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Zeventig jaar Herdenking Tweede Wereldoorlog 
 

Middenbouw 

Martine Letterie Groeten van Leo (Leopold, 2013) 

 

Hoe kan het onderwerp Holocaust in verhaalvorm voor basisschoolleerlingen aan de 

orde gesteld worden? Anne Franks dagboek Het Achterhuis bevat nogal wat passages 

die niet direct aansluiten bij de bovenbouwleerlingen van een basisschool. Vandaar dat 

de Anne Frank Stichting Janny van der Molen vroeg om een boek over Anne Frank te 

maken met thema’s die wel aansluiten bij deze leeftijdsgroep: Buiten is het oorlog (zie 

Historie Gesignaleerd, april 2013, blz. 100-101). 

 

Ook het Herinneringscentrum Kamp Westerbork had het idee dat er een verhaal moest 

komen voor kinderen, die nog te jong zijn voor het verhaal van Anne Frank. Martine 

Letterie kreeg de opdracht om zo’n verhaal te schrijven en dat werd Groeten van Leo, 

het verhaal van Leo Meijer, geïllustreerd met briefjes, tekeningen en foto’s van Leo 

zelf. 

 

Leo Meijer woont met zijn ouders in Zwijndrecht, waar zijn vader apotheker is. In 1942 

– drie weken voor Sinterklaas – worden alle Joden in Zwijndrecht – ook de zevenjarige 

Leo en zijn ouders – van huis gehaald en verzameld in het gemeentehuis. Vervolgens 

reizen ze ’s nachts in een goederenwagon naar het Centraal Station in Amsterdam, 

vanwaar ze in optocht naar de Hollandsche Schouwburg lopen. Een volgende treinreis – 

ook weer ’s nachts – voert Leo en zijn familie naar kamp Westerbork. Daar worden ze 

geregistreerd, gekeurd en geplaatst in barak 66. Vader gaat aan het werk in het 

ziekenhuis, moeder gaat aardappels schillen in de keuken en Leo gaat naar … school. 

Onder de nieuwe woorden, die Leo in het kamp hoort, heeft het woord ‘transport’ een 

dreigende klank. Geleidelijk ontdekt hij wat dat woord betekent en waarom het zo’n 

dreigend begrip is, gekoppeld aan het Oosten of aan Auschwitz. Leo ontmoet in het 

kamp Leo Kok, de man, die de decors maakt voor de revues. Met hem praat hij over zijn 

tekenhobby en Leo Kok geeft hem allerlei tekentips, die hij direct in de praktijk 

probeert te brengen. 

Omdat Leo’s vader in het ziekenhuis werkt hoopt de familie Meijer niet mee te hoeven 

op de transporten. Maar Leo ontdekt dat ook dokters op transport gaan en de angst dat 

ook zij op transport moeten neemt met de dag toe. Kampcommandant Mengele – het is 

dan al 1944 – deelt op een dag mee, dat hij uit Den Haag de opdracht gekregen heeft het 

kamp te evacueren. Daartoe zullen twee treinen vertrekken: één naar Auschwitz en één 

naar Theresienstadt. Zo’n 500 gevangenen zullen achterblijven om het kamp op te 

ruimen. De familie Meijer staat op de lijst voor de Theresienstadt-trein, die op 4 

september 1944 vertrekt. 

 

In feite eindigt hier het verhaal. In een afsluitend hoofdstuk Over dit boek wordt in twee 

zinnen gemeld wat er verder gebeurde met Leo: met zijn moeder wordt hij doorgestuurd 

naar Auschwitz waar ze op 4 oktober 1944 vergast zijn. Leo’s vader overleeft de oorlog. 
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De tekeningen en briefjes van Leo in het boek zijn tijdens het verblijf in kamp 

Westerbork het kamp uit gesmokkeld naar de vroegere apothekersassistente en nu staan 

ze in dit boek … 

 

De doelstelling een boek te maken over 

aspecten van de Holocaust voor 

basisschoolleerlingen (groep 6 en 7) is met 

dit verhaal over Leo Meijer goed bereikt. 

De anti-Joodse maatregelen, het ophalen 

van de Joden, het transport naar 

Westerbork en het leven aldaar in het 

kamp komen via Leo’s belevenissen in 

beeld. Het verhaal eindigt met het vertrek 

uit Westerbork naar Theresienstadt. Hoe 

het afloopt met Leo is in Over dit boek in twee begrippen samengevat: Auschwitz en 

vergassen. Het zou niet eerlijk geweest zijn om deze informatie uit het boek te laten, 

zeker niet na de slotzin van het boek Ze gaan naar een modelkamp… 

 

Door het centraal stellen van een jongen in zijn leeftijdsfase van 7 tot 9 jaar is het boek 

uitermate geschikt om aspecten van de Holocaust op het niveau van deze leeftijdsgroep 

enigszins begrijpelijk te maken. Verschillende passages lenen zich voor verdere 

doordenkingsoefeningen in de trant van: 

 Wat zou er in Leo omgegaan zijn toen hij uit huis weg moest? 

 Wat zou er in Leo omgegaan zijn toen hij in een goederenwagon door Nederland 

reisde? 

 Wat zou er in Leo omgegaan zijn toen hij barak 66 binnen ging? 

 Waarom noemde Leo de transporttrein een groot donker monster? 

En zo zijn nog talloze andere identificatieopdrachten te bedenken, waardoor via Leo’s 

verhaal beelden van de werkelijkheid destijds voor Joden op een verantwoorde manier 

een plaats kunnen krijgen bij leerlingen in een leeftijd, die overeenkomt met die van 

Leo in het verhaal. (Cees van der Kooij)  

 

K. Schippers & Daan Remmerts de Vries De Bevrijding van het Stedelijk (Querido, 
2015) 

 

De bevrijding van het Stedelijk is een prentenboek van K. Schippers en Daan Remmerts 

de Vries. Oorlog en bevrijding bestaan in hun weergave uit hongerige kinderen, 

voedseltochten in de hongerwinter, neergehaalde vliegtuigen en verduisterde ramen en 

vooral uit de grauwheid die kleur krijgt in de moderne schilderkunst. Remmerts de 

Vries verbeeldt die bevrijding in 24 bijna paginagrote illustraties (deels collages) die 

aansluiten op de autobiografische terugblik van K. Schippers op zijn jeugd en oa zijn 

ontluikend gevoel voor schoonheid.  

 

Het boek begint met de vraag: ‘Midden in Amsterdam staat een witte badkuip. Weet je 

wat erin zit?’ De collage die daarop volgt, toont een divers geheel: een ruimte met 

daarin het getal 6, een zigzagstoel, een rode kimono , de zon en de maan die tegelijk 

schijnen, een plas melk, een varken met een paar engelen, vragende kinderen, drie 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.kampwesterbork.nl/museum/tentoonstellingen/leo-een-kind-in-kamp-westerbork/index.html&ei=2Ng_VcHFFYv4Urf2gPgM&bvm=bv.91665533,d.d2s&psig=AFQjCNEx7-okvvgODAmoJYLfNF6pbm7DXQ&ust=1430334033836571
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ballen in de lucht en een niet opgeruimde tafel. Al deze schilderijen, of fragmenten 

daarvan, horen tot de vaste collectie van het Stedelijk en kunnen met dit prentenboek 

stuk voor stuk nader verkend gaan worden. Soms hecht zich een groot verhaal aan een 

bepaald schilderij zoals bij het schilderij Vragende kinderen van Karel Appel (een van 

de Cobraschilders) dat als een bom ontplofte in de Amsterdamse politiek.  

 

De Cobraschilders vervreemdden zich met hun belangstelling voor de kindertekening en 

voor andere vormen van primitieve kunst aanvankelijk al van het publiek en met 

Vragende kinderen gaf Appel nog eens een politieke dimensie aan dit schilderij. Hij 

verbeeldde daarin de honger op de gezichten van Duitse kinderen die hij op het station 

van Hamburg had zien bedelen om eten. Dat schilderij was als wandschildering 

goedgekeurd voor de kantine van het gemeentehuis. Maar al gauw gingen ambtenaren 

klagen dat ze geen hap meer door de keel konden krijgen, dat ze aan de hongerwinter 

moesten denken en dat dit doek daarom weggehaald moest worden. Binnen en buiten de 

gemeenteraad van Amsterdam kregen ze zoveel steun dat het gemeentebestuur daaraan 

tegemoet kwam. Mede daardoor groeide dit schilderij uit tot het icoon van de 

hongerwinter in West-Europa dat het vaakst werd geciteerd uit zijn werk. Willemijn 

Stokvis bijvoorbeeld verving in de laatste druk van haar boek over de Cobrabeweging 

de omslag door dit schilderij. Die publicatie verscheen met dat nieuwe omslag tegelijk 

in verschillende talen (Cobra. De Weg Naar Spontaniteit.)  

