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INLEIDING

Inderdaad kwamen zij ook op de zolder, maar mijn deur ging
niet open. Zij maakten een hels kabaal. Er werden blijkbaar
koffers opengemaakt en weer neergesmeten. De hele zolder leek
te worden doorzocht. Plotseling vloog mijn kamerdeur open,
het was zo ver, en daar stond ik zo voor de waskom. ‘Acht bitte
Verzeihung.’ De deur ging weer dicht. Ik dacht met een zucht
van verlichting: tot zover is het goed gegaan! Maar het
volgende ogenblik ging de deur weer open en stapten er drie
kerels naar binnen. ‘Wat doet u hier? Wie bent u?’
schreeuwden ze tegen mij. ‘Ik ben Suze Cremer, ik verzorg de
kinderen’ Precies zoals wij die avond hadden afgesproken.
‘Ausweis, bitte!’1

Binnenkort is het niet meer mogelijk om te spreken met een directe
overlevende van de holocaust.2 Velen van hen zijn immers al

1

Sophie en Joop Citroen, Duet Pathétique, belevenissen van een joods gezin
in oorlogstijd, 1940-1945 (Utrecht 1988) 113.
2
In dit onderzoek hanteer ik het woord holocaust omdat dit een algemeen
geaccepteerde term is om de vervolging en vernietiging van de Europese
joden mee aan te geven. In de oorspronkelijke betekenis betekent holocaust
‘offer’. De moord op de joden was vanzelfsprekend geen offer. In Israël en
joodse kringen buiten Israël wordt gesproken over sjoa. Dit Hebreeuwse
woord heeft meer de betekenis van ‘vernietiging’. Op deze plaats zou ik
willen pleiten voor het hanteren van de term sjoa of opteren voor een meer
neutrale omschrijving zoals ‘joodse genocide’ of ‘de genocide op het
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overleden of in de nadagen van hun leven. De herinnering uit de
eerste hand aan de holocaust is dan verleden tijd. In rap tempo is de
laatste decennia de belangstelling voor hun persoonlijke verhaal
toegenomen en zijn veel projecten geïnitieerd om de (laatste) stem
van de overlevenden vast te leggen. Het is niet overdreven om te
spreken van een eruptie aan getuigenissen van
holocaustoverlevenden.3 De film Shoah van Claude Lanzmann uit
1985 is hiervan een pregnant voorbeeld. Maar ook de oprichting door
Steven Spielberg van het Shoah Visual History Foundation, waarbij
meer dan vijftigduizend video-interviews met holocaustoverlevenden
in de jaren negentig bijeengebracht zijn onder de naam Survivors of
the Shoah. Ook het VWS-programma Erfgoed van de oorlog, waarin
verhalen van de laatste ooggetuigen op film worden vastgelegd,
spreekt boekdelen. Het centrale thema voor de Holocaust Martyrs’
and Heroes’ Remembrance Day 2010 was ‘The Voice of the
Survivors’. Vanaf eind jaren zeventig is er ook een langzame, maar
Europese jodendom’ om de vervolging en vernietiging van de Europese
joden tussen 1933 en 1945 aan te geven.
3
Zie onder andere: Henry Greenspan, The Awakening of Memory. Survivor
Testimony in the First Years after the Holocaust, and Today (Washington
2004) 5, Diane L. Wolf, ‘Holocaust Testimony: Producing Post-memories,
Producing Identities’, in: Judith M. Gerson en Diane L. Wolf ed., Sociology
confronts the Holocaust. Memories and Identitites in Jewish Diasporas
(Durham/London 2007). Ook uit eigen niet gepubliceerd onderzoek naar de
berichtgeving over Sobibor gedurende de periode 1945-2005 blijkt begin
jaren tachtig een toename in aantal en een opvallende kentering in de soort
berichtgeving te zien; van kille, zakelijke berichtgeving en aandacht voor het
algemene verhaal ontstaat meer belangstelling voor individuele, persoonlijke
ervaringsverhalen van overlevenden en hun directe omgeving.
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gestage toename te zien van het aantal schriftelijke egodocumenten
dat zijn weg vindt naar het publiek. ‘In the last two decades more
than twice as many survivor memoires have been published than
appeared in the first 20 years after the war, and that is not just true of
Holland’, aldus Dick van Galen Last en Rolf Wolfswinkel in 1996.4
Tijd om de balans op te maken. Want in een tijd waarin getracht
wordt om de stem van elke nog levende holocaustoverlevende vast te
leggen, is het interessant na te gaan op welke wijze deze stem zich in
de afgelopen vijfenzestig jaar heeft laten horen.
Een historicus stelt altijd de vraag naar wat er gebeurd is.
Steeds actueler wordt de vraag: hoe mensen een traumatische
gebeurtenis ervaren en hoe zij zich deze herinneren. Voor
beantwoording van deze tweede vraag is het belangrijk om
getuigenissen met elkaar te vergelijken. De tijd is gekomen waarin
het mogelijk is om te kijken naar getuigenissen die gedaan zijn in
verschillende perioden. Een vergelijkende analyse van herinneringen
aan de jodenvervolging door de tijd heen kan duidelijk maken hoe
mensen omgaan met de traumata die hen persoonlijk zijn overkomen
(in relatie met de jodenvervolging) en aan welke verandering deze
herinnering in de loop der jaren onderhevig is (geweest): de
parallellen en de discontinuïteiten vastleggen. Een vergelijking maakt

4

Dick van Galen Last en Rolf Wolfswinkel, Anne Frank and After. Dutch
Holocaust Literature in Historical Perspective (Amsterdam 1996) 150.
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het mogelijk te laten zien of en, zo ja, op welke wijze getuigenissen
een weergave zijn van hun tijd.
Dit onderzoek wil achterhalen hoe overlevenden van de
jodenvervolging in Nederland omgaan met hun herinneringen. Zeer
specifiek wordt nagegaan hoe toenmalig joodse onderduikers in
Nederland zich de afgelopen vijfenzestig jaar de periode herinneren
waarin zij zich moesten verbergen omdat ze niet mochten bestaan.
Centraal staat de vraag wat de invloed is van de toenemende
maatschappelijke aandacht voor persoonlijke verhalen van joodse
overlevenden op hun getuigenis. Gericht onderzoek kan laten zien
hoe individuele en collectieve herinneringen aan de jodenvervolging
zich ontwikkelen ten opzichte van elkaar. Drie deelvragen zijn hierbij
van belang: Hoe gaan onderduikers de afgelopen vijfenzestig jaar om
met hun herinnering? Welke overeenkomsten en verschillen zijn waar
te nemen tussen getuigenissen voor en na halverwege de jaren
zeventig gedaan? En: welke relatie is te leggen tussen de wijze
waarop de samenleving met de jodenvervolging omgaat en de manier
waarop getuigen op dat moment hun ervaringen vertellen?
De getuigenissen die in dit onderzoek zijn onderzocht
voldoen aan twee criteria. Het gaat allereerst om getuigenissen van
voormalig joodse onderduikers die in of vóór 1927 zijn geboren.
Tijdens de onderduikperiode waren zij volwassen of stonden zij aan
het prille begin van hun volwassenheid. Op deze manier is het
mogelijk om een vergelijking zo zuiver mogelijk te houden. Een
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jonge kinderherinnering zal op punten elementair anders zijn dan die
van een volwassene. Bovendien als er al aandacht is voor
onderduiken dan is deze veelal gericht op voormalig
onderduikkinderen. Ook de psychische gevolgen van voormalig
ondergedoken joodse kinderen heeft in studies al ruime aandacht
gekregen.5 Het tweede criterium waaraan de getuigenissen moeten
voldoen is de tijdsduur van de onderduikperiode. Het gaat om
getuigenissen van personen die minimaal een half jaar ondergedoken
zijn geweest. Vanzelfsprekend is de variëteit in onderduikduur
enorm; en is elke ervaring ingrijpend. Door een minimale tijdsduur
aan te wijzen, is getracht de vergelijking enige eenvormigheid op dit
punt mee te geven.

Het voorliggende onderzoek richt zich op getuigenissen in de vorm
van interviews en egodocumenten. Centraal staat de vergelijking van
getuigenissen van vlak na de oorlog, in de jaren veertig en vijftig, en
getuigenissen van enkele decennia later, vanaf de late jaren zeventig
5

Zie: Hans Keilson Sequentielle Traumatisierung bei Kinderen. Deskriptivklinische und quantifizierend-statistische follow-up Untersuchung zum
Schicksal der jüdischen Kriegswaisen in den Niederlanden (Stuttgart 1979);
Bloeme Evers-Emden, Onderduikouders en hun Joodse ‘kinderen’ over de
onderduikperiode (Utrecht 1988); Bert-Jan Flim, Omdat hun hart sprak.
Geschiedenis van de georganiseerde hulp aan Joodse kinderen in
Nederland, 1942-1945 (Kampen 1996). Bloeme Evers-Emden en Bert-Jan
Flim, Ondergedoken geweest. Een afgesloten verleden? Joodse ‘kinderen’
over hun onderduik vijftig jaar later (Kampen 1995). Zie ook bijvoorbeeld
de conferentie Het ondergedoken kind van 23-25 augustus 1992 in de RAI in
Amsterdam.
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en tachtig tot en met het eerste decennium van de 21ste eeuw.
Concreet betekent dit een interval in herinnering van minimaal
twintig, dertig, veertig en soms wel vijftig jaar. Juist een vergelijking
van twee min of meer afgebakende tijdsperioden (kort na de oorlog
versus de periode waarin de Tweede Wereldoorlog zich mag
verheugen in een hernieuwde belangstelling getuige de hoeveelheid
gepubliceerde egodocumenten) maakt het mogelijk te laten zien hoe
getuigenissen een weergave zijn van hun tijd.
Onderzoek van mondelinge en schriftelijke getuigenissen kan
antwoord geven op de vragen hoe voormalig onderduikers na de
oorlog omgaan met hun herinnering aan de onderduik tussen 1942 –
1945 in Nederland en aan welke verandering deze herinnering in de
loop der jaren onderhevig is (geweest). Gericht onderzoek kan laten
zien hoe individuele en collectieve herinneringen aan de
jodenvervolging zich ontwikkelen ten opzichte van elkaar en vergroot
onze kennis over de invloed van het geheugen en herinneringen op
een mensenleven. Bovendien kan het ons inzicht verschaffen in hoe
de verwerking van een traumatische gebeurtenis gaat en hoe we
getuigenissen en levensverhalen moeten duiden.
Onderzoek kan bijdragen aan het beter begrijpen van het
proces van praten en schrijven over het verleden en de verwerking
ervan. Dit onderzoek sluit aan bij de traditie van oral history waarbij
door onderzoek van getuigenissen een tijdsbeeld wordt geschetst. Er
is mij geen onderzoek bekend naar een vergelijking van getuigenissen
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gedaan in verschillende perioden. Laat staan een vergelijkende
analyse van herinneringen aan de onderduikperiode. Het recent
opgerichte Diana Zborowski Center for the Study of the Aftermath of
the Holocaust, onderdeel van Yad Vashem in Israël, richt zich onder
meer op de ‘Early and Later Survivor Testimonies as a Key to
Changing Perspectives on the Holocaust’. Kortom, de vergelijkende
analyse van getuigenissen is een onderzoeksveld dat nog in de
kinderschoenen staat en internationaal een beginnende belangstelling
geniet.

Leeswijzer
Het vraagstuk naar de individuele herinnering bevindt zich op het
snijvlak van verschillende onderzoeksvelden. Allereerst behoort het
tot de geschiedenis van de (gevolgen van de) jodenvervolging tijdens
de Tweede Wereldoorlog. In hoofdstuk één wordt een algemeen
beeld gegeven van het onderduiken door joden in Nederland.
Daarnaast raakt de vergelijkende analyse van herinneringen aan het
onderzoek naar de Nederlandse herinneringscultuur. Voor het
beantwoorden van de onderzoeksvraag is het van belang om te kijken
hoe de Nederlandse samenleving sinds het einde van de bezetting met
haar oorlogsverleden omgegaan is. Ook is inzicht in de werking van
het geheugen en de individuele herinnering noodzakelijk. Daarmee
raakt het onderwerp aan oral history, de geschiedenis van individuele
levensverhalen op basis van mondelinge getuigenissen. In het tweede
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hoofdstuk volgt een beschrijving hoe in Nederland sinds het einde
van de bezetting omgegaan is met het oorlogsverleden en wordt
ingegaan op de betekenis van oral history in de geschiedschrijving. In
hoofdstuk drie wordt aangegeven welke getuigenissen gevonden zijn.
Hoofdstuk vier geeft een algemene beschouwing van alle bekeken
getuigenissen van joodse onderduikers in de afgelopen vijfenzestig
jaar; vroege en late getuigenissen worden met elkaar vergeleken. In
het vijfde hoofdstuk volgt een beschrijving van de getuigenissen van
vier personen die centraal staan in dit onderzoek. Het gaat hierbij om
getuigenissen die zij in de jaren vijftig en in een latere periode van
hun leven hebben afgelegd. In hoofdstuk zes volgt een analyse van de
herinneringen van deze vier ‘kern’-getuigen. Om ten slotte te komen
tot een afrondende conclusie.
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1.

ONDERDUIKEN IN BEZET NEDERLAND

In 1941 leefden ongeveer honderdveertigduizend joden in Nederland.
De meeste van hen (83.500) woonden in Amsterdam; daarmee
vormde de joodse bevolking zo’n tien procent van de Amsterdamse
populatie.6 Dat was overigens nog voordat de bezetter een groot deel
van de joden die in Nederland woonde, verplichtte om zich te
vestigen in Amsterdam.7 De definitie van joods-zijn is multiinterpretabel. Onder invloed van de antisemitische bepalingen van de
nazi’s werd gesproken over voljoden, halfjoden en kwartjoden en
werd, in het bijzonder, afstamming bepalend voor wie volgens de
bezetter joods was of niet. Ik baseer mij hier gemakshalve op
algemeen gehanteerde omschrijvingen in relatie tot de nazibezetting.8

6

Johannes Houwink ten Cate, ‘Mangelnde Solidarität gegenüber Juden in
den besetzten niederländischen Gebieten?’ In: W. Benz & J. Wetzel ed.
Solidarität und Hilfe fürJuden während der NS Zeit. Regionalstudien 3.
Dänemark, Niederlande, Spanien, Portugal, Ungarn, Albanien,
Weissrussland (Berlijn 1999) 87.
7
Vanaf 17 april 1942 moesten alle joden in fasen verhuizen naar
Amsterdam. Grote steden als Den Haag en Rotterdam bleven hierbij buiten
schot: de joden die hier woonden werden direct naar Westerbork gestuurd.
Zie: Bert Jan Flim, Omdat hun hart sprak. Geschiedenis van de
georganiseerde hulp aan Joodse kinderen in Nederland, 1942-1945
(Kampen 1996) 21.
8
Als hier wordt gesproken over 140.000 joden dan gaat het over de
zogenaamde voljoden (mensen met meer dan twee joodse grootouders). Zie:
Jacques Presser, Ondergang. De vervolging en verdelging van het
Nederlandse jodendom 1940-1945, deel 1, (Den Haag 1985) 64. Hij
vermeldt hier de volgende aantallen: 140.552 voljoden, 14.549 halfjoden
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Tijdens de Duitse bezetting zijn van de
honderdveertigduizend joden er 107.000 onder dwang gedeporteerd
naar het oosten van Europa. Na de eerste razzia’s in 1941 werden al
enkele duizenden joden weggevoerd; de meer systematische
deportaties begonnen op 15 juli 1942. Tussen juli 1942 en september
1944 vertrokken bijna honderd treinen uit Westerbork en Vught
richting het oosten.9 Slechts 5.200 mensen keerden terug. De andere
bijna 102.000 weggevoerde joden werden vermoord (of werkten zich
dood) in Auschwitz, Sobibor, Mauthausen, Bergen-Belsen en
Theresienstadt. 27 Procent van de Nederlandse joden overleefde
uiteindelijk de naziterreur.10 Dat is opvallend weinig in vergelijking
met de ons omringende landen: in België overleefde ongeveer zestig

(twee joodse grootouders), 5.718 kwartjoden (één joodse grootouder): in
totaal 160.820 joden.
9
Bijna alle treinen vertrokken vanuit Westerbork. Zie: Abel Herzberg,
Kroniek der Jodenvervolging 1940-1945 (Amsterdam 1950) 212 en Flim,
Omdat hun hart sprak, 25.
10
Dit percentage, preciezer nog: 27,1 procent, is afkomstig van Hirschfeld
en wordt algemeen als overlevingspercentage aan gehouden. Marnix Croes
en Peter Tammes komen in ‘Gif laten wij niet voorbestaan’. Een onderzoek
naar de overlevingskansen van joden in de Nederlandse gemeenten, 19401945 tot een hoger percentage, namelijk 29,6 procent. De oorzaak voor dit
verschil zoeken de auteurs in fouten in In memoriam (het boek dat de joden
vermeldt die de oorlog niet hebben overleefd en van wie geen graf bekend
is), fouten op registratielijsten en fouten die bij de invoering van deze
registratielijsten zijn gemaakt. Ook dit gevonden percentage ligt nog altijd
veel lager dan het aantal overlevenden in België en Frankrijk.

16

procent en in Frankrijk overleefde 75 procent van de joodse
bevolking de bezetting.11

1.1.

Overleven door onderduik

Aan de deportaties ging een periode vooraf waarin de joden in
Nederland steeds meer gemarginaliseerd werden. Talloze beperkende
maatregelen en nieuwe wetten isoleerden de joden van de niet-joden.
De ruim dertigduizend12 niet gedeporteerde joden overleefden de
oorlog op verschillende manieren. Achteraf bleken drie groepen de
grootste overlevingskansen te hebben: 1) de onderduikers, 2) de
‘gemengd’ gehuwden (dit gold vooral voor ‘gemengd’ gehuwden met
kinderen en kinderloze vrouwen) en 3) de leden van de kleine
uitzonderingsgroepen (waaronder: gedoopten, kopers van
vrijstellingen, Barnevelders13 en de betrokkenen bij de organisatie
van de ‘ontjoding’ (waaronder Joodse Raadambtenaren en

11

J.C.H. Blom, Crisis, bezetting en herstel. Tien studies over Nederland
1930-1950 (Den Haag 1989) 134.
12
Verantwoording van dit getal: een deel van de joden pleegde aan het begin
of gedurende de Duitse bezetting zelfmoord, een deel wist te vluchten naar
het buitenland. Zie ook: Houwink ten Cate, Mangelnde Solidarität, 125:
circa 4000 joden wist te ontsnappen naar het buitenland (van wie er 2000
overleefden), ongeveer 8000 joden waren ‘gemengd’ gehuwd, ongeveer
3000 joden werden Ariër en 700 joden pleegden zelfmoord.
13
De zogenoemde Barneveldjoden vormden een groep van ongeveer 700
prominente geselecteerde joden die werden geïnterneerd in kasteel De
Schaffelaar bij Barneveld. Zij hadden een (tijdelijke) uitzonderingspositie
waardoor velen van hen de oorlog overleefden.

17

medewerkers in Westerbork).14 Onderduikers hadden een relatief
grote kans om de nazibezetting te overleven: de meeste joden die de
oorlog overleefden, zijn hierin geslaagd door onder te duiken. Drie
vijfde van de overlevenden behoorde tot de groep onderduikers, aldus
historicus Johannes Houwink ten Cate.15
Het precieze aantal Nederlandse joden dat de oorlog
overleefde door onder te duiken is lastig vast te stellen. De drie
‘grote’ historici Abel Herzberg, Jacques Presser en Loe de Jong
komen elk tot een andere conclusie. Herzberg ging uit van
zestienduizend onderduikers van wie achtduizend de oorlog
overleefden (waarvan vierduizend kinderen).16 Presser vermoedde dat
maximaal een kleine tienduizend joden door onder te duiken de
bezetting hadden overleefd. Tienduizend anderen zouden zijn gepakt.
Volgens hem hadden minder dan twintigduizend Nederlandse joden
ondergedoken gezeten.17 De Jong ging uit van minstens
vijfentwintigduizend joden die onderdoken, van wie er zo’n acht- tot
negenduizend zijn gearresteerd: één op de drie onderduikers zou
tijdens de onderduik gepakt zijn. Het aantal onderduikers dat de

14

Johannes Houwink ten Cate, ‘Het jongere deel. Demografische en sociale
kenmerken van het jodendom in Nederland tijdens de vervolging’, in: N.D.J.
Barnouw, D. van Galen Last & J.Th.M. Houwink ten Cate (red.),
Oorlogsdocumentatie ’40-’45. Jaarboek van het Rijksinstituut voor
oorlogsdocumentatie (Zutphen 1989) 39.
15
Houwink ten Cate, Het jongere deel, 39.
16
Herzberg, Kroniek der Jodenvervolging, 243-244.
17
Presser, Ondergang (deel 2), 245.
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oorlog heeft overleefd, kwam daarmee volgens hem op zo’n
achttienduizend, van wie ongeveer zesduizend kinderen.18
Historicus en politicoloog Marnix Croes en socioloog Peter
Tammes kwamen vijf jaar geleden met een iets hogere schatting van
het aantal onderduikers. Op basis van het aantal joden dat als
strafgeval naar Westerbork, en Vught, werd gezonden, gaan zij uit
van ongeveer 28.000 joodse onderduikers. Een conservatieve
schatting, zeggen zij zelf.19 Deze aantallen betekent volgens hen in
elk geval dat door joden meer verzet werd geboden dan tot voor kort
werd aangenomen: meer joden doken onder. De nieuwste cijfers
wijzen in de richting van 1 op de 5 joden die een schuiladres zocht.
Historicus Bert Jan Flim noemt een aantal van 19.400 joden die de
vervolging overleefden.20
Ondanks de wellicht hogere aantallen joodse onderduikers
dan eerder werd aangenomen, vallen de aantallen in het niet bij de
ruim driehonderdduizend niet-joden die de verplichte tewerkstelling
in Duitsland probeerden te ontlopen door onder te duiken.21
Bovendien blijft de uitkomst wrang.
18

Loe de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog,
deel 7 (Den Haag/Amsterdam 1995) 423 en 443-446.
19
Croes en Tammes, ‘Gif laten wij niet voortbestaan’, 194. Zij noemen om
precies te zijn het getal 27.995.
20
Flim, Omdat hun hart sprak, 28.
21
In Ondergedoken. Het ondergrondse leven in Nederland tijdens de Tweede
Wereldoorlog van Almar Tjepkema en Jaap Walvisch (Weesp 1985) is een
krantenbericht afgedrukt uit de Daily Telegraph van 18 november 1943 dat
melding maakt van dit aantal. Zie ook: JCH. Blom, Crisis, bezetting en
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1.2.

Besluit om onder te duiken

Het besluit nemen om onder te duiken was moeilijk. Met de
doodsberichten uit Mauthausen22 nog vers in het geheugen was de
angst groot om eenmaal gearresteerd als onderduiker als ‘strafgeval’
naar Westerbork gevoerd te worden. Ook familiebanden speelden een
rol om wel of niet tot onderduiken over te gaan. De Joodse Raad23
beschouwde het onderduiken als ‘voor zeer velen om materiële
redenen ondoenlijk en voor grote massa’s volstrekt onmogelijk.
Mensen die om advies vroegen, kregen te horen: niet doen’.24
Naast allerlei innerlijke overwegingen was onderduiken ook
praktisch moeilijk realiseerbaar. Voor het vinden van een schuilplaats
en verkrijgen van levensbehoeften als voedsel en kleding was hulp
van anderen nodig. Onderduiken betekende totale afhankelijkheid van
hulp van buitenaf. Je moest beschikken over betrouwbare ‘vitamineR’, oftewel relaties, om aan een onderduikplek te komen. Contacten
met niet-joden waren hiervoor onontbeerlijk.
Joden die in nauw contact stonden met niet-joodse
medeburgers hebben naar verhouding betere mogelijkheden gehad

herstel. Tien studies over Nederland 1930-1950, 87. Blom spreekt van
330.000 niet-joodse onderduikers.
22
Na de Februaristaking van 1941 waren jonge joodse mannen naar het
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doodsberichten.
23
De Joodse Raad was een op bevel van de Duitse bezetter opgezette joodse
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24
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om onder te duiken.25 Onderzoek naar de relatie van alledaagse
contacten en organisatorische banden tussen joden en niet-joden in
het vooroorlogse verzuilde Nederland wijst uit dat waar weinig
omgang was tussen joden en niet-joden er minder
onderduikmogelijkheden voor joden waren.26 Hoe hoger bijvoorbeeld
het percentage homogeen gehuwde mannen in een gemeente des te
lager het percentage joodse overlevenden.27 Contactpunten tussen
joden en niet-joden waren joden die waren gehuwd met een niet-jood.
Zij konden joden helpen via hun niet-joodse familieleden. Ook de
zogenaamde kwart- en halfjoden vormden schakels tussen joodse en
niet-joodse familie.28
Algemeen wordt aangenomen dat de beschikking over geld
belangrijk was. Gastgezinnen hadden geld nodig om onderduikers te
onderhouden. Het kostgeld werd nogal eens gezien als een welkome
aanvulling op het inkomen van een gezin dat van een karig loon
moest rondkomen.29 Dat kostgeld ontvingen zij van hun onderduikers
of van de onderduikorganisatie, die daarvoor donateurs verwierf.30 Er
was vooral geld nodig als niet voldoende bonkaarten voorhanden
waren en er op de zwarte markt ingekocht moest worden. Om onder
25
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te duiken was eigen geld voor een onderduiker weliswaar niet altijd
noodzakelijk, maar het maakte het in de praktijk wel makkelijker om
onderduikverleners in spe over de streep te trekken.31 Veelzeggend
was het gezegde uit die tijd: ‘De armen geven je onderdak, de rijken
geven je een adres’.32 Het kwam zelfs voor dat onderduikers die hun
‘pensionkosten’ niet meer konden betalen, werden weggestuurd ‘met
Auschwitz als gevolg’.33 Er is van minstens één adres bekend waar
onderduikers bonkaarten kregen tegen betaling van vijfenzestig
gulden, terwijl de kaarten voor vijf gulden waren ingekocht. Na de
bevrijding waren er joden die hun onderduikverleners afbetaalden.
Daarnaast zijn er ook voorbeelden van gastgezinnen die geen
geld aannamen. Uit onderzoek naar onderduikhulp aan joodse
kinderen (zonder hun ouders) blijkt dat minstens twintig procent van
de onderduikverleners vergoeding in de vorm van kostgeld ontving.34
Daar staat dus tegenover dat wellicht tachtig procent geen geld
aannam. De representativiteit van dit percentage is niet duidelijk,
maar stel dat een hoger percentage onderduikverleners kostgeld
aannam dan blijft nog altijd een aanzienlijk aantal over dat blijkbaar
geen geld ontving. Uit de tot nu toe bekende cijfers blijkt dat meestal
geen geld betaald werd aan onderduikverleners voor het bieden van
een schuilplaats. Ook in de door mij geanalyseerde getuigenissen
31
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komt betalen voor een onderduikplaats slechts beperkt voor. Bij de
vier ‘kern’-getuigen, van wie ik zowel een vroege als late getuigenis
heb gevonden, is het geen gespreksonderwerp. In het merendeel van
de recent verschenen egodocumenten is het ook geen onderwerp. Vijf
maal wordt in verschillende bewoordingen gegaan op het betalen van
kostgeld.35 Een enkele maal gaat dit zover dat gesproken wordt over
woekerprijzen, profiteren van onderduikers door hen hard te laten
werken en dreigen met naar de Gestapo (Geheime Staatspolizei)
gaan.
Naast ruimte, voedsel en kleding was waakzaamheid
geboden. Onderduiken betekende vaak een andere identiteit
aannemen, zoals een ander (vals) persoonsbewijs, een andere naam,
andere familie of vrienden en een ander beroep. Zoveel mogelijk
werd het uiterlijk ook veranderd. Zo was haar blonderen heel
gewoon. Soms ging men zelfs nog verder en werd toevlucht genomen
tot de cosmetische chirurgie. In een Rotterdams schoonheidsinstituut
werden joden aan neus, lippen en andere delen van het gezicht
geopereerd.36 Een flink portie inventiviteit was beslist een belangrijke
voorwaarde om onderduik te laten slagen.
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1.3.

