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H
kracht. Zijn schilderijen, soms loodzwaar 
van de verf, vullen alle hoeken en gaten 
van zijn  huis.  Hij maakt ze nog dagelijks 
in het atelier boven, waartoe een trap in 
de woonkamer toegang geeft. Daar, in to-
tale afzondering, schildert hij het verle-
den van zich af, de neuroses en emoties 
die hij heel lang wist te beheersen maar 
die hij nu juist in zijn schilderijen de vrij-
heid durft te geven.

„Ik ben opener geworden. Heel lang 
heb ik helemaal niet over mijn verleden 
willen praten. Pas sinds kort, omdat mijn 
oudste dochter op onderzoek is uitge-
gaan, weet ik dat ik via moederskant nog 
wat familie heb in Amerika.  Schilderen 
betekent voor  mij vrijheid, de mogelijk-
heid om mezelf te uiten. Het is tegelijk 
ook de perfecte remedie tegen mijn 
ziekte. Ik heb Parkinson. Al zeventien 
jaar. Natuurlijk beheerst dat je leven, 
maar op het moment dat ik die trap op 
loop, is het weg. Dan hang ik een denk-
beeldige jas aan een haak en begint het 
grote, vreugdevolle spel van het schilde-
ren.”

Als baby gered door de buren
Fred Pollack wordt geboren in 1943.  Zijn 
vader Lutz, kleermaker van beroep, is een 
joodse vluchteling uit Berlijn. Na zijn 
ontmoeting en huwelijk met Lotte Ga-
diel, coupeuse te  Amsterdam, vestigt het 
paar zich aan de Schouwinkstraat in En-
schede.  Als zijn moeder bij een razzia 
wordt opgepakt, weten buren hem nog 
net op tijd te redden.

„Ik lag in een kinderwagen achter het 
huis. Waar mijn tweelingzus op dat mo-
ment was, weet ik niet.  Er zijn nog altijd 
delen van ons verleden die we niet weten. 
Mijn vader was op dat moment al vergast 
in Auschwitz, samen met zijn broer 
Hans.  Op de een  of andere manier zijn 
de buren erin geslaagd om me weg te ha-
len en in bed te leggen bij hun eigen 
zoontje. Die was ongeveer een half jaar 
ouder dan ik. Zestien jaar later ben ik zijn 
zus tegengekomen op de Blijdenstein-
laan. Ze vertelde dat haar ouders me ken-
den uit de oorlog en dat ik langs moest 
komen. Tot mijn grote spijt, zeg ik nu, 
heb ik dat nooit gedaan.”

Pollack overleeft de oorlog in het huis 

van  een vrouw die hij tante Annie 
noemt. Ze zit in het netwerk van domi-
nee Leendert Overduin, de man die zo-
veel Enschedese Joden van de ondergang 
weet te redden. De familie Frankenhuis, 
zijn latere pleeggezin, verblijft in het-
zelfde huis. Als na de bevrijding blijkt dat 
zijn ouders niet meer terug zullen  keren, 
wordt hij door hen opgevoed.

 c Fred Pollack schildert het gemis van zijn vermoorde ouders van zich af

l 
De ontwrich-
ting die ik 
vanaf mijn 
jeugd heb 
gevoeld, 
doordrenkt 
alles wat ik 
doe
 – Fred Pollack

Hij is 5 jaar als hij de waarheid hoort. En-
schede, eind jaren 40.  Aan de Potgieter-
straat kruipen Fred Pollack en zijn twee-
lingzus in bed bij de vrouw die zij op dat 
moment nog beschouwen als hun moe-
der.  „Ze riep ons bij zich, heel simpel. Ik 
aan de ene kant, mijn zus aan de andere.   
Ze was niet mijn moeder, vertelde ze. En 
mijn vader was niet mijn vader. Niet 
meer dan een paar woorden, maar toch: 
ze maakten alles anders. De wereld 
waarin ik moest leven, was voorgoed ver-
anderd.”