 

Zulke extreme botsingen doen zich niet voor in het werk van K. Schippers. Als hij 

terugblikt op de oorlog, schrijft hij bijvoorbeeld dat hij samen met zijn vader op hun 

balkon een vliegtuig naar beneden ziet komen en zich laat ontvallen: ‘Wat brandt het 

mooi’. Zijn vader tempert hem dan met de woorden: ‘Daar woonde ik als kind, waar het 

[vliegtuig] nu valt.’ In zijn herinnering gaat zijn afkeer van de kleurloze grauwheid van 

de oorlog samen met zijn ontluikende passie voor de kleurenfilm, de jazz en de variatie 

aan kleur in de schilderkunst. En met de ijskoude hongerwinter als het ware nog in de 

botten komt er met de lente een eerste gevoel van bevrijding als hij met zijn broer een 

nest eitjes vindt dat uit het zonnescherm van de kruidenier is gevallen. Ze eten gebakken 

musseneitjes. “Heerlijk.” Die musseneitjes krijgen van Remmerts de Vries mooie 

okergele dooiers en hagelwitte randen, een feestelijk bruin-beige en hemelsblauw 

tafellaken, witte borden met een lichtblauwe cirkel en vaatjes zout en peper. 

In zijn terugblik is hij weer de achtjarige jongen die in 1945 voor het eerst samen met 

zijn moeder het Stedelijk bezoekt en meteen geraakt wordt door het schilderij Contra-

Compositie V van Theo van Doesburg . Hij gaat in zijn eentje nog een keer terug en 

krijgt dan kippenvel van het rode vlak op dat doek. Als 

Sandberg, de nieuwe directeur van het Stedelijk, naast 

hem gaat staan, kijken ze alle twee alleen maar naar de 

kleuren.  

 

“‘Goed dat je er weer bent,’ zegt hij, ‘we zijn 

bevrijd’. 

 ‘Door de dikke en de dunne en de jazz’ zeg ik.  

‘ En door Theo van Doesburg’, lacht hij.”  

 

De gedekte tafel komt in de illustraties aan het slot nog 

een keer terug, nu op een schilderij van Mondriaan. Van 
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Mondriaan mocht, zo schrijft K. Schippers, Nelly van Doesburg niet eens de tafel 

dekken, bang als hij was dat zij de vaatjes zout en peper verkeerd neer zou zetten. 

Zoutvaatjes en borden ontbreken op de schilderijen van Mondriaan, Remmerts de Vries 

heeft ze aan zijn schilderij toegevoegd (beeld 1) als een kleine revolutie binnen de 

recente bevrijding van het Stedelijk. Dat past prachtig bij het respect voor de 

schoonheid van de alledaagse werkelijkheid in de traditie van het tijdschrift Barbarber 

van K. Schippers en zijn overleden vrienden. (p.m.)  

 

Bovenbouw en 12+ 

Gerard van Gemert Uitgespeeld Met illustraties van Rudie Jonker (CLavis, 2015) 

 

Levi Poons zou bestaan kunnen hebben en zijn allerbeste voetbalvriend Roald ook. 

Althans, een jongen zoals Levi woonde er ongetwijfeld aan het begin van de Tweede 

Wereldoorlog in de Transvaalbuurt in Amsterdam. En ongetwijfeld woonde daar ook 

een jongen die heel goed kon voetballen en bij zijn club Wilhelmina Vooruit door 

scouts van Ajax en van Blauw-Wit werd gespot. In het verhaal is Levi Poons, zoon van 

een Joodse kaaswinkelier, zo’n jongen. Hij is bevriend met Roald, zoon van een 

fanatieke NSB-er die niet meer wil dat zijn zoon optrekt met een Joodse jongen en hem 

op een andere voetbalclub heeft gedaan. Wilhelmina Vooruit heeft namelijk veel Joden 

als lid. 

Voorlopig trekken de jongens zich daar nog niks van aan, blijven ze in het weekend 

elkaars wedstrijden bezoeken en slagen ze er met regelmaat in zonder kaartje een 

wedstrijd te zien als Ajax thuis speelt. Dan gaat het verhaal verder zoals meer verhalen 

over de Tweede Wereldoorlog: pesten, razzia’s, uitsluitingsmaatregelen, onderduiken en 

deportatie. De ouders van Levi nemen een Joodse onderduiker in huis die meegedaan 

heeft aan een overval op een wapendepot (bij Joden gaan ze niet zoeken, zegt de 

verzetsman). Levi ziet, als hij de straat in loopt, dat zijn ouders en de onderduiker 

worden opgepakt en hoort de SS’ers roepen: ”Er moet nog een jongen zijn.” Hij gaat 

naar zijn opa (de enige die hem niet zou verraden of wegsturen) en hoort van een 

buurvrouw dat ook die op transport is gezet.  

Harald (een verzetsman in een Duits officiersuniform) brengt hem naar een 

onderduikadres, een boerderij in Weesp. Daar leert hij Sam, ook voetballiefhebber, en 

diens vader Frank kennen. Een paar jaar werken ze op het land bij de boer, af en toe 

moeten ze zich verstoppen onder de mesthoop. De berichten over maatregelen tegen 

Joden worden steeds grimmiger. “Zou het waar zijn, dat Joden worden vermoord in 

kampen? Of is het bangmakerij?, vroeg Sam.  

In het weekend voetballen de twee vrienden op een veldje, 

en na verloop van tijd wagen ze stiekem een uitstapje naar de 

voetbalclub van Weesp, waar ze zich als invallers Daan en 

Frans uit Diemen melden als twee spelers geblesseerd raken. 

Hoe blij ze ook zijn dat ze weer elk weekend echt kunnen 

voetballen – Levi wordt opnieuw als groot talent gespot – 

toch hadden ze dat beter niet kunnen doen. Er is een trainer 

die argwaan krijgt en enige tijd later worden ze, samen met 

de boer en de boerin en de andere onderduikers opgepakt. De 

Duitsers hebben geen genade met Sam die probeert te 
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vluchten en samen met Frank komt Levi in Westerbork terecht. Daar vindt hij zijn 

moeder terug, en hoort hij dat zijn vader is gefusilleerd. De vreugde duurt maar kort: 

zijn moeder wordt op transport gezet. ‘Naar de hel’ zoals een van de andere 

geselecteerden het beschrijft. Een tijdje later duikt Roald weer op (in een Duits uniform 

als assistent van kampcommandant Gemmeker), maar dankzij een list van Roald wordt 

voorkomen dat Levi ook op transport moet. Op 12 april 1945 wordt kamp Westerbork 

bevrijd en een paar weken later gaan de jongens terug naar Amsterdam. Daar lukt het ze 

ook nog Harald, die als Duitse officier is opgepakt en in het huis van Bewaring zit, vrij 

te krijgen. Ze kunnen immers aantonen dat hij daadwerkelijk in het verzet zat.  

De illustraties van Rudie Jonker lezen als een samenvatting in stripvorm, te beginnen 

met het Joodje pesten op het trapveldje, en eindigend met de vrijlating van Harald uit 

het Huis van Bewaring.  

 

Leerlingen in de bovenbouw die van voetballen houden, zullen de boeken van Gerard 

van Gemert waarschijnlijk kennen. Dit boek combineert spannende belevenissen over 

assists, prachtige doelpunten en illegaal bezoek aan Ajax-wedstrijden met authentieke 

gegevens over de rellen die vooraf gaan aan de februaristaking, overvallen op 

wapendepots, razzia’s, onderduiken op een boerderij, en het kampleven in Westerbork. 

Wilhelmina Vooruit, Piet van Reenen en kampcommandant Gemmeker bestonden echt. 

Als leerlingen van voetballen houden (en misschien niet zo van lezen) lezen ze 

ongetwijfeld graag dit boek en komen ze heel veel over de Tweede Wereldoorlog te 

weten. (j.k.). 

 

Martha Heesen Biezel (Querido, 2014) 

 

Het kan even duren voor beoogde lezers doorkrijgen in welke tijd Biezel zich afspeelt: 

de winter van 1958/1959. Die informatie heeft de verteller met bestudeerde 

achteloosheid in stukjes en beetjes door het verhaal geweven. 

Het minst valt op wat er niet is. Tv, computer, mobiele telefoon, ze ontbreken, net als 

straatverlichting bij het weggetje waaraan hoofdpersoon Bies (Beatrice) met haar vader 

en moeder woont, in het bos. 

Wat er wel is, is er grotendeels onnadrukkelijk. Bies gaat op school bij de nonnen. Op 

school zitten ook Indische meisjes, die worden uitgescholden voor poepchinees of voor 

‘blauwe’. Het is een dorp, met een slager en een bakker, e.d., waar iedereen elkaar kent, 

en waar ook wat vreemde types als Hillebrand-met-de-baard of Wratten-Eulalie wonen. 

Op enkele plekken (p. 54 en 122) is het ‘dertien jaar’ geleden (de oorlog, wordt 

bedoeld), er wordt betaald met een ‘verfrommeld briefje van een gulden’, er komen 

krantenkoppen voorbij over Nasser en het gevallen vierde kabinet Drees (1956-1958). 

Het is winter. 

De anonieme verteller trekt ons mee met en in Biezel, we zien alles in haar perspectief. 

We beginnen medias-in-res, middenin een dialoog, en zo eindigen we ook. Een 

gedegen, klassieke kinderboekenstijl, die hier heel goed uitpakt. 

 

De Tweede Wereldoorlog en de laatste dagen van Nederlands-Indië spelen een 

essentiële rol in dit verhaal. 

Bies’ vader kwam na de oorlog broodmager, als een ‘dood van Pierlala’ (aldus Bies’ 

moeder) terug uit Duitsland, waar hij als dwangarbeider had gewerkt. Buurvrouw Sofia, 
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bij wie ze vaak op bezoek komt, zou hebben gedanst met een Duitse officier en wordt 

daarom (of ook omdat ze anders is dan anderen) met de nek aangekeken in het dorp. 

Haar huis wordt soms met stenen bekogeld en later in het verhaal krijgt Bies zelf een 

steen tegen haar hoofd, als ze met haar staat te praten. Dan heeft Bies ook al eens het 

met krijt aangebrachte opschrift MOFFENHOEP (de R was niet af) getracht te 

verwijderen van Sofia’s huis en nog later speelt Bies’ ogenschijnlijk niet in beweging te 

krijgen vader een heldenrol door een jonge stenengooier uit Sofia’s tuin te vissen.  

Dit oorlogsmotief wordt zorgvuldig opgebouwd, van nauwelijks aanwezig tot 

prominent – het wordt zo een vanzelfsprekend deel van het verhaal. 

Het verhaal gaat, zoals ieder goed verhaal, over de mensen die erin voorkomen. Over 

Bies’ vader, die ze begin verhaal zou willen ruilen voor een ander, en van wie ze eind 

verhaal een beeld maakt, met papier-maché van de oude kranten van haar vader, die 

graag de krant leest en de gewoonte had om veel kranten te bewaren. 

Het gaat ook over Bies’ moeder, buurvrouw Sofia, vriendin Laura, over Dymfy en haar 

vieze praatjes en uiteraard over Bies zelf. Het verhaal begint knap met wat Bies wil en 

het eindigt er ook mee. Daartussen gebeurt van alles, met veel betekenis. Wat Bies wil 

is ook een beetje veranderd. En de lezer (vaardige lezers van elf en ouder) is een mooie 

ervaring rijker, en hopelijk wat inzicht over wat oorlog achteraf kan aanrichten. 

Oorlog, onrecht, onverdraagzaamheid, uitsluiting, vriendschap, ouders die anders zijn 

dan andere ouders, het zijn slechts trefwoorden. 

 

Het verhaal leent zich ertoe om in delen voorgelezen te worden, bijvoorbeeld in groep 8. 

Wie wil, kan er een gesprek aan vastknopen over uitsluiting. Wees voorzichtig, dit zijn 

zaken die ook nu een rol spelen. Je moet je groep goed kennen om zo’n gesprek te 

kunnen voeren.  

Het verhaal leent zich er ook voor om als ingang te dienen voor een lesje geschiedenis. 

Wat was een ‘moffenhoer’, wat gebeurde er in dorpen zoals dit tijdens de Tweede 

Wereldoorlog, hoe kwam het dat er mensen uit voormalig Nederlands-Indië naar 

Nederland kwamen. Misschien kan een mooie documentaire als Het verraad van 

Benschop (VPRO) van Bram de Graaf een handje helpen. (h.v.). 

 

Martine Letterie Eenzaam in de oorlog (Leopold, 2015) 

 

Martine Letterie voegde aan haar historische jeugdboeken over de Tweede 

Wereldoorlog weer een nieuw boek toe: Eenzaam in de oorlog, een verhaal over 

onderduiken tijdens WO II met als hoofdpersoon Ed van Thijn. Als de oorlog uitbreekt 

in 1940 is Ed zes jaar. Letterie schreef het boek in opdracht van het 

Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Eerder schreef ze ook in opdracht van het 

Herinneringscentrum het boekje Groeten van Leo [zie Historie Gesignaleerd, juni 2013] 

over een Joods jongetje in kamp Westerbork. Dat boek was gericht op de wat jongere 

kinderen (8 à 9 jaar). Eenzaam in de oorlog over onderduiken tijdens WO II is bestemd 

voor wat oudere kinderen (10 à 12 jaar). 

Ed van Thijn overleefde de oorlog door met hulp van het verzet – met name de NV-

groep – onder te duiken. Maar liefst op achttien adressen woonde hij onder de naam 

Jantje van Tijnen. Door verraad belandde hij ten slotte toch in kamp Westerbork, maar 

op een moment dat er al geen treinen meer naar het oosten reden. Ed werd op 12 april 

1945 in het kamp bevrijd door Canadezen. 
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Martine Letterie start Eds oorlogsverhaal met het verslag van een razzia in Amsterdam. 

Ed ligt in bed met een longontsteking en de Duitsers laten hem dit keer liggen. Na deze 

intro gaat het verhaal terug in de tijd naar het begin van de oorlog in 1940. De familie 

Van Thijn besloot toen de bovenwoning in Amsterdam te verruilen voor een huis in het 

veiliger geachte Bussum. Vanaf dat moment volgen we Eds oorlogservaringen in 

chronologische volgorde. 

 

De eerste zeventig bladzijden gaan over de spannende tijd voordat Ed gaat onderduiken. 

Het gezin moet net als alle andere Joden in Bussum naar Amsterdam. Daar weet Eds 

vader een baan te vinden bij de Joodse Raad. Daardoor is hij ‘onmisbaar’ en wordt het 

gezin door een ‘Sperre’ beschermd tegen transport. Tijdens de eerste razzia was Ed door 

ziekte te zwak om mee te moeten, maar bij de volgende razzia worden Ed en zijn 

moeder opgepakt en afgeleverd in de Hollandse Schouwburg in Amsterdam. Vandaar 

gaan ze – zonder vader – op transport naar kamp Westerbork. Op maandagvond worden 

in de barakken de namen voorgelezen van de Joden die de volgende dag op transport 

moeten naar het oosten. Als Ed en zijn moeder op zo’n lijst staan maakt Eds moeder 

bezwaar. Met succes: zij mag met Ed per trein terug naar Amsterdam omdat vader 

werkt voor de Joodse Raad. Vader brengt hen onder in het Joods ziekenhuis. Maar ook 

daar zijn ze niet veilig. Via een spectaculaire actie van vader wordt Ed tijdens een razzia 

in het ziekenhuis weggevoerd in een ambulance. Ed wordt dan overhandigd aan een 

hem onbekende dame, Truus Vermeer. 

 

En dan begint Eds onderduiktijd. Truus is van de NV-groep en brengt hem naar 

Brunssum en Treebeek. Hij heeft een heerlijke onderduiktijd bij een onderwijzeres, 

waar hij veel boeken mag lezen. Hij verblijft ook bij een kinderloos katholiek echtpaar 

op voorwaarde dat hij katholiek wordt. Als hij merkt dat zijn verjaardag niet gevierd 

wordt omdat katholieken alleen naamdagen vieren, loopt hij weg. Zijn 

onderduikperiodes duren veelal niet lang. Steeds gaat er iets mis, waardoor Ed voor de 

NV-groep het etiket ‘onhandelbaar’ krijgt. Hij wordt overgedragen aan Herman Flim in 

Twente en verblijft daar in boerengezinnen, waar hij o.m. leert koeien melken. Maar 

ook daar gaat het mis. Bij een razzia wordt hij ontdekt en afgevoerd naar de gevangenis 

in Zwolle. Vandaar wordt hij (weer) naar kamp Westerbork gestuurd, waar hij 

opgenomen wordt in het weeshuis. Dank zij de Spoorwegstaking rijden er dan al geen 

treinen meer van het kamp naar het oosten. Ed behoort dan ook bij de groep Joden, die 

in 1945 door de Canadezen in het kamp werd bevrijd. 

 

Dan breekt een spannende tijd aan: zouden zijn ouders nog leven? In het kamp worden 

lijsten van het Rode Kruis opgehangen van mensen, die niet uit het oosten terugkomen. 

Op die lijsten vindt Ed de namen van oma Van Thijn en van opa en oma Swart, maar 

zijn ouders komen niet op de lijsten voor. En intussen worden in kamp Westerbork 

NSB’ers opgesloten. Ed wordt zelfs bij hun bewaking betrokken. Als tienjarige moet hij 

met een stok een groep gevangenen begeleiden, die hout moet sprokkelen. Zijn vader en 

moeder hebben als onderduikers de oorlog overleefd. Op 5 juni 1945 komt vader Van 

Thijn Ed met een auto ophalen. Het gezin Van Thijn is na al die jaren weer verenigd. 

 

Martine Letterie baseerde haar boek op de oorlogsherinneringen, die Ed later zelf 

gepubliceerd heeft. Ook heeft ze uitgebreid andere door de NV-groep geredde 
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onderduikers geïnterviewd. De publicaties van Van Thijn, die ze gebruikt heeft voor 

haar verhaal, worden in de slotpagina’s Over dit boek niet vermeld. Zelf heeft Letterie 

Van Thijn niet gesproken over zijn onderduiktijd. 

Dat betekent dat het feitelijke deel van haar verhaal vrijwel de historische werkelijkheid 

weergeeft. Maar wie precies wat heeft gezegd of gedaan of wat Ed op welk moment 

dacht dat heeft ze zelf bedacht, of zoals ze zelf schrijft verzonnen. Zo bestaat het boek 

uit een feitelijk raamwerk met een fictionele invulling. Voor die invulling heeft Letterie 

met de doelgroep van haar boek voor ogen geprobeerd zich in te leven in de leef- en 

denkwereld van een kind (6 – 10 jaar) in oorlogstijd. In eerdere boeken van haar over 

WO II toonde ze al aan dat ze daarvoor beschikt over de nodige affiniteit en ook nu 

resulteerde dat in een verhaal dat duidelijk is gericht op de doelgroep (10-12 jaar). 

 

Het hoofddoel – een boek voor kinderen van 10 tot 12 jaar over onderduiken – is 

bereikt. Boeiend beschrijft Letterie Eds kameleongedrag: je aanpassen aan je steeds 

weer nieuwe omgeving, of die nu gereformeerd of katholiek is. Ook de voortdurende 

spanning en onzekerheid komt goed uit de verf. Ed heeft een tijdlang een lucifersdoosje 

bij zich, waarin een postzegel zit van Wilhelmina en een postzegel van Hitler. Voor hem 

vertegenwoordigen die zegels de strijd tussen het goede (Wilhelmina) en het kwade 

(Hitler). De ene keer ligt Wilhelmina boven, een andere keer Hitler… 

 

Qua inhoudelijk informatie staat het onderduiken en de onmisbare hulp van het verzet 

centraal. Maar ook een aantal andere aspecten van de geschiedenis van WO II komt aan 

de orde: verboden voor Joden, de ster, razzia’s, de Joodse Raad, Sperre, spertijd, 

bonnen, de Hollandse Schouwburg, kamp Westerbork, transporten, verraad, de 

Spoorwegstaking, de bevrijding van kamp Westerbork en komst van NSB’ers in het 

kamp. Voor het geschiedenisonderwijs voor de groep 7 en 8 (en de onderbouw van het 

voortgezet onderwijs) heeft Martine Letterie een belangrijk hulpmiddel geschreven, een 

verhaal over de ongelooflijke oorlogsgeschiedenis van Ed van Thijn. (Cees van der 

Kooij) 

 

Ida Simons In memoriam Mizzi (Cossee, 2015) 

 

In memoriam Mizzi gaat niet zomaar over een hond, maar over een wel heel bijzondere 

bastaard. Mizzi kan glimlachen en weet zo iedereen voor zich in te nemen. Simons 

vertelt in deze novelle hoe het Mizzi vergaat vanaf het moment dat zij en haar zoontje in 

Westerbork Mizzi leren kennen.  

Toevallig hoort mijnheer Keppler, een dikke Duitse jood en kleine machthebber in 

Westerbork, dat Ida haar zoon een hond belooft als ze weer thuis komen. Houdt je zoon 

van honden, vraagt hij, dan breng hem maar eens. Bij het eerste bezoek vertelt Keppler 

hoe hij Mizzi het kamp binnenhaalde om met zijn verloofde te kunnen trouwen. Honden 

zijn in het kamp eigenlijk verboden, maar Mizzi palmt met haar charmes ook de 

kampcommandant in en mag blijven. Kepplers vrouw vertelt hoe ze in Wenen aan 

Mizzi kwam en hoe blij ze met hem was “… en toen kwam Hitler.” Ida Simons vraagt 

zich dan af hoe vaak ze die vier woorden al gehoord heeft, “die altijd het begin vormden 

van een relaas vol ellende.”  
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Haar zoontje is meteen verzot op de hond en bovendien slaagt 

de vrouw van Keppler er steeds weer in van de meest bizarre 

ingrediënten koekjes te bakken. In Westerbork is ook de 

gebochelde Kleine Dokter. Hij doet alles om zieke kinderen te 

helpen, ook al raken zijn middelen uitgeput. Zo weet hij voor 

de ernstig zieke Hannele, een nieuw aangekomen meisje, in 

Groningen bestraling te regelen. Ook haar brengt Mizzi 

afleiding. De behandeling is succesvol maar wordt afgebroken 

als Hannele en haar moeder net als de Kepplers en de Kleine 

Dokter op transport worden gezet. Ida holt nog even naar de 

trein en ziet dat Kepplers vrouw wel een heel raar koffer 

meeneemt, “een grote vierkanten kartonnen doos waar gaten in 

geprikt waren.” Mizzi gaat mee op transport.  

Een aantal maanden later, op Dolle Dinsdag, worden ook Ida en haar gezin op transport 

gezet naar Theresienstadt en daar treffen ze de sterk vermagerde Keppler. Van hem 

horen ze dat Mizzi bij aankomst door de commandant is afgepakt en toegevoegd aan 

zijn dierenverzameling. “En nu, glimlacht Herr Kepler, heeft die Mizzi een reuzenleven. 

Hadden u en ik het maar half zo goed.” Hij vertelt ook dat de Kleine Dokter is 

doodgeschoten omdat hij vanwege een ziek kind de avondklok vergat.  

Nog tweemaal verhuist Mizzi: eerst naar een commandant in Praag en nog later met 

diens vrouw en kinderen naar Dresden ( de commandant vond het voor zijn gezin in 

Praag te gevaarlijk –niet wetend dat even later het bombardement van Dresden zijn 

gezin zou treffen). En intussen hebben we vernomen dat de opnieuw ernstig zieke 

Hannele het laatste transport naar een vernietigingskamp niet overleefde.  

Ida Simons schreef deze novelle voor haar zoon Jan omdat, zoals ze in haar voorwoord 

zegt, “ik niet wilde dat hij vergeten zou dat ook de donkerste uren verlicht kunnen 

worden door een goed hart”.  

 

Eva Cossee vat de kracht van dit verhaal prachtig samen in haar nawoord: “Ida Simons 

weet de juiste lichte toon voor haar lezers te vinden zonder de poorten van de hel te 

laten verdwijnen.” Dat is een mooie aanduiding om dit subtiele verhaal over de 

Holocaust aan kinderen over te brengen. 

Een ontroerend verhaal om voor te lezen aan leerlingen uit de bovenbouw en tot in 

details het leven in een doorgangskamp te laten ontdekken en bespreken. (j.k.) 

 

Marita de Sterck Valavond (Querido, 2014) 

 

Valavond is een Vlaams woord voor de avondschemering. Het is niet vreemd dat dit 

verhaal een Vlaamse titel kreeg, want het speelt zich af in België, ten noorden van 

Antwerpen, en de vertellers passen gul Vlaams idioom toe.  

Er zijn formeel twee vertellers. Deels is de hoofdpersoon aan het woord, Mona 

(eigenlijk Jeanne), een boerendeerne die emplooi vindt als serveuse in een ‘uitzuipcafé’ 

(de Londres) in Mariaburg, en een uitzuipcafé is een etablissement waar vooral 

mannelijke klanten worden verleid tot flink innemen en uitgeven, maar anders dan in de 

omringende hoerenkasten is er een ‘zilveren grens’ aan het betasten van het vrouwelijk 

personeel. 
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In de andere hoofdstukken (steeds voorzien van een tijdsaanduiding) is een anonieme 

verteller aan het woord, die diverse andere hoofdpersonen van dichtbij volgt: de neven 

Stan en Fons (die later in het verhaal halfbroers blijken), en Marieke, die niet kan kiezen 

tussen die twee. Andere belangrijke personages worden met iets meer afstand gevolgd: 

cafébazin Angèle, kapster Simone, buurvrouw en bakker Germaine (moeder van Stan), 

met haar verlamde en getraumatiseerde echtgenoot Leo, advocaat Gregoor, moeder 

Sarov en haar echtgenoot Gabriel, en vele anderen. 

Jeanne, de verlegen wees die is opgegroeid bij een tante en nonkel, vindt dus op haar 

zestiende emplooi in de Londres, onder de hoede van de hartelijke Angèle, die haar een 

nieuwe naam geeft, Mona. Het is mei 1935. Ze is beland in een roddeldorp, waar 

iedereen elkaar in de gaten houdt. Ze vindt buurjongen Stan een stuk, maar helaas heeft 

Stan een oogje op Marieke. Marieke kan maar niet kiezen tussen Stan en Fons, hoewel 

Fons niet op haar uit is. En een van de vaste gasten van De Londres, advocaat Gregoor, 

heeft weer een oogje op Mona.  

Er gebeuren zaken in Duitsland die het dorp verdelen in voor en tegen. Gregoor blijkt 

een fervent aanhanger van Hitler en zet deze voorkeur om in bijeenkomsten en meer – 

zijn groepje, om zo maar te zeggen, blijkt ook te zitten achter verwoestingen van 

synagoges e.d.. Buurvrouw Germaine sympathiseert, Stan ook, min of meer – maar 

Marieke heeft vriendschap gesloten met Gabriel en ‘Moeder Sarov’, de vertelster van 

het kinderuurtje van de SAROV (Socialistische Arbeiders Radio Omroep Vlaanderen) – 

en Gabriel is een Jood. Mona vindt Gregoor een griezel, maar vleit hem om inlichtingen 

te verzamelen, die ze doorgeeft aan Marieke, die ze weer doorgeeft aan Fons, die 

journalist is voor een niet erg Duits-gezind dagblad en in de oorlogsjaren verzetsdaden 

pleegt. 

Marieke is dan inmiddels al getrouwd met Stan (1939), maar dat huwelijk loopt na een 

jaar of wat spaak, door een dramatisch voorval dat te maken heeft met Stans 

volgzaamheid (moeders wil is wet) en onvermogen om Marieke te volgen in haar afkeer 

van de Duitsgezinden. 

Langzaam maar zeker sluipt de tweedracht, en later de oorlog het verhaal in. Het wordt 

steeds heftiger en de ontknoping heeft zowel hiermee als met de liefde te maken en is 

een drama van de bovenste plank.  

Het is een ingewikkelde, maar niettemin te volgen intrige en niet eens zo 

onwaarschijnlijk, op de verwantschap en verwisseling van Stan en Fons na, maar die 

onwaarschijnlijkheid kan hier wel. 

Die twee vertellers zitten elkaar niet in de weg. Ze hanteren wel dezelfde stijl, zodat 

men zich zou kunnen afvragen waarom die anonieme verteller niet het hele verhaal 

vertelt. Het antwoord daarop is te vinden in diverse dramatische episodes, die sterker 

zijn doordat ze rechtstreeks door Mona worden verteld. 

Achterin het boek is een verklaring opgenomen over werkelijkheid en fictie in dit 

verhaal. Sommige figuren en gebeurtenissen blijken geënt op de werkelijkheid. Het 

dorp Mariaburg blijkt geënt op Sint-Mariaburg, een woonwijk ten noorden van 

Antwerpen, en dat daar zoveel hoerenkasten waren blijkt veroorzaakt door een verbod 

op prostitutie in Antwerpen. 

De auteur heeft zich grondig gedocumenteerd voor dit verhaal, mag men concluderen 

uit deze verklaring en het dankwoord. 
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Het Vlaamse idioom dat zo gul wordt toegepast kan een hindernis zijn maar let op, in 

het verleden bleken docenten Nederlands daardoor soms meer gehinderd dan de 

beoogde lezers (van vijftien en ouder). 

Docenten die dit boek willen presenteren dienen het eerst zelf te lezen, dan zijn ze 

voorbereid op de stevige passages in het verhaal, met onder meer een geboorte en het 

verslag van een gewelddadige arrestatie. 

Ze hebben wel een rijk verhaal in handen, dat zich uitermate goed leent voor 

gesprekken over uitsluiting, vriendschap, liefde en oorlog. (h.v.) 

 

Anne de Vries Reis door de nacht (Callenbach, 1960, laatste druk 2014) 

 

Volgens Dineke Hondius en Chris van der Heijden was Anne de Vries sr. een antisemiet 

en volgens Jacques Presser was hij een filosemiet (Mooren, 2003). Deze tegengestelde 

karakterisering was het gevolg van een slordige lectuur van het opstel Het opgejaagde 

volk, waarin De Vries onder die zo veelzeggende titel het Nederlandse volk al meteen 

na de oorlog in 1946 aanklaagt omdat het zo bitter weinig hulp aan joden geboden heeft. 

Daarbij ontziet hij zichzelf bepaald niet – met alle misverstanden van dien – door ook 

op antisemitische gevoelens in de eigen gereformeerde kring te wijzen: 

 

Ondanks het feit dat wij dagelijks met hen omgingen en zaken met hen deden, 

waren wij bijna allen, wat wij met een onzuivere term plegen te noemen: 

antisemiet. Reeds als kinderen had het vreemde, het aparte, de geheel eigen 

sfeer van de Joodse gezinnen, indruk op ons gemaakt en de welhaast bijgelovige 

afkeer van de Joden, die in ons land heerste, was ons door allerlei spreekwijzen 

en opmerkingen ingedruppeld. Misschien was het toen ook reeds hun kreet: ‘Zijn 

bloed kome over ons en onze kinderen!’, die in onze jonge zielen de kloof tussen 

ons en de joden verdiepte en ons hen als een van God verworpen volk deed zien. 

 

In die socialisatie van de gereformeerde jeugd speelt de prent van de smalle en de brede 

weg volgens Anne de Vries een centrale plaats zoals blijkt uit zijn Levensroman van 

Johannes Post (1948): 

 

Daar staat een man op met een groot pak op zijn rug en een lange stok in zijn 

hand, die zich over een smal en bochtig pad voortbeweegt door een bergachtig 

land. Uit de kloven en spleten aan weerszijden van het pad grijnzen allerlei 

monsterachtige beesten hem aan. Voor een herberg aan de kant van de weg, 

waarin andere reizigers zitten te lachen en te drinken, staat een mooie vrouw 

en wenkt hem vriendelijk om daar ook te komen. In een vijver, wat verderop, is 

een man, die van de weg is afgedwaald, bezig te verdrinken. Maar die man met 

het pak vervolgt zonder opzien zijn kronkelig pad, dat moeizaam omhoog voert 

naar een verre bergtop, de hoogste van alle, waar een somber kruis zich 

aftekent voor een prachtig gekleurde poort, waar engeltjes omheen zweven en 

gestalten in lange witte klederen in- en uitwandelen. 

 

Die brede weg bestaat er voor de verzetsman Johannes Post uit dat hij eerst de 

antisemitische kern in zichzelf moest zien te overwinnen. De Vries situeert die bekering 

in de zomer van 1942 op het moment waarop hij de bevende handen en de schichtige 

blik van een ondergedoken jood ziet en het tot hem doordringt dat jood en christen veel 

gemeenschappelijk hebben. Die ontmoeting met de jood Nathans, bij zijn broer Marinus 
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in Kampen, zet Johannes Post op het pad van de smalle weg van het verzet tegen de 

jodenvervolging. Kort na dit besluit hoort hij in december 1942 ds. Frits Slomp (de 

befaamde Frits de Zwerver) in een preek steun voor de vervolgde joden vragen onder 

verwijzing naar dit vers van Jesaja: ‘Verberg de verdrevene en verraad de vluchtelingen 

niet’. Datzelfde vers vormt ook het motto van Reis door de nacht. En datzelfde Oude 

Testament klinkt door in de wijze waarop Anne de Vries die dan in Hooghalen woont, 

reageert op een transport joden uit Amsterdam dat vanaf het stationnetje van Beilen naar 

kamp Westerbork wordt opgebracht: 

 

Daar gingen ze, de joden van de hoofdstad, de rijke bankiers en de 

sinaasappelkooplui, de vrouw van de eigenaar van het zaakje in afgedragen 

kleren en de echtgenote van de directeur van het modepaleis. Mannen en 

vrouwen, allen met de jodenster op de borst, oude heertjes en flinke jonge 

kerels, moeders met kinderen aan de hand, een vrouw met een baby in een 

dekentje, een sjofel mannetje dat gesteund werd door twee andere mannen (…). 

Toen kwam eindelijk een boerenwagen vol met pakken en koffers en kleren en 

daarop, tussen twee lachende SS-soldaten die het zich hier gemakkelijk hadden 

gemaakt, zat een oud mummelend grootmoedertje wier grijze hoofd heen en 

weer schudde met de bewegingen van de wagen. Maar het verschrikkelijkste 

kwam achter die wagen: een jongen van een jaar of vijftien, een mooie donkere 

jodenjongen, wiens handen waren geboeid en die met een ketting aan de wagen 

was vastgebonden en die aan Jozef deed denken, zoals die achter een kameel 

werd meegesleept, toen hij door zijn broeders als slaaf was verkocht. De jongen 

wilde niet mee, hij verzette zich wanhopig, hij liet zich slepen en schreeuwde. 

Van al die honderden mensen was hij de enige, die zijn smart durfde 

uitschreeuwen. 

 

Met de verwijzing naar het verhaal over Jozef maakt Anne de Vries duidelijk dat het 

Nederlandse volk de joden als slaven weg heeft laten voeren. Reis door de Nacht is veel 

meer dan een spannend avonturenverhaal over de oorlog. Het boek is in opdracht van de 

Stichting ’40-’45 geschreven om de jeugd ervan te doordringen dat het verzet ‘niet 

allereerst de mens bestreed, maar de drager van de goddeloze, nationaal-socialistische 

idee’. Als Bildungsroman is het dan ook vooral gericht op karaktervorming in de geest 

van de Tweede Wereldoorlog als moreel ijkpunt. (p.m.) 

 

Carl Wessel Nooit weer! Verhalen over de Tweede Wereldoorlog (Gebr. Koster, 
2011) 

 

In april 2013 plaatste Dirk Mulder, directeur van het Herinneringscentrum Kamp 

Westerbork, vraagtekens bij de nooit weer-aanpak in herinneringscentra over de 

Tweede Wereldoorlog. Is die aanpak niet veel te moralistisch en te weinig lerend? Is er 

wel enig zicht op het effect ervan? Hij constateert dat er vrijwel geen sprake is van 

wetenschappelijke theorievorming en pleit dan ook voor een hoogleraar educatie over 

de oorlog. Zijn uitspraken haalden enige dagbladen, maar daarna verdween zijn oproep 

al snel weer van de agenda. 

 

Bij een educatieve benadering van de Tweede Wereldoorlog is het doorgeven van 

kennis over de oorlog een logische start. Maar die kennis is niet voldoende als het doel 

is een houding van ‘nooit weer’. Zo’n houding kan wanneer voortgebouwd wordt op 
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een kennispakket ontstaan als de oorlogstijd doorleefd wordt (in zoverre dat mogelijk is) 

en er geraakt wordt aan de normen en waarden, die toen ter discussie stonden (in relatie 

met de hedendaagse situatie van normen en waarden). Veel educatief materiaal bestaat 

alleen maar uit een pakket kennis. Er is ook materiaal waarin vanuit de kennis over de 

Tweede Wereldoorlog lijnen getrokken worden naar het heden, naar discriminatie, naar 

racisme en naar antisemitisme. En er is educatief materiaal dat vrede propageert zonder 

een relatie met de Tweede Wereldoorlog. 

 

Carl Wessel
1
 schreef verhalen over de Tweede 

Wereldoorlog: Nooit Weer! 10 verhalen over de 

Tweede Wereldoorlog: over het bombardement op 

Rotterdam, over onderduiken, over verschillende 

vormen van verzet, over een transport naar 

Auschwitz, over een slachtoffer, die dader werd, 

over de hongerwinter, over de bevrijding en over 

opsluiting van een NSB’er. Het zijn goed 

voorstelbare verhalen met identificatiepersonen in 

verschillende leeftijden, in negen van de tien 

verhalen een meisje! Enkele verhalen springen 

eruit zoals het verhaal van de Jodin Hennie, die ondergedoken zit en zelf anderen helpt 

aan onderduikplekken. Zij wordt verraden en krijgt van de SD de keuze met de SD 

samenwerken of het vuurpeloton. Omdat ze wil blijven leven kiest ze voor het eerste en 

wordt ze van slachtoffer dader. Of het verhaal van Janny, die via een klasgenoot 

betrokken raakt bij het verzet, terwijl haar vader vindt dat verzet tegen de Duitsers 

verzet tegen God is omdat God de Duitsers gestuurd heeft om Nederland te straffen 

voor de zonden. Of het heftige verhaal van onderduikster Esther die sneuvelt in een 

vuurgevecht tussen Duitse soldaten en bemanningsleden van een neergeschoten 

geallieerd vliegtuig. 

 

Wessel vertelde de verhalen aan kinderen en als het verhaal veelal wat abrupt eindigt 

last hij een ogenblik stilte in om de kinderen de tijd te geven het verhaal te overdenken 

en te proberen het af te ronden. Dat is een aanpak, die zeker meer kan bewerkstelligen 

dan alleen maar kennis en mogelijkerwijs kan bijdragen aan de ontwikkeling van 

houdingen. De vraag is echter of het ook zo werkt nu de verhalen in een boek staan. 

 

In tegenstelling tot een verteld verhaal kan in een boek geen rekening gehouden worden 

met de beginsituatie van de lezers. Een verteld verhaal kan aan zo’n beginsituatie 

aangepast worden. Dat kan niet meer met verhalen in een boek, waardoor in de verhalen 

zaken aan de orde komen, die niet altijd onderdeel uitmaken van het kennispakket van 

de lezers. Het zijn korte verhalen, waardoor er nauwelijks sprake is van ontwikkeling 

van de hoofdpersonen. Korte verhalen zijn niet erg populair bij lezers. Ook dat is een 

duidelijk verschil tussen luisteren naar zo’n verhaal of het lezen ervan. De vraag is dan 

ook of Wessel met de uitgave van zijn verhalen in boekvorm zijn doel bereikt. Is de 

kans niet groter dat een lezer na een verhaal gewoon weer doorgaat met het volgende 

verhaal? 

 

Nooit Weer! is een verzameling verhalen over de Tweede Wereldoorlog, die een goede 

bijdrage kan leveren aan het onderwijs over de Tweede Wereldoorlog als de verhalen 
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door leerkrachten in de klas verteld worden, aangepast aan de beginsituatie van zo’n 

klas. Als voorbereidingsboek voor (a.s.) leerkrachten kan het goede diensten bewijzen. 

Volgens de bibliotheek zijn de verhalen geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar. Terecht 

stelt recensent Mijnders dat deze verhalen ook heel goed aan de orde kunnen komen in 

de bovenbouw van het basisonderwijs
2
. (Cees van der Kooij)  

 
1
 Op www.literatuurplein.nl wordt van Wessel alleen de titel Nooit Weer! vermeld en geen 

verdere informatie over de schrijver. Ook elders op internet zijn geen gegevens over de schrijver 

te vinden afgezien van enige verkoopadressen van het boek. 
2
 Mijnders, H., Oorlogsboeken die kinderen een schok (willen) geven in: Reformatorisch 

Dagblad, 12 mei 2005. 

 

Willem Wilmink De straat. In: Dicht langs de huizen (Kosmos, 1982) 

 

Het epische gedicht De Straat van Willem Wilmink geeft een beeld van de straat van 

zijn jeugd in de oorlog. Willem Wilmink was bijna vier jaar aan het begin en bijna 

negen aan het einde van die oorlog. In de eerste oorlogsjaren was hij dus een kind 

waarvoor alleen de dagelijkse tijd toegankelijk is, terwijl pas aan het eind van de oorlog 

ook de historische tijd binnen bereik komt. Vandaar zijn naïeve kinderlijke blik op de 

oorlog en vandaar dan ook dat de wereld van de seizoenen met de feesten van het jaar 

zo’n centrale rol speelt in dit gedicht. 

De straat van Wilminks kinderjaren is een straat vol saamhorigheid en vol respect voor 

afwijkende individuen als Gekkie Henkie of een mannengek als Annie die in scherp 

contrast komen te staan met de Nieuwe Orde die Unwertiges Leben afschrijft. Die 

oorlog wordt eerst door de verwonderde ogen van een kind gezien zoals in deze 

passage: 

 

(…) 

 

Een kind van om de hoek 

liet vaak haar onderbroek 

aan andere kinderen zien. 

Ja, zoiets is misschien 

in de moderne tijd 

enkel een kleinigheid, 

maar voor ons allemaal 

was het een groot schandaal. 

Eens, met een olijke snuit, 

trok zij haar broekje uit. 

Ik dacht, want ik stond paf: 

‘Dat meisje is niet af, 

er zit geen piemel aan.’ 

Was die er afgegaan 

bij weer zo’n luchtaanval? 

Want, je begrijpt het al, 

het was toen oorlogstijd. 

 

In contrast met die onschuldige kinderblik wordt vervolgens voor de ideologie 

achter de oorlog een overgelopen Hollandse soldaat in beeld gebracht en aan het 

woord gelaten: 
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(…) 

Een Hollandse soldaat, 

in Duitse Krijgsdienst staat 

bij de fabriek op wacht. 

Hij heeft ons in zijn macht, 

toch kun je langs hem heen gaan, 

ik spreek hem zelfs wel aan. 

Eens, aan de overkant 

een vrouwtje met een mand 

dat ongelukkig liep. 

En de soldaat, hij riep: 

‘Zo’n manke hoort niet bij 

de nieuwe maatschappij! 

Wat ziek is, oud of gek, 

schieten wij in de nek.’ 

 

Tegenover deze amorele nieuwlichterij van het Derde Rijk houden de etalages van de 

slager en van de kruidenier als van ouds het Paasfeest hoog, zij het dit keer met een lam 

van vet en een paasei van papier. Die hoop op de bevrijding wordt nog eens versterkt 

door het idyllische beeld van de zo lyrisch opgeroepen lente: 

 

’t Werd voorjaar in de stad, 

dus onze slager had 

een lam gemaakt van vet 

en in zijn raam gezet, 

en onze kruidenier 

een paasei van papier 

in lichtblauw namaakgras. 

mooi als dat alles was! 

En in een tuintje kon 

je in de nieuwe zon 

de leeuwebekjes zien, 

die ken je wel, misschien: 

je raakt ze zachtjes aan, 

ziet bekjes opengaan 

en weer gesloten zijn, 

echte leeuwtjes in het klein. 

(…) (p.m.) 

 

Pabostudenten 

Gerhard Durlacher Drenkeling. Kinderjaren in het Derde Rijk (Meulenhoff, 1987) 

 

In Drenkeling keert Gerhard Durlacher na zijn debuut Strepen aan de hemel terug naar 

het Baden-Baden van zijn jeugd. Gerhard is vier jaar oud als Hitler aan de macht komt 

en hij verkeert dus nog in een levensfase waarin zijn tijdsbegrip wordt bepaald door de 

dagelijkse tijd van de seizoenen en de daaraan verbonden feesten van het jaar, terwijl de 

historische tijd van de politieke gebeurtenissen nog een gesloten boek voor hem is. 

Daardoor komen die twee tijden voortdurend met elkaar in botsing. Zo leidt het 
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politieke feest dat gevierd wordt wanneer Hitler aan de macht komt, ook in Baden-

Baden tot een groot feest, waaraan Gerhard mee wil doen, net zoals elk kind dat in zo’n 

situatie doet. Dat de bakkersvrouw hem dat wil besparen, valt bij hem dan ook helemaal 

verkeerd: 

 

Bij de bakker op de toonbank staat een vaas met heel veel rood-papieren 

vlaggetjes met Hakenkruis. De kinderen vóór mij krijgen er ieder één, soms 

twee. De bakkersvrouw meent dat ik op het schouwburgplein vanavond niet ga 

zingen en daarom ook geen vlag behoef. Mijn moeder geeft haar daarin groot 

gelijk en dat maakt mij verschrikkelijk boos. 

 

De volwassenen raken steeds meer in de ban van wat radio en krant over de politieke 

gebeurtenissen hebben te melden: 

 

Vader komt achter de krant vandaan die hem ’s ochtends en ’s avonds 

onzichtbaar maakt […]. Vader draait aan de twee knoppen van het jankende en 

krakende radiokastje tot hij stemmen hoort die ook al over Adolf (en niet over 

mijn oude oom Adolf) spreken. 

 

Jonge kinderen als Gerhard raken daarentegen gefascineerd door wat het weer met zijn 

seizoensveranderingen aan sensaties in petto heeft: 

 

In de ijsbloemen van de januariruiten maak ik patrijspoorten met een 

vijfmarkstuk van mijn moeder en kijk naar de dwarrelende sneeuwvlokken. Op 

mijn nieuwe Davos-slee wil ik morgen van hellingen suizen, net als andere 

kinderen, en ik hoop op een witte wereld. 

 

De natuurlijke spanning tussen de dagelijkse en de historische tijd wordt bepaald 

boosaardig, wanneer vaders verjaardag wordt verstoord en Gerhard niet meer weet wat 

hij met zijn verjaardagsgedichten moet beginnen of wanneer het nieuwjaarsbal in het 

honderd wordt gestuurd. 

 

De elegante Pascha met tulband en kromzwaard houdt zijn gezicht verborgen. In 

zijn wit gehandschoende handen houdt hij een prachtig versierde doos met rijke 

pralines. Soepel buigend gaat hij rond en biedt met hoofs gebaar aan joodse 

dames, soms aan heren, zijn zoet geschenk. 

 

Iedereen die de bonbons heeft aangenomen, voelt zich al gauw onwel en moet snel naar 

het toilet. Intussen valt de man nergens meer te bekennen. Het enige spoor dat hij 

achterlaat is dit bericht in grote zwarte letters met een hakenkruis als onderschrift: ‘Die 

Juden stinken. Heil dem Führer’. 

Eenzelfde vijandigheid vergalt het leven van Gerhard op school zoals al meteen blijkt 

bij de eerste schooldag waarop hij zijn entree maakt in de eerste klas en van de directeur 

van de school te horen krijgt dat hij niet welkom is, omdat er een klassefoto gemaakt 

gaat worden waar geen joodse kinderen bij passen. Eenzelfde uitsluiting maakt zich 

meester van het hotel waar vader al jarenlang vaste gast is en waar de familie het ontbijt 

ineens pas geserveerd krijgt, wanneer alle gasten van hun tafels zijn opgestaan. De ober 

kan zich slechts verontschuldigen: ‘’s Maul muß i halt’n, i darf Sie nit mehr kennen’. 

Gerhards vader mompelt dan dat hij het begrijpt. Zo neemt het hakenkruis steeds meer 

bezit van Gerhard Durlachers vroege jeugd. (p.m.) 
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Erwin Mortier Marcel (Meulenhoff, 1999) 

 

Als je het kent is het verhaal van Marcel gauw genoeg verteld, maar het naamloze 

jongetje van tien dat het verhaal vertelt, moet er eerst nog stukje bij beetje achter zien te 

komen wat er nou precies allemaal aan de hand was met Marcel, de jongste broer van 

zijn grootmoeder. Hij hoort volwassenen met respect over hem praten en ziet hoe zijn 

grootmoeder dat al even zeer doet, wanneer ze in haar vaste ritueel van Allerzielen vier 

maal per maand de foto’s met de stoflap zegent, de namen roept van de overledenen en 

ze op gezette tijden een andere plaats geeft: 

 

Niemand kwam om het even waar terecht in het krappe hiernamaals tussen de 

wijnglazen en het koffieservies op de andere etages. Er was een hel, een 

paradijs, een vagevuur. Op enkele zaligen na, die vlak bij Maria mochten staan, 

kon niemand zich beroepen op een vaste positie. Posthume promotie was niet 

uitgesloten, degradatie viel vaker voor. 

 

Maar Marcel houdt al die tijd zijn prominente plaats direct onder de replica van de 

IJzertoren, het Vlaamse monument bij Diksmuide. Intussen ontvangt de grootmoeder als 

naaister alle klanten aan huis. Daar laat ze hen modebladen en patronen zien, stof 

keuren, betasten en aanmeten en dus ook juffrouw Veegaete, de onderwijzeres van de 

verteller: ‘De grootmoeder hield de stoffen in de smalle strook licht tussen de gordijnen, 

legde ze op juffrouw Veegaetes schouders, op haar benen, hing ze tegen haar buik of 

borst. De juffrouw werd een lapjeskat.’ En intussen praten ze over koetjes en kalfjes en 

ook over de oorlog. 

Op familiebezoek laat neef Wieland foto’s zien van de ranke Marcel in uniform. Bij het 

afscheid krijgen ze brieven mee van Marcel. Een van die brieven pikt hij er uit om die, 

boven op zolder waar hij al eerder spullen van Marcel heeft gevonden, onbespied door 

anderen te gaan lezen. Op die verborgen plaats leest hij dan over de wonderbaarlijke 

tomatenoogst aan het oostfront: ‘Wat me meer boeide was de vogel op de omslag zelf, 

zijn kromme snavel, krachtige klauwen, gespreide staart. Een mooie vogel voor 

Juffrouw Veegaete.’ Zij had namelijk aan alle kinderen gevraagd om op de laatste dag 

van het schooljaar iets van of over een dier mee naar school te nemen. Dat verzoek 

wordt heel uiteenlopend gehonoreerd: met een levende hamster, met een opgezette 

buizerd, met een echte steenuil, met een paar geknakte pauwenveren, met een foto van 

een kroonduif of met die foto van de vogel op het omslag bijvoorbeeld. Juffrouw 

Veegaete richt zich dan, zonder hem aan te kijken, tot de hele klas: 

 

‘Wat weten wij als wij een vogel zien met zulke grote klauwen en een kromme 

bek? Welk soort vogel is dat?’ ‘Een roofvogel’, gilde een drietal stemmen. ‘Juist! 

Een roofvogel […] Adelaars zijn geduchte roofvogels. Ze stelen soms kleine 

kinderen uit hun wieg. Niet bij ons, hier leven geen adelaars, maar in de bergen 

[…].’ ‘Misschien is het een spin, juffrouw, een dikke spin.’ Juffrouw Veegaete 

legde de omslag op haar bureau. ‘Het is geen spin, jongen.’ Ze sloeg de ogen 

neer, en dan, opvallend, stil: ‘Het is een swastika.’ ‘Dat beest kende ik niet. 

Misschien leefden swastika’s alleen in de bergen.’ 

 

Juffrouw Veegaete brengt de brief meteen naar zijn grootmoeder, maar ze doet dat 

uitgerekend op een moment waarop zij net niet thuis is. Wanneer haar het verhaal ter 

ore komt, vraagt ze of hij even bij haar wil komen zitten. 
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‘Ge moogt hem hebben, die brief. Hou hem maar. Maar kom. Toe. […] Kom hier 

bij mij.’ Ik stond op. ‘Ge moogt niet altijd het beste denken van de mensen’ zei 

ze. ‘En gij moogt niet kwaad zijn op mij. Het was alleen voor de vogel… We 

moesten iets over dieren meebrengen van Juffrouw Veegaete.’ ‘Ik ben niet 

kwaad. Niet op u…. Nu toch niet meer.’ […] ‘Ik zal hem goed bewaren.’ ‘Dat zou 

er nog aan mankeren.’ ‘En als ik groot ben, ga ik Marcel zijn graf bezoeken. Als 

ge wilt, moogt ge mee’. Een moedeloos lachje schokte door haar buik. ‘We 

zullen lang moeten zoeken.’ ‘Als ik de weg vraag, niet.’ ‘Gij de weg vragen. In ’t 

Russisch zeker?’ 

 

Even later leest hij in de brief van Kameraad SS Grenadier Marcel Ornelis deze zin: ‘En 

ik weet tenminste, waarvoor ik strijd. Voor ons Vlaanderen, en niet voor De Snor.’ 

Hij vouwt de brief weer dicht, duwt hem in de halsopening van één van Marcels 

hemden en stopt die in een trommel, loopt naar zijn tuintje, zet de trommel tegen de 

stam van de lijsterbes, pakt de handschoffel beet, begint ‘Ten Paradijze geleiden U de 

engelen’ te neuriën en haastig in de aarde te graven die, zoals het ten slotte heet, kamers 

genoeg heeft. (p.m.) 

 

Charlotte Mutsaers Rachels Rokje (Meulenhoff, 1994) 

 

Mutsaers is mijn naam en dat betekent takkenbossen. Mijn familiewapen ziet er 

dan ook zo uit: 

Had ik het zelf voor het zeggen, dan stak ik de brand in al die houtstapeltjes. 

Dan zou mijn wapen er […] ook minder fascistisch uitzien. (Hazepeper, 

Meulenhoff, 1985). 

 

Haar vader, die toen lid was van de Nederlandse NSB, wordt in Rachels Rokje op 

kerstavond doodgeschoten en even later ook haar fox terriër. Wanneer Rachel hoort dat 

haar vader zijn testament had ondertekend met de NSB-partijgroet ‘Houzee’, zweert ze: 

‘ik zal zee houden zolang ik leef’ en denkt ze dat ‘zeehouden’ zoiets was als 

‘huishouden op de wijze van Sindbad’. In dat testament krijgt ze een bloemstilleven met 

een distelvink. Even later, Rachel is dan dertien, maakt haar leraar Nederlands, Douglas 

Distelvink, zo zijn entree: 

 

Tja, tja, taal- en literatuurlessen zou ik jullie moeten geven. Zo hebben rector 

en curatoren het tenslotte beslist. Maar kijk eens naar buiten: de wereld is 

gescheurd en kapot. Die kun je met grammatica of orthografie heus niet heel 

maken. Gedichten dan? Maar gedichten gaan voornamelijk over bloemetjes en ik 

heb nooit één naam van een bloempje kunnen onthouden. Op de lagere school 

zei de meester al: ‘Distelvink, wat is dit?’ En dan hield hij een piepklein wit 

bloempje omhoog met van die kleine paarsrode streepjes om het gele hart. […] 

Vroeger ja, als mijn ouders aan de vooravond van mijn verjaardag de hele kamer 

vol bloemen hadden gezet en ik kon dat dan al ruiken vanuit mijn bed, toen 

hield ik wel van bloemen. Maar sinds de zomerjurken van mijn moeder zijn 

verteerd, kan ik geen bloemen meer zien. Verhalen dan? Willen jullie verhalen? 

Maar een beetje verhaal gaat over de liefde en in de oorlog hebben ze mijn 

vader vermoord. Ik herhaal: vermoord. Opgeruimd staat netjes, dachten ze, en 

toen hebben ze hem vermoord. 
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Rachel raakt getroffen door de bliksem van de liefde die Douglas Distelvink heet. Die 

amour fou van een schoolmeisje voor haar leraar is nog eens extra opgeladen door de 

daderpositie van haar vader en het slachtofferschap van zijn ouders. Dat dit Distelvink 

parten speelt bij de uitoefening van zijn leraarschap blijkt nogmaals, wanneer hij een 

leerling de bril van het hoofd afslaat en zich daarvoor zo excuseert: ‘Mijn vader had ook 

een bril, maar die is op de grote hoop gegooid.’ De samenhang tussen haar Vatersuche 

en haar verliefdheid op Distelvink neemt demonische proporties aan, wanneer die wordt 

vergeleken met de wijze waarop Martin Borman jr., na de oorlog te kennen heeft 

gegeven dat hij van zijn vader heeft gehouden. En dat terwijl eerst is beschreven hoe 

diezelfde Martin in de oorlog in huize Himmler onpasselijk werd bij het zien van uit 

mensen gemaakt meubilair en van een in mensenhuid ingebonden exemplaar van Hitlers 

Mein Kampf. Behalve met een foute vader heeft Rachel ook nog eens van doen met een 

moeder die alles wat ze doet maar niks vindt. Zo kalkt haar moeder, wanneer zij haar 

dagboek vindt en daarin leest hoe verliefd Rachel is op Distelvink, daar met koeien van 

letters ‘Kalverliefde’ doorheen. Distelvink wijst haar er op dat kalfjes, anders dan 

zwaluwen, niet de vrijheid tegemoