uit de Joodse ouders Salomon Dessaur (1903-1989) en Rosa Jacobs 
(1906-2000). Ik schat dat ze hier een jaar of vier, vijf is. Wie is de kleine Catharina Irma 
van de voorpagina van de biografie? Een mooi meisje in een prinsessenjurkje kijkt 
met een krachtige blik, bozig de wereld in. Het is alsof ze wil zeggen, wat moet je 
van mij of wat kan ik van jullie verwachten? Het kan ook zijn, dat ze de fotograaf 
aankijkt en/of haar ouders, die van haar een bepaalde pose vragen. Ze is op de 
leeftijd, vermoed ik, dat ze op de kleuterschool zit, samen met haar vriendje Nol van 
Dijk, later schrijver en journalist.  
Vlak na de oorlog in 1946, ze is dan 14 jaar, krijgt ze een broertje, Joost Reinier. 

Andreas Burnier is tijdens haar adolescentie woordblind en niet in staat om maar één 
letter te lezen of te schrijven. Ervan uitgaande dat haar ‘thuis’ bovenal de geletterde 
omgeving is en zeker als we Hans Keilson mogen geloven, moet dat een 
verschrikking voor haar zijn geweest. 
Werkte het zo bij haar, dat ze het schrijven onder geen enkel beding meer kon en 
wilde loslaten? Dat gevoel bekruipt mij in ieder geval als ik lees dat ze onophoudelijk 
bezig is met het op papier krijgen van haar gedachten, gevoelens en belevingen. 
Als hoogleraar criminologie, publiceert ze niet alleen op haar vakgebied, ze blijft 
romans schrijven, meestal meerdere tegelijk.  
Deed ze dat in de onbewuste drang haar door haarzelf gecontroleerde 
levensverhaal te schrijven? En wie weet had ze deze zo verschillende vormen nodig 
om de verschillende delen van haar leven samen te binden? We kunnen het haar 
helaas niet meer vragen. 

In een poging een antwoord te vinden op deze vragen kan ik niet voorbijgaan aan 
de fundamentele vraag die Elisabeth Lockhorn stelt aan psychoanalyticus Hans 
Keilson, internationaal bekend vanwege zijn proefschrift Sequentielle Traumatisierung 
bei Kindern (1979) over de gevolgen van door de Tweede Wereldoorlog verweesde 
Joodse kinderen. Zij vraagt of het ingrijpende besluit van Andreas Burnier om haar 
twee kinderen te laten opgroeien in een pleeggezin valt te verklaren uit haar eigen 
chaotisch verlopen oorlogsjeugd in zestien verschillende onderduikgezinnen.  
Hans Keilson concludeert in zijn proefschrift, dat niet alleen de traumatische 
oorlogservaringen op zich het leven van een kind ernstig beïnvloeden, maar ook en 
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vooral hoe de opvang tijdens de oorlog en daarna verlopen is. Dit lijkt mij van 
toepassing op de persoonlijkheidsontwikkeling van Andreas Burnier.  
Daarachteraan denk ik: zeker in een levensfase, zoals de puberteit en adolescentie 
waarin de (seksuele) identiteit zijn beslag gaat krijgen. Het zou kunnen, dat er 
bovendien belastende of traumatisch verlopen seksuele ervaringen hebben 
plaatsgevonden in de periode van die 16 onderduikadressen, zegt Hans Keilson 
vervolgens. 
Haar literaire werk vermeldt grote eenzaamheid niet alleen bij de beleving van de 
menarche, maar vooral ook bij de beleving van haar genderidentiteit, het gevoel 
als jongen in het verkeerde lichaam van een vrouw geboren te zijn. De beleving een 
transgender te zijn, zou uitdrukking kunnen zijn van een vroegkinderlijke ervaring dat 
haar ouders ‘de verkeerde lichamen’ voor haar waren, zegt Hans Keilson. Met 
andere woorden dat zij al beschadigd de oorlog ingegaan zou kunnen zijn, en de 
oorlog hooguit bevestigd heeft wat daarvoor al was begonnen. 
Ik zou me kunnen voorstellen dat alle genoemde factoren tegelijkertijd bepalend 
geweest zijn voor de ontwikkeling van de hevige angsten, waaraan Andreas Burnier 
tijdens het grootste deel van haar leven onderhevig is geweest. 