Hulp en verraad

Zonder mensen die humanitair ondergronds verzetswerk wilden doen,
was onderduiken simpelweg niet mogelijk. De hulp aan joden - het
verlenen van een onderduikadres - kwam in Nederland (laat en)
mondjesmaat op gang.37 Er waren globaal twee manieren om een
onderduikadres te verkrijgen: via informele contacten van familie,
vrienden en kennissen en via meer formelere kanalen van een of
andere organisatie, waarbij de term ‘organisatie’ ruim moet worden
geïnterpreteerd. Meestal waren het geen officiële organisaties, maar
eerder gelegenheidsnetwerken van mensen die vaak min of meer
toevallig bij het onderduikwerk betrokken waren geraakt.
De Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO)
werd relatief laat (december 1942, toen waren er al 38.000 joden
gedeporteerd) opgericht en richtte zich vooral op niet-joden die een
onderduikplaats zochten. Joodse onderduikers werden verwezen naar
gespecialiseerde groepen.38 Diverse groepen waren sinds de zomer
1942 actief in de hulp aan joden: de groep Simon/Westerweel, de
Amsterdamse Studenten Groep, het Utrechts Kindercomité en de
Naamloze Vennootschap (NV). De studentengroepen konden
bijvoorbeeld vrij snel reageren op de deportaties omdat de studenten
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deels al georganiseerd waren via hun studentenvereniging. Andere
netwerken waren de groepen rond onder meer Johannes Post, Arnold
Douwes, Hannes Bogaard, Leendert Overduin en het illegale dagblad
Trouw.39 De georganiseerde onderduik heeft hooguit tweeduizend
volwassen joden aan een onderduikadres kunnen helpen. Kijkend
naar de aantallen overlevenden na onderduik was de overgrote
meerderheid van de joodse onderduikers afhankelijk van de
hulpbereidheid van kleine groepen helpers of van individuele,
particuliere helpers.40
Omdat weinig werd vastgelegd is over de ongeorganiseerde
hulp aan joden weinig bekend. Dat is bijzonder jammer omdat heel
veel onderduikers terecht konden bij helpers die dit op eigen initiatief,
alleen of in klein verband, organiseerden. Over de georganiseerde
hulp aan joodse kinderen in Nederland is relatief veel bekend
geworden na verschijning van de studie Omdat hun hart sprak. Vier
verzetsgroepen - de twee studentengroepen, NV en Trouw - richtten
zich expliciet op de hulp aan het vinden van een onderduikadres voor
kinderen. Van de naar schatting 1100 joden die deze groepen hebben
gered door hen te laten onderduiken waren minstens 940 kinderen.41
Hulp aan kinderen leek minder gevaarlijk dan hulp bieden aan
volwassenen. Kinderen onder de zes jaar hoefden geen ster te dragen
en jongeren onder de zestien jaar waren niet verplicht een
39
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persoonsbewijs bij zich te hebben: adressen voor kinderen waren
daardoor makkelijker te vinden.42 Kinderen konden ook relatief
eenvoudig als een ‘Rotterdammertje’ of ‘evacueetje’ uit het
gebombardeerde Rotterdam een plekje in een gezin krijgen. Vaak
waren dit kinderrijke gezinnen, waar een kind meer of minder niet zo
veel uitmaakte, maar ook bij ongewild kinderloze echtparen werden
joodse kinderen ondergebracht.43
Hulp aan onderduiken was gevaarlijk, maar meestal niet
levensbedreigend. Er zijn weliswaar voorbeelden bekend van helpers
die hulp aan onderduik met de dood moesten bekopen, vooral leden
van verzetsorganisaties44, maar meestal werden gepakte
onderduikverleners voor zes maanden naar concentratiekamp Vught
gestuurd.45 Er zijn ook gevallen bekend dat niet werd gestraft, zelfs
nog in 1944.46
De precieze omvang van het aantal hulpverleners aan joodse
onderduikers lijkt moeilijk vast te stellen. Uit het gegeven dat meer
joden onderdoken dan aanvankelijk aangenomen werd, volgt wellicht
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automatisch dat ook meer hulp gegeven moet zijn.47 Croes en
Tammes geven verschillende cijfers van Nederlanders die op enig
moment vanwege hulp aan joden in Nederlandse gevangenissen en
concentratiekampen zaten in afwachting van een Strafverfahren. Zo
zaten op 13 augustus 1944 bijna tweeduizend Nederlanders vanwege
hulp aan joden vast: ruim twintig procent van het totaal aantal
gevangenen. ‘Aangezien onderduikverleners geregeld ongemoeid
werden gelaten, zal een deel van hen meer op zijn ‘kerfstok’ hebben
gehad dan ‘alleen maar’ joden in huis verbergen’, constateren de
auteurs.
Een uitgebreide karakteristiek van de onderduikverleners
voert te ver. Wel is duidelijk dat een hele keten aan hulpverleners
betrokken was bij de hulp aan onderduikers: van bemiddelaars,
mensen die tijdelijk onderdak boden (doorgangshuizen), begeleiders meestal vrouwen - die onderduikers begeleidden tijdens een
verplaatsing tot de eigenlijke onderduikverleners en mensen die voor
bonkaarten en valse persoonsbewijzen zorgden (die ook weer waren
gestolen en ergens werden opgeslagen). Enkele opmerkingen zijn hier
op hun plaats. Onder de hulpverleners waren veel socialisten en
communisten48, principiële tegenstanders van het nazibewind.
Gereformeerden boden ook veel onderduikhulp aan joden.
Verschillende hulpgroepen, zoals NV en Trouw, Bogaard, Post en

47
48

Croes en Tammes, ‘Gif laten wij niet voortbestaan’, 195.
De Jong, Koninkrijk der Nederlanden, deel 7, 442.

27

Overduin waren overwegend protestants. Gereformeerden hebben
naar verhouding een grote rol gespeeld bij de onderduik van joden in
Nederland. Terwijl zij acht procent van de bevolking uitmaakten,
namen zij maar liefst 25 procent van de hulp aan joodse vervolgden
voor hun rekening.49 Ook katholieken hielpen onderduikers. In
Limburg waren bijvoorbeeld veel katholieken betrokken bij de
oprichting van de LO en het is bekend dat rond de drieduizend joden
onderdak vonden in het katholieke Limburg.50
Eenmaal ondergedoken was veiligheid niet gegarandeerd. Er
bestonden vele risico’s en overal loerde het gevaar van ontdekking.
De sleur, de verveling, botsende karakters en andere
eigenaardigheden konden de onderduikperiode tot een vervelende tijd
maken, maar vielen waarschijnlijk in het niet bij de angst ontdekt te
worden. Overigens leek niet iedereen daarvan altijd doordrongen.
Neem het verhaal van de joodse man die samen met een
verhuiswagen - met onder andere een piano! - op zijn onderduikadres
arriveerde. Vanaf het balkon instrueerde hij de verhuizers. Zijn
onderduikverlener: ’Zelf heb ik het nooit verder gebracht dan
Grossmütterchen en dan Iesje een virtuoos! Dan moeten de buren wel
merken, dat hij bij ons in huis is.’51 Er waren ook onderduikers die,
als hen iets niet beviel, dreigden zichzelf te zullen aangeven en het
gastgezin te verraden. Dit leidde noodgedwongen zelfs tot liquidaties:
49
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in Friesland zijn vijf van dergelijke liquidaties uitgevoerd. De Jong
vermoedt dat er in het gehele land enkele tientallen zijn geweest.52
Verraad en ontdekking waren vanzelfsprekend het ergste wat
een onderduiker kon overkomen, want zoals Presser schrijft:
‘Verreweg de meeste schuilplaatsen waren alleen bij onraad
bruikbaar, niet bij werkelijk gevaar.’53 Omgeven door een vijandige
wereld waren de joden niet voor niets ondergedoken. Het geringste
geluid of één persoon die zijn mond voorbij praatte, kon iemands
leven kosten. Het verraad loerde overal. Vanwege de kans op
ontdekking en de mogelijkheid van verraad verbleven onderduikers
nogal eens op verschillende adressen. De schoonouders van Presser
hebben vanaf september 1942 op maar liefst 26 adressen verborgen
gezeten. Aangenomen wordt dat volwassen onderduikers gemiddeld
ongeveer zes adressen nodig hadden.54 Kinderen iets minder:
gemiddeld drie á vier onderduikadressen.55
Naast de Sicherheitsdienst en de Ordnungspolizei werden
binnen de Nederlandse politiediensten speciale groepen opgericht die
als taak hadden om ondergedoken joden op te sporen. Zo richtte in
Amsterdam het Bureau Joodsche Zaken, onderdeel van het
Amsterdamse politiekorps, zich op de opsporing van ondergedoken
joden. Ook in Utrecht, Rotterdam en Den Haag waren op joden
52
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jagende Nederlandse rechercheafdelingen.56 ‘De geüniformeerde
jodenjagers draaien op volle toeren en maken gebruik van tips uit de
bevolking.’57 Berucht was Colonne Henneicke die van maart tot
oktober 1943 werd ingeschakeld bij de jacht op joden.58 De Colonne
Henneicke, vernoemd naar de leider ervan, was een onderafdeling
van de Hausraterfassung, het bureau dat de inboedels van de
gedeporteerde joden inventariseerde. Aanvankelijk belast met de
opsporing van verdwenen joodse goederen ontpopte deze
rechercheafdeling zich tot een afdeling van gespecialiseerde
jodenjagers waar 54 mensen werkten van wie de meesten
maandenlang een dagtaak hadden aan de jacht op joden.59 Gedurende
haar halfjarige bestaan arresteerden de premiejagers van de Colonne
Henneicke ruim drieduizend joden.60 Hoewel duidelijk is dat de
meeste opgepakte joden onderduikers waren, zaten onder hen ook
joden met een geldige stempel die op een overtreding waren betrapt,
zogenoemde gesperden.61
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Recent is meer aandacht gekomen voor joodse collaborateurs
die met de Duitse bezetter samenwerkten om joodse onderduikers op
te sporen.62 Daarbij wordt overigens onvoldoende onderscheid
gemaakt tussen verraders en mensen die doorsloegen na arrestatie.
Een bekende naam die nogal eens in de literatuur genoemd wordt, is
Ans van Dijk. Na het einde van de oorlog kreeg zij als enige joodse
verraadster de doodstraf. Een naam die verschillende malen voorkomt
in de door mij onderzochte getuigenissen is de uit Praag afkomstige
joodse man Pollak.63 Uit de getuigenissen wordt duidelijk dat mensen
bewust door hem op een verkeerd spoor gebracht werden. Pas als het
te laat was, hadden ze door wie hen verraden had. Pollak bood
onderduikadressen aan, maar was ook V-man van de Gestapo.64 Nog
tijdens de bezetting werd Pollak door de ondergrondse
doodgeschoten.

1.4.

Overlevingskansen

Ondanks alle gevaren hadden onderduikers een relatief grote kans om
te overleven. Interessant is te bekijken wie de beste kans had om
onder te duiken en vervolgens wie de grootste kans had om te
overleven. Nationaliteit lijkt geen significante factor van betekenis.65
62
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Uit twee steekproeven van in Amsterdam gearresteerde onderduikers
blijkt dat buitenlandse joden niet meer of minder vertegenwoordigd
waren in de onderduik.66 Zij maakten in 1941 voor ongeveer dertien
procent deel uit van de Amsterdamse joodse gemeenschap: ongeveer
hetzelfde percentage dook onder. Ongeveer 22 á 23 procent van hen
overleefde, voor de autochtone joodse bevolking die onderdook ging
het om 21 á 22 procent.
Tegen de verwachting in doken rijkere joden niet opvallend
vaker onder dan minder bemiddelde joden. Naar verhouding doken
bijvoorbeeld evenveel Amsterdammers uit de bourgeois- en
middenklassenbuurten onder als joden uit arbeidersbuurten. Van in de
zomer van 1943 opgepakte onderduikers was 41,5 procent afkomstig
uit de goede en wat betere wijken (tegen 38,6 procent van de joden
die hier in 1941 woonde), terwijl 29,2 procent uit de arbeidersbuurten
afkomstig was (tegen 31,5 procent die hier woonde in 1941).
Vermoedelijk waren de bewoners van de oude Jodenhoek, waar veel
arme joden woonden, wél ondervertegenwoordigd als het ging om
onderduiken.67
Leeftijd lijkt een belangrijke rol gespeeld te hebben.
Opvallend is dat onder de opgepakte onderduikers in Amsterdam
weinig bejaarden of jonge kinderen waren: minder in elk geval dan
verwacht mag worden op grond van de bevolkingssamenstelling. Van
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de jongeren onder de 21 jaar hadden kleine kinderen de meeste kans
op een onderduikplaats. Baby’s, peuters en kleuters en jonge
schoolgaande kinderen waren het meest geliefd: kinderen tot en met
acht jaar maakten ruim zestig procent uit van de ondergedoken
jongeren. Jongeren waren minder gewild: de negen tot en met
veertienjarigen maakten voor 28 procent deel uit van de
onderduikkinderen. Pubers sloten de gelederen: zij maakten
nauwelijks kans op een onderduikadres.68 En dan waren jongens ook
nog minder geliefd dan meisjes. Eenmaal ondergedoken maakten
kinderen en jongeren wel een grote kans op overleven. Zagen we
eerder dat een derde van de ondergedoken joden op enig moment
gearresteerd werd, onderduikkinderen hadden een grotere kans op
overleven. Niet meer dan drieënhalve procent van de ondergedoken
kinderen werd gepakt.69
Bijna de helft van de onderduikers in Amsterdam was bij
arrestatie tussen de 21 en veertig jaar, en niet één op drie zoals de
verwachting.70 De Amsterdamse cijfers zouden ook voor de rest van
Nederland kunnen gelden. Deze oververtegenwoordiging onder de
onderduikers loopt parallel met het aantal mensen dat een Sperre
(voorlopige vrijstelling van deportatie) van de Joodse Raad kreeg. De
Joodse Raad probeerde met name jonge mensen (bij voorkeur met
een groot gezin) met een vrijstelling te beschermen tegen deportatie:
68
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omdat in de beginperiode van de jodenvervolging vooral jong
volwassenen werden gedeporteerd leek dit vanuit strategisch oogpunt
het meest effectief. Zomer 1942 was meer dan drie vierde van de
Joodse Raadambtenaren met een vrijstelling ouder dan veertien en
jonger dan veertig jaar, terwijl deze leeftijdsgroep slechts voor ruim
een derde deel uitmaakte van de bevolking.71
Vrijgestelden vond je onder alle lagen van de bevolking,
maar mensen uit dure buurten waren oververtegenwoordigd. Dat
geldt ook voor mensen uit middenklasse buurten, hoewel beperkt. De
armere inwoners van Amsterdam vormden vijftig procent van de
bevolking en kende slechts een kwart vrijgestelden. Zij hadden dus
beduidend minder kans op een vrijstelling. Onder de mensen met een
vrijstelling zaten relatief veel mensen met een dienstverlenend
beroep, zoals artsen, apothekers, geestelijken en leraren ‘die voor het
gemeenschapsleven der Nederlandsche Joden onmisbaar’ waren: de
middenklasse dus.72 Mensen met een Sperre hadden intussen meer
(kostbare) tijd om over de mogelijkheid tot onderduiken na te denken
en hieraan te wennen: voormalig gesperden vormden niet voor niets
de grootste groep van onderduikers.73
Keren we tot slot terug naar een aantal getallen. Een vijfde
van alle joden in Nederland probeerde onder te duiken en meer dan
de helft van alle joodse overlevenden waren onderduikers, stellen
71
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historici. Hanteren we het getal 19.400 overlevenden door onderduik
als uitgangspunt, dan lijkt het redelijk te veronderstellen dat van de
joden die niet onderdoken een kleine dertienduizend overleefden; en
zoals we weten was een minderheid van hen voormalig
kampoverlevende. Het schrijnende contrast van het heft in eigen hand
nemen door onder te duiken versus de radeloosheid, maar ook de
hoop van de gedeporteerden die geen onderduikadres hadden gezocht
(of gevonden), weerspiegelt zich in de kilte van deze cijfers.
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2.

PUBLIEKE OMGANG MET OORLOGSVERLEDEN

Bij het bekijken van persoonlijke getuigenissen en hun status
gedurende de afgelopen vijfenzestig jaar is het belangrijk om de
relatie met de maatschappelijke herinnering aan de Tweede
Wereldoorlog en de jodenvervolging in ogenschouw te nemen.74
Binnen de ontwikkeling van de Nederlandse collectieve en publieke
herinnering aan de jodenvervolging sinds 1945 valt een verandering
op in de omgang met verschillende slachtoffergroepen. Deze
veranderde omgang houdt een verschuiving in van aandacht voor
vaderlands verzet naar joodse slachtoffers.
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Voor deze analyse baseer ik mij onder meer op de volgende literatuur:
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ondergang. De herinnering aan de Jodenvervolging in Nederland 19451995 (Den Haag 1997), Pieter Lagrou, ‘Victims of Genocide and National
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Present 154 (1997) en diverse publicaties van Jolande Withuis, waaronder:
Erkenning. Van oorlogstrauma naar klaagcultuur (Amsterdam 2002) en ‘De
oorlog in het Maandblad, 1945-2000’, in: Maandblad Geestelijke
volksgezondheid, 56 (2001) 394-451. Van Vree en De Haan beschrijven de
ontwikkelingen van de Nederlandse collectieve herinnering aan de Tweede
Wereldoorlog en de bezetting sinds 1945. Van Vree richt zijn aandacht
vooral op monumenten, film, televisie, nationale geschiedschrijving en
journalistiek. De Haan heeft daarnaast ook aandacht voor de herinnering aan
de jodenvervolging in politieke schandalen en historische rechtszaken. De
nationale aspecten van de collectieve herinnering staat bij beide historici
centraal. Withuis beschrijft de emancipatie van de emotie: van de jaren van
niet klagen en niet praten tot de jaren van groeiende compassie met
overlevenden waardoor mensen zichzelf steeds meer met het
slachtofferschap identificeren.
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Globaal is een driedeling te onderscheiden. De eerste vijftien
á twintig jaar na de bezetting lag het zwaartepunt van de publieke
herinnering bij het verzet. In de jaren zestig en zeventig kwam er
meer aandacht voor het leed van joden. Vanaf de jaren tachtig werd
erkenning als slachtoffer gemeengoed en nam de publieke
belangstelling voor persoonlijke getuigenissen, ook voor joodse
overlevenden, significant in omvang toe.

2.1.

Nationale herinnering 1945-1965: collectief verzet

Het algemene beeld is dat direct na de oorlog nog wel aandacht was
voor individuele getuigenissen, maar dat slachtoffers van de
jodenvervolging in de latere jaren veertig, vijftig en deels jaren zestig
relatief zeer weinig aandacht kregen. Deze jaren kenmerkten zich
door gedwongen zwijgzaamheid, aldus historicus Frank van Vree.75
Ondanks het verdriet om de vele doden, lag het zwaartepunt van het
publieke herinneren bij het verzet. Er was veel aandacht voor de
schepping van een uniform, nationaal herinneringsbeeld.76 De
Nederlanders zetten zichzelf neer als een eendrachtig, dapper en
strijdvaardig volk dat vele offers voor het vaderland had gebracht. De
joden, met meer dan honderdduizend doden de zwaarst getroffen
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bevolkingsgroep, konden niet op een uitzonderingspositie rekenen.77
Dit relatief simpele beeld van het bezettingsverleden ziet Van Vree in
het licht van het continuïteitsdenken waarbij de verschrikkingen van
de oorlog voorgesteld werden als tijdelijke terugval of onderbreking
van de ontwikkeling van de natie. Strijd en lijden waren niet
tevergeefs geweest: de doden waren martelaren die hun leven hadden
gegeven voor een hoger doel.78 Deze grootschalige aandacht voor het
verzet en geringe belangstelling voor de herinnering van joodse
overlevenden liep parallel met de karakterisering door historicus
Hans Blom van de jaren vijftig als ‘de jaren van tucht en ascese’.
Rond 1950 werd gedacht dat aandacht voor oorlogsslachtoffers hen
neurotisch en onaangepast zou houden.79
Volgens historicus Ido de Haan behoeft de visie van deze
jaren van gedwongen zwijgzaamheid enige nuancering. Politieke en
publieke schandalen, zoals de gratiëring van Lages (1952) en de
Schokking-affaire (1956), zorgden ervoor dat de herinnering aan de
vervolging van de joden nooit ver weg was.80 Hij vindt dat niet
77
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gesproken kan worden over het grote zwijgen zoals Van Vree de
eerste vijftien, twintig jaar na de bezetting karakteriseert. Hoewel De
Haan van mening is dat joden het zwijgen werd opgelegd, zeker nog
tot halverwege de jaren vijftig, en wijst op de marginale rol van
joodse overlevenden in de vertolking van de herinnering aan de
jodenvervolging - joden hielden zich over het algemeen afzijdig -,
benadrukt hij dat de herinnering aan de jodenvervolging wel steeds
aanwezig was.81
Deze herinnering aan de jodenvervolging viel echter niet
samen met de herinnering van joden; zij hadden geen stem of gezicht.
Als zij al van zich lieten horen dan werden ze met harde hand tot de
orde gemaand. Woorden als laster werden dan door de niet-joodse
pers en het openbaar gezag in de mond genomen. ‘In deze periode
konden Joden hun commentaar op de zaak [Schokking] alleen tot
klinken brengen als er een invloedrijke niet-Joodse groepering was
die als hun woordvoerder wilde optreden.’82 Meestal waren de
vertegenwoordigers van het voormalige verzet hun woordvoerders.83
Samenvattend valt te stellen dat joodse overlevenden na
terugkeer uit de kampen weinig gehoor vonden. De onverschilligheid
gold voor onderduikers nog eens extra: zij hadden toch niets

in 1942 als burgemeester van Hazerswoude een joods gezin op eigen
initiatief aan de SD te hebben uitgeleverd.
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meegemaakt, kregen zij als commentaar. Een geboren Amsterdammer
met bijna drie jaar onderduikervaring achter de rug geeft in zijn in
1991 verschenen memoires de volgende verklaring voor het feit dat er
weinig boeken door andere onderduikers zijn geschreven.
Onderduikers hebben ‘niet in de hel zelf, maar in het voorportaal
ervan geleefd’.84
‘Tot ver in de jaren zestig van de vorige eeuw werden de
ervaringen weggedrukt, probeerde iedereen een nieuw leven te
beginnen en zwegen wij over alles wat er gebeurd was’, schrijft een
vrouw die de oorlog door onderduik wist te overleven.85 Naast
persoonlijke gevoelens als schuld- en schaamte, het verlangen naar
een normaal leven en het weer opbouwen van een gezins- en sociaal
leven of omdat de verhalen simpelweg te gruwelijk waren om te
vertellen, was de maatschappelijke druk groot om te zwijgen en te
vergeten.86
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2.2.

Late jaren zestig en zeventig: joodse overlevenden

Vanaf eind jaren zestig ontstond meer aandacht voor de
jodenvervolging. Deze periode wordt gezien als omslagpunt in de
herinnering. Daarvóór was er geen enkele plaats voor de
jodenvervolging in de publieke herinnering. Onder invloed van
nationale en internationale ontwikkelingen, zoals het Eichmannproces
in 1961 en het verschijnen van Ondergang van Presser in 1965,
veranderde de belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog en werd
men zich bewust van de betekenis van de jodenvervolging. Ondanks
de relativering die De Haan aanbrengt bestaat er algemene consensus
over de zichtbare veranderende rol van joodse overlevenden in de
jaren zeventig.
Enerzijds gingen in de nieuwe cultuur emoties een steeds
belangrijkere rol spelen en zorgde de geest van democratisering
ervoor dat mensen mondiger werden, anderzijds viel de restrictieve
wederopbouwmoraal van de decennia na de oorlog weg. Ook de
nationale verzetsmythe werd als achterhaald beschouwd en de
aandacht voor individueel leed groeide. Na 1970 kwam duidelijk het
slachtoffer van vervolging meer centraal te staan. Was er in eerste
instantie vooral aandacht voor kampoverlevenden; later kregen ook
andere groepen overlevenden meer aandacht, zoals voormalig
onderduikers en kinderen van overlevenden van de naziterreur.87
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Zie bijvoorbeeld de conferentie Het ondergedoken kind van 23-25
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Deze omslag vond plaats tegen de achtergrond van de in de
jaren zestig steeds meer terrein winnende denkbeelden van
psychiaters en psychologen dat psychisch leed een teken was van een
maatschappelijke misstand. Dat schiep het kader waarin de erkenning
van vervolgingsslachtoffers haar beslag kreeg.88 De term
‘postconcentratiekampsyndroom’ raakte in zwang en de gedachte
overheerste dat gebrek aan aandacht mensen juist ziek maakte. Was
het tot medio jaren zeventig gênant om psychische klachten te
hebben; in 1975 was psychotherapie respectabel, in het bijzonder als
iemands klachten ‘door de oorlog’ kwamen.89
De heftige en emotionele debatten rond de ‘Drie van Breda’
maakten duidelijk dat de oorlogsslachtoffers niet meer genegeerd
konden worden.90 De overheid erkende het bijzondere belang en de
speciale behoeften van joodse overlevenden. De erkenning van de
psychische en fysieke schade van oorlogsvervolgden vond haar
weerslag in de uitbreiding van materiële en immateriële zorg voor
verzets- en vervolgingsslachtoffers, zoals de Wet uitkering
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vervolgingsslachtoffers (WUV)91 en de oprichting van Centrum ’45
in 1973 en ICODO (stichting Informatie en Coördinatie Orgaan
Dienstverlening Oorlogsgetroffenen, huidige COGIS) in 1980.
Hiermee was er meer erkenning voor het psychisch lijden van de
vervolging. Door sociologe Jolande Withuis treffend omschreven als
‘oorlogswelzijnsbeleid’.92 Opvallend was dat joodse
oorlogsvervolgden geen erkenning kregen omdat ze joods of
weerloos waren geweest, maar omdat ze dragers waren van psychisch
leed. Als slachtoffers kregen zij maatschappelijke en politieke
erkenning, niet als iemand met oorlogservaringen.
Via het uitkeringsstelsel werden Nederlandse overlevenden
van de nazibezetting en de jodenvervolging geëerd. Dit eerbetoon
was gekoppeld aan invaliditeit en ziek-zijn. Was je niet ziek genoeg,
of had je niet voldoende meegemaakt, dan liep je erkenning mis van
wat je had doorstaan of gedaan. Zo werd je in Centrum ’45 als joodse
overlevende alleen als patiënt geaccepteerd wanneer je door Stichting
1940-1945 officieel geaccepteerd was voor de WUV (of als officieel
een verzetsverleden vastgesteld was).93
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Erkenning en financiële tegemoetkoming (vergoeding)
gingen dus min of meer hand in hand.94 Een soortgelijke
ontwikkeling deed zich ook voor bij het Joods Maatschappelijk Werk
(JMW), een instelling voor cliënten met een joodse achtergrond.95
Ook hier was vanaf halverwege de jaren zestig meer aandacht voor
immateriële zaken (geestelijk welbevinden) dan de periode daarvoor
(vooral gericht op materiële voorzieningen). Uitgezonderd de
aandacht voor oorlogsweeskinderen was de eerste twee decennia na
de bezetting de hulp vooral praktisch van aard. Oorlogservaringen
bleven op de achtergrond.96
Niet vergeten moet worden dat met het ouder worden mensen
meer rust krijgen om aandacht te besteden aan hun eigen verleden. Er
komt een zeker moment dat mensen hun arbeidzame leven achter zich
laten en ruimte ontstaat voor het ophalen van herinneringen aan en
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gedachten over het verleden. Met de ouderdom breekt een periode
aan van relatieve rust en tijd voor reflectie. Dit mechanisme speelt
mee met het pas op latere leeftijd praten over het eigen
oorlogsverleden.