Nog steeds, meer dan zeventig jaar la-
ter, herinnert hij zich alles. De slaapka-
mer, het bed,  de gordijnen. Van zijn ei-
gen ouders, Lutz Pollack en Lotte Gadiel, 
resteren hem alleen een paar verhalen en 
twee foto’s. De ene is gemaakt op hun 
trouwdag, de andere vlak na zijn ge-
boorte. Zijn moeder is erop te zien met 
een baby op de arm. Of hij het zelf is of 
zijn zus, zal hij nooit weten. De levens 
van Lutz en Lotte zijn, net als die van 6 
miljoen andere Joden, voorgoed uitgewist 
in de vernietigingskampen van nazi- 
Duitsland.

Ook vandaag, een winterse dag in zijn 
huis op het Groningse platteland, is de 
herinnering aan zijn jeugd in Enschede 
dichtbij. Fred Pollack zit in een stoel bij 
het raam.  Het uitzicht is groots en tijd-
loos. Weilanden, voorbijtrekkende wol-
ken, een sloot die verdwijnt in de verte. 
Hij woont aan de rand van het dorp:  
Garnwerd, een vlek op de kaart net boven 
Groningen, met een kerk op een terp en 
kleine huizen.

„Ik voel me hier volkomen thuis. Dat 
landschap is als een vriend. Het is er altijd 
en het verveelt nooit. Heel anders dan 
Enschede. Ik ben er in 1964 weggegaan 
om te staan studeren.  Als ik er terugkom 
en langs de plekken loop waar ik heb ge-
woond, voel ik me ontheemd.  Ik ben er 
wel, maar tegelijk ook niet. Er is geen ver-
binding meer.”

Broos en kwetsbaar
Hij is 78 nu, Fred Pollack.  Arts en psychi-
ater, maar de laatste twintig jaar vooral: 
schilder. Een broze, kwetsbare man met 
een imposant en nog altijd groeiend oeu-
vre dat getuigt van een grote innerlijke 

l 
En ja, er was 
ook heel veel 
antisemitisme. 
Ik heb het in 
alle fasen van 
mijn leven 
meegemaakt, 
zeker ook in 
Enschede
 – Fred Pollack

 e Fred Pollack 
aan het werk in 
zijn atelier in 
Garnwerd. Hij 
krijgt een ex-
positie in zijn 
geboortestad.
FOTO’S CARLO TER
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‘De oorlog
is er, altijd
en overal’
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„Mijn moeder is in Bergen Belsen gestor-
ven.  Alleen mijn opa van vaders kant 
heeft de oorlog overleefd. Hij was blind 
en kaal, een gevolg van een mosterdgas-
aanval tijdens de Eerste Wereldoorlog.  
Hij was een oorlogsheld in Duitsland. 
Vermoedelijk daarom werd hij door de 
nazi’s lange tijd ontzien. Na de oorlog 
woonde hij korte tijd in Enschede. 

Daarna is hij teruggekeerd naar Berlijn.”
De eerste achttien jaar van zijn leven 

heet Manfred Pollack, zoals hij officieel 
heet, Freddie Frankenhuis.  Tot die tijd is 
hij statenloos en heeft hij een roze pas-
poort, iets waarover hij zich nog altijd 
boos kan maken.  „Het was tekenend voor 
de situatie in het naoorlogse Nederland. 
Alsof we er nog altijd, na alles wat er was 

gebeurd, nog steeds niet bij hoorden. En 
ja, er was ook heel veel antisemitisme. Ik 
heb het in alle fasen van mijn leven mee-
gemaakt, zeker ook in Enschede.”

Schilderen doet hij al vanaf zijn vijfde 
levensjaar. Tekeningen, kleine schilde-
rijtjes die hij dan als cadeau geeft aan 
dierbaren zoals tante Annie. „Met een 
mooi lijstje erom hing het dan in de ach-
terkamer, voorzien van mijn handteke-
ning: Freddie.” Op advies van zijn pleeg-
moeder kiest hij uiteindelijk echter niet 
voor de kunstacademie, maar voor een 
ordentelijke studie als geneeskunde. Het 
geeft hem bestaanszekerheid en zelfver-
trouwen. „Bij mij op school zaten veel 
kinderen uit textielfamilies. Ze werden 
gebracht door auto’s met chauffeur. Op 
hun verjaardagen keek ik mijn ogen uit.  
Onbewust moet daar al het gevoel zijn 
gegroeid dat ik mezelf moest ontwikke-
len om echt onafhankelijk te kunnen zijn. 
”

Getro� ene, geen slachto� er
Tot z’n 56ste levensjaar is Pollack actief 
als psychiater. Na een studie genees-
kunde in Amsterdam en een korte peri-
ode als huisarts, komt hij via een speciali-
satie in Groningen in het vak terecht.  Tot 
de patiënten die hij behandelt, behoren 
ook oorlogsgetroffenen, net als hijzelf. 
„Getroffenen: dat is het juiste woord. Ze-
ker voor mezelf geldt dat ik me nooit een 
slachtoffer zal noemen. Een slachtoffer 
geeft zich over aan zijn lot, maar een ge-
troffene recht zijn rug en probeert te 
vechten. Juist door mijn eigen ervaring, 
had ik het gevoel gehad dat ik bepaalde 
mensen kon helpen, me in kon voelen in 
wat ze hadden meegemaakt.”

Schilderen doet hij al die jaren vooral ’s 
nachts.  Pas twintig jaar geleden krijgt het 

de overhand en gaat het zijn leven be-
heersen. Abstracte werken in eerste in-
stantie, vaak gemaakt op mdf-panelen 
beplakt met papier. Vanaf 2007, als hij op 
doek gaat schilderen, wordt zijn werk ex-
pressiever en heftiger. Ook figuratieve 
elementen keren terug, zonder een dui-
delijke relatie met de werkelijkheid. Kop-
pen en gezichten doemen op uit een wir-
war van vormen en verf. Laag over laag 
zet hij ze op doek, vaak met een bestaand 
werk als ondergrond.

Ontwricht leven
„Ik heb nooit een vastomlijnd plan. Ik be-
gin ergens en ga vervolgens op reis. On-
der sommige schilderijen zitten soms vijf 
of zes andere schilderijen verborgen. De 
figuren die je ziet, ontstaan vanzelf. Ze 
komen ergens vandaan, maar je kunt er 
nooit de vinger opleggen. Natuurlijk is er 
een relatie met  mijn verleden, maar het 
zit nooit in een bepaalde vorm of plek. De 
ontwrichting die ik vanaf mijn jeugd heb 
gevoeld, doordrenkt alles wat ik doe. De 
oorlog is er altijd en overal.”

Voor het eerst is zijn werk nu te zien in 
zijn geboortestad. Kunstkenner Bert Kui-
pers  legde het contact. Eind februari be-
gint er een grote expositie. Na diverse 
tentoonstellingen in binnen- en buiten-
land is Pollack eindelijk terug op de plek 
waar sommige mensen hem nog steeds 
zullen kennen onder zijn oude naam, 
Freddie Frankenhuis.

„Mijn werk is niet gemaakt om onder 
het bed te verstoppen. Het is wat ik ben, 
en dat wil ik ook laten zien.  Zolang ook 
als het kan, ga ik door.  Het liefst hier in 
Garnwerd, met de ruimte van dat lege 
landschap om me heen.  De mens is he-
laas tot alles in staat, dat zal niet verande-
ren.  Hoe verder ik van de oorlog af kom, 
hoe groter het allemaal wordt en hoe ab-
surder. Mijn ouders en al die anderen zijn 
verdwenen en uitgewist.  Wie dat goed 
tot zich door laat dringen, kan onmogelijk 
optimistisch zijn over de toekomst.”

 a Het werk van Fred Pollack is te zien bij 
Kunsthandel Bert Kuipers, Lonneker-
spoorlaan 104, Enschede. Van 25 februari 
tot 26 maart is er een speciale expositie, 
gewijd aan zijn werk.

Zijn ouders heeft hij nooit gekend. Toen 
hij in Enschede werd geboren, was zijn 
vader al in Auschwitz vergast. Maar 
Fred Pollack, kunstschilder en 
psychiater, weigert om zichzelf een 
slachto� er te noemen van de oorlog. 
„Alles wat ik ben, zit in mijn schilderijen.”