Hoe zouden haar ouders ‘de verkeerde lichamen’ voor haar hebben kunnen zijn?  
In Het Jongensuur (1969) schrijft Andreas Burnier dat ze op haar achtste al vijf jaar 
wist dat Onze Lieve Heer met haar lichaam een vergissing had begaan en aan 
Bibeb van Vrij Nederland bevestigt ze op 7 april 1973: ‘Ik wist het vanaf mijn derde, 
ja. Ik herinner het me heel goed, ik was met mijn vriendje Nol van Dijk op de 
kleuterschool en het viel me op dat ze tegen hem zeiden: handen wassen. Tegen 
mij: handjes wassen. Daar werd ik boos om. In een verhaal over de geschiedenis van 
het lezen, zo schrijft Elisabeth Lockhorn verder, zal Andreas Burnier later vol afkeer het 
verschil memoreren, dat in de leeszaal gemaakt werd tussen jongens- en 
meisjesboeken: het woord jongens beviel mij van meet af aan aanzienlijk beter dan 
het woord meisjes. Het woord jongens had iets, terwijl meisjes oninteressant en week 
klonk. Misschien zou een segregatie in meisen en jongens mij minder hebben 
gestoord (pag. 22).’ 
Wat betekent dit? Was de kleine Irma toen al op zoek naar een andere of betere 
behuizing vanwege een verweesd gevoel? En kon ze deze betere behuizing vinden 
in taal en vertaling of de keuze voor een partij, de jongens, die positief 
gediscrimineerd werden in de samenleving, en ook nog gezien de cultureel 
historische achtergrond van haar Joodse ouders en familie, die oorspronkelijk van 
ver kwamen en neerstreken tenslotte in Scheveningen en Den Haag?  

Rosa Louisa Jacobs, dochter van Jacob Jacobs en Roosje Sternfeld, en Salomon 
Dessaur, zoon van Maurits Dessaur en Catharina de Lieme, leerden elkaar kennen in 
Den Haag. Ze trouwden op respectievelijk 24-en 27-jarige leeftijd. Sal, de jongen uit 
De Buurt, de oude Joodse wijk in de binnenstad van Den Haag, had al een huwelijk 
achter de rug. Volgens familieverhalen kwam Salomon als vertegenwoordiger in 
textielverf in de zaak van Diny, de oudste zus van Rosa, in Scheveningen. Of Diny het 
huwelijk heeft gearrangeerd weten we niet. 
We weten ook niet of er sprake was van een gelukkig huwelijk tussen haar ouders. 
Voorstelbaar is, dat Andreas’ moeder zich heeft overgegeven aan het 
veronderstelde huwelijksarrangement om zich van een legitieme plek te verzekeren 
in Den Haag en om zich opgenomen te weten in de daar reeds neergestreken 
Joodse gemeenschap.  
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De beginjaren dertig moeten angstaanjagend zijn geweest voor de ouders van Irma 
en de kleine Irma zelf. Ze was nog maar 10 dagen oud, toen op maandag 13 juli 
1931 de grote financiële crisis uitbrak in Duitsland.  
In een terugblik op haar vroegste jeugd, geschreven vlak voor haar dood, beschrijft 
Andreas Burnier hoe ze snel na haar geboorte begon weg te kwijnen, ondanks de 
uitgebreide zorg en aandacht van haar moeder. In de zomer van 1931 reisde het 
gezin van het verre Den Haag naar de verre Achterhoek, waar de dorpsdokter 
constateerde dat haar moeder wel de borst gaf, maar dat er geen melk uitkwam. 
Na iedere voedingspoging bleek ze verder afgezwakt en afgevallen en viel ze van 
uitputting in slaap. Luttele weken na haar geboorte was een kernscenario van haar 
bestaan geschreven: de aansluiting bij dit leven kon ze aanvankelijk niet vinden. 
Wat kunnen we hieruit begrijpen? Zou moeder Rosa Louise Jacobs, afkomstig uit de 
mediene bovendien, ten gevolge van een eigen diepe verscheurdheid tegen de 
achtergrond van een bedreigende en zeer angstaanjagende maatschappelijke 
ontwikkeling onvoldoende rust gevonden hebben voor de koestering van haar 
dochter en niet hebben kunnen voelen en waarnemen dat zij haar kind in 
onvoldoende mate voedde? Wat we weten is dat zij een hardwerkende en sterke 
vrouw was, net zoals alle vrouwen uit haar familie. Ze spande zich in om geld te 
verdienen en wist mooie huizen te vinden voor haar gezin en familie, mogelijk 
gedeeltelijk ook als compensatie voor en vertroosting van haar eigen diepe 
verscheurdheid. 
Zou de slimme Irma al zo heel vroeg de diepe verscheurdheid van haar moeder en 
ook van haar vader hebben kunnen aanvoelen? En dat ze al diep vanbinnen wist 
wat het zou kunnen betekenen als je als oudste kind een meisje zou blijken te zijn en 
bovendien een jongen in een meisjeslichaam?  

Teruggekeerde verweesde en overlevende familieleden van de Holocaust werden in 
huis opgenomen. Voor Irma was ook die periode van de opvang na de Holocaust 
een horrorscenario. Een confrontatie vermoedelijk ook met het diepliggende conflict 
van haar genderidentiteitsprobleem, waar ze voor zover we weten met haar 
moeder en ook met haar vader nooit over heeft kunnen spreken. Een 
(onbewuste)wens om zich geheel geaccepteerd en opgenomen te weten bleef 
zeer pijnlijk gefrustreerd. 

Teruggekeerd in dat huis in Den Haag speelt zich nog een pijnlijke scène af: bij 
hereniging herkende moeder haar eigen dochter niet. 
Op de band van het Shoah Visual History Archives, in het verhaal van Simon in Het 
Jongensuur, wordt deze scène door Rosa woord voor woord bevestigd: 
‘Toen we terugkwamen uit de oorlog, mijn vader en ik, stonden we eerst beneden in 
een trapportaal. Daarna liet mijn moeder, half huilend en verward pratend, ons 
boven komen. In een vreemde burgerkamer met geelhouten meubels omhelsde ze 
mijn vader. Ik stond in een hoek tussen de deur en de muurkast te wachten. Een 
blauwe alpinopet op mijn kortgeschoren haren, een lange blauwe gabardine-
regenjas tot ver over mijn knieën.’ 
“Wie is die jongen?” vroeg mijn moeder ten slotte. 
“Welke jongen?” 
“Die jongen, die je hebt meegebracht.” 
“Maar schat, dat is Simone.” 
”Maar kind, ik herkende je eerst niet. Wat ben je ontzettend veranderd.” 
“Hoe geet het oe, moeder?” vroeg ik. 
“Wat praat ze vreemd,” zei mijn moeder.” 
“Dat is het dialect. Ze moest zich in het dorp aanpassen voor de veiligheid. Ze leert 
het heus wel af.’’ 
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“We moeten gauw andere kleren voor haar gaan vinden,” zei mijn moeder.’ 
Het moge duidelijk zijn, dat zowel moeder als dochter slachtoffer waren, beiden, als 
gevolg van een diepe verscheurdheid, een verheviging van persecutoire angsten, 
die mogelijk altijd al, meer onbewust sluimerden, met bovendien (daarop 
gesuperponeerd) alle trauma’s, die intussen hadden plaats gevonden tijdens de 
onderduik.  
In het boek Geletterde vrouwen (1996) vertelt Burnier aan Lockhorn, dat ze als gezin 
niet over hun oorlogservaringen konden praten en dat er sprake was in haar 
herinnering van een grote chaos. Haar moeder was inmiddels in verwachting van 
haar broertje Joost Reinier. Ik denk, laat staan dat ze zou kunnen spreken met haar 
moeder over haar genderconflict. 
In datzelfde boek vertelt Burnier verder over haar Initial Traüme, die ze pas kreeg 
toen haar weerstand meer dan 40 jaar na de Duitse terreur begon af te brokkelen. 
Zoals vaak gebeurt bij oorlogsgetraumatiseerden, weten we. Daarna ging ze 
bezoeken afleggen aan Dachau en Westerbork. Hiermee kwam ze op een soort van 
innerlijke glijbaan. Ze verwijst in verband met dit begrip naar Jung. Als Freudiaans 
opgeleide psychoanalyticus weet ik dat in de eerste sessie van een psychoanalyse 
vaak zo’n fundamenteel diepe en veelzeggende droom opduikt, die als een rode 
draad in het analytische proces blijft terugkomen. 
We spreken dan van projectie van vroege agressieve en libidineuze impulsen of 
driften, die op de analyticus worden overgedragen. Een aanwijzing voor de heftige 
angst die gepaard kan gaan met de band met of de hechting aan de ander, de 
analyticus in dit geval. En dus uitdrukking is van het zeer gekwetste verlangen erbij te 
horen en je geliefd te weten. 
In 1972 vertrekt Andreas Burnier naar de Universiteit van Nijmegen om daar de eerste 
vrouwelijke hoogleraar Criminologie te worden. Ze zet de vakgroep criminologie op 
en geeft daar inhoud en vorm aan.  
Op 1 augustus 1987 meldt Professor Dessaur schriftelijk aan het bestuur van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen, dat zij gebruik wil maken van de 
wachtgeldregeling. Als reden voor dit vervroegd ontslag voert zij de aanslag van de 
psychopathische vrouw aan, een paar jaar eerder. In haar brief legt ze uit dat door 
de voortdurende terreur oude, vergeten oorlogsangsten zijn geactiveerd, nog 
versterkt toen kort daarna een psychisch gestoorde studente haar, als icoon van de 
emancipatiestrijd van de homoseksuelen, eveneens begon lastig te vallen. Ze zegt in 
een toestand van permanente angst geraakt te zijn en regelmatig te vluchten naar 
haar geheime ‘onderduikadres’ buiten Nijmegen. 
Ze bekent in haar brief aan de Raad van Bestuur enkele gesprekken te hebben 
gevoerd met een psycholoog, haar aanbevolen door de Stichting 1940-1945. Deze 
ontmoetingen hebben op haar een averechts effect. Later in een interview aan Vrij 
Nederland legt ze uit waarom: 
Bij het tweede gesprek vroeg hij: “Hoe was het eigenlijk toen u ging onderduiken? 
Hoe heeft u afscheid genomen van uw ouders?”  
“Ik herinnerde me niets; het was een groot zwart gat. Maar ik ben na die vraag nooit 
meer naar die man teruggegaan. Ik weet inmiddels dat ik niet bij hem in therapie 
wil. Sommige slapende honden kun je beter laten liggen.” 
Uit deze uitspraak kunnen we afleiden dat Andreas Burnier haar leven lang gekweld 
moet zijn geweest door die diepliggende angsten, die voor haar vorm kregen in 
achtervolgingsangsten. Zodra ze daar bevestiging voor vond in de externe realiteit, 
moest ze vluchten. 

Samenvattend kan ik zeggen, dat het mede dankzij de inspanningen van Andreas 
Burnier en de haar omringende vrouwen én mannen, gelukt is het hart en de blik 
van de gevestigde patriarchale orde 1% koerswijziging te doen en laten ondergaan. 

 4



Binnen de criminologie was zij op zoek naar onderstromen en het blootleggen van 
motieven van de slechtheid van mensen in organisaties en tegelijkertijd op te komen 
voor de allerzwaksten in onze samenleving. Haar standpunt met betrekking tot de 
euthanasiewetgeving is hier misschien wel het meest sprekende voorbeeld van. 
Overigens wijzigt ze haar standpunt van een aanvankelijk streng oordeel naar een 
meer mildere opstelling, dat van de passieve euthanasie.  
Ik vind het zo hartverscheurend pijnlijk dat zij zelf in haar leven weinig of geen gebruik 
heeft kunnen maken van de toepassing van eigen principes om eigen lijden 
draaglijk te maken. In hierboven vermeld interview in Vrij Nederland heeft ze 
daarover mijns inziens expliciet uitleg gegeven. 

Binnen dit tijdsbestek kom ik niet toe aan belangrijke periodes in haar leven, zoals 
haar tienjaar durend huwelijk met Emanuel Zeylmans van Emmickhoven, zoon van 
Willem Zeylmans van Emmickhoven, psychiater en geneesheer-directeur van de 
Rudolf Steinerkliniek in Scheveningen en haar relatie met hun twee kinderen, dochter 
Ingenborg en zoon Dominique. Castrum Peregrini, en de Platoclub blijven hier 
onbesproken. Net als de vele prijzen, die zij voor haar boeken in de wacht sleepte. 
Over de talloze controversen die ontstonden in kranten, naar aanleiding van haar 
publieke optredens en geschriften over de velerlei onderwerpen en thema’s kan ik 
zeggen dat zij niet terugschrok om haar eigen ideeën naar voren te brengen. 

Dat Andreas Burnier na haar vertrek uit Nijmegen en het afscheid van haar 
hoogleraarschap zich in de laatste fase van haar leven is gaan verdiepen in de 
Joodse cultuur en religie en het Hebreeuws en tenslotte rabbijn wordt in de Liberale 
Joodse gemeenschap van Amsterdam, sluit mogelijk aan bij haar diepe intellectuele 
interesse in onderstromen en zou in de lijn van het voorgaande beschouwd kunnen 
worden als een verschuiving van de bevrediging van haar diepe verlangen om als 
transgender vrouw zich geheel en al geliefd te weten door zowel haar vader als 
moeder. In de Joodse rituelen rond het sterven en de dood van haar vader in het 
najaar van 1989 herkende zij haar eigen geestelijke en spirituele binnenwereld, zo 
schrijft haar partner Daniel (Ineke)van Mourik in de inleiding van het boek Ruiter in de 
wolken, Joodse essays 1990-2002. Eveneens lezen we dat in deze fase van haar 
leven en mede onder invloed van Daniël, die een wezenlijk deel van haar 
opvoeding op zich neemt, Andreas toekomt aan introspectie.  
In een psychoanalyse doen we dit: introspectie, naar binnen kijken, ontdekken en 
ons bewust worden van hoe en met wie of wat we ons geïdentificeerd hebben. 
Bewustwording van onze innerlijke drijfveren. 
Het zou kunnen zijn dat deze ontdekkingen en herkenningen een bijdrage geleverd 
hebben aan de gemoedsrust, die ze tenslotte vond in de Joodse Gemeenschap. 

Op woensdagavond 17 september 2002 komt ze te overlijden hoogstwaarschijnlijk 
aan de gevolgen van een hersenbloeding of hartstilstand. Haar partner Daniël en 
vrienden Joost en Frieda vinden haar, reeds overleden, in het huis aan de 
Valeriusstraat in Amsterdam.  
Ze werd begraven volgens Joodse riten op de liberaal Joodse begraafplaats Gan 
Hasjalom in Hoofddorp. 

Burnier’s diepverscheurende angsten, die keer op keer aangewakkerd dreigden te 
worden, lopen als een rode draad door haar leven. Als psychoanalyticus zocht ik 
naar verheldering ten aanzien van vermoedelijke motieven voor de angsten, die 
haar leven zo hebben bepaald. 
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