2.3

Concurrentiestrijd in de jaren tachtig

De toenemende compassie met overlevenden (weliswaar in de rol van
slachtoffer) is groot, maar de exclusieve aandacht voor het joodse
leed en verdriet duurde relatief kort. Historici spreken over
concurrentie tussen slachtoffergroepen die in de jaren tachtig zelfs de
exclusiviteit van het joodse verdriet ondermijnde. Joden zouden het
leed monopoliseren en daartegen kwam verzet. Nieuwe groepen
slachtoffers meldden zich: naast de voormalig gevangenen uit Indië
en burgeroorlogsgetroffenenen vroegen ook kinderen van ouders die
in de oorlog de kant van de bezetter kozen, militairen en
dwangarbeiders aandacht.97 Historicus Evelien Gans beschrijft een
proces waarin de herinnering aan de vervolging zo belangrijk werd
voor joden dat zij hun eigenwaarde zijn gaan ontlenen aan deze
herinnering, omdat dit hen zou onderscheiden van niet-joden. Dit
houdt in dat men zichzelf presenteert als slachtoffer omdat daarmee
erkenning wordt verkregen. Gans hanteert het, door andragoloog
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Begemann halverwege de jaren tachtig geïntroduceerde, begrip
hiërarchie van het leed.98
Socioloog Jolande Withuis meent dat het slachtofferschap is
verworden tot een klaagcultuur. Zij heeft zich toegelegd op de
betekenis en de popularisering van het begrip trauma. Het denken
over psychische oorlogsgevolgen wordt volgens haar sterk bepaald
door veralgemenisering van de begrippen trauma en posttraumatisch
stress syndroom. Het begrip trauma betekent aandacht en leidt tot
‘ziektewinst’, waardoor het comfortabeler is om ziek te zijn dan om
te genezen. Dit geldt volgens haar niet specifiek voor de joodse
overlevenden, maar voor de hele maatschappij: de ‘erkenning’ is niet
alleen bedoeld als een stap naar genezing, maar als een opstapje naar
een ‘verklaring van ongeneeslijkheid’.99 In plaats van dat je iets hebt,
zoals een trauma, ben je een trauma.100
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2.4.

Individuele getuigenissen en oral history

Vanaf eind jaren zeventig neemt de aandacht voor persoonlijke
getuigenissen van overlevenden van de naziterreur toe.101 De toename
aan egodocumenten is mede een gevolg van de groei van oral history
en de heroriëntatie van de geschiedwetenschap op microstudies. Sinds
de jaren tachtig en negentig is er een ware hausse aan aandacht voor
overlevenden van de holocaust. Dagboeken en egodocumenten van
oorlogsoverlevenden staan daarbij sterk in de belangstelling. Op het
moment dat de samenleving zich bereid toont te luisteren naar de
verhalen, zijn de overlevenden inmiddels ook veel ouder. Velen van
hen zijn met pensioen, hebben zorgtaken achter zich gelaten en
hebben de tijd en de rust om met hun persoonlijke verhaal te komen.
Ook leidt het gebrek aan erkenning ertoe dat mensen na lang zwijgen
hun gevoelens niet meer kunnen wegstoppen.102
Het is logisch dat de betrouwbaarheid van getuigenissen een
veel besproken onderwerp is. De persoonlijke inkleuring en de vele
onduidelijkheden rond feiten zijn debet aan deze (vermeende)
onbetrouwbaarheid. Holocauststudies hebben de getuigenis lang
gezien als een manier waarop men kan laten zien hoe een gebeurtenis
heeft plaatsgevonden.103 Net als in een rechtszaak staat hierbij het
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object, de zaak of persoon waarover getuigd wordt, van de getuigenis
centraal. Inmiddels worden getuigenissen - behalve in de rechtszaal nauwelijks nog gezien als verschaffer van historische feiten; deze
beperkte functie van de getuigenis als informatiedrager is duidelijk
achterhaald.104
Juist het persoonlijke karakter van een getuigenis wordt als
kracht gezien vanwege de authenticiteit die erdoor wordt verleend. In
plaats van feiten achterhalen gaat het bij persoonlijke getuigenissen
om het vergaren van kennis over ervaringswerelden en manieren van
denken, aldus oral historicus Selma Leydesdorff.105 Omdat het
geheugen selectief is en aan verandering onderhevig zegt oral history
ons minder over de gebeurtenissen zelf dan over de uitwerking en
betekenis ervan. Daarover is binnen de oral history overigens wel
anders gedacht. In de beginperiode heerste een tijdlang het schijnbare
misverstand dat betrokkenen zelf hun geschiedenis het beste
kennen.106
De essentie van oral history is dat de persoonlijke,
mondelinge getuigenis centraal staat: het gaat om de herinnering en
de geschiedschrijving op basis van ooggetuigen. Ervaringen van
mensen worden binnen het geheel van hun levensgeschiedenis

104

Jeremy D. Popkin, in: History and Memory. Studies in Representation of
the Past, vol 1, nr 1 (2003) 49-84.
105
Selma Leydesdorff, De mensen en de woorden (Amsterdam 2004) 49.
106
Withuis, ‘Een kleine sociologie van het herinneren’, in: Cogiscope 1
(2006) 9.

49

geplaatst. Dit onderzoek richt zich niet alleen op de mondelinge
getuigenis, het interview dat al dan niet op band is opgenomen, maar
ook op egodocumenten: de geschreven persoonlijke getuigenissen.
Op deze plaats wordt kort ingegaan op de betekenis van oral history
in de geschiedschrijving en de principes die in de oral history
gehanteerd worden.
In het vak oral history kan het uitgangspunt van de
individuele herinnering leiden tot een herinterpretatie van de officiële
geschiedenis zoals die in de boeken is vastgelegd. Het is een
vakgebied dat in de tweede helft van de twintigste eeuw tot
ontwikkeling is gekomen. Net als bij oral history vaak het geval is,
gaat het bij de getuigenissen aan de onderduikperiode om
gebeurtenissen van traumatische aard. Een trauma is te typeren als
een schokkende gebeurtenis die het latere leven blijvend kan
beïnvloeden en kan leiden tot een gedereguleerd gevoelsleven.
Onderduiken als een trauma typeren, hangt vanzelfsprekend van veel
factoren af. Het is alleszins goed verdedigbaar om bij onderduik ten
tijde van de nazivervolging te spreken van een trauma; voor velen
was de ervaring zeer ingrijpend. De oral historicus bestudeert het
collectieve trauma (zoals vervolging) en het individuele trauma (de
individuele onderduiker) en als het kan ook de wisselwerking
daartussen.
De getuige als geschiedenisdrager vereist dat de historicus
het geheugen als historische bron kritisch benadert. Het geheugen is
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niet bestand tegen vervorming en zoals we eerder zagen kan een
collectieve herinnering toegeëigend worden als persoonlijke
ervaring.107 Daaraan liggen tal van redenen ten grondslag. Door
extreem sterke gevoelens van betrokkenheid kunnen mensen een
eigen aangrijpende ervaring verwarren met gebeurtenissen die van
dichtbij meegemaakt zijn. Ook de behoefte om misdaden die zijn
begaan voor het nageslacht vast te leggen, kan een verhaal over de
eigen persoonlijke ervaringen zonder strikte scheiding laten overgaan
in wat men weet van horen zeggen (eventueel later via de media) of
heeft gezien bij anderen.108
Traumatische verhalen zijn extra lastig te interpreteren. Ze
zijn vaak geladen met symboliek en worden sterker gefragmenteerd
en beeldend verteld dan andere ervaringen.109 Ook hebben mensen die
een trauma achter de rug hebben de neiging om hun verhalen steeds
te veranderen.110 Een ander aspect aan de menselijke herinnering is
dat mensen zich bijvoorbeeld eerder prettige dingen dan onprettige
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Zie ervaring Jolande Withuis in: Na het kamp. Vriendschap en politieke
strijd (Amsterdam 2005). Withuis, ‘Een kleine sociologie van het
herinneren’, in: Cogiscope 1 (2006) 10. Ineke Wessel, ‘Tegen de tijdstroom
in. Het autobiografisch geheugen’, in: E. Bohlmeijer, Lausanne Mies en
Gerben Westerhof (red.), De betekenis van levensverhalen (Houten 2006)
85-97, aldaar 96.
108
Withuis, ‘Een kleine sociologie van het herinneren’, in: Cogiscope 1
(2006) 10. Zie ook: Ineke Wessel, ‘Tegen de tijdstroom in. Het
autobiografisch geheugen’, in: Ernst Bohlmeijer, Lausanne Mies en Gerben
Westerhof (red.), De betekenis van levensverhalen (Houten 2006).
109
Leydesdorff, De mensen en de woorden, 106.
110
Leydesdorff, De mens en de woorden, 110.
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dingen herinneren, aldus psycholoog en geheugenexpert Willem
Wagenaar.111
Onderzoek heeft aangetoond dat het geheugen selectief
registreert, herinneringen worden voortdurend aangepast bij een
veranderende werkelijkheid.112 Daardoor kan ook een goed werkend
geheugen onjuiste herinneringen produceren. Dat is op zich niet zo
vreemd. Hieruit volgt wel dat de individuele herinnering/ het
individuele geheugen te beschouwen is als een constructie.
Herinneren is onder meer onderhevig aan interactie met de tijd en de
groep of de cultuur waartoe iemand behoort: op deze manier wordt de
individuele herinnering onderdeel van een collectieve herinnering.
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Willem Wagenaar, Psychologie in de rechtszaal, een hoorcollege over
waarneming, geheugen en menselijke gedrag (Den Haag 2007).
112
De Haan, Na de ondergang. De herinnering aan de Jodenvervolging in
Nederland 1945-1995 5. Douwe Draaisma. De Metaforenmachine. Een
geschiedenis van het geheugen (Groningen 1995). Willem Wagenaar, ‘Het
feilbare geheugen en de overlevenden van kamp Erica te Ommen’, in:
Herdenken en verwerken. Symposiumbundel (2005) 43-47.
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3.

ONDERDUIKVERSLAGEN

Naast de criteria die zijn opgesteld voor het onderzoek (geboren voor
1927 en een minimale onderduikduur van een half jaar) is het ook van
belang te omschrijven welk type getuigenis wel en niet zinvol is om
te gebruiken. Centraal staat het begrip ooggetuigenverslag, in de
vorm van interview of levensverhaal (in schrift of in beeld; veelal
video), egodocument, memoires of autobiografie. Het gaat om een
getuigenis gedaan na het einde van de bezettingsjaren, dus na de
bevrijding. Nadrukkelijk gaat het in dit onderzoek niet om
dagboeknotities omdat daarin herinnering een minder grote rol speelt;
gebeurtenissen zijn korte tijd na de gebeurtenis genoteerd. Ook
literatuur is buiten beschouwing gelaten vanwege het fictieve
karakter, waarin verbeelding en fantasie gedeeltelijk of geheel een rol
spelen.

3.1.

Soorten getuigenissen

Wat vorm betreft, gaat het in dit onderzoek globaal om twee soorten
getuigenissen; getuigenissen in interviewvorm en verklaringen die
zelfgeschreven zijn. Door de aard van het onderzoek worden soms
interviews vergeleken met zelfgeschreven memoires. Dit alleen al
vanwege het simpele feit dat er veel minder zelfgeschreven
getuigenissen zijn uit de jaren veertig en vijftig dan uit latere
perioden. Het vergelijken van verschillende vormen van
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getuigenissen is geen bezwaar zolang twee zaken in het oog
gehouden worden. Allereerst het besef dat de auteurs van hun eigen
levensverhaal veelal onervaren schrijvers zijn en literaire pretenties
ontbreken. Men brengt dus wel chronologie aan, selecteert de eigen
details en brengt causale verbanden aan, maar het overbrengen van
het eigen verhaal staat voorop. Bij een aantal egodocumenten is
overigens wel een tweede auteur betrokken. Dit brengt ons meteen bij
het tweede punt. Aangenomen wordt dat de inhoud van de getuigenis
voorop staat. Datzelfde geldt voor interviews, in beeld of schrift.
Hierbij is een andere persoon dan de geïnterviewde betrokken die op
enige wijze een rol speelt in het interview. Desondanks staat de
inhoud van de getuigenis centraal.
Bij een deel van de interviews, zoals die van de Wiener
Library en de Shoah Visual History Archive, staat vastlegging sec
van datgene wat de geïnterviewde wil vertellen over de
bezettingsjaren voorop waardoor de interviews als redelijk open zijn
te beschouwen. Belangrijk om vast te stellen is dat de
ooggetuigenverslagen in de Wiener Library speciaal verzameld zijn
met de bedoeling directe getuigenissen vast te leggen als een soort
bewijsvoering van de gebeurtenissen onder het naziregime, waardoor
sturing en beïnvloeding tot het minimum beperkt blijven.113 Ondanks
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De oprichter van de Wiener Library zag de getuigenissen als een soort
tegengif tegen de genadeloze vervolging van de nazi’s Zie
www.wienerlibrary.co.uk waar de kleinzoon van de oprichter spreekt over
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de bezwaren is het redelijk te veronderstellen dat voor dit onderzoek
het gemeenschappelijke karakter van de diverse vormen van
getuigenissen prevaleert; namelijk het overbrengen van de eigen
ervaring.

3.2.

Zoektocht

Hoewel de recente opleving in de belangstelling voor
onderduikervaringen114 anders doet vermoeden, is onderduiken
dikwijls in de marge beschreven als onderdeel van de geschiedenis
van het verzet en de jodenvervolging. Dat maakt het niet eenvoudig
om onderduikervaringen te vinden. Zo kent het NIOD geen aparte
collectie onderduikverslagen, daar waar het wel beschikt over een
uitgebreide collectie kampverslagen.
Het merendeel van de vroege memoires is afkomstig uit de
collectie van de Wiener Library, instituut voor hedendaagse
geschiedenis. De Wiener Library beschikt over het oudste
holocaustarchief ter wereld en is opgericht in 1933 in Duitsland en na een kort verblijf in Amsterdam - sinds 1940 gevestigd in Londen.
Het archief heeft onder meer een collectie ooggetuigenverslagen van

het archief als een ‘wapen’. In de verantwoording wordt ook gesproken over
het archief als een ‘levende herinnering aan het kwaad’.
114
Zie bijvoorbeeld het dit voorjaar verschenen boek Andere Achterhuizen.
Verhalen van Joodse onderduikers en bijbehorende website van Marcel
Prins en Peter Henk Steenhuis.
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het nazitijdperk en de holocaust.115 De Wiener Library verzamelt
bewust en actief ooggetuigenverslagen van de pogroms in de jaren
dertig in Duitsland en de jodenvervolging gedurende de Tweede
Wereldoorlog.116 Dit gedeelte van de collectie is onderzocht op de
zoektermen ‘underground’ en ‘Dutch’ en resulteerde in zeventien
bruikbare getuigenissen.
In het NIOD zijn diverse collecties geraadpleegd. In eerste
instantie is zo breed mogelijk gezocht op de volgende onderwerpen:
‘joden en onderduik’, ‘joden gemengd huwelijk’, ‘joods verzet’ en
‘joodse arrestaties’.117 Het ontbreken van een tijdsaanduiding maakt
het niet altijd mogelijk om materiaal te gebruiken. Getracht is ook om
te achterhalen welke bronnen historicus Jacques Presser heeft
gebruikt voor zijn historisch werk. Hiervoor is zowel de collectie
Onderzoekingen geraadpleegd118, als zijn persoonlijk archief.119
Daarnaast is het beschikbare knipselarchief van Presser bekeken.120
115

Wiener Library, Testaments to the Holocaust, section two: Eyewitness
Accounts. Niet onvermeld wil ik laten International Tracing Service (ITS) in
Bad Arolsen, Duitsland, dat ook getuigenissen verzameld, beheerd door het
Internationale Rode Kruis. Het ITS is bezig de collectie te catalogiseren.
116
Aanvankelijk was het verzamelen nog niet systematisch, vanaf de jaren
vijftig begon de Wiener Library doelbewust ooggetuigenissen te verzamelen.
117
Dit zijn mappen, met de respectievelijke nummers 364; 361; 1288 en
1384, die te vinden zijn in documentatiemap onder de naam DOC II.
Daarnaast is het knipselarchief KB II nummer 586 (onderduikers, joden) en
de Collectie Kamp Westerbork doorzocht.
118
NIOD, collectie Onderzoekingen, Toegangsnummer 261 (Ondergang).
119
Universiteitsbibliotheek, UvA, Amsterdam.
120
NIOD, KB I nummer 5551/ KB I nummer 1435 – 1439 / KB II nummer
1441.
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Het NIOD beschikt over een collectie met verklaringen van mensen
die vanuit Westerbork op transport gesteld zijn naar het oosten van
Europa. Dit archief is voor dit onderzoek niet bruikbaar omdat de
verklaringen niet of nauwelijks teruggrijpen op de periode
voorafgaand aan de deportatie.121
De latere getuigenissen waren relatief eenvoudig op te sporen. Onder
zoektermen als ‘joods’, ‘onderduik’ en ‘ervaring’ zijn tal van
egodocumenten gevonden bij verschillende organisaties, zoals Joods
Historisch Museum (JHM), NIOD en COGIS. Daarnaast zijn enkele
interviews in tijdschriften en boeken gevonden. In
Herinneringscentrum Kamp Westerbork wordt vanaf eind jaren
negentig getracht om door middel van interviews met overlevenden te
reconstrueren wat mensen is overkomen. De nadruk ligt hierbij op de
ervaringen van de mensen die zij opgedaan hebben in Westerbork;
een deel van hen zat in de voorafgaande periode ondergedoken, was
opgepakt en doorgestuurd naar Westerbork. Dit resulteerde in zo’n
vijf á tien bruikbare interviews.122
De interviews uit het Shoah Visual History Archive
(Spielberg interviews, gedurende 1995 en 1998 gemaakt) lijken een
grote bron van informatie. Het internationale, digitale archief123 is niet
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NIOD, Deelcollectie 250i Westerbork, Judendurchgangslager.
Verklaringen van afzonderlijke transporten 1945-1957.
122
Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Collectie Vluchtelingen en
doorgangskamp.
123
Beschikbaar op: http://tc.usc.edu.
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voldoende ontsloten om te selecteren op onderduikervaringen. De
ongeveer tweeduizend SVHA-interviews, die een relatie met
Nederland hebben, waarover het Joods Historisch Museum beschikt
waren gedurende mijn onderzoeksperiode niet beschikbaar voor
onderzoek. Er is gewerkt aan een ontsluiting, die voor de zomer van
2010 gereed is gekomen.124 Mijn hoop om daar een voorschot op te
kunnen nemen, bleek ongegrond. Middels verwijzingen heb ik wel
enkele relevante interviews gevonden.
De stichting 1940-1945 is benaderd voor inzage in de
dossiers.125 Hun archief is echter alfabetisch gerangschikt waardoor
onderzoek niet mogelijk is. Om nog niet te spreken van het
privacyaspect dat men wil borgen. Herinneringscentrum Yad Vashem
in Israël lijkt vanzelfsprekend een onuitputtelijke bron van informatie.
Op afstand, vanuit Nederland, is het niet mogelijk enig beeld te
krijgen van wat aan gearchiveerd materiaal beschikbaar is van joodse
overlevenden met onderduikervaringen. Ook is het voor de
documentalisten aldaar lastig een zeker inzicht te verschaffen in de
mogelijkheden op dit gebied. Ook het Fortunoff Video Archive for
Holocaust Testimonies verbonden aan de universiteit van Yale in de
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JHM, Tweeduizend getuigen vertellen, de Nederlandse verhalen uit het
Shoah Visual History Archief. Zie ook: Oral history symposium Getuigen
Verhalen. Hoe oorlogsverhalen hun weg vinden naar het publiek, 11 juni
2010.
125
Bij Stichting 1940-1945 kunnen vervolgingsslachtoffers een beroep doen
op een uitkering. Hiertoe wordt onderzoek ingesteld, waardoor Stichting
1940-1945 beschikt over vele duizenden dossiers.
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VS is alleen ter plekke raadpleegbaar. Het US Holocaust Memorial
Museum in Washington, VS, heeft een grote collectie getuigenissen,
maar is onvoldoende geordend om goed inzichtelijk te zijn.

3.3.

Het materiaal: de getuigenissen

In totaal gaat het in dit onderzoek om zo’n 65 getuigenissen.126 Er zijn
27 getuigenissen uit de jaren veertig en vijftig gevonden. Het
merendeel van deze getuigenissen is afkomstig uit de Londense
Wiener Library: zeventien in totaal. Daarnaast maken drie
gespreksverslagen van Presser met drie volwassen familieleden en
enkele uitvoerige en minder uitvoerige zelfgeschreven verslagen,
variërend van ruim honderd pagina’s tot enkele A-4tjes, deel uit van
de getuigenissen uit deze periode. Het gaat bij de getuigenissen uit
Londen voor het grootste deel om interviews uit de latere jaren
vijftig. De verklaringen die in Nederland zijn gevonden dateren van
vlak na de bevrijding: van 1945/6 tot begin jaren vijftig. Het gaat
hierbij om interviewverslagen, maar ook om brieven die mensen na
de bezetting over hun onderduikperiode schreven aan familie en/of
vrienden. De revuester Henriëtte (Heintje) Davids deed uitgebreid
verslag van haar bijna drie jaar durende onderduikperiode in haar in
1948 verschenen autobiografie Mijn levenslied. Bij twee
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Zie voor een exacte beschrijving de bronnenlijst achterin.
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getuigenissen staat de datum niet vermeld, maar is de tijdsperiode uit
de context op te maken.127
Er zijn geen getuigenissen uit de jaren zestig bekend. De
eerste getuigenis die na een tamelijk lange stille periode verschijnt, is
een autobiografie uit 1974 van Johanna Ruth Dobschiner, een vrouw
die als jong volwassene een jaar ondergedoken zat.128 In datzelfde
jaar verscheen ook een autobiografie van Salomon de Jong die als
dertiger bijna drie jaar zat ondergedoken. In totaal gaat het om circa
veertig substantiële getuigenissen vanaf de tweede helft van de jaren
zeventig. Dit materiaal is gevarieerder dan bij de vroege
getuigenissen: het gaat om geluidscassettes, video’s, filmportretten en
veel geschreven egodocumenten, al dan niet in eigen beheer
uitgegeven. Documentaires, waarin vaak compilaties van
gespreksfragmenten zijn verwerkt, zijn veelal buiten beschouwing
gebleven. Datzelfde geldt voor praatprogramma’s waarin toenmalige
onderduikers getuigen. Een groot deel van de getuigenissen van na
1975 behoort tot het genre van het egodocument. Zestien geschreven
egodocumenten met daarin onderduikervaringen van joodse
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Dit geldt voor een verslag van Johanna Ruth Dobschiner (Wiener
Library, P.III.g 918) uit 1952 of 1953 en een verslag van Nathalie L. van
Neerland dat ze waarschijnlijk kort na het einde van de Duitse bezetting in
1945 schreef (JHM, 364B, inv. nr. 8).
128
Van Johanna Ruth Dobschiner is zowel een getuigenis uit de jaren vijftig
als van latere data bekend (jaren zeventig en 1989). Zij behoort tot één van
de vier ‘kern’-getuigen.
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overlevenden zijn sindsdien verschenen, waarvan twaalf de laatste
twintig jaar.
Opvallend is het ontbreken van getuigenissen uit de jaren
zestig. Pas vanaf medio jaren zeventig verschenen de eerste
getuigenissen in de vorm van egodocumenten. Hoewel het proces van
Eichmann (1961) veelal wordt gezien als cesuur in het denken over
de jodenvervolging lag de omslag voor toenmalig joodse
onderduikers met het naar buiten treden met hun ervaringen in de
jaren zeventig. Bij het Eichmannproces nam weliswaar voor het eerst
de jodenvervolging in het publieke debat een prominente plaats in,
maar dit betekende nog niet dat joodse vervolgden met hun verhaal
naar buiten kwamen. De emotionele discussies begin jaren zeventig
naar aanleiding van de vermeende vrijlating van de ‘Drie van Breda’
waren voor hen veel meer het omslagpunt in het publiekelijk delen
van hun herinneringen. Bij de aandacht voor de nawerking van de
jodenvervolging in deze discussies speelde de documentaire Begrijp
je nu waarom ik huil uit 1969 een rol.129 Het ontbreken van
getuigenissen van voormalig joodse onderduikers uit de jaren zestig
sluit daarmee aan bij de stellingname dat het omslagpunt in onze
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Begrijp je waarom ik huil is een documentaire van cineast Louis van
Gasteren uit 1969 waarin een ex-concentratiekampgevangene onder medisch
toezicht een behandeling met LSD ondergaat. Onder invloed van deze
documentaire werd de psychische nawerking van de oorlog bespreekbaar.
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herinneringscultuur 1972 is: in het publieke debat gaat het dan voor
het eerst ook over joodse slachtoffers.130
Het aandeel Duitse joden is in de eerste groep van
getuigenissen (de eerste vijftien jaar na de oorlog) hoog. Van de
zeventien getuigenissen afkomstig uit de Wiener Library is het
merendeel, veertien, afkomstig uit Duitsland of Oostenrijk. Dit hoge
aantal is niet zo vreemd in ogenschouw genomen dat Alfred Wiener,
de grondlegger van het archief, uit Duitsland kwam. Bij het totaal
aantal verklaringen uit de eerste vijftien jaar na de bezetting gaat het
om iets meer dan de helft. In hoofdstuk vier wordt een algemene
beschouwing gegeven van de gevonden vroege en late getuigenissen.
Weliswaar voert het in dit onderzoek te ver door om per getuigenis
een analyse te plegen, wel valt een aantal zaken op.
Van vier mensen zijn zowel verklaringen gevonden uit de
jaren vijftig als van latere data. Aan de hand van deze vier voormalige
onderduikers wordt geschetst hoe zij, als toenmalig joodse
onderduiker, omgaan met hun herinneringen de afgelopen
vijfenzestig jaar. Het gaat om drie vrouwen en één man van wie de
onderduikperiode varieert van zes maanden tot ruim drie jaar. Drie
van hen zijn in de jaren dertig naar Nederland gekomen op de vlucht
voor de naziterreur in Duitsland. De vierde persoon is geboren in
130

Jolande Withuis noemt het politieke debat rond de Drie van Breda een
mijlpaal omdat het de eerste gelegenheid was waarbij psychisch leed werd
ingezet met een politiek doel, zie: Erkenning. Van oorlogstrauma naar
klaagcultuur, 89.
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Amsterdam. De leeftijden variëren: Fritz Juhl was rond de veertig
gedurende zijn onderduiktijd, Ruth Liepman was eind dertig,
Rosemarie Gompertz was een twintiger en Johanna Ruth Dobschiner
was nog net geen twintig jaar. In hoofdstuk vijf volgt een bespreking
van deze vier ‘kern’-getuigen. Waarna een analyse volgt van de
gevonden continuïteiten en discontinuïteiten.
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4.

ALGEMEEN BEELD VAN VROEGE EN LATE

GETUIGENISSEN VAN TOENMALIGE ONDERDUIKERS

De vernedering een ster te moeten dragen, de angst om gepakt te
worden, de dagelijkse beslommeringen, de verveling, het verdriet, de
frustratie en de zorgen, onderduikverleners die zenuwachtig werden,
maar ook de hilarische momenten, de uitdaging om toch de straat op
te gaan, de aanpassingen aan het leven op het onderduikadres: de
verscheidenheid van de verhalen van onderduikers is groot. Elke
getuigenis is een opzichzelfstaand verhaal van persoonlijke, soms
intieme, herinneringen van (een deel van) iemands leven.
Omdat dit onderzoek zich vooral richt op een vergelijking
van de wijze van herinneren tussen vroege en late getuigenissen door
dezelfde personen voert het in het kader van dit onderzoek te ver door
om van alle onderzochte getuigenissen de typische karakteristieken te
noemen. De bevindingen in hoofdstuk vijf staan centraal, maar een
aantal opmerkingen is wel te maken na bestudering van vroege en late
getuigenissen van toenmalige onderduikers. Hoewel voor veel
ondergedoken joden hun leven tijdens de onderduik werd bepaald
door de traagheid van de tijd en het niets doen, betekende dat nog
geen passief leven. Althans niet volgens menige herinnering aan de
eigen onderduikperiode. Als het gaat over verzetswerk en contacten
met de buitenwereld tijdens de onderduik valt een aantal zaken op
waarop in dit hoofdstuk in de eerste paragraaf wordt ingegaan. In de
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tweede en derde paragraaf wordt aandacht besteed aan een aantal
steeds terugkerende identieke herinneringen over de verhouding
tussen Nederlandse en Duitse joden en de houding van de
Nederlandse niet-joodse bevolking tijdens de oorlogsjaren. Tot slot ga
ik in de laatste paragraaf in op een geconstateerd verschil in
doelstelling tussen de diverse getuigenissen: late getuigenissen willen
veelal een boodschap uitdragen; iets wat in vroege getuigenissen
nagenoeg geheel ontbreekt.

4.1.

Verzet en familiebezoek

Als continuüm valt op dat zowel in vroege als late getuigenissen een
aantal van de toenmalige onderduikers melding maakt van
verzetsactiviteiten. Illegaal werk varieerde van joodse kinderen elders
onderbrengen, hier verwijst Rosemarie Gompertz naar, tot verboden
radio-uitzendingen beluisteren en daar berichten van maken voor de
illegaliteit, het drukken van vlugschriften en het rondbrengen, vaak
met vals persoonsbewijs, van illegaal materiaal, zoals druk- of
stencilwerk.131 De laatste twee activiteiten worden door vier van de
zeventien getuigenissen uit de Wiener Library genoemd. Enerzijds
zijn de verwijzingen concreet, zoals de beschrijvingen van
radioberichten op schrift stellen en rondbrengen van drukwerk. ‘Ich
war zu Tode erschrocken, weil ich in meiner Aktentasche illegales
131

Zes van de zeventien getuigenissen uit de Wiener Library maken hiervan
melding, zie: P.III.d.476; P.III.i.717; P.III.d.840;P.III.i.500; P.III.d.809;
P.III.i.801 en P.III.d.476.
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Material bei mir trug’ en ‘Ich wurde dann mit der Abfassung und dem
Druck von Flugblättern betraut’, aldus een voormalig graanhandelaar
uit Duitsland die zich bij het verzet had aangesloten.132 Anderzijds
zijn veel herinneringen in de vroege getuigenissen ook vaag en
indirect, zoals Gompertz en Erwin Juhl die vertellen over activiteiten
die anderen verrichten, of een toenmalige onderduiker die een
uitgebreide beschrijving geeft van de activiteiten van een illegale
groep, variërend van sabotageacties tot het uitdelen van
levensmiddelen(bonnen), waarbij hij zich zou hebben aangesloten
zonder in te gaan op het eventueel eigen handelen.133
In latere getuigenissen worden typewerk en colportage
regelmatig genoemd als verzetswerk.134 Een in 1948 naar Amerika
geëmigreerde toenmalige onderduikster herinnert zich hoe ze een
typemachine ontvangt van mensen van Het Parool en artikelen uit de
gelijknamige verzetskrant overtypt en distributielijsten typt van
mensen die voedselbonnen moesten ontvangen. ‘Felix en ik hielpen
Piet door te typen, te sorteren en te archiveren nog steeds mee in het

132

Wiener Library, P.III.d.476.
Zie bijvoorbeeld: Wiener Library, P.III.d.476; P.III.d.809 en P.III.d.840.
134
In tenminste zes van de zestien egodocumenten die sinds 1975
verschenen, wordt verwezen naar illegale verzetsactiviteiten, zie: Flory van
Beek, Maurice Ferares, Ruth Liepman, Albert Heymans, Frits Louis Meijler
en Betty Bausch-Polak.
133
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verzet. (.) Hoewel we beter wisten, lag de tafel in onze slaapkamer
vol papieren, wat heel gevaarlijk was.’135
De titel Violist in verzet, herinneringen van een toenmalige
joodse onderduiker die lid was van de illegale Communistische Partij,
laat aan duidelijkheid over de insteek van zijn in 1991 verschenen
herinneringen niets te raden over. Is hij al voor zijn onderduikperiode
actief in het verzet, dit zet hij voort tijdens de onderduik. ‘Het werk
dat Mira en ik in die periode voor de partij deden bestond uit het
verspreiden van De Waarheid en het bezorgen van bonkaarten bij
onderduikers.’136 Werk waarvoor hij de straat op moest. De distributie
van (gestolen) bonkaarten voor andere onderduikers en de verkoop
van kranten aan sympathisanten was vanzelfsprekend gevaarlijk. Juist
vanwege het levensgevaar lijkt het daarom onwaarschijnlijk. De
auteur geeft de volgende verklaring voor zijn handelwijze: ‘De vraag
is gerechtvaardigd of het wegbrengen van De Waarheid naar de
collaborateur Romijn, alleen om een paar centen te vangen voor de
krant, opwoog tegen het risico dat twee mensen hun leven daarvoor
waagden. In die tijd stelden we ons die vraag echter niet; we
beschouwden het als een plicht alle exemplaren van de krant te
verkopen en de inhoud zo wijd mogelijk te verspreiden.’137
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In de getuigenissen valt op dat onderduikers niet alleen
vanwege de veiligheid regelmatig van adres veranderden, maar
ondanks het intense gevaar van vervolging ook af en toe op familieen vriendenbezoek gingen. In de meer recente getuigenissen komt dit
overigens vaker ter sprake dan in de vroege getuigenissen.138 Het ging
de ene keer om korte bezoekjes, de andere keer om langere
logeerpartijen. De redenen die ervoor worden gegeven, zijn alleszins
reëel. In een sfeer van permanente dreiging van vervolging en
verhoogde staat van bewustzijn probeerden mensen door directe
contacten te onderhouden met familie en vrienden het vertrouwde
leven van vroeger vast te houden. De drang naar communicatie en
vertrouwde gezichten is begrijpelijk. Desondanks lijkt het in eerste
instantie ongeloofwaardig om ‘moedwillig’ het gevaar te willen
trotseren, terwijl er geen praktische levensnoodzaak voor was. Zo is
in een onderduikverslag van vlak na de bevrijding te lezen dat de
schrijfster en/of haar echtgenoot bij herhaling bij vrienden of familie
logeerde. Reizen gebeurde per trein of ’s avonds in het donker op de
fiets. Meestal vond een bezoek plaats omdat een van hen de behoefte
voelt om iemand weer eens te zien. Een enkele keer ook omdat
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‘tegenover elkaar zitten in (een) beperkte ruimte maakt
prikkelbaar’.139
Een vrouw beschrijft zestig jaar na de bevrijding dat zij als
twintiger gedurende haar tweeënhalf jaar durende onderduikperiode
het binnenzitten soms niet meer uithield. ‘Ik vermeed het zo veel
mogelijk om naar buiten te gaan, uit angst om bekenden te
ontmoeten, die, ook al was het me niet aan te zien, wisten dat ik joods
was. ’s Avonds na achten als het ‘spertijd’ was en het aan joden
verboden was de straat op te gaan, durfde ik het wel.’140 Ook bezoekt
ze haar vriend die elders in het land verblijft. ‘Reizen bracht grote
risico’s mee, maar blijven was minstens zo gevaarlijk. Met een
geloofwaardig verhaal in mijn hoofd ging ik op weg en bracht een
ongestoorde zaterdag en zondag met mijn geliefde door.’141
Ook de beschrijvingen van Isidoor de Vries, die al medio
1941 onderdook tot aan de bevrijding, uit begin jaren negentig van de
twintigste eeuw zijn illustratief. Hij reisde weleens in weekenden
door heel Nederland; altijd eerste klas omdat hij dan de minste kans
had om plotseling vooroorlogse kennissen tegen te komen. ‘Aan
onverwachte, ongewilde ontmoetingen had ik zeker geen behoefte.’142

139

NIOD, Nathalie L. van Neerland, Bezettingswee. Epiosoden uit het leven
van een ondergedokene, 75.
140
Lies Auerbach-Polak, Betty Bausch-Polak en Nanda van der Zee,
Bewogen stilte: oorlogsherinneringen van twee zussen (Kampen 2004) 36.
141
Auerbach-Polak, Bausch-Polak en Van der Zee, Bewogen stilte, 40.
142
Isdioor de Vries, De vreemde waarheid. Herinneringen van een joodse
jongen (Apeldoorn 1995) 70.

70

Hij beschrijft een familiebijeenkomst in november 1943 in Edam
waarbij ouders, broer en zus elk vanaf een andere onderduikplek bij
elkaar komen om de verjaardag van zijn zus te vieren. ‘Een soort
familie-reünie die in deze samenstelling niet meer zou plaatsvinden.
De volgende avond vertrokken alle logé’s weer naar hun
verblijfplaats. Mijn ouders moesten naar Amsterdam. Ik had nogal
haast om de laatste trein naar Den Haag te halen. Op de kade achter
het Centraal Station nam ik vlug afscheid van ze. Ik zou hen nooit
meer zien.’143

4.2.

Verhouding Nederlandse en Duitse joden

In nogal wat vroege getuigenissen is de naïviteit van de
(Nederlandse) joden onderwerp van herinnering.144 Zij zouden lange
tijd niet door hebben wat in Nederland onder de Duitse
nationaalsocialistische bezetting aan de gang was. Ook valt de
animositeit tussen Nederlandse en Duitse joden op. In naoorlogse
herinneringen is dit minder vaak een onderwerp.
In de jaren vijftig wordt in zeven van de zeventien
getuigenissen expliciet gesproken over de naïviteit van de joden, de
Nederlandse joden in het bijzonder. De in 1927 in Oostenrijk geboren
Heinz Landwirth kwam in december 1938 als vluchteling met een
kindertrein uit Wenen in Nederland aan. Hij spreekt zich bij herhaling
143

De Vries, De vreemde waarheid, 71.
Zie onder meer: Wiener Library, P.III.d.626; P.III.d.197; P.III.d.827;
P.III.i.112; P.III.d.820 en P.III.i.801.

144

71

bitter uit over de passiviteit van de Nederlandse joden. In mei 1940
bij het uitbreken van de oorlog wilde hij naar IJmuiden vluchten,
maar zijn toenmalige gastgezin zag dat niet zitten. ‘(.) die ganze
Familie behandelte mich wie einen, der seinen Verstand verloren
hatte.’145 Na omzwervingen werd hij in 1942 opgevangen door de
joodse familie Granaat in Amsterdam. Over wie hij verwondert
constateerde: ‘Ich erwähne Herrn Granaat in diesem Zusammenhang
nur deshalb, weil er und seine Geisteshaltung, seine Zuversicht, man
werde einem ehrlichen Menschen, der sein Brot ehrlich verdienen
kann, nichts anhaben, für einen grossen Teil der holländischen
Judenheit typisch war, die den Vorspiegelungen falscher Tatsachen
des SD und des Joodschen Raads Glauben schenkte. Es had Tausende
solcher Granaats gegeben, die nichts unternahmen (.).’146 Ondanks de
passiviteit en de volgzaamheid die Landwirth hekelt, liet de familie
Granaat zich bij de grote Amsterdamse razzia van 20 juni 1943 niet
zomaar wegvoeren. Ze verstopten zich tot zijn verbazing op de zolder
van hun huis. Hoewel voor hen tevergeefs, wist Landwirth het
onderduikadres te bereiken dat hij voor zichzelf geregeld had.147
Een welvarende joods Duitse bankier die in 1932
beroepshalve naar Nederland kwam, liet na de machtsovername van
Hitler zijn moeder en schoonmoeder naar Nederland komen. Later
gevolgd door enkele andere familieleden. Ook hij vertelde dat de
145
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Hollandse joden geen geloof hechtten aan de Duitse verhalen. Zij
waren van mening dat ‘So schlimm wird es wohl nicht sein; etwas
werden die Erzähler schon verbrochen haben.’ De in Amsterdam
geboren rabbijn Jacob Soetendorp herinnerde zich een soortgelijke
reactie. ‘Besonders eben die holländischen Juden fanden nach den
ersten Kriegstagen ihre Ruhe wieder, da die Deutschen es zu Beginn
nicht sehr schlimm trieben. Prophezeihungen von deutschen Juden,
über das, was von den Deutschen zu erwarten sei, wurden nicht
geglaubt, und die holländischen Juden verurteilten alle, die
versuchten aus Holland herauszukommen.’148
Een deel van de toenmalige onderduikers liet zich in de
vroege getuigenissen niet uit over wat men wel of niet vermoedde
over wat hen te wachten stond onder Duitse nationaalsocialistische
bezetting. Deden mensen dat wel, dan was het zonder onderscheid in
nationaliteit. De als tienjarige in 1935 naar Nederland gekomen
Duitse Johanna Ruth Douglas-Dobschiner maakte bijvoorbeeld geen
onderscheid tussen Nederlandse en Duitse joden toen zij schreef:
‘Rumours of war came to our country. We did not dare to think about
the truth of these words. Especially the Jewish part of the population
knew what it would mean.’149
De animositeit tussen Duitse en Nederlandse joden werd op
treffende wijze weergegeven door de variétéartieste Henriëtte
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Davids.150 Herhaaldelijk gaat zij in haar twee jaar na de bezetting
opgeschreven herinneringen in op de verschillen die Duitse en
Nederlandse joden tijdens de bezetting ten opzichte van elkaar
voelden. De onderlinge kift was groot, blijkt uit haar beschrijvingen
over de samenwerking van Duitse en Nederlandse joden op de
planken. ‘Naar buiten was het allemaal botertje aan de boom, doch
inwendig was er strijd geweest.’151 Duitse joden zouden niet blij zijn
in een ‘Hollandse Schouwburg, in een Hollandse onderneming,
gefinancierd met Hollands kapitaal’ onder ‘Hollandse leiding’ te
moeten werken. Het waren bovendien ‘Joodse Duitsers, die gemene
zaak maakten met de Gestapo’, schrijft ze over het Amsterdamse
Café de Paris waar altijd verraders zaten.152
Haar in 1939 gestorven broer waarschuwde volgens haar
ruim voor de bezetting al voor jodenvervolgingen in Nederland. Over
de inval van Polen herinnerde Davids zich: ‘Wij hoopten tegen beter
weten in dat Nederland ook ditmaal neutraal zou kunnen blijven
(.).’153 Over het bezettingsjaar 1941 schreef ze over zichzelf en andere
joden dat ze in een ‘heerlijk optimisme’ leefden. ‘In die dagen,
augustus 1941, hadden wij daar nog geen flauw vermoeden van en
trachtten wij ons zo goed mogelijk aan te passen aan de zich iedere
150
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dag wijzigende wetten en verordeningen.’ Ondanks de moeilijkheden
die de joodse artiesten ondervonden en het oppakken van bekenden
gold in de beleving van Davids nog in april 1942 het adagium: het
leven gaat door en gegeven de omstandigheden moest je er het beste
van proberen te maken. ‘Wij dachten niet aan oorlog, nog minder aan
Joden-vervolging; wij waren te vol van onze première (.).’154 En met
een verwijzing naar Duits joodse leden van haar gezelschap die
waarschuwden dat de invoering van de jodenster op 3 mei 1942 ‘het
begin van het einde’ was, gaf Davids indirect de, althans vermeende,
naïviteit van veel Nederlandse joden aan.
Vrijwel zonder uitzondering wordt in alle getuigenissen,
zowel de vroege als de late, de Joodse Raad155 beschimpt. Davids
legde daarbij de zere vinger op de taakopvatting van de joodse
Duitsers. ‘Ook in de Joodse Raad hadden de Duitsers zich met de
bekende Duitse vrijmoedigheid naar voren gedrongen om uitsluitend
ten gunste van hun voormalige landgenoten te pleiten.’156 Om later
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zelfs te schrijven over ‘een en al kruiperige serviliteit’ van de Duits
joodse raadsleden die voor de Nederlandse joden geen vin verroerden
en zich ijverden hun Duitse landgenoten vrij te krijgen.157
In latere getuigenissen zijn ook levendige herinneringen aan
de eigen gevoelens over de betekenis van de nazibezetting terug te
vinden. Maar het vermeende onderscheid tussen Duitse en
Nederlandse joden, dat in vroege getuigenissen nog zo aanwezig was,
is dan nauwelijks nog onderwerp van herinnering. Dit onderscheid is
in de latere herinnering blijkbaar helemaal weggevallen. Er wordt
vooral in algemene termen gesproken over ‘onvoorstelbare
collectieve naïviteit’158 of: ‘We onderschatten de nazi’s nog steeds,
maar dat duurde niet lang meer.’159
De beschrijvingen over wat men wel en niet wist of
aanvoelde zijn in latere getuigenissen soms bijzonder kleurrijk en
levendig, terwijl dergelijke verbeeldingen in vroege getuigenissen
onder toenmalige joodse onderduikers beslist ongewoon waren. Sam
de Jong, bij het uitbreken van de oorlog als soldaat in Den Helder
gelegerd, herinnerde zich halverwege de jaren zeventig dat hij zich
mei 1940 al ‘geen illusies maakte van de slachting die zou komen’160
en sprak over ‘verloren, reddeloos verloren’. ‘Wij Joden waren van
157
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nu af aan in de positie van een collectief ter dood veroordeelde
volksgroep, die nog slechts in afwachting was van het tijdstip en het
tempo van deze onherroepelijke executie.’161 Dit is met een stellige
zekerheid geschreven die zelden terug te vinden is in vroege
getuigenissen.

4.3.

Houding van de Nederlandse bevolking

In zeven van de zeventien getuigenissen uit de Wiener Library laten
overlevenden zich expliciet positief uit over de houding en
hulpvaardigheid van de Nederlandse bevolking gedurende de Duitse
bezetting.162 In hun herinnering spreken ze over niet-joodse
Nederlanders die anti-joodse maatregelen van de nazibezetter
afkeurden; zo wordt bij herhaling melding gemaakt van
sympathiebetuigingen van niet-joodse Nederlanders ten opzichte van
joden die met een gele ster op hun kleding zich op straat begeven.
Ook rabbijn Soetendorp herinnerde zich de blijken van medeleven.
‘Als die Holländer sahen, wie die Deutschen die Juden wie Vieh
zusammen trieben, war ihre Bestürzung sehr gross.’163 Een gehuwde
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man die in 1938 naar Nederland vluchtte en anderhalf jaar stil op een
zoldertje zat met een emmer om hun behoefte in te doen, verklaarde
in 1955 ‘(.) die weitaus grossere Mehrheid der holländischen
Zivilbevölkerung zeigte sich in jeder Hinsicht anständig,
teilnahmsvoll und hilfsbereit, so weit es irgend möglich war.’164 Ook
Davids beschreef de pogingen van niet-joden om ondanks dat het
voor hen verboden was voorstellingen in de Joodse Schouwburg bij te
wonen als blijken van medeleven. ‘Ik ontving veel brieven van
enthousiaste Arische bezoekers, die mij triomfantelijk meldden, de
voorstellingen te hebben bijgewoond en zich kostelijk geamuseerd te
hebben.’165
Slechts een enkele maal klonk in de vroege getuigenissen
bitterheid door in de herinnering aan de Nederlandse bevolking die
veelal als omstanders de jodenvervolging meemaakte. De eerder
geciteerde Heinz Landwirth hekelde op ironische toon het gedrag van
Nederlandse ambtenaren die een oude mevrouw tijdens een razzia
kwamen ophalen. ‘Die Beamten erklärten also Herrn Granaat nur ihre
Pflicht zu erfüllen.’166 En in zijn verklaring uit 1946 beklaagde een
toenmalige onderduiker zich over de passiviteit van het joodse
volksdeel; volgens hem hadden Nederlandse ambtenaren nog meer
gedaan. ‘Denke wir nur mal an die sabotierende Arbeit der Beamten
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in den Arbeitsämtern, wo ganze Karten verschwanden. Ja, das war
gefährlich, für den Beamten gewiss, aber es wurde getan.’167
Over de onderduikverleners zijn de meeste mensen zeer
positief. Een enkeling wilde niet ingaan op zijn onderduikperiode om
de onderduikverleners niet in gevaar te brengen. ‘Ich habe nicht die
Absicht, Genaueres über unser Untergrundleben zu berichten, da ich
vermeiden will, irgend jemanden, der uns geholfen hat, in Gefahr zu
bringen.’168 Het is 1958 toen deze toenmalige onderduiker de
behoefte voelde om zijn helper te beschermen. Op welk gevaar de
man hier wees, is niet duidelijk: angst voor een antisemitische reactie
lijkt waarschijnlijk.169
In verschillende vroege getuigenissen werd ook melding
gemaakt van nare ervaringen tijdens de onderduik. Toch lijkt dit
onderwerp in de door mij onderzochte vroege en late getuigenissen
een minder belicht thema. De positieve herinneringen overheersen.
De lofwoorden voor onderduikverleners, het gevoel dankbaar te
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moeten zijn170 - en dat ook daadwerkelijk zijn - wordt zowel in vroege
als late getuigenissen getoond. Zo werd over een
onderduikverleenster gezegd: ‘Zij was niet goed voor ons, maar zij
was wel safe.’171 En een voormalig onderduikster toonde geen begrip
voor maatregelen die werden genomen. ‘Ik moest binnen blijven. Zij
vonden, dat ik er te Joods uitzag. Dat andere vrouwtje zag er veel
joodser uit. Die mocht wel buiten en werkte bij de firma Zomer en
Keuning172 in Wageningen.’173 Over een verblijf op een onveilig
adres vermeldde een andere getuige in oktober 1945 dat het eten
‘volstrekt onvoldoende’ was; ‘wij kregen nog niet de helft van
hetgeen in die dagen op de bonnen verkrijgbaar was, nooit suiker of
havermout, alleen de jambonnen mochten wij zelf besteden.’174 En
passant meldt ze ook dat mannelijke onderduikers dikwijls stokslagen
kregen als ze niet hard genoeg in de moestuin werkten. Een enkele
keer wordt ook in late getuigenissen gerefereerd aan een slechte
behandeling: ‘In het bedrijf stak hij nooit een poot uit. Het werk werd
gedaan door de vrouw, zijn broer, de meid en mij.’175

170

Withuis, ‘Zonder naam, zonder ouders, vogelvrij. Ondergedoken
kinderen en de complexe constellatie van verlating, woede en dankbaarheid’,
in: Leven in een niet-bestaan, 34.
171
NIOD, 364C-1, 2.
172
Het gaat hier om uitgeverij Zomer & Keuning (opgericht in 1919 in
Wageningen) en inmiddels onderdeel van uitgeverij Kok te Kampen.
173
NIOD, 364C-I, 13.
174
NIOD, 364 B-9.
175
J.D. Hoepelman, Vader waarom heb je niets verteld? (Soesterberg 1997)
55.

80

Ook in latere getuigenissen wordt een enkele keer met warme
herinneringen gedacht aan de Nederlandse solidariteit met de
joden.176 Maar veel vaker wordt in negatieve bewoordingen
gesproken over de houding van de Nederlanders en kan deze op
minder goedkeuring rekenen. Zo was Salomon de Jong in 1975
positief over zijn herinnering aan de reactie van niet-joodse
Nederlanders op het dragen van de ster door joden: ‘wildvreemde
mensen namen met een lichte buiging de hoed voor ons af, en dat
gebeurde zeker honderden keren!’177 Ondanks deze getoonde
sympathie was hij uitermate negatief over de algemene houding van
de Nederlandse bevolking. ‘Bij velen echter, die voor mei 1940 braaf
op de moffen gescholden hadden, ontbrak deze traditionele
geestelijke ruggesteun’, met een verwijzing naar de sterk traditioneel
christelijke opvoeding. 178 Vrienden en kennissen, maar ook de
melkboer, wendden zich van hen af. ‘Nog vóór de moffen met hun
anti-joodse maatregelen kwamen was het antisemitisme blijkbaar al
aan zijn opmars begonnen.’179
Illustratief is een citaat uit begin jaren negentig waarin een
antwoord werd gegeven op de vraag naar het waarom van de
massamoord op de Nederlandse joden. Naast vele genoemde
oorzaken luidde de aanklacht ook ‘de praktische onverschilligheid
176
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van de meeste niet-Joodse Nederlanders; de collaboratie van de
politie en de marechaussee; de slaafsheid van de gemeentebesturen en
het personeel van de bevolkingsregisters; het ‘plichtsbesef’ van het
spoorwegpersoneel (.)’.180
Resumerend is het opmerkelijk dat in vroege getuigenissen
de naïviteit van met name de Nederlandse joden een veelbesproken
onderwerp was. Ook werd soms gesproken over nare herinneringen
aan - van oorsprong - Duitse joden die Nederlandse joden
achterstelden en vooral joden uit Duitsland voortrokken. Werd in de
jaren veertig en vijftig het onderscheid tussen Nederlandse en Duitse
joden scherp neergezet, dit vermeende verschil lijkt in de latere
herinnering helemaal weggevallen. Een omkering in de herinnering
valt ook op als het gaat om de herinnering aan de houding van de
niet-joodse bevolking in Nederland. In de vroege getuigenissen werd
in positievere bewoordingen gesproken over de houding en
hulpbereidheid van de niet-joodse Nederlandse bevolking. In de latere
getuigenissen zijn toenmalige joodse onderduikers daarentegen
aanmerkelijk negatiever over de christelijke, niet-joodse
Nederlanders. Na 1975 wordt juist het in de steek gelaten voelen door
het Nederlandse volk benadrukt.
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4.4.

Boodschap overdragen

In de meer recente getuigenissen wordt met meer oog voor detail
ingegaan op het verleden dan in de vroegere herinneringen gebeurde.
Op dit verschil wordt in hoofdstuk zes nader ingegaan. Daarnaast
vertelt een aantal mensen in late getuigenissen zonder schroom over
gebeurtenissen waaraan ze geen bewuste herinnering hebben, zoals de
eigen geboorte, of waar ze niet bij geweest zijn, maar wel van hebben
vernomen. Mensen die in de jaren vijftig hun verhaal deden, of zij die
het voor hen noteerden, hadden minder de behoefte om te vertellen
over de periode vóór de bezetting en de jodenvervolging: daar werd
eenvoudig niet over gerept. In hun verhaal stond de jodenvervolging
of onderduikperiode centraal.
In de late getuigenissen vormen de bezettingsjaren en de
vervolging nog wel de kern, maar ook de periode ervoor en erna zijn
belangrijk.181 Mogelijk gebeurt dit om de getuigenis kracht bij te
zetten. Getuigenissen hebben nogal eens de vorm van persoonlijke
levensgeschiedenissen waarin ook wordt teruggeblikt op het
voorbijgaande leven van vóór de holocaust; iets wat in vroege
getuigenissen niet voorkwam. Een herinnering in de 21ste eeuw als
‘Vanaf het begin van de jaren ’30 wierp de oorlog zijn donkere
schaduwen vooruit, waardoor mijn jeugd zich in een schemer van
181

In elf van de zestien egodocumenten wordt uitgebreid ingegaan op de
periode, meestal jeugdjaren, voor 1940. In drie boeken wordt in de titel
expliciet verwezen naar herinneringen aan de oorlog; daarmee wordt de
beschreven periode duidelijk afgebakend.
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zorg en angst voor de toekomst heeft afgespeeld’182 is nauwelijks
voorstelbaar in de eerste vijftien jaar na de oorlog.
In de late getuigenissen valt op dat regelmatig herinnerd
wordt aan het mooie voorbij leven van vóór de holocaust. Begin jaren
negentig constateerde Sam Dresden ditzelfde fenomeen na
bestudering van de memoires van vervolgden: ook zij schreven
uitvoerig over hun idyllische kinderleven van vlak voor de oorlog.183
Dit contrast tussen de mooie jeugdjaren en harde bezettingsjaren zien
we ook terug in recente getuigenissen van toenmalige onderduikers.
Met een nostalgische blik kijkt de overlevende naar vroeger. ‘In
Amsterdam ben ik opgegroeid. Ik heb daar een fijne jeugd gehad. Het
was altijd gezellig thuis, en knus. Ik kom uit een warm nest. Mijn
jeugd was onbezorgd.’184 De term ‘zorgeloos’ valt regelmatig.185 De
karakteriseringen zijn op het lyrische af: bij veel late getuigenissen is
dit terug te vinden. Illustratief zijn de oorlogsherinneringen van een
begin jaren twintig in Amsterdam geboren joodse vrouw. Zij spreekt
over het warme en vrolijke gezin. ‘Een warm en hecht gezin waren
wij daar in de Plantage in Amsterdam.’ En: ‘Met geweldige lieve
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Frits Louis Meijler, Mijn oorlog, mijn hart (Houten 2007) 17.
Sam Dresden, Vervolging, vernietiging, literatuur (Amsterdam 1991)
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Leny Boeken-Velleman, Breekbaar, maar niet gebroken. Het verhaal van
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Joodse oorlogsherinneringen 1940-1945 en Leny Boeken-Velleman
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ouders, had ik een fijne, beschermde jeugd.’186 Veelal worden ouders
liefdevol getypeerd. Vroeger was alles goed spreekt niet alleen uit
positieve beschrijvingen van het eigen vroegere gezinsleven, maar
ook uit kleurrijke beschrijvingen van het leven in de buurt, zoals de
levendige herinneringen aan de bewoners van de arme Transvaalbuurt
in de jaren dertig van Maurice Ferares.
Mijmeringen over de tijd die voorbij is, de tijd die verloren is
gegaan, hebben ook direct betrekking op de doden door de holocaust.
‘Als men over deze begraafplaats loopt is het alsof (.) de hele Joodse
jeugd van mijn generatie nooit heeft bestaan.’187 Weliswaar wordt in
de meer recente getuigenissen niet altijd uitgebreid ingegaan op de
jeugdherinneringen, maar als het wel gebeurd, is het steeds positief.
Op - slechts - twee uitzonderingen na: Ronnie Goldstein-van Cleef en
de journalist Louis Velleman bewaren uitgesproken negatieve
herinneringen aan hun ouderlijke huis.188 Zij herinnerden zich niet
alleen nare voorvallen, maar vooral een harteloze sfeer. Het fenomeen
van positieve jeugdherinneringen is ook terug te vinden in de vier
getuigenissen die centraal staan in dit onderzoek. Zie hiervoor de
bespreking in hoofdstuk zes.
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Betty Bausch-Polak in: Bewogen stilte, 12-13.
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Een belangrijk onderscheid tussen vroege en late getuigenissen is het
verschil in boodschap. De vroege getuigenissen hebben in de meeste
gevallen geen helder omschreven doel in zich, anders dan het
vastleggen van hun ervaring met vervolging en bezetting. Er klinkt
schoorvoetend dankbaarheid in door, maar uitgesproken is dit niet.
Veel late getuigenissen dragen daarentegen een duidelijke en
uitgesproken boodschap uit. Dit geldt in het bijzonder voor de
schriftelijke getuigenissen waarin vier verschillende doelstellingen
zijn te onderscheiden.189 In de meeste treffen we een combinatie van
de verschillende doelstellingen aan en is het onderscheid niet zeer
strikt te maken.
De gedachte ‘dit mag nooit meer gebeuren’ voert de
boventoon. Mensen zien het als hun taak om voor de volgende
generaties bij te dragen aan het besef van wat kan gebeuren wanneer
extremisme de overhand krijgt. ‘Kortom de kansen op afbraak zijn op
een gevaarlijke wijze groter dan de kans en mogelijkheden tot
opbouw.’190 Waakzaam zijn klinkt daarbij door. ‘Mensen moeten
daartegen weerbaar zijn, zij moeten zich er niet door laten meeslepen.
Het gaat er niet om dat wij alleen maar leven, maar dat wij een
menselijke waarde en inhoud aan dat leven geven.’191

189

Uitzondering is het verslag van journalist Louis Velleman die de oorlog
overleefde als onderduiker.
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Hoepelman, Vader waarom heb je niets verteld, 224.
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Albert Heymans, Jood zonder ster (Nahariya, Israël 1999) 7. Zie ook: De
Jong, Joodse herinneringen 1940-1945.
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Ook het vastleggen van de joodse geschiedenis voor het
nageslacht is een drijfveer. Soms is het de drang om de moeilijke
ervaringen van zich af te schrijven. Enerzijds is er het historische
besef de herinnering aan de eigen joodse geschiedenis vast te leggen.
Anderzijds de drang om de triomf, het jodendom dat niet verslagen is
en straalt, te tonen. Dat daardoor getuigenissen gekleurd zijn, en
herinneringen aan (omgekomen) familieleden verfraaid zijn, wordt
niet verbloemd. ‘Alleen maatschappelijke suksesjes worden
genoemd, maar geen mislukte studies of karrières (.) Er is een
voorkeur voor rose-gekleurde en niet-emotionele feiten. Geen fouten
en geen ruzies.’192
In late getuigenissen klinkt ook de aanklacht tegen het gebrek
aan hulpbereidheid door. De toonzetting is dan veelal bitter en
klagend. Het besef in de steek gelaten te zijn door zoveel mensen, een
samenleving die dit heeft laten gebeuren, is zichtbaar aanwezig. De
drang is levend om vast te leggen dat de eigen inventiviteit heeft
bijgedragen aan het overleven van de vervolging. ‘Na het stopzetten
van de elektriciteitsvoorziening hadden we ’s avonds geen licht. Dat
probleem werd gedeeltelijk opgelost door het maken van kaarsen. Op
de zolder van een van de weggehaalde Joodse buren had ik een grote
plak bijenwas gevonden.’193
192

Wijnberg en Wijnberg-Drievoet, De berg en het lam: een familiekroniek
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Dankbaarheid is een veelvoorkomende boodschap die
doorklinkt in de getuigenis.194 ‘We mogen de moed van de niet-joden
in Nederland nooit vergeten’195, is een kenmerkende uitspraak.
Geschreven getuigenissen worden bijvoorbeeld opgedragen aan
onderduikverleners. Soms met een directe verwijzing, soms klinkt
minder direct een dergelijke boodschap door via omschrijvingen van
onderduikverleners als ‘een ingenieuze, heel slimme man en een
harde werker’196 en typeringen als ‘vindingrijk’.197 Dergelijke
karakteriseringen tonen een positieve herinnering aan de helpers. Dat
daarbij de onderduikperiode soms wordt geromantiseerd, is wellicht
weinig verrassend. Want zonder de hulp van betrouwbare
medemensen was het simpelweg niet mogelijk om de vervolging te
overleven.
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5.

VIER TOENMALIGE ONDERDUIKERS AAN HET

WOORD

Van de volgende personen zijn getuigenissen uit twee tijdsperioden
gevonden: Fritz Juhl, Ruth Liepman (geboren Lilienstein), Rita of
Rosemarie Gompertz en Johanna Ruth Dobschiner. Fritz Juhl
(geboren in 1903) dook onder van juli 1942 tot mei 1945. Van hem is
een getuigenis uit 1958 en een interview uit 1995 onderzocht. Ruth
Liepman (geboren 1909) zat ruim twee jaar ondergedoken, van
januari 1943 tot voorjaar 1945. Haar eerste getuigenis dateert uit 1957
en in de jaren negentig verscheen haar biografie. Rita Gompertz
(geboren 1919) zat een half jaar ondergedoken van oktober 1943 tot
april 1944 tot werd zij opgepakt en na een verblijf in Westerbork naar
Theresienstadt doorgestuurd. Zij werd in 1957 geïnterviewd voor de
Wiener Library; dit interview is vergeleken met interviews uit 2000
en 2008. Johanna Ruth Dobschiner (geboren 1925) zat ruim een jaar
ondergedoken, van september 1943 tot de bevrijding najaar 1944 in
het zuiden. Zij beschreef begin jaren vijftig haar oorlogservaringen,
publiceerde halverwege de jaren zeventig haar levensverhaal en gaf in
1989 een televisie-interview.

5.1.

Fritz Juhl

Geboren op 21 februari 1903, ondernemer van beroep.
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De eerste getuigenis van Fritz Juhl stamt uit 1958 en heeft als titel
1028 Tage in Einem Speicher versteckt. Dit is een door hem
ondertekend verslag in het Duits van Elli Kamm voor de Wiener
Library.198 In 1995 is hij geïnterviewd in het kader van het Spielberg
interviewproject, het gaat hier om een drieënhalf uur durend
interview door Sauci Bosner dat is opgenomen op video.199

Nóg ontroerd vertelde Juhl in 1995 dat Clara Benschop, waar hij drie
jaar zou onderduiken, hem in het Jiddisch welkom heette. ‘Dat heb ik
nooit vergeten.’ Ondanks deze emotionele betuiging van respect komt
Juhl als geïnterviewde ietwat pedant over. Iemand die geen
tegenspraak duldt, overtuigd is van zijn eigen gelijk en weinig
geneigd om zijn kwetsbare kant te tonen. Juhl stelt met nadruk dat hij
nooit een Sperre of andere begunstiging van de Joodse Raad heeft
aangenomen. ‘Herr Juhl had nie einen “Stempel” (er befreite einen
fur eine gegebene Zeit vor der Deportation) oder irgendeine
Vergünstigung durch den Judenrat gehabt.’ Volgens eigen zeggen is
hem na de bezetting gevraagd mee te spreken over het functioneren
van de Amsterdamse Joodse Raad. Hiervoor waren namelijk ‘Leute,
die unbeeinflussbar sein mussten’ nodig. ‘Man bat Herrn Juhl
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teilzunehmen, doch hat er sich geweigert, mit zu sitzen und zu
richten.’200
In de jaren dertig werkte Juhl in Meckenheim als
graanhandelaar in het familiebedrijf van vaderskant. In 1935 werd hij
opgepakt en verbleef kort in de gevangenis. Volgens eigen zeggen na
de verklaring van een concurrent dat hij de NSDAP beledigd zou
hebben. Vanaf dat moment was alles afgelopen, verklaarde Juhl in
1995. Hij emigreerde een jaar later naar Nederland omdat het werken
in Duitsland voor hem onmogelijk was geworden. Later volgden zijn
broer en ouders. In 1938 begon hij zijn eigen verfzaak onder de naam
Colores in Amsterdam en verkreeg dat jaar een permanente
verblijfsvergunning. Bij het begin van de bezetting heeft hij ‘gehuild
als een kleine jongen’, vertelt hij vijfenveertig jaar later. Duitsers en
vroegere Duitsers in Nederland waren gedurende de oorlog drie
dagen lang voortdurend aan de radio gekluisterd, herinnert Juhl zich.
Na de capitulatie bracht hij een aantal dagen in de kelder door om de
hele boekhouding van het bedrijf te verbrandden. Met een verwijzing
naar zijn eerdere arrestatie was het voor hem duidelijk dat een
sombere tijd was aangebroken. Tot het voorjaar van 1942 beheerde
hij zo goed en zo kwaad als het ging zijn winkel. Dat bleek lastig
want veel van zijn klanten woonden in de kuststreek en volgens
200

Juhl doelt hier vermoedelijk op de Joodsche Ereraad, ingesteld
begin1946. De Joodsche Ereraad voerde de zuivering in joodse kring uit,
onder meer tegen de twee voorzitters van de Amsterdamse Jodenraad
Abraham Asscher en David Cohen. De ereraad functioneerde tot begin 1950.
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Duitse verordening mocht hij vanaf 1941 de kuststreek niet meer
betreden. In 1942 moest hij definitief stoppen met zijn zaak.
In juli 1942 kreeg hij een oproep voor de Duitse
Arbeidsdienst om zich op 13 juli te meldden. Een Hongaars joodse
vriendin201 vond voor hem na uitgebreid zoeken - een uur voor het
tijdstip dat hij zich moest meldden - een onderduikadres bij een
voormalige klant in het centrum van Utrecht waar hij uiteindelijk
bijna drie jaar zou verblijven: van 13 juli 1942 tot 28 februari 1945.
Zijn fietstocht van Amsterdam naar Utrecht herinnerde hij zich zowel
in 1958 als in 1995 zeer levendig. Hij reisde zonder ster, maar wel
met zijn originele persoonsbewijs met een J erop.
Juhl zal uiteindelijk deze periode nagenoeg in eenzaamheid
doorbrengen aan de Oudegracht op een klein zolderkamertje, een
soort voorraadkamer in het achterhuis waar lege verfblikken lagen
opgeslagen boven de schilderswerkplaats. Een andere voormalige
klant van Juhl bezorgde twee jaar lang zijn levensmiddelenkaarten,
bekostigd door schilder Benschop.202 Overdag moest hij stil zijn om
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De Hongaarse joden genoten de eerste jaren van de Tweede
Wereldoorlog een relatieve veiligheid omdat Hongarije de kant van naziDuitsland koos. Die relatieve veiligheid gold ook voor Hongaarse joden in
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de werklui niet te alarmeren. Ook als er bezoek was voor het gezin
Benschop hield hij zich stil. Een verfemmer was zijn toilet.
Juhl beschrijft dat het huis van de familie Benschop vanaf
voorjaar 1944 diende als hoofdkwartier van een verzetsgroep.203
Vanaf die tijd werd de centrale distributie van levensmiddelbonnen
van hieruit gedaan. Na een wapendropping werden wapens en
munitie in de onderduikruimte van Juhl verstopt. Ook zou de
verzetsgroep zich bezighouden met het namaken van groene kaarten
(zogenoemde vrijstellingen van arbeidsdienst voor Nederlandse
mannen) en andere documenten en Juhl sprak zelfs over het
vermoorden van Duitsers. ‘Nachts töteten sie Deutsche, und namen
ihnen die Uniformen ab’, vertelde hij in 1958. Vijfenveertig jaar later
herinnerde hij zich hoe Benschop en een kameraad begin februari
1945 springbommen op een schuit in de Keulsevaart aanbrachten.
‘Om half negen werd er naar mij groepen “Kom op het dak”. Ik heb
met genoegen naar het vuur gekeken.’
Juhl was volgens eigen zeggen ook betrokken bij de
verzetsactiviteiten. Hij typte maandenlang van ‘s morgens vroeg tot ’s
203

In Rechtvaardigen Onder de Volkeren. Nederlanders met een Yad
Vashem-onderscheiding voor hulp aan Joden wordt hiervan ook melding
gemaakt (p. 116). Voor literatuur wordt verwezen naar Het grote gebod.
Gedenkboek van het verzet in LO en LKP. In dit boek is behalve een foto van
Herman Benschop en een korte verwijzing naar gewapende activiteiten niets
te vinden over diens activiteiten en omstandigheden. Fritz Juhl wordt
helemaal niet genoemd. De indruk ontstaat dat Fritz Juhl voor een belangrijk
deel de bron is van deze en andere informatie in het boek Rechtvaardigen
onder de Volkeren.
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avonds laat wapeninstructies en koppen van radioberichten die verder
werden verspreid. Hij vertelde niet hoe het geluid dat typen
produceert zich verhoudt tot stil moeten zijn om niet ontdekt te
worden. In 1995 sprak hij over zijn taak als ‘luisterpost’. Elke dag
luisterde hij twaalf, veertien keer naar de verschillende BBCuitzendingen om hiervan bulletins te maken; met vijf blaadjes carbon
tussen de vellen papier schreef hij berichten uit.
In 1958 maakte Juhl melding van Gerhard Badrian, die door
Ans van Dijk verraden zou zijn. ‘U.a. hat er einmal die Uniform eines
SS-Obersturmführers angezogen und so Juden aus dem Gefängnis
geholt und zu “Untertauchadressen” gebracht.’ Verder vermeldde
Juhl niets over Badrian; ook niet welke relatie hij gehad zou hebben
met hem. Het is algemeen bekend dat de Duits-joodse vluchteling
Gerhard Badrian aan verschillende vormen van verzet deelgenomen
heeft. Zo had hij inderdaad in 1943 een SS-uniform bemachtigd
waarmee hij zich uitgaf voor een Duitse SS-officier.204
In februari 1945 werd bij een huiszoeking van het huis van de
familie Benschop door de Grünen het armoedige achterhuis over het
hoofd gezien. Juhls onderduikverlener werd opgepakt en enkele
weken later als gijzelaar bij een represaillemaatregel doodgeschoten.
Juhl werd weliswaar niet gevonden, maar zijn schuiladres was nu te
204

Het is Badrian een keer gelukt enkele illegale werkers uit het
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gevaarlijk. Tot de bevrijding op 4 mei verbleef hij vervolgens op
diverse onderduikplekken. De laatste winter herinnerde Juhl als een
zeer zware tijd (‘Höhepunkt des menschlichen Elends’, zegt hij in de
jaren vijftig) met nauwelijks te eten.
Het eerste verslag uit de jaren vijftig is een vrij afstandelijk,
emotieloos en beschrijvend feitenrelaas. Het veelvuldig vermelden
van namen van personen, plaatsen en data geven hem veel houvast. In
het interview in 1995 volgde hij tamelijk nauwgezet de feiten en
gebeurtenissen zoals hij die bijna veertig jaar eerder ook vertelde. Hij
maakte dezelfde opmerkingen over het eten en de zwarte urine die hij
kreeg na een dieet van suikerbieten. Wel zijn de latere beschrijvingen
gedetailleerder over de onderduik, over het vervalsen en het luisteren
naar de radio. Ook vertelde hij in 1995 uitgebreid over gebeurtenissen
die in de eerdere getuigenis niet naar voren gebracht waren.
Vermeldde hij bijvoorbeeld in de jaren vijftig dat hij in volledige
‘Einsamkeit’ ondergedoken was bij de familie Benschop, om dit
veertig jaar later te nuanceren: hij kreeg af en toe bezoek van een
joodse vriend die gemengd gehuwd was en van een onbekende man.
Als Juhl in het interview in 1995 ingaat op de bevrijding vertelt hij
dat dit emoties bij hem opriep. Op de avond van 4 mei werd hij op de
schouder genomen, terwijl omstanders riepen: ‘Hoog zal die leven’.
Die nacht besefte hij ten volle dat hij de vervolging had overleefd. ‘Ik
heb gehuild als een kleine jongen, ik heb het overleefd. Ik heb de
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vervolging van de nazi’s meebeleefd. Mijn leven heeft zin gehad, ik
heb hun ondergang meebeleefd.’
Opvallende wijziging in het relaas van Juhl is zijn deelname
aan illegale activiteiten. In het drieënhalf uur durende interview
halverwege de jaren negentig vertelde hij omstandig hoe hij vanwege
zijn Duitse achtergrond gevraagd werd om op vervalste Ausweisen
het handschrift van de Duitse Ortskommandant Christmann na te
maken. Juhl legde uit waarom ze hem daarvoor benaderden: ‘Hij
hoort aan mijn accent dat ik geen geboren Nederlander was en toen
hij hoorde dat ik een voormalig Duitse jood was is ie zo hoog
gesprongen. Twee jaar hebben ze gezocht naar een betrouwbare
voormalige jood. Waarom? Niemand heeft het tot nog toe kunnen
raden. Wegens het handschrift. Een Nederlander schrijft anders dan
een Engelsman, een Fransman schrijft …’
Verderop in het interview komt hij nog een keer terug op zijn
vervalsingswerk.205 In tegenstelling hiermee maakte hij in de jaren
vijftig geen enkele melding of zinspeling op dit werk en vertelde hij
juist dat de Duitse jood Otto Treumann opviel door zijn vele
vervalsingen van persoonsbewijzen. Dat laatste klopt: de grafisch
ontwerper Otto Treumann was betrokken bij de
Persoonsbewijzencentrale van Gerrit Jan van der Veen. Bekend is dat
205

In het Utrechts Archief is in de collectie van het Utrechts verzet een
Freistellungsschein voor Ernst Minjon gevonden dat is ondertekend door
Wehrmachtkommandantur Christmann. In de toelichting bij dit archiefstuk
staat vermeld dat Fritz Juhl deze handtekening heeft nagemaakt.
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hij als geen ander de Duitse, en veelal gotische, belettering kon
namaken.206

5.2.

Ruth Liepman

Geboren in april 1909, juriste/uitgever van beroep.

Onder de titel In Holland unter den Nazis is haar getuigenis uit 1957
in de Wiener Library bewaard gebleven.207 In 1993 verscheen haar
boek Vielleicht ist Glück nicht nur Zufall. Erzählte Erinnerungen.

Ruth Liepman, geboren Lilienstein, groeide op in Hamburg in een
gezin van niet-religieuze joodse ouders, die zich wel joods voelden.
Haar vader was arts die door de communistische activiteiten van
dochter Ruth (rechtenstudente en in 1928 lid van de communistische
partij geworden) begin jaren dertig moest stoppen met zijn werk. In
1934 vluchtte Ruth naar Nederland vanwege de grimmige sfeer in
Duitsland. Veel bekenden om haar heen werden opgepakt. Voor haar
werd het ook te gevaarlijk: de Duitse overheid vaardigde een
206

Treumann hield zich tijdens de bezetting bezig met het vervalsen van
persoonsbewijzen en distributiebonnen. Ook maakte hij werktekeningen van
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arrestatiebevel uit wegens voorbereiding tot hoogverraad, waarop de
doodstraf stond. Haar ouders vertrokken vervolgens in 1936 naar
Amerika. Ruth was inmiddels getrouwd met de Zwitser Stock en
beschikte daardoor over een Zwitsers paspoort dat haar later van pas
zou komen. In haar biografie beschrijft ze dat ze de avond voor de
Duitse inval in Nederland documenten en papieren verbrandde die bij
ontdekking gevaarlijk konden zijn. ‘Überall in der Stadt, überall in
Amsterdam brannten Feuerchen, ein seltsamer Anblick, und es stank
nach verbranntem Papier.’
Toen het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnenviel,
heerste er grote paniek onder de joodse emigranten, velen maakten
een einde aan hun leven, memoreert Liepman in haar biografie. Zelf
trachtte ze via het Zwitsers consulaat het land te verlaten. Deze
poging mislukte. Ze biedt haar diensten aan en wordt medewerker
van consul Lantz.208 Van de consul ontving ze een half jaar later een
Zwitsers paspoort op haar mansnaam, zonder haar meisjesnaam erin
vermeld. Hiermee was het voor haar veiliger om in Nederland te
blijven, omdat het arrestatiebevel op haar meisjesnaam was
uitgevaardigd.
Liepman vertelde over haar pogingen om vrijstellingen te
verkrijgen voor joden die gedeporteerd dreigden te worden in ruil
voor deviezen. Dit leverde voor beide partijen een win/win-situatie
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In de jaren vijftig wordt in de door haar zelf geschreven getuigenis Lantz
consequent zonder t gespeld.
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op: joden zouden tegen betaling hun vrijheid herkrijgen en deviezen
waren interessant voor de Duitsers, want nodig voor de oorlogskas.
Van ene Oberregierungsrat Quetting, leider joodse zaken bij de
Sicherheitsdienst in Berlijn, kreeg ze de toezegging om 65 joden vrij
te kopen.209 Dit tegen betaling van 90.000 (eerst 100.000) Zwitserse
Franken per volwassen jood en 50.000 per kind.210 De naam Quetting
komt in haar biografie niet meer voor. Daarin vertelde ze wel over
Zoepf, leider van de IV B 4211 in Den Haag. Een naam die ze eerder
in de jaren vijftig niet noemde. Het lukte haar, volgens eigen zeggen,
om herhaaldelijk joden uit de Euterpestraat212 vrij te krijgen door met
behulp van het brievenhoofd van Quetting aan te geven dat de
betreffende persoon een speciale Sperre (vrijstelling) had. Hierop zou
vrijlating uit het hoofdkwartier van de Duitse politie aan de
Euterpestraat volgen. In hoeverre dit ook is gebeurd, is mij niet
bekend.
In de winter van 1942/1943, om precies te zijn kerstmis 1942,
vertrok Liepman naar Zwitserland om er documenten van het
209

Bij het NIOD komt de naam Quetting niet voor in de archieven.
In haar biografie noemt ze bedragen in Marken: variërend van
honderdduizend Mark voor een persoon tot honderdzestigduizend Mark voor
een gezin.
211
Willi Zoepf was chef Judenreferat IV B 4 van de Sicherheitsdienst
(veiligheidspolitie) in Den Haag.
212
Het hoofdkwartier van de Duitse politie, de Sicherheitsdienst (SD), was
gevestigd aan de Euterpestraat in Amsterdam Oud-Zuid. Naar de
Euterpestraat gaan, betekende vaak niet veel goeds. Arrestanten werden hier
op brute wijze verhoord. Na de oorlog is de naam Euterpestraat veranderd in
Gerrit van der Veenstraat.
210
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consulaat te bezorgen. Ook was ze voornemens om Nederland
voorgoed te verlaten en in het relatief veilige Zwitserland te blijven.
In de Zwitserse bergen kwam ze in contact met een hoge Duitse
partijfunctionaris. Van hem vernam ze van de geplande uitroeiing van
de joden in Nederland. Ze schreef hierover in februari 1957 het
volgende: “(.) die Judenfrage wird innerhalb des nachsten halben
Jahres in Holland ihre Lösung finden.” “Wie meinen Sie das?”, fragte
ich ihn. “Ja, Sie glauben doch nicht etwa, dass wir diese Leute zur
Bodenkultur nach Polen schicken?”, antwortete er.’ Deze mededeling
trof haar en ze nam het besluit terug te keren naar Nederland om de
mensen van dit verschrikkelijke voornemen op de hoogte te brengen
en hen te waarschuwen dat deportatie het einde betekende. De Joodse
Raad ‘hielt mich für verrückt. Ich stand damals so gut wie allein mit
meiner Ansicht, dass man jede Forderung der Deutschen sabotierten
müsse. Auch der Hollandische Bevölkerung war damals noch vollig
unklar, dass man das “onderduiken” organisieren müsste’.
36 Jaar later beschrijft Liepman in haar biografie deze
ontmoeting nagenoeg op identieke wijze. Ze raakte in gesprek met
een Duitse officier in burger, aldus Liepman.“Warum kümmern Sie
sich eigentlich als Schweizerin so sehr um die Juden, dadurch werden
Sie nog mal zu Schaden kommen, denn jetzt ist es zu Ende. Es ist
kein Scherz mehr, wir nehmen die Juden nicht fest, um in Polen das
Land umzugraben, sondern es geht um die Endlösung.” Ich fragte:
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“Was meinen Sie eigentlich, was meinen Sie mit ‘Endlösung?” Und
er erwiderte: “Genau das, was ich sage. Die Endlösung.”
Door wat ze in Zwitserland heeft gehoord, besluit Liepman
haar persoonlijke redding te laten varen - of ten minste uit te stellen ten gunste van de redding van het Nederlandse jodendom. Het is
vanzelfsprekend lastig om een dergelijke ervaring op zijn merites te
beoordelen. Hoewel beslist niet onmogelijk, heeft het wel iets
onwaarschijnlijks. Naar eigen zeggen vond Liepman in Nederland
weinig gehoor. ‘Der Jüdische Rat oder viel mehr die Leute, die ich
vom Jüdischen Rat kannte, haben dem überhaupt keinen Glauben
geschenkt. Ich wurde ein bißchen als hysterische Frau angesehen, die
die Juden in Aufregung bringt.’
Inmiddels is de chronologie op dit punt van haar verhaal
enigszins zoek.213 In haar biografie vertelde Liepman dat ze zich na
de ontdekking van de uitroeiingsplannen met haar Zwitserse pas - die
ze op dat moment nog bezit - nog eenmaal ‘in die Höhle des Löwen,
ins Reichssicherheitshauptamt nach Berlin’ begaf om vrijstellingen te
verkrijgen voor joden die gedeporteerd dreigden te worden. In de
jaren vijftig schreef ze dat de Duitsers haar op 16 januari 1943
probeerden te arresteren en dat ze werd opgewacht op kantoor.
213

Het autobiografische geheugen is niet in chronologische volgorde
opgeslagen. Thema’s zijn belangrijker dan tijdstippen. Zie: Ineke Wessel en
Gezinus Wolters, ‘Het geheugen’, in: P.J. Van Koppen, D.J. Hessing,
H.L.G.J. Merkenbach en H.F.M. Crombag, Het Recht van Binnen.
Psychologie van het Recht (Deventer 2002), 375-395, aldaar 381.
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‘Durch einen reinen Zufall lief ich ihnen nicht in die Falle.’ Hoewel
ze wist te ontsnappen, sloot het net zich steeds meer om haar heen.
Met de plotselinge dood van consul Lantz begin 1943 werd
de situatie voor Liepman moeilijker. Met diens dood verloor ze haar
beschermer; de consul had zich altijd persoonlijk met haar veiligheid
bemoeid en haar steeds voorzien van een dekmantel. Diens opvolger
Spycher (in haar eerste getuigenis Spycha genoemd) moest niets
hebben van de politieke activiteiten van Liepman (die Lantz dus wel
toestond). Spycher vulde het consulaatschap veel strikter in dan zijn
voorganger en verzocht Liepman haar paspoort in te leveren en
meldde de vreemdelingenpolitie dat in Liepmans Zwitserse pas haar
meisjesnaam ontbrak en gaf haar oude paspoort aan hen. Drie
maanden na de ‘deviezenovereenkomst’ werd Liepman ontmaskerd
en gearresteerd. Daarna had ze geluk, want volgens eigen zeggen liet
het hoofd van de vreemdelingenpolitie, ene Rademaker, haar vrij met
de verzekering dat hij Liepman in de toekomst zou waarschuwen
wanneer dat nodig mocht zijn.
Liepman probeerde Nederland uit te komen. Dat lukte niet;
ze kwam niet verder dan het verkrijgen van een bewijs, een
zogenoemd Wehrmachtsschein, waarmee ze vrij kon reizen in door
Duits bezet gebied. Of dit klopt, valt niet te achterhalen. Het is wel
waarschijnlijk dat ze eerder een dergelijke Wehrmachtsschein in haar
bezit had vanwege haar functie als consulaatmedewerker. Na haar
arrestatie, en vrijlating, half januari dook Liepman onder. De eerste
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drie maanden wisselde ze elke week van adres. Deze eerste maanden
beschrijft ze als ‘entsetzlich’ en een zeer angstige tijd. Steeds moest
ze halsoverkop vertrekken, soms werkte ze als kindermeisje, soms
kwam ze niet buiten. Verschillende malen wist ze wonderwel op het
laatste moment aan een arrestatie te ontsnappen; ze was nèt weg of
werd niet gevonden omdat ze zich goed wist te verstoppen.
In mei 1943 kwam een einde aan deze periode waarin de
Duitse nationaalsocialisten haar op de hielen zaten. Ze vond
uiteindelijk een onderduikadres bij een gezin in Beverwijk waar ze
als kindermeisje en hulp verbleef tot aan de bevrijding in mei 1945.
Om niet op te vallen ging ze accentvrij Hollands praten. Van binnen
blijven was geen sprake omdat het huis daarvoor te klein was. Iedere
zaterdag deed ze ‘de buitenboel’. Ook probeerde ze verzetswerk te
doen: “Nach etwa 2 Monaten begann ich in Beverbijk [spelling
volgens testimony] in der L.O. mit zu arbeiten. Ich horte regelmassig
den englischen Rundfunk und gab meine Berichte in Hollandischer
Sprache an unsere illegale Zeitung weiter.’ In 1957 vertelde ze verder
niet veel meer over haar onderduikperiode in Beverwijk.

Zowel haar eerste getuigenis als haar biografie is in de ik-vorm
geschreven. Anekdoten en beschrijvingen worden nagenoeg op
identieke wijze verteld. Dateringen wijken weleens af, maar dat is
eigenlijk nauwelijks noemenswaardig. Zo zegt ze bijvoorbeeld in haar
biografie dat ze vanaf 10 april onderdook omdat ze op weg naar
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kantoor door vrienden werd gewaarschuwd dat de Gestapo haar daar
opwachtte. Terwijl ze in haar statement uit de jaren vijftig zei dat ze
vanaf 3 april 1943 in Beverwijk onderdook. Hoewel ze haar verhaal
in chronologische volgorde vertelt, is de tijdsbepaling omtrent een
bezoek aan Duitsland in het kader van de deviezenruil en haar
‘ontmaskering’ onduidelijk. Hier lijkt haar geheugen haar in de steek
te laten.
Rode draad is haar antipathie tegen het nazisme, de
illegaliteit waarin ze verzeild raakte, en haar, achteraf door haar zelf
betitelde, naïeve vertrouwen in de communistische partij. In haar
biografie gaat ze uitgebreider en gedetailleerder dan veertig jaar
eerder in op haar onderduikperiode bij de familie Van den Burg in
Beverwijk. Het gezin dat haar onderdak verleende, zijn vrome,
gelovige calvinisten van wie de man bij de Hoogovens werkte. Ze
heeft naar eigen zeggen dit arbeidersgezin voor kunst doen
interesseren. Liepman verhaalde later ook uitgebreider dan ze ruim
vijfendertig jaar eerder deed over haar illegale activiteiten: luisteren
naar de Engelse radio en informatie vertalen over de militaire positie
van de Engelsen en de Duitsers en er berichten van maken voor een
aantal illegale kranten en het vervalsen van papieren. ‘Ich hatte den
Ruf, gut Papiere fälschen zu können. In Wirklichkeit war das
übertrieben’, schrijft ze in 1993. Het vervalsen van papieren is een
nieuwe activiteit waarover in de jaren negentig voor het eerst
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gesproken werd. Noch in 1957, noch in 1993 noemde Liepman de
titel(s) van de illegale krant(en) waarvoor ze gewerkt zou hebben.
Liepman spreekt zich nadrukkelijk met dankbaarheid uit over
haar onderduikfamilie. Sinds haar onderduiktijd heeft ze twee
families zegt ze zelf: haar eigen familie met wie ze goed kan
opschieten, maar ook haar onderduikfamilie die ze beter kent. In haar
latere getuigenis is ze veel uitgesprokener over haar Beverwijkse
onderduikfamilie. Noemde ze hen in 1957 haar allerbeste vrienden. In
haar biografie gaat ze daarin verder en bewierookt de aard van het
Nederlandse volk. ‘Mir kamm es immer so vor, als wären die
Holländer ursprünglicher, offener als andere Völker.’214

5.3.

Rosemarie Gompertz

Geboren op 25 september 1919, kunstenares/tekenares van beroep.

Gompertz’ eerste getuigenis dateert uit 1957. Deze verklaring is
opgetekend door Elli Kamm voor de Wiener Library.215 Zij heeft het
interview de titel Eine mutige “illegale kämpferin” gegeven. In 2000
is Rosemarie (Rita) Gompertz geïnterviewd door Egbert Doosje voor

214

Liepman, Vielleicht ist Glück nicht nur Zufall. Errzählte Erinnerungen,
146.
215
Wiener Library, Testaments to the Holocaust, section two: Eyewitness
Accounts,
P.III.d.840.
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het archief van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.216 In 2008 is
ze geïnterviewd door Bertien Minco en Dineke Stam in het kader van
Getuigen Verhalen, vier verzetsvrouwen: Gewoon Doen en Fier
Rechtopstaan.217

Rosemarie Gompertz is geboren Hollandse. Over haar geboorteplaats
bestaat enige verwarring. Volgens haar getuigenis uit 1958 is ze
geboren in Naarden, volgens haar latere herinneringen is haar
geboorteplaats Amsterdam. Mogelijk is de geboorteplaats in de eerste
getuigenis verkeerd genoteerd door de interviewer en is Gompertz in
Amsterdam geboren en rond haar tiende naar Naarden verhuisd om
begin van de bezetting met een zus naar Amsterdam te verhuizen. In
de jaren vijftig noteerde de interviewster aan het eind van de
verklaring dat ze Gompertz moedig vindt. De getuigenis zelf is een
helder relaas, zonder opsmuk waarin chronologisch verteld wordt hoe
Gompertz de bezettingsjaren is doorgekomen. Er wordt in één zin
gemeld dat Gompertz joodse kinderen redde en papieren vervalste
zonder dat ingegaan wordt op het hoe en waarom. In de latere
getuigenissen valt op dat Gompertz expliciet wordt gevraagd uit te
leggen wat haar betrokkenheid bij het verzet inhield.

216

Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Collectie Vluchtelingen en
doorgangskamp.
217
Deze opname is opgeslagen bij DANS (Data Archiving and Network
Services), een instituut van KNAW en NWO, en te vinden via het
archiveringssysteem EASY, beschikbaar op: http://www.dans.knaw.nl.
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Voordat Gompertz tussen oktober ’43 en april ’44 een half
jaar onderdook, leefde zij anderhalf jaar als halfjoodse. Dat was
mogelijk omdat twee van haar vier joodse grootouders gedoopt
waren. Dat gold ook voor Gompertz’ ouders; haar moeder weliswaar
pas sinds 1941, maar haar vader was als kind al gedoopt. De vader
van Rosemarie Gompertz was lid van de kerkenraad van een Lutherse
kerkgenootschap en was contactpersoon voor de protestantse kerk en
de gedoopte joden in Amsterdam en Westerbork. Zodoende bezocht
hij tot begin 1943 maandelijks Westerbork, aldus zijn dochter. Hij
had een gedooptenstempel en zijn vrouw ook.218 Op advies van de
Joodse Raad gaf Rosemarie op dat ze slechts twee joodse grootouders
had. Ze kreeg daarop formeel toestemming om de jodenster niet te
hoeven dragen; ze werd erkend als halfjoods, ‘Mischling’. In haar
latere verklaringen gaf ze aan dat het iets anders is gegaan: de
bevriende Naardense burgemeester zou haar vader hebben
geadviseerd om voor zijn dochters slechts twee in plaats van vier
joodse grootouders op te geven.

218

De Duitsers verleenden allerlei vrijstellingen, de zogenoemde Sperren.
Met een stempel in het persoonsbewijs was men ‘bis auf weiteres vom
Aurbeiseinsatz freigestellt’. Zo waren de protestants gedoopten, gedoopt
vóór 1 januari 1941, van wegvoering vrijgesteld. Mevrouw Gompertz was
formeel geen halfjoodse, maar heeft wellicht aanspraak op de status van haar
man kunnen maken omdat ze kinderen had. In een later stadium zou, volgens
Rosemarie Gompertz, de protestantse kerk haar doopbewijs vervalst hebben
opdat ze in de ‘gedooptenbarak’ van Westerbork kon verblijven. Dit klinkt
heel waarschijnlijk.
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Maanden later werd geconstateerd dat Gompertz haar
papieren niet goed ingevuld had en werd ze alsnog als voljoodse
aangemerkt. Hiermee was ze haar eerder erkende status van
Mischling kwijt. Omdat een dergelijke constatering het nodige
papierwerk met zich meebracht, duurde het nog bijna driekwart jaar
voordat dit geformaliseerd en in alle papieren verwerkt was. Intussen
begaf ze zich, hoewel ze een joods uiterlijk had, vrij over straat. Ze
werd maar liefst 22 maal staande gehouden en gecontroleerd, maar tot
de laatste keer niet gesnapt. ‘Sie half bei der Rettung von Kinderen,
sie fälschte Papiere’, is alles wat in de jaren vijftig werd gezegd over
haar illegale activiteiten in deze periode.
Op het moment dat ze eind september 1943 een kaart ontving
uit Den Haag met daarop aangegeven dat ze vier joodse grootouders
zou hebben - en dus als voljoods werd gezien - was dat voor
Gompertz het sein om onder te duiken. Onderweg naar haar
onderduikadres bij christelijke vrienden in Naarden bracht ze nog een
joods kind naar een onderduikadres in Arnhem (volgens haar
verklaring in 2000) of Haarlem (volgens haar verklaring in 2008) en
werd ze in het Gooi staande gehouden door twee mannen van de
Sicherheitsdienst. Ze liet haar papieren zien waaruit bleek dat ze
halfjoods was.219 De twee SD-ers geloofden echter niet dat ze
‘slechts’ halfjoods zou zijn en arresteerden haar. Tijdens deze
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Dit moeten dan nog haar eerste, oude identiteitspapieren zijn waaruit zou
blijken dat ze twee joodse en twee niet-joodse grootouders heeft.
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arrestatie werd ook haar zus opgepakt; intussen waren ze namelijk op
de plek aangekomen waar haar zus ondergedoken zat en wat ook haar
onderduikadres had moeten worden.
Omdat ze ook illegale papieren, waaronder valse
persoonsbewijzen, bij zich had, probeerde ze deze kwijt te raken. In
1957 vermeldde Gompertz kort en zakelijk dat het lukte om deze te
geven aan de vriendin bij wie ze zou onderduiken. Veertig jaar later
vertelde ze hierover veel uitgebreider en zei ze: ‘(.) dus ik ben naar de
WC gegaan en heb alles versnipperd en doorgetrokken en ik had nog
een stukje papier en daar heb ik gauw allemaal adressen
opgeschreven op zo’n vloeitje of zoiets van sigaretten, heel klein om
aan mijn vriendin daar te geven. Dat ze die mensen moest
waarschuwen, want als je gepakt wordt weet niemand het. En toen
waren we daar met z’n tweeën en ik heb dat daar in een schortzak
kunnen smokkelen. Ze begreep dat onmiddellijk.’ Haar latere versie
van dit moment, waarin ze het heeft over het door het toilet spoelen
van een stapeltje valse pb’s, namen op een stukje papier schrijven en
dat ook nog ongezien aan een vriendin kunnen geven, lijkt minder
geloofwaardig en te mooi om waar te zijn. Weliswaar is het
doorspoelen van papieren door het toilet heel wel mogelijk, maar
Gompertz meldde een hele trits aan handelingen in een zeer korte tijd.
En dat terwijl ze onder zware druk stond, twee SD-mannen haar op de
huid zaten en het toch allemaal redelijk snel en hectisch moet zijn
gegaan.
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Na haar arrestatie kwam Rita uiteindelijk in de Amsterdamse
deportatieplaats Hollandse Schouwburg terecht. Met behulp van de
ondergrondse wist ze hier uit te komen. Ze kwam terecht bij de later
gefusilleerde verzetsstrijder Joop Woortman.220 Vanwege zijn
verzetsactiviteiten was het te gevaarlijk om hier lang te blijven en na
zes weken werd Gompertz ondergebracht in de zogenoemde
‘persoonbewijscentrale’, een adres op het Merwedeplein in
Amsterdam waar veel vervalsingen plaatsvonden. Zonder iets over
Gompertz’ aandeel te vermelden, wordt verteld dat op dit adres veel
papieren werden vervalst: van Stammkaarten, persoonsbewijzen,
levensmiddelenkaarten tot zuigelingenkaarten. ‘Die jungen Menschen
fälschten in dieser Zentrale alle Arten von Papieren, die benötigt
wurden.’
In 1957 werd geen enkele toespeling op een eigen aandeel
van Gompertz in de vervalsingswerkzaamheden gemaakt. Wel
vertelde ze een anekdote van een gevaarlijke bevrijdingsactie door
anderen en noemde ze de namen van Gerhard Badrian en Steef van
Zuilekom. Verzetsman Badrian zijn we eerder tegengekomen in het
relaas van Juhl. Met haar verwijzing naar ‘persoonbewijscentrale’ kan
Gompertz de Peroonsbewijzencentrale (PBC) bedoelen die door
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Joop Woortman zat zwaar in het verzet. Hij was hoofd van de
Amsterdamse tak van de Naamloze Vennootschap en had veel contacten in
joodse wijken. Hij zocht onder meer schuiladressen om joden te laten
onderduiken en had bijvoorbeeld contact met Walter Süsskind van de
schouwburg. Zie: Flim, Omdat hun hart sprak.
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beeldhouwer Gerrit Jan van der Veen in Amsterdam opgericht was,
maar daarover is geen zekerheid. De PBC van Van der Veen is de
enige ons bekende PBC. Wel is bekend dat Badrian met Van der
Veen samenwerkte.

Uit haar latere verhalen blijkt dat ze zeer actief heeft meegedaan met
zoeken naar onderduikadressen voor joden en diep in de vervalsing
van papieren zat. Ze verklaart dan expliciet dat ze hierbij actief
betrokken was: ‘(…) en dan moet je, ga je naar mensen toe om te
vragen of ze een kind ondergedoken willen hebben en dat vond ik erg
moeilijk omdat ik zelf joods was. Ik begreep het risico heel goed.
Maar goed, ik heb het toch wel gedaan’. En: ‘Daar zaten allemaal
illegalen en daar ben ik bijgehaald om het tekenwerk te leren en te
doen en daar hebben we de hele winter door vervalst.’ (2000). In
2008: ‘(…) en toen ben ik daar de tekenaar geworden, zat ik van ’s
ochtends vroeg tot ’s avonds diep in de nacht zat ik te vervalsen. Ik
kon het op het laatst zo goed dat ik in het boek moest nakijken of ik
het al gedaan had. Dat is me echt een keer gebeurd, ik wist het niet
meer. Ik kon het niet meer zien, zelf. Ik kon het heel goed…’ en: ‘Ik
heb ontzettend veel vervalst. Een maand of acht heb ik zitten
vervalsen.’ In datzelfde interview gaat ze wederom in op het zoeken
naar adressen voor joodse kinderen en vertelt ze: ‘(…) ik zat meer in
het fietswerk, van de een naar de ander [lacht], en rondbrengen enzo’.
Dit lijkt een verwijzing in te houden naar koerierswerk, waarmee ze
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later gestopt zou zijn, vermoedelijk nadat ze in de
‘persoonbewijscentrale’ ondergedoken was en alleen nog ‘avonds in
het donker onder begeleiding een luchtje kon scheppen’.
Als in april 1944 een van de illegale verzetsmensen wordt
gearresteerd, moeten de andere onderduikers, waaronder Gompertz,
op stel en sprong naar een ander adres. Nog diezelfde nacht wordt ze,
samen met anderen, gearresteerd en komt naar eigen zeggen in het
Amsterdamse Huis van Bewaring I aan de Weteringschans terecht.
Hier verbleef ze tien dagen voordat ze naar Westerbork werd
overgebracht. Het is interessant dat Gompertz in haar eerste
verklaring verwijst naar de mislukte bevrijdingactie onder leiding van
verzetsstrijder Gerrit Jan van der Veen. Hij zou haar en andere
gearresteerden hebben willen bevrijden. Later verwijst ze niet meer
naar hem. Van der Veen ondernam eind april 1944 inderdaad een
poging om gevangen genomen leden van de illegaliteit uit de
Weteringschans te bevrijden.221 Het ging om een actie die hij al
maandenlang had voorbereid. Het tijdstip van deze mislukte
bevrijdingsactie strookte met de tijdsspanne die Gompertz aangaf. Zij
zegt een dag of tien in de Weteringschans te hebben gezeten.
In het Huis van Bewaring zag ze onder grote moeilijkheden
haar oom die hier ook zat als gevangene – net als Rita onder valse
naam. Verder zegt ze hierover in 1957 niets. Ruim veertig jaar later
221

Gerrit van der Veen werd bij deze actie neergeschoten en raakte verlamd.
Ruim tien dagen later werd hij opgepakt en op 10 juni in de duinen bij
Overveen geëxecuteerd.
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beschrijft ze hoe ze op een slinkse manier haar oom weet te spreken.
Ze vertelde dat hij daar als arts zat en zodoende een
uitzonderingspositie innam. Via hem wilde ze een boodschap naar
buiten brengen. In een lege tandpastatube stopte ze een klein velletje
papier, simuleerde een ziekte en kreeg na een tijdje oom Jan te
spreken. ‘Hij speelde uitstekend komedie. Dat wist ik dat hij dat aan
kon. Niet zou schrikken of niets zou laten merken. Ik zat boven. Ik
zag hem beneden komen met allemaal, drie van die SS’ers achter hem
aan en hij moest iemand, een patiënt helpen die een galaanval had en
ik ben naar beneden gegaan en heb gezegd: “Dokter, kan ik u helpen?
Ik ben verpleegster” en liet hem zo achter de rug zien dat ik iets had
in mijn zak, een tube. En toen zei hij “Ja goed, maakt u dat
pillendoosje maar open.” Dat kreeg ik natuurlijk niet open van de
trillende handen.’ Even later lukte het om de tube in zijn zak te laten
glijden.222
Het is allemaal vanzelfsprekend niet onmogelijk, maar komt
wel als onwaarschijnlijk over. Het valt in elk geval op dat Gompertz
dit verhaal niet vertelde in de jaren vijftig, maar er later in haar leven
uitgebreid op ingaat. Datzelfde geldt voor haar inspanning tijdens
haar eerste arrestatie in het Gooi.

222

Aldus het interview uit 2000.
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Omdat Gompertz als ondergedoken jodin werd opgepakt
kwam ze als ‘strafgeval’ in Westerbork terecht.223 Waarna ze later
‘het geluk heeft’ in de gedooptenbarak terecht te komen.224 Over hoe
dat kwam lopen de versies uiteen. In 1957 vertelde ze dat Gemmeker,
de Duitse kampcommandant van Westerbork, tegen betaling van
duizend gulden bereid was om vijf joden uit de strafbarak ‘frei zu
geben’. Het benodigde geld werd opgehaald door vrienden en
verwanten en Rita en haar tante behoorden tot de vijf mensen die uit
de strafbarak mochen, waarmee Rita in de ‘gedooptenbarak’
terechtkwam. In 2000 vertelde Gompertz dat ze ‘iemand van de
joodse raad’ benaderde om ervoor te zorgen dat ze dooppapieren
kreeg om in de gedooptenbarak te komen. Bevriende protestantse
dominees hielpen hieraan mee. ‘Je voelt je dan wel heel afschuwelijk
hoor, alsof je iedereen in de steek laat, dat is zo vreselijk. Ja, nee dit is
niet leuk. Je wordt volgepropt met schuldgevoelens.’ Op 4 september
werd Gompertz op transport gezet naar Theresienstadt waar ze de
bevrijding meemaakte.225

223

Opgepakte joodse onderduikers werden ‘strafgevallen’ genoemd. Dit
betekende dat zij met voorrang naar Oost-Europa werden gedeporteerd.
224
De groep Christen-Juden, gedoopten joden, waren relatief
geprivilegieerd, althans dat gold voor de protestants-gedoopten.
225
Gabriel Italie hield gedurende de hele oorlog nauwgezet een dagboek bij
waarin vele namen, feiten en gebeurtenissen in worden beschreven. Italie
verbleef ook in Theresienstadt en vertrok met dezelfde trein als waarmee
Gompertz Westerbork verliet. Zo vertelt hij dat hij op 6 september in
Theresienstadt aankwam. Hij vermeldt in zijn boek niets over Rosemarie
Gompertz.
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De anekdote van Gompertz over Gemmeker is interessant in
het licht van hoe in de na-oorlogse geschiedschrijving tegen de
kampcommandant van Westerbork wordt aangekeken. Hoewel soms
opvliegend, stond hij bekend als een vriendelijke man die de
gevangenen in het kamp correct behandelde. Een soort gentlemenboef; een man die niet omkoopbaar, niet corrupt was. Later heeft
Gompertz het over ‘iemand van de joodse raad’: het is eventueel
mogelijk dat zij hiermee Hans Ottenstein bedoelt, een Duits joodse
emigrant die hoofd van de Antragstelle was in Westerbork. Bij hem
en zijn dienst konden mensen vrijstellingen van wegvoering proberen
te verkrijgen.226 Het was weliswaar niet onmogelijk dat strafgevallen
de ‘S’ kwijtraakten, maar in ruim driekwart van de gevallen werden
ze meteen doorgestuurd naar kampen in het Oosten van Europa.227

5.4.

Johanna Ruth Dobschiner

Geboren op 30 augustus 1925, verpleegkundige van beroep.

De eerste getuigenis van Johanna Ruth Dobschiner is een schriftelijk
verslag van de auteur zelf (getiteld Uncle Bas) uit 1952/1953, dat via
de Duitse consul in Glasgow is terechtgekomen bij de Wiener
226

Zie voor meer informatie Presser, deel 2, 295. Presser citeert iemand die
Ottenstein looft om zijn groot menselijk gevoel, zijn onbaatzuchtigheid en
eenvoud. Zelfs nobel, hoogstaand en edel wordt Ottenstein genoemd.
‘Wanneer men in zijn wanhoop bij dr. Ottenstein om raad kwam, gebeurde
het helaas maar al te vaak, dat hij niet bij machte was om te helpen.’
227
Zie Presser, deel 2, 297
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Library.228 Dobschiner heeft in 1974 een boek gepubliceerd over haar
leven (Te mogen léven! Een Nederlandse Jodin vertelt haar
geschiedenis) en deed in 1989 in een televisie-uitzending van de
Evangelische Omroep verslag van haar onderduikervaringen.229 Deze
drie memoires zijn met elkaar vergeleken.

Johanna Ruth Dobschiner (Hansi genoemd) zat ruim een jaar
ondergedoken tot zij in september 1944 door de Amerikanen in het
Zuiden van Nederland werd bevrijd. Uit haar getuigenissen blijkt een
groot godsgeloof. Haar herinneringen staan grotendeels in het teken
van haar bekering tot het christelijk geloof: ze gaat met name in op
haar verleden als er een direct verband is met haar geloofsbeleving.
Centraal staat haar verlossing, zowel spiritueel als fysiek, door God.
Haar levensverhaal kenmerkt zich door hoogdravende taal waarin zij
de jodenvervolging vergelijkt met de ervaringen van het joodse volk
in vroegere tijden. ‘As in olden days, when the children of Israel
feared Pharao and forgot about their Father Almighty, so in these
days in Germany, the future was feared and God remembered no
more by most of my people’, schreef begin jaren vijftig.
Tot de komst van Hitler in 1933 in Duitsland had Johanna
Doschiner een fijne, zorgeloze en welvarende Berlijnse jeugd in een
228

Wiener Library, Testaments to the Holocaust, section two: Eyewitness
Accounts,
P.III.g.918.
229
Evangelische Omroep, Overleven (uitzending 10 mei 1989).
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streng orthodox joods milieu. ‘We were a truly happy family.’230 Daar
kwam in 1935 een eind aan toen het gezin - op aanraden van de
Nederlandse consul; haar vader was immers Nederlander van
geboorte - vanwege het voor joden steeds slechter wordende klimaat
naar Nederland emigreerde. Dobschiner beschrijft het antisemitisme
in Duitsland dat steeds grimmigere vormen aannam in de latere jaren
dertig en de angst die dit teweegbracht in de joodse gemeenschap in
Nederland. De verontrustende nieuwsberichten uit Duitsland maakten
de ouders bedrukt en zenuwachtig.
Na de inval in Nederland sloot het net zich langzaam om de
joden. ‘We lived together as frightened cattle. At night longing for the
morning, and in the morning longing for the night. None of us dared
to express our thoughts, we all were fearfully burdened.’ Een
belangrijke gebeurtenis was de grote razzia in Amsterdam
voorafgaand aan de Februaristaking in februari 1941 waarbij ruim
400 jonge joodse mannen werden opgepakt. De auteur situeerde dit
moment, waarbij haar twee oudere broers opgepakt werden, op 21
februari en sprak over: ‘News came in that 4000 man and boys over
18 years of age had been demanded’. In 1974 had ze het zelfs over
8000 mannen die worden opgepakt.231 Deze aangrijpende gebeurtenis
230

In alle drie de getuigenissen refereert ze aan een gelukkige jeugd met
warme familiebanden.
231
Als vergelding voor de ongeregeldheden die in januari en februari 1941
in de joodse buurt van Amsterdam plaatsvonden, pakten de Duitsers op 22
en 23 februari 1941 in de jodenbuurt 489 joden op. Dit was de eerste razzia
op joden in Nederland waarbij jonge joodse mannen vanaf het Jonas Daniel
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had grote gevolgen voor het gezinsleven: het werd stil in huis en de
angst greep steeds meer om zich heen. Er waren dag en nacht
arrestaties en mensen uit hun omgeving verdwenen plotseling.
In december 1942232 vierde het gezin voor de eerste maal
Chanoeka zonder de twee zonen van wie inmiddels doodsberichten
waren gekomen. Dit feest was voor de auteur een keerpunt in haar
leven. Tijdens een korte ziekte (roodvonk) openbaarde God zich tot
haar en in een kinderlijk, dramatisch gebaar liet ze haar ouders weten
dat God met hen is. ‘I am fully convinced that all our own people
who have been so cruelly separated from us, who are in places not
known to us, shall come to us again.’ In haar getuigenis refereerde ze
aan een bijbeltekst die ze zeer recent (voordat ze haar verklaring
begin jaren vijftig deed) gelezen had waarmee ze dit moment
naderhand verklaarde als haar definitieve bekering tot God, gestoeld
in de christelijke bijbel. Haar ouders waren lichtelijk ontstemd over
de woorden van Johanna. Moeder liep met een harde klap van de deur
de kamer uit.
Meijerplein weggevoerd werden. Uit protest werd op 25 en 26 februari in
Amsterdam en omgeving massaal gestaakt (de Februaristaking). Het aantal
van 4000, laat staan 8000, is schromelijk overdreven.
232
Hoewel de auteur de viering van Chanoeka dit jaar als heel bijzonder
ervaart omdat ze een goddelijke boodschap ontvangt die ze wil uitdragen,
lijkt het aannemelijk dat zij zich vergist in het jaartal. De opgepakte jongens
en mannen kwamen via Buchenwald in Mauthausen terecht. Van de meeste
mannen kwam dat jaar nog een doodsbericht. Slechts enkelen van de ruim
vierhonderd opgepakte joodse mannen overleefden. December 1942 moet
waarschijnlijk december 1941 zijn. Zowel in de jaren vijftig als in haar latere
verklaring heeft ze het over 1942.
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Gedurende de jaren ’42 en ’43 namen de ouders Dobschiner
vier tot zes onbekende kinderen in hun huis op. Deze kinderen
hadden geen thuis meer omdat hun ouders bij razzia’s waren
opgepakt. De kinderen sliepen in de bedden van de broers en er
werden extra bedden in de kamers bijgezet. In een latere verklaring
legde Dobschiner uit hoe haar familie deze kinderen in huis nam: de
joodse Voogdijraad zocht bereidwillige pleegouders en haar ouders
gaven, na aandringen van hun dochter, gehoor aan deze oproep.233
Intussen had Dobschiner haar ouders ook verteld dat ze haar roeping
als verpleegkundige wilde volgen. Ze stopte met het vak van naaister
en ging de verzorging in. Het wordt niet geheel duidelijk hoe ze aan
dit beroep invulling gaf. Ze nam in elk geval de verzorging van de
pleegkinderen thuis op zich en werkte op een gegeven moment als
kindermeisje in andere gezinnen.
In april 1943 werden haar ouders en de pleegkinderen bij een
razzia meegenomen, Johanna Ruth wist te ontkomen. Ze woonden op
dat moment met z’n allen aan een Amsterdamse gracht. Hoewel het
jongste pleegkind huilde, haar naam riep en naar haar toe wilde gaan,
werd er niet gezocht in haar kamer. ‘The soldiers compelled the child
233

Tijdens de bezetting bleef de Voogdijraad (voorloper van de Raad voor
de Kinderbescherming) bestaan, maar kon niet normaal meer functioneren.
Na het ontheffen van joodse ambtenaren waren er geen joodse medewerkers
meer bij de Voogdijraad. ‘De joodse voogdijverenigingen en
heropvoedingstehuizen hadden vanaf dat moment geen bestaansrecht meer.’
Zie: Honderd jaar kinderbescherming. Uitgave ter gelegenheid van het
jubileum van de Raad voor de Kinderbescherming en de Kinderwetten
(1905-2005) (Amsterdam 2006) 79.
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to go with them not regarding her words’, legde Dobschiner in de
jaren vijftig uit. Het lijkt onwaarschijnlijk dat degene die de razzia’s
uitvoerden niet het huis doorzochten, al was het maar even snel. Het
is echter niet onmogelijk dat niet alle kamers zijn doorzocht. Zat
Dobschiner in de jaren vijftig nog ‘gewoon’ in haar kamer; vier
decennia later zat ze verstopt achter een ‘getimmerde wand’.
De daaropvolgende week was ‘the most horrible week of my
life’ voor Ruth. Haar ouders werden - net als de meeste joden die in
Amsterdam werden opgepakt - naar de schouwburg gebracht voordat
ze op transport gingen naar Westerbork. Als verpleegster werkte ze in
de crèche tegenover de schouwburg.234 Zo was het voor haar mogelijk
om in en uit te wandelen waarbij ze haar ouders nog tweemaal ziet.
‘It was the last time we talked together’, zei ze hierover begin jaren
vijftig. Sinds de razzia kwam ze niet meer in haar ouderlijke huis in
Amsterdam-Oost en verbleef ze permanent in de crèche.
Dat Doschiner niet meer thuis kwam, lijkt logisch omdat
leeggehaalde huizen veelal werden verzegeld en leeggehaald door
verhuisbedrijf Puls. Twee weken na de arrestatie van haar ouders en
de pleegkinderen aanschouwde ze vanuit de crèche het wegvoeren
van haar ouders uit de Hollandse Schouwburg. ‘I saw my father, then
my mother. They were pushed up the two steps into the lorry. The
steps were taken away, the wooden bar lifted and the iron pins

234

In een gesprek met voormalig onderduiker Suzy Rottenberg-Glaser
bevestigt zij dat ze Dobschiner van de crèche kent (gesprek 11 mei 2010).
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inserted. I saw them looking up my way… they must have felt that I
saw them. My poor parents; they were driven away.’ Dobschiner
beschrijft hier het dichtmaken van de laadklep van de vrachtwagen
waarmee haar ouders werden weggevoerd. Ze realiseerde zich dat ze
nu definitief alleen is. Hopeloosheid overviel haar, maar haar
godsvertrouwen overheerste. ‘I know I shall see them there, where
God gathered His own’, verwoordde ze haar verdriet begin jaren
vijftig.
Overigens beschreef Dobschiner bij het wegvoeren van haar
ouders naar Westerbork de legerauto’s waarvan, eenmaal volgeladen,
de achterschot op zijn plaats werd gezet en met ijzeren pennen
vastgeklonken. ‘De ene vrachtauto na de andere reed weg en dan
kwam er weer een lege voor in de plaats’, lezen we in haar memoires
uit de jaren zeventig. Het is bekend dat opgepakte joden die in de
Hollandse Schouwburg verzameld werden per tram naar het
treinstation werden gebracht om vandaar uit met de trein naar
Westerbork verder te ‘reizen’.235 Of ook vrachtwagens werden
gebruikt om mensen naar de trein te vervoeren is mij niet bekend.
Na het definitieve vertrek van haar ouders uit Amsterdam
werd ze naar eigen zeggen via de Voogdijraad ondergebracht bij de
familie Rennie in Amsterdam-Zuid. Zo passief als het hier staat
beschreven zo omschreef Dobschiner het ook: de directrice van de
crèche stuurde haar als bijna achttienjarige naar de Voogdijraad om
235

Presser, Ondergang, deel 1, 277.
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daar een adres van een pleeggezin te verkrijgen. Dobschiner bleef wel
werken in de crèche, maar verbleef er dus niet meer ’s nachts. Niet
lang na het afscheid van haar ouders bleek op een ochtend eind april
de crèche leeggehaald te zijn. In werkelijkheid was de crèche aan de
Plantage Middenlaan tot eind september 1943 in gebruik. Intussen
vindt Dobschiner werk in de Joodse Invalide. Hoewel ze zelf niet uit
is op het vinden van een onderduikplek bood de portier van de Joodse
Invalide - waar ze op dat moment werkte - haar die mogelijkheid. Ze
kon in de plaats gaan van iemand anders die ziek geworden was.
Zo ving begin september 1943 Dobschiners onderduikperiode
aan, die ruim een jaar zou duren. De eerste negen maanden verbleef
ze in het Groningse dorp Nieuw-Beerta bij dominee Johan Adler
(oom Bas), voorzitter van de Nederlandse Gereformeerde kerk, waar
ze het christendom van heel dichtbij leerde kennen. Pasen 1944
besefte ze dat ze in Gods handen was. Niets leek haar meer te kunnen
deren. Uit de warme beschrijvingen over deze dominee, ‘oom Bas’,
blijkt veel bewondering en genegenheid voor de man. De laatste drie,
vier maanden verbleef ze tot aan de bevrijding op maar liefst 27
verschillende onderduikplekken in het Zuiden van Nederland.

In haar biografie en het interview uit 1989 vertelde Dobschiner
grotendeels in dezelfde cadans over haar oorlogs- en
onderduikervaringen als zij eerder deed. Ze nam wel de ruimte om
meer gedetailleerd te vertellen en gebeurtenissen nauwgezetter te
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schetsen. Naast haar geloofsbeleving kregen emotionele en
psychologische aspecten meer ruimte. Zo werd de komst naar
Nederland halverwege de jaren dertig nu als een deceptie beschreven.
Benadrukte ze eerder dat ze als vreemdelingen in hun eigen land
kwamen. ‘None of us knew a word of Dutch.’ Vijfenveertig jaar later
beschrijft ze de aankomst in Nederland als vluchteling als ‘pijnlijk’.
Ze komen met niets aan en in het EO-interview heeft Doschiner het
zelfs over ontluizen. ‘We hadden niets, geen werk, geen huis. Door de
moeilijkheden werden we tot elkaar…, het heeft ons samen
gebonden. Een heleboel ervaring was een avontuur voor mij als kind.
Maar het was ongelooflijk om mijn ouders zo te zien lijden.’
Dat Dobschiner in dit verband de term ontluizen gebruikte,
wijst erop dat zij naderhand beelden en verhalen van
concentratiekampen vermengd heeft met haar eigen ervaringen.
Duitse vluchtelingen waren in de jaren dertig verre van welkom in
Nederland; het Nederlandse overheidsbeleid was gericht op het
indammen van de stroom vluchtelingen en emigranten, maar van
ontluizen was geen sprake.236
Ook dichtte ze zichzelf in haar latere getuigenissen een
actievere rol toe. Uit het verslag van begin jaren vijftig blijkt uit niets
dat Dobschiner op enig moment dacht aan het vinden van een veilig
236

In de late jaren dertig werden illegale en legale vluchtelingen wel in
speciale kampen geïnterneerd. Kamp Westerbork werd daartoe bijvoorbeeld
in 1939 geopend. Anders dan in de Duitse kampen werden mensen hier niet
ontluisd.
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heenkomen of zich op enigerlei wijze bezighield met het ontkomen
aan de lange arm van de Duitsers. Het onderduiken overkwam haar.
In haar levensverhaal benadrukte ze dat haar ouders op haar advies
joodse kinderen in hun huis opnamen. Daarnaast vertelde ze in haar
latere getuigenis dat ze het idee opvatte (en uitvoerde) om twee
weken als ‘patiënt’ in een ziekenhuis te verblijven om zich zo
veertien dagen veilig te wanen. Op latere leeftijd beschreef ze ook dat
haar ouders op een keer waren opgepakt en meegenomen naar de
Hollandse Schouwburg. Kordaat en onverschrokken nam ze
poolshoogte. ‘Toen ik mijzelf weer meester was, stapte ik nonchalant
op de dienstdoende Gestapo af.237 Ik was onmiskenbaar in het hol van
de leeuw en daarom moest ik vlug denken en handelen.’ Ze vroeg een
oom te spreken die daar zou werken. Nog diezelfde avond waren haar
ouders weer thuis! Er zijn mensen ontsnapt en vrijgekomen uit de
Hollandse Schouwburg. Daarover is genoeg in de literatuur bekend.
In dat opzicht is de terugkeer van haar ouders dus niet zo
onwaarschijnlijk, maar daar lijkt wel meer voor nodig te zijn geweest
dan een tienermeisje dat een voor haar ver en onbekend familielid
benadert. Bovendien onderhield ze geen banden met de illegaliteit.
Dat maakt dit voorval ongeloofwaardig.
Het ophalen van haar ouders en de pleegkinderen - kortom
het leeghalen van haar huis - waarbij Ruth in haar eigen kamer
237

De Gestapo was de Duitse Geheime Staatspolizei die geen rol speelde in
de Hollandse Schouwburg. In de Hollandse Schouwburg was de bewaking
onder meer in handen van de Waffen-SS.
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achterbleef (achter een getimmerde wand gezeten, vertelde ze later)
en ze hoorde hoe haar ouders en de pleegkinderen uit huis gehaald
werden beschreef ze later als ‘levend dood’. In haar boek (jaren
zeventig) liepen zowel haar vader als haar moeder, terwijl ze door
soldaten gesommeerd werden op te schieten - met in hun kielzog de
oorlogsweesjes -, om beurten de kamer van Ruth binnen voor een
laatste kus, omhelzing en begroeting (‘Halt Mut!’, ‘Bleib gesund,
mein Kind’). In het interview (eind jaren tachtig) was ze nog
vrijmoediger over deze laatste momenten: ‘Mijn vader kwam de
trappen op, en zei tegen soldaten dat hij gas en elektriciteit wilde
afdraaien. Maar hij wilde naar boven komen en mijn kamer
binnengaan en even afscheid (te) nemen. Hij kwam naar binnen zoals
ik het gevoeld heb, legde zijn handen op mijn hoofd en zegende mij
en heeft mij opgedragen aan de Almachtige die voor ons zou zorgen,
of we tezamen zijn, of gescheiden zijn. Dezelfde zegen die hij ons
altijd gaf op vrijdagavond en zaterdag. Dat was de laatste aanraking
en gevoelens van, en laatste gevoelens van mijn ouders tegenover
mij.’ De interviewster vroeg daarop of dit alles zonder woorden had
plaatsgevonden omdat dit in het geheim moest? ‘Ja, een aanraking
zonder woorden, het was iets tussen vader en dochter, dat is
onvergetelijk en dat is mooi.’
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6.

ANALYSE VIER ‘KERN’-GETUIGEN

Uit een vergelijking van de herinneringen van de vier toenmalige
onderduikers Juhl, Liepman, Gompertz en Dobschiner valt een aantal
dingen op. In dit hoofdstuk volgt een analyse van hun herinneringen
en wordt betekenis gegeven aan de wijze waarop de herinneringen
vorm krijgen.

6.1.

Continuïteit

Bij bestudering van de getuigenissen van de vier mensen die zij door
de tijd heen hebben gedaan, valt op dat hun latere herinneringen in
eerste instantie in grote lijnen gelijk zijn aan hun eerdere
herinneringen. Allerlei zogenaamde objectief waarneembare
persoonlijke feiten, zoals data en namen, komen relatief ongewijzigd
door de tijd heen. Namen van helpers, plaatsen waar men is geweest
en periodiseringen van onderduikperiodes blijven grotendeels gelijk.
Ook herinneringen aan alledaagse gebeurtenissen lijken niet
substantieel te veranderen in de loop der tijd. Het gaat daarbij om
ervaringen zoals wat ze deden, hoe ze feestdagen vierden, een eerste
ontmoeting met de onderduikverlener en een ziekte die ze onder de
leden hebben gehad.
Juhl vertelde bijvoorbeeld in beide getuigenissen dat hij in de
hongerwinter rauwe suikerbieten at en op het laatst kauwde op zijn
stromatras om het hongergevoel te stillen. Tot op de gram
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nauwkeurig was hem bijgebleven hoeveel ons gerstbrood er wekelijks
beschikbaar was. Ook in Liepmans herinneringen over haar
ontmoeting in Zwitserland met een hoge partijfunctionaris van wie ze
over de vernietiging van de Nederlandse joden vernam, zit nauwelijks
verschil. Hetzelfde geldt voor haar reactie hierop en de wijze waarop
in Nederland op haar tijding gereageerd zou zijn.

6.2.

Discontinuïteit

Alle vier overlevenden gingen in hun latere leven op veel
gebeurtenissen en ervaringen gedetailleerder in, en soms ook met
meer emotie, dan zij in eerste instantie deden. Dit oog voor meer
detail is ook waarneembaar bij een algemene vergelijking van vroege
en late getuigenissen (zie hoofdstuk vier). Een logische
veronderstelling is dat een zeer gedetailleerd verhaal waarschijnlijker
zal zijn dan een minder uitgebreid verhaal. Experimenteel onderzoek
laat zien dat gedetailleerd voorstellen van een fictieve gebeurtenis een
levendige herinnering kan opleveren. Die levendigheid van
herinneringen, en het emotievoller vertellen ervan, geeft geen
garantie voor hun accuratesse.238 Allerlei details uit andere ervaringen
kunnen samensmelten met de oorspronkelijke ervaring. Bekend is
bijvoorbeeld de beschrijving van Willem Wagenaar van overlevenden
238

Ineke Wessel, in: de Volkskrant, 10 april 2010. Zie ook: Ineke Wessel en
Gezinus Wolters, ‘Het geheugen van getuigen’, in: P. J. van Koppen, H.
Merckelbach, M. Jelicic en J.W. de Keijser (red.), Reizen met mijn
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van het Duitse strafkamp Erica in Ommen waar bij een aantal
overlevenden in hun latere verklaring elementen uit het geheugen
door elkaar zijn gelopen. De verhalen die de toenmalig gevangenen
over het kamp vertellen zijn in grote lijnen juist, maar niet iedereen
herinnert zich iedere gebeurtenis even goed. Bepaalde elementen,
zelfs misdaden, kunnen vergeten zijn. Zo is de herkenning van een
beruchte Kapo na veertig jaar niet meer perfect.239
In de algemene beschouwing viel al op dat in late
getuigenissen regelmatig herinnerd wordt aan het mooie voorbij leven
van vóór de jodenvervolging. Positieve jeugdherinneringen zijn ook
terug te vinden in de vier getuigenissen die centraal staan in dit
onderzoek. Frits Juhl sprak in 1995 over een heerlijke jeugd van vrij
op straat spelen en beschreef een vriendelijk, ouderwets joods milieu
op het platteland. Rosemarie Gompertz sprak over het ouderlijke huis
als het ‘heerlijke buitenhuis’ in Naarden. Ruth Dobschiner zei in 1989
over haar prettige jeugd: ‘Ik geloof dat er niets mooiers is dan het
joodse gezinsleven. Het was een voorrecht om de sabbat te houden
het was mooi, de hele familie kwam tezamen.’ Ook Ruth Liepman
had veel positieve herinneringen aan Nederland, hier lag voor haar
een stuk thuis. ‘Bis heute habe ich zu diesem land auch beruflich eine
sehr enge Beziehung.’240 Ook zij typeerde familieleden in positieve
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bewoordingen. Over haar vader schreef ze: ‘Er war ein begeisterter
Arzt, dem alle vertrauten, der überall gern gesehen wurde, ganz
selstverständlich dazugehörte und Ansehen genoss – auch als
Jude.’241 En over haar moeder: ‘Meine Mutter war eine
aussergewöhnlich schöne Frau, der einmal sogar der Kronprinz den
Hof gemacht hat.’242
Het in de algemene beschouwing geconstateerde onderscheid
tussen vroege en late getuigenissen voor wat betreft het overbrengen
van een boodschap geldt ook voor de vier ‘kern’-getuigen. Ook hier
valt het onderscheid op: vastleggen van hun ervaring met vervolging
(vroeger) versus het uitdragen van een boodschap (later). Ruth
Liepman toonde in haar biografie haar leven van verzetsdaden. De
titel van haar boek Vielleicht ist Glück nicht nur Zufall zinspeelt
hierop. In de interviews met Rosemarie Gompertz spelen haar
verzetsdaden een centrale rol; in de twee interviews die door mij zijn
geanalyseerd, werd ze geïnterviewd vanwege haar activiteiten voor
het verzet. Ook Johanna-Ruth Dobschiner werd doelbewust
geïnterviewd door de EO. Haar toewijding voor het christendom was
reden voor een televisie-uitzending. In haar in de jaren zeventig
verschenen levensverhaal staat haar ontdekking van en toewijding
aan Christus centraal. Belangrijk verschil met de andere getuigenissen
is dat zij het thema van haar bekering tot het christendom al in de
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jaren vijftig centraal stelde. In de latere getuigenis van Erwin Juhl
staat een boodschap wat minder op de voorgrond, maar is wel
aanwezig. Zowel de dankbaarheid aan zijn onderduikverleners als de
aandacht voor zijn eigen en andermans verzetsactiviteiten valt op.
Zijn woorden ‘dit mag nooit meer gebeuren’ en de opmerking dat als
het weer gebeurt hij zich dan actief wil inzetten als spion spreken
boekdelen.
Opvallend verschijnsel is dat toenmalige onderduikers
geneigd zijn om later in hun leven hun eigen rol gedurende intens
ervaren oorlogsmomenten actiever voor te stellen. Hun herinnering
over hun eigen rol wijkt decennia na de bevrijding significant af van
datgene wat zij zich in de jaren vijftig meenden te herinneren en
vertelden. Bij alle vier overlevenden blijkt in hun latere herinnering
meer ruimte te zijn voor een eigen actieve inbreng om de bezetter te
misleiden. Zo maakte Juhl in zijn eerste getuigenis melding van de
bekende vervalser Otto Treumann; hij deed toen geen enkele
zinspeling op eigen vervalsingswerk. In zijn latere getuigenis sprak
hij daarentegen hier met nadruk wel over en kwam Treumann niet
meer ter sprake.243
Dobschiner vertelde in een latere herinnering dat ze een
aantal maal actief trachtte te ontkomen aan de dreiging van razzia’s,
zelfs dat ze haar ouders uit de Hollandse Schouwburg kreeg. Uit haar
eerdere getuigenis komt een beeld naar voren van een jonge vrouw
243
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die de vervolging als dreigend ervoer, maar ook als een lot dat passief
gedragen moest worden. Daarnaast valt op dat zij in haar latere
herinneringen een onwaarschijnlijk voorval beschreef op een voor
haar bijzonder emotioneel moment, namelijk het leeghalen van haar
ouderlijk huis, waarbij haar ouders werden opgepakt en zij niet
gevonden werd. In haar latere herinnering weten haar ouders op
wonderlijke wijze afscheid van haar te nemen. In haar eerdere
getuigenis vertelde ze hier niets over en meldde ze dat ze haar ouders
nog terugzag in de schouwburg.
Gompertz vertelde in haar latere leven dat ze op twee
bijzonder kwetsbare momenten - namelijk wanneer zij aangehouden
is - zich actief inspande; hetzij bij het zich ontdoen van valse
papieren, hetzij om een bericht buiten de gevangenis te krijgen.
Activiteiten die ze in de jaren vijftig niet vermeldde. In de jaren
vijftig vertelde Gompertz kort dat ze kinderen redde en papieren
vervalste; vijftig jaar later ging ze uitgebreider in op het
vervalsingswerk.244
In de memoires van Liepman is de grotere eigen inbreng in
haar latere herinnering het minst zichtbaar, maar wel aanwezig. In de
jaren vijftig vertelde ze dat ze gedurende haar onderduikperiode van
twee jaar met de Landelijke Onderduikorganisatie heeft
samengewerkt en zich toelegde op het samenstellen van berichten op
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basis van radioberichtgeving. Veertig jaar later heeft ze haar
verzetsactiviteiten uitgebreid tot het vervalsen van papieren.
De neiging om later in hun leven hun eigen rol actiever voor
te stellen zou ik willen omschrijven als een behoefte aan
herpositionering. Alle vier de overlevenden tonen de behoefte om een
aantal kenmerken van zichzelf te benadrukken waardoor zij zichzelf,
bewust of onbewust, later in hun leven weergeven als een
daadkrachtiger persoon dan zij in een eerder relaas deden. Op deze
manier geven zij vorm aan de ervaren machteloosheid gedurende de
oorlog met als direct effect dat zij later in hun leven zichzelf een
actievere houding toedichten.
Naast een behoefte aan herpositionering om vorm te geven
aan de ervaren onmacht is bij drie van de vier overlevenden een
opvallende verschuiving in de herinnering waar te nemen specifiek
bij een intens beleefde gebeurtenis. Bij drie van de vier onderzochte
getuigenissen van voormalig onderduikers blijkt dat zij in hun latere
getuigenis een voor hen cruciaal moment zich anders herinneren. Het
valt op dat zij zich hun eigen rol actiever herinneren - of de daden van
een geliefd persoon ten opzichte van hen - dan in een eerdere
herinnering. Het lijkt hier te gaan om kritieke ervaringen.
Bij Dobschiner gaat het om het afscheid van haar ouders dat
zij in haar latere leven beeldend en op bevlogen wijze weergeeft. Dit
afscheid lijkt een einde van haar relatief onschuldige jeugdjaren te
markeren. Een afscheid ook waarvan zij van een loodzware
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gebeurtenis later een positief beeld maakt. In de jaren vijftig vertelde
zij niet dat zowel haar moeder als haar vader bij de ophaalactie haar
kamer binnenliep en nog de gelegenheid had iets tegen haar te
zeggen. In haar latere leven deed ze dit wel. De zegen van haar vader
op het moment van de razzia is te beschouwen als een verkapte
goedkeuring voor haar bekering tot het christendom. Een bekering die
mogelijk te beschouwen is als een impliciete afkeuring van het
jodendom; het geloof van haar ouders. De prominente rol die zij haar
vader bij dit afscheid toebedeelde loopt parallel met de belangrijke rol
die dominee Adler in Nieuw-Beerta later in haar leven zal spelen.
Immers, op dit onderduikadres wendde zij zich in stilte tot het
christendom; een geloof waarin zij, in tegenstelling tot het jodendom,
een belangrijke rol voor Jezus Christus ervaart.
Bij Juhl staan zijn verzetsdaden centraal in zijn latere
getuigenis. Door expliciet tot twee maal toe uitgebreid in te gaan op
zijn vervalsingswerk toonde hij dat hij de drie behoorlijk eenzame
onderduikjaren niet passief overleefd heeft, maar daadwerkelijk iets
gedaan heeft voor zijn overleving. Jezelf laten voorstaan op een
maatschappelijk gewaardeerde verzetsvorm geeft betekenis aan een
periode die in hoge mate gekenmerkt werd door machteloosheid.
Omdat dit in zijn getuigenis uit de jaren vijftig niet is terug te vinden,
is het logisch te veronderstellen dat deze behoefte toen niet aanwezig
was.
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In de latere herinneringen van Gompertz krijgt haar eigen rol
tijdens haar arrestaties veel meer vorm dan in haar eerste getuigenis
van een halve eeuw eerder. Ze legde veel nadruk op haar actieve
pogingen om de Duitse bezetter te misleiden. Gearresteerd worden als
jodin was in deze jaren een angstige en levensbedreigende
gebeurtenis. Een situatie ook waarin de rol van de arrestant welhaast
inherent passief was. Zij brengt in haar latere getuigenissen een beeld
naar voren van iemand die zelfs in dergelijke situaties in staat is om
daadkrachtig, moedig en vastberaden te zijn.

De behoefte tot herpositionering van zichzelf - om aan de in het
verleden ervaren onmacht vorm te geven - van de toenmalig
onderduikers veertig, vijftig jaar na de bevrijding staat in contrast met
hun herinneringen van tien, vijftien jaar na het einde van de bezetting.
Hoewel dit bij drie van de vier getuigen pregnanter aanwezig is, kan
gesproken worden van een overeenkomstige ontwikkeling. Op latere
leeftijd omschrijven de overlevenden hun eigen rol als actiever en
daadkrachtiger dan zij eerder deden. Duidelijk waarneembaar is de
behoefte om zichzelf in de loop der tijd in hun eigen
levensgeschiedenis helder neer te zetten. Hun gewijzigde herinnering
raakt aan de legitimatie van hun bestaan. Als vervolgden hebben zij
een lange periode gekend van machteloosheid; culminerend in hun
onderduikervaring waarin ze als opgejaagde mensen per definitie
vogelvrij waren en volkomen afhankelijk van de goede wil van
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anderen, meestal vreemden.245 Van personen zonder macht en kracht
transformeerden ze als het ware tot mensen met een opvallende
wilskracht. Een gevoel van machteloosheid van de onderduikers werd
omgezet in iets betekenisvollers. In hun latere herinnering lijken
toenmalig onderduikers zichzelf meer te zien als een weerbare
overlevende.
Het opnieuw vormgeven van de gevoelde machteloosheid,
die ik voorzichtig zou willen omschrijven als de behoefte aan
profilering, loopt parallel aan de toenemende maatschappelijke
aandacht voor de verhalen van overlevenden. Zoals we hebben gezien
was er in de jaren vijftig relatief weinig aandacht voor het
persoonlijke verhaal. Eigenlijk was gedurende de eerste twintig jaar
na het einde van de bezetting de publieke aandacht vrijwel nihil. Dat
gold zeker voor joodse onderduikers; zij zagen pas vanaf de jaren
zeventig en tachtig een groeiende belangstelling voor hun
herinneringen aan de vervolging. Het ontbrak toenmalig onderduikers
de eerste jaren na de bezetting aan een aanleiding om te vertellen over
de eigen ervaringen. De Wiener Library beschikt weliswaar over vele
getuigenissen uit deze periode, mensen deden hun verhaal en
vertelden vanzelfsprekend over wat zij hadden meegemaakt, maar het
ging daarbij om vastleggen sec van hun oorlogservaringen, als een
vorm van bewijsvoering. Zij deden hun verhaal omdat ze de
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vervolging hadden meegemaakt. Er was geen noodzaak of drang om
te bewijzen dat men daadwerkelijk een overlevende of slachtoffer
was. En juist dat laatste verandert gedurende de jaren zeventig.
Sindsdien geldt om erkenning te krijgen en maatschappelijk gehoord
te worden mensen veel meegemaakt moeten hebben.
Ontbrak het in de jaren veertig en vijftig aan externe
drijfveren - er werd niet naar gevraagd - om zichzelf persoonlijk sterk
te profileren in de getuigenis, met het verschijnen van een luisterend
publiek - en zelfs een begrijpend oor - ontstaat ruimte om uitgebreid
in te gaan op de eigen persoonlijkheid in de herinnering. De
toenemende compassie met slachtoffers en het groeiend
zelfbewustzijn van joden betekent volgens Withuis een identificatie
met het slachtofferschap en een vasthouden aan het beeld van zichzelf
als slachtoffer.246 Dit onderzoek laat duidelijk een verandering in de
herinnering zien richting het uitdrukken van het eigene. Deze
verandering leidt tot een wijziging van de eigen rol waardoor het
eigene een meer actief karakter krijgt. Deze behoefte tot verandering
wordt hier aangeduid als herpositioneringsbehoefte en geeft
aanleiding te veronderstellen dat de aanpassing van hun herinnering
richting een meer actieve eigen rol mede onder invloed plaatsvindt
van de toenemende publieke aandacht. De toenemende publieke
belangstelling kan aanleiding zijn om de eigen rol te heroverwegen.
Of dit een bewust danwel onbewust proces is, is voor dit onderzoek
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minder relevant. Het is aannemelijk te veronderstellen dat mensen
zichzelf pas de vraag gaan stellen ‘Wat is er met mij gebeurd en wat
heb ik meegemaakt?’ als zij erkenning krijgen voor het feit dat zij
overlevenden zijn. Vanaf de jaren zeventig wordt de
legitimiteitsvraag opgeworpen; er wordt een beroep gedaan op het
emotionele bestaan. Ze worden interessant omdat ze slachtoffer zijn;
dat werpt bijna automatisch de vraag op naar de eigen existentie.
Als er aanleiding voor is, zijn mensen geneigd om een voor
hen belangrijke gebeurtenis of moment zodanig te moduleren dat er
beter mee te leven valt. Deze aanleiding bestaat in brede zin uit de
maatschappelijke context waarbij de samenleving meer oog heeft
voor persoonlijke ervaringen, maar kan onder invloed van die brede
maatschappelijke context ook een meer specifieke vorm aannemen,
zoals een interview waarbij één insteek centraal staat en gesloten
vragen gesteld worden. Dit laatste zien we onder meer bij Dobschiner
die wordt geïnterviewd vanwege haar religieuze ervaringen en
Gompertz om haar verzetswerk.
Hoe de tijdgeest van invloed kan zijn, laat het volgende
fragment zien. In 2008 wordt aan het eind van een anderhalf uur
durend interview aan Gompertz gevraagd of het verzetswerk haar een
bepaald soort kracht heeft gegeven. Gompertz antwoordt lachend:
‘Nee, maar wel een verminderd soort schuldgevoel. Je voelde je
natuurlijk enorm schuldig als je ondergedoken zat. Je bracht de
mensen waar je ondergedoken zat eigenlijk in gevaar. Maar wij zaten
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dus eigenlijk allemaal in hetzelfde schuitje. En je zorgde voor jezelf
en voor niemand anders, dus ik vond het heerlijk dat ik iets kon doen!
(mijn cursivering) Dat was natuurlijk alleen maar fijn.’
Hier wordt krachtig de essentie verwoord waarin het bij de
latere persoonlijke onderduikervaring omgaat: de eigen rol en de
beleving daarvan. Veel overlevenden kennen gevoelens van schuld en
schaamte dat ze overleefd hebben. Bij onderduikers komt daar soms
schuldgevoel bij dat anderen met gevaar voor eigen leven hun leven
trachtten te redden. Als dan, na een lange periode waarin er helemaal
géén aandacht was, expliciet gevraagd wordt naar de kracht achter de
eigen verzetsactiviteiten, moeten wij niet opkijken dat in een
antwoord termen als heerlijk en fijn zijn vervat. Zowel de vraag als
het persoonlijke antwoord licht een tipje van de sluier op van de
wereld aan gedachten die er schuilgaat.

6.3.

Authenticiteit

Bijna vanzelfsprekend wordt in dit onderzoek het onderwerp van de
authenticiteit van de getuigenissen pregnant. Mensen halen
voortdurend gebeurtenissen door elkaar en vermengen beelden met
wat ze later gezien, gelezen of gehoord hebben met hun eigen
ervaring. Uit de vergelijking van getuigenissen uit verschillende
tijdsperioden valt op dat dit plaatsvindt zowel tien, vijftien jaar na de
bevrijding als dertig, veertig, vijftig jaar later. In beide tijdsperioden
is het geheugen aan verandering onderhevig. Zo kan een ‘nieuwe’
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herinnering zich in de jaren vijftig al hebben vastgezet - en in de
plaats zijn gekomen van de echte werkelijkheid - en worden herhaald
in het latere leven. Dat is nauwelijks meer vast te stellen. Ook de
mate van gedetailleerdheid biedt, zoals we eerder zagen, geen
uitkomst bij een poging de authenticiteit van een getuigenis vast te
stellen.
In de oral history staan niet de feiten voorop bij verhalen die
trauma gerelateerd zijn, maar de ervaring en de beleving. Dat is niet
voor niets. Zoals dit onderzoek laat zien, kan een als bijzonder intens
beleefde ervaring in de loop der tijd zodanig in de herinnering
aangepast worden dat daarmee de historisch feiten, ook al hebben ze
betrekking op het privéleven, ook kunnen veranderen. Belangrijker is
dat dit onderzoek laat zien dat het hebben van een platform, namelijk
een luisterend publiek, een verandering teweegbrengt in de
persoonlijke verhalen. De wijziging richting meer dadendrang loopt
parallel met de gewijzigde maatschappelijke verhoudingen en de
tijdgeest waarin veel aandacht is voor het persoonlijke verhaal.
De gevonden discontinuïteit in herpositionering van zichzelf
als manier om vorm te geven aan de ervaren onmacht is aanleiding
om te veronderstellen dat vroege getuigenissen qua beleving en
herinnering dichter bij de waarheid zitten dan de getuigenissen
gedaan op hogere leeftijd. De relatief geringe aandacht in de jaren
vijftig voor het persoonlijke verhaal speelt hierin mogelijk een rol.
Door het ontbreken van een platform ontbrak het ook aan externe

140

drijfveren om zichzelf in de getuigenis persoonlijk sterk te
positioneren als manier om vorm te geven aan de ervaren onmacht.
Gebleken is dat bij de beoordeling van een getuigenis de tijdgeest een
factor van betekenis is om rekening mee te houden.
Even zo zou geconcludeerd kunnen worden dat het
collectieve luisterend oor dat sinds de jaren zeventig, eerst
mondjesmaat en vanaf de jaren negentig massaal, aanwezig is mensen
dichter bij zichzelf brengt vanwege het emotionele beroep dat op hen
- als toenmalig onderduiker - wordt gedaan. Dit onderzoek laat zien
dat externe drijfveren een aanleiding kunnen zijn om de eigen
herinnering aan te passen. Niet uit te sluiten is dat de interpretatie die
mensen later in hun leven geven van wat er is gebeurd mogelijk
dichter bij de waarheid ligt. Het lijkt echter waarschijnlijker te
veronderstellen dat de latere herinnering nog meer een construct is
dan de eerdere herinnering, juist vanwege de externe drijfveren die
blijkbaar tot aanpassing van de herinnering nopen, en dat de
herpositionering van zichzelf op gespannen voet staat met de
werkelijk beleefde ervaring.
Hoewel herinneringen voortdurend in beweging en aan
verandering onderhevig zijn, geven de onderzoeksresultaten
aanleiding voor de eerste veronderstelling, namelijk dat vroegere
herinneringen dichter de toen beleefde werkelijkheid benaderen dan
de latere herinneringen. Hierbij dient aangetekend te worden dat de
betrouwbaarheid (de zuiverheid) van de herinnering lastig te toetsen
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is.247 Tevens is het van belang te realiseren dat geen waardeoordeel
mag worden gegeven over de manier waarop het verleden van
vervolging wordt herinnerd op verschillende momenten in iemands
leven. Voorop blijft staan dat in dit onderzoek de herinnering aan de
vervolgingservaring centraal staat. Aangetoond is hoe herinneringen
veranderen; tevens biedt dit onderzoek een interpretatie onder invloed
waarvan dat mede plaatsvindt.

6.4.

Verklaringsgronden voor behoefte tot herpositionering

Voor de behoefte tot herpositionering als een manier om de eigen
machteloosheid vorm te geven, wordt op deze plaats getracht een
verklaring te bieden. Enkele redenen kunnen hieraan ten grondslag
liggen. Allereerst is het een manier om met het eigen verleden in het
reine te komen. Elk mens heeft er behoefte aan om de eigen identiteit
vastere vorm te geven: in vrede met permanente onmachtgevoelens
leven is bijna onmogelijk. Het kan makkelijker zijn om met een
positief en daadkrachtig eigenbeeld te leven dan met een beeld van
jezelf als iemand in een underdogpositie met gevoelens van angst en
onmacht.
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Ten tweede hebben overlevenden lang het gevoel gehad
nergens terecht te kunnen met hun verhaal. Toen dat eenmaal wel
kon, wilden zij anderen niet met hun gevoelens van machteloosheid
confronteren. Zij wilden en konden anderen niet lastig vallen met hun
specifieke gevoelens van onmacht om daarmee de ander niet in
verlegenheid te brengen. Voor toenmalig onderduikers geldt dit
misschien wel in het bijzonder omdat van hen lang werd gedacht dat
zij niet het ergste hadden meegemaakt; als vervolgden stonden zij niet
op de eerste plaats.
Tot slot werd in de eerste decennia na de Tweede
Wereldoorlog het verzetsverleden in de geschiedschrijving benadrukt.
Dit verklaart waarom lang geen aandacht was voor de ervaringen van
onderduikers. In de eerste decennia na de bezetting was het beeld dat
joden zich hadden laten afslachten en zich als makke schapen naar de
slachtbank hadden laten leiden. Aandacht daarvoor paste niet in de
verzetscultus. Pas later was er meer aandacht voor daden van verzet
van - vaak - individuele joden.248 De benadrukking van het
verzetsverleden door toenmalige onderduikers in hun latere leven is
een uiting van het feit dat ook hun herinnering mede geconstrueerd is
op het gecreëerde collectieve verzetsbeeld. Enerzijds laten zij door
een eigen actieve inbreng zien dat ze uit een minderheidspositie zijn
gebroken door met niet-joden samen te werken in het verzet.
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Anderzijds laten zij hiermee zien dat zij zichzelf eerder zagen als
Nederlander dan als jood. Deze identificatie met het
Nederlanderschap sluit aan bij de betrekkelijk brede participatie en
integratie van joden in de Nederlandse samenleving voor 1940249,
waarbij allerlei elementen uit de joodse cultuur, zoals gebruiken,
tradities en omgangsvormen, behouden bleven.
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internationaal vergelijkend perspectief’, in: J.C.H. Blom, Crisis, bezetting en
herstel. Tien studies over Nederland 1930-1950, 134-150, aldaar 146. Blom
spreekt over de relatief sterke integratie en assimilatie van joden in
Nederland.
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CONCLUSIE

Opgejaagd, vervolgd, verveling, in angst leven en afhankelijk zijn
van anderen: dat is onderduiken in een notendop. Een deel van de
joodse bevolking in Nederland koos er tijdens de bezetting voor om
onder te duiken, maar deed dat beslist niet uit vrije wil. Onderduiken
was een wankele manier om je leven te kunnen redden en gaf hoop
om niet door de Duitsers gepakt te worden. Aan het einde van de
bezetting bleek dat slechts twee categorieën joodse verwanten over
waren gebleven: ‘zij die er nog zijn en zij die weg zijn’.250 Onder
beide groepen zaten onderduikers. Want hoewel onderduiken geen
garantie was op overleven, het verraad lag altijd op de loer, gaf het naderhand beschouwd - wel een grotere kans om de oorlog te
overleven.
Iedereen die de jodenvervolging aan den lijve ondervond,
heeft zijn of haar eigen persoonlijke verhaal. Dat geldt ook voor
mensen met onderduikervaringen. Dit onderzoek richtte zich op een
vergelijking van getuigenissen van mensen die tijdens hun
onderduiken volwassenen of bijna volwassen waren. De
overlevenden zijn in of voor 1927 geboren en hebben een half jaar of
langer in onderduik geleefd. Bij een vergelijking van getuigenissen
die vier voormalig joodse onderduikers op ver uiteen liggende
momenten in hun leven (jaren vijftig versus jaren tachtig, negentig en
250

John Blom, Nooit meer naar huis, 97.
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nul) gedaan hebben, valt op dat de overeenkomsten in stijl en
beschrijving van gebeurtenissen groot zijn. De een vertelt
persoonlijker dan de ander, die weer rationeler en met meer afstand
zijn verhaal vertelt, maar veelal zijn hun herinneringen en
beschrijvingen van gebeurtenissen in de twee tijdsperioden die met
elkaar zijn vergeleken van gelijke aard. Op één belangrijk punt na.
De wijze waarop traumatische herinneringen met de tijd
veranderen laat een opvallende overeenkomst zien. Alle vier
toenmalig onderduikers laten later in hun leven een behoefte aan
herpositionering zien. Zij zijn later in hun leven geneigd om hun
eigen rol gedurende emotioneel intense ervaringen actiever voor te
stellen. Met het ouder worden neemt de behoefte toe om hun verhaal
aan te passen in de richting van meer daadkracht; aangetoond is dat in
latere getuigenissen de toenmalige onderduiker zijn of haar verhaal
op een belangrijk punt aanpast. Hun herinnering over hun eigen rol
wijkt decennia na de bevrijding significant af van datgene wat zij zich
in de jaren vijftig meenden te herinneren en vertelden. Bij alle vier
overlevenden blijkt in hun latere herinnering meer ruimte te zijn voor
een eigen actieve inbreng om de bezetter te misleiden. De veertiger
Fritz Juhl zat ruim drie jaar in zijn eentje ondergedoken. In de jaren
vijftig zinspeelde hij in zijn herinneringen over de onderduikperiode
geen enkele keer op eigen vervalsingswerkzaamheden. Veertig jaar
later deed hij dit met grote nadruk en zijn z’n herinneringen op dit
punt honderdtachtig graden gedraaid. Bij de jonge Ruth Dobschiner
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nam op latere leeftijd het afscheid van haar ouders bijna mystieke
proporties aan. Ook in haar latere herinneringen zitten meer actieve
momenten en daden dan in de getuigenis uit de jaren vijftig.
Datzelfde geldt ook voor de twintiger Rita Gompertz. Hoewel de
dertiger Ruth Liepman in haar vroege herinneringen ook al een
actieve herbeleving liet zien en daar in haar latere herinneringen niet
veel in veranderde, namen ook haar verzetsactiviteiten - in de vorm
van vervalsingen - in haar latere herinneringen toe.
Deze aanpassing loopt parallel met veranderingen die
plaatsvinden in de collectieve omgang met het oorlogsverleden. De
eerste getuigenissen werden gegeven in een periode waarin er geen
publieke aandacht was voor de persoonlijke herinneringen van
overlevenden. De getuigenissen hadden veelal als doel de
gebeurtenissen vast te leggen. In een periode van de mouwen
opstropen, stopten mensen hun persoonlijke belevenissen en
gevoelens makkelijker weg. De algemene consensus was dat met
name onderduikers het er relatief goed van af hadden gebracht. In de
individuele herinnering komt dit terug in een meer terughoudende
opstelling als het over de eigen, persoonlijke ervaringen gaat.
Wanneer vanaf de jaren zeventig de algemene belangstelling voor de
persoonlijke verhalen toeneemt, beginnen toenmalige onderduikers
niet alleen met praten, maar wijzigen hun herinneringen zich ook. Het
luisterend oor dat er vanaf die tijd voor hen is, leidt ertoe dat in de
persoonlijke herinnering meer ruimte ontstaat voor een actievere rol.
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Het feit dat zij pas relatief laat werden gezien als een
vervolgingsslachtoffer roept bij hen de drang op om de aandacht te
vestigen op het eigene.
De wijze waarop de samenleving omgaat met de herinnering
aan de jodenvervolging beïnvloedt de manier waarop overlevenden
zich dat verleden herinneren en daarover getuigen. Dit onderzoek
heeft laten zien op welke wijze aanpassing plaatsvindt in de
herinnering van toenmalige onderduikers. Vergelijkende analyse
toont een groeiende verbeelding met de jaren en de bijzondere
behoefte om zichzelf te herpositioneren naarmate men ouder wordt,
waarbij de eigen persoon meer daadkracht wordt toegedicht. Deze
herpositionering van de eigen rol in de getuigenis heeft gevolgen voor
de wijze waarop we getuigenissen, in de vorm van onder meer
interviews en autobiografieën, moeten duiden en interpreteren. We
dienen ons rekenschap te geven van de veranderende waardering van
de eigen rol die overlevenden zichzelf toedichten. Dit kan nieuw licht
werpen op de betekenis die we aan getuigenissen moeten toekennen.
Hoewel dit onderzoek aantoont hoe de individuele
herinnering zich vormt in relatie met de tijdgeest en het collectieve
geheugen moet verder onderzoek uitwijzen hoe deze interactie
precies verloopt. Zo kan een vergelijking tussen vroege en late
getuigenissen gedaan in verschillende plaatsen op de wereld ons
inzicht vergroten in de werking van persoonlijke herinneringen in
relatie tot hun omgeving. Een vergelijking van de ervaringen en

148

herinneringen van overlevenden van de jodenvervolging in Nederland
tussen bijvoorbeeld zij die in Nederland en Europa bleven en zij die
naar Israël en de Verenigde Staten zijn geëmigreerd, werpt
ongetwijfeld nieuw licht op deze problematiek.
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SUMMARY

Hiding, memories and borrowed identity. About the changing
memory of Jews with hiding experiences in their Early and
Later Testimonies

In a comparative analyses of 65 testimonies of adult Jews with
hiding experiences in the Netherlands it was researched how
Jewish survivors deal with their memories. In early survivor
testimonies there was a strong focus on the differences between
Dutch and German Jews; in the later survivor memories this
animosity was gone. Also different is the memory about the
non-Jewish Dutch people during the occupation of the Nazis. In
early memories Jews with hiding experiences had a favourable
memory about the attitude and assistance of the non-Jewish
Dutch people. In contrast the more recent, later testimonies
point out the passivity of the Dutch people.

The testimonies of four Jews with hiding experiences are the
central focus in the analyses. It is all about memories and
testimonies done in the fifties and in a later period (between the
seventies and the 21 century). The period of hiding of the four
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people, three women and one man, varies from six months till
more than three years. Their memories about their own role in
later testimonies differ substantially from earlier testimonies.
With age it seems that Jewish survivors need to re-formulate
their own attitude as well as their actions. In later testimonies
there is a different, much more active attitude. In later
testimonies the stories are changed indicating a more powerful
course of action against the occupational regime, for example
by deceiving the occupiers or actively contributing to the
resistance movement. These changes in attitude become
especially clear in recollections of emotionally intense
memories.
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