Herman Haverkate
Garnwerd/Enschede

l
Een slachto� er geeft zich 
over aan zijn lot, maar een 
getro� ene recht zijn rug 
en probeert te vechten

 – Fred Pollack
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Hij is 78 nu, Fred Pollack. Arts en psychiater. Maar de laatste 20 jaar 
schildert de geboren Enschedeër vooral het gemis van zijn vermoorde 
ouders van zich af. „Alles wat ik ben, zit in mijn schilderijen.”   
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Schilderen, 
dat is vrijheid

‘Ik leef me het liefst 
uit met horrorlooks’
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Ventilatie op school 
wordt snel verbeterd
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 c Gedeputeerde: schaarse grond benutten voor meer banen

‘Pas op met nog meer 
‘dozen’ op bedrijvenpark’

Gerben Kuitert
Almelo/Enschede

Distributiecentra zorgen voor ‘verdo-
zing’ van het landschap, maar stellen 
daar weinig extra werkgelegenheid te-
genover, aldus de gedeputeerde. Van 
Hijum vindt dat de Twentse gemeen-
ten, maar ook de provincie Overijssel 
zelf, kritischer moeten worden op de 
bedrijven die de kavels op bijvoorbeeld 
het regionale XL Businesspark bij Al-
melo kopen.

De Overijsselse bestuurder stelt vast 
dat grote ruimteslokkers Twente feite-

lijk gebruiken ‘als doorschuiflocatie 
voor hun handel’. „Moeten we de grote 
kavels die er nog zijn niet gebruiken 
voor Twentse bedrijven die willen 
groeien?” En daarbij dus wel kunnen 
zorgen voor meer werkgelegenheid. 
Hij noemt in dit verband VDL Energy 
Systems. „De verhuizing daarvan naar 
Almelo was zuur voor Hengelo, maar 
dankzij het XL Businesspark is het be-
drijf wel voor de regio behouden.”

Arbeidsmigranten
Wat betreft extra werkgelegenheid 
stelt de gedeputeerde vast dat de ‘do-
zen’ van de grote distributiecentra niet 
alleen relatief weinig banen opleveren, 
maar dat deze banen vaak ook nog eens 
in handen komen van arbeidsmigran-
ten.   „Ik heb niets tegen arbeidsmi-
granten, maar ze moeten wel allemaal 
op een verantwoorde manier worden 
gehuisvest. En dat zet weer extra druk 
op de woningmarkt.”

De kans dat de provincie als aandeel-
houder meebetaalt aan een uitbreiding 

Gemeenten in Twente moeten 
nadenken over de vraag of ze wel 
door willen gaan met de verkoop 
van bedrijvengrond aan grote 
distributiecentra. Die oproep 
doet Eddy van Hijum, Overijssels 
gedeputeerde van economie. 
Volgens hem is de grond 
doeltre� ender te gebruiken.

van het XL Businesspark, acht Van 
Hijum trouwens ‘niet erg groot’. Dat 
heeft niet direct met de ‘verdozing’ 
van het landschap zelf te maken. „We 
zitten daar als provincie met twee pet-
ten op: als belanghebbende en als ma-
ker van ruimtelijk beleid. Dat schuurt.”

Meer samenwerken
De veertien Twentse gemeenten moe-
ten samen tot een regionale bedrijf-
sterreinenstrategie komen, vindt hij. 
„Over de gemeentegrenzen heen kij-
ken, samen ontwikkelen en afspraken 
maken over verdeling van baten en 
lasten.”

Daar ligt volgens de gedeputeerde 
ook een taak voor de nieuwe colleges 
van B en W, die na de raadsverkiezin-
gen in maart worden gevormd.  Hij 
vindt dat lokale politici er bovendien 
goed aan zouden doen om bij de colle-
gevorming tevens afspraken te maken 
voor de nieuwe Agenda voor Twente, 
het economisch investeringspro-
gramma voor de regio.  

l 
Moeten we 
die kavels 
niet 
gebruiken 
voor Twentse 
bedrijven
 – Eddy van Hijum,
gedeputeerde

Magische ervaring in 
Twentse luchtballon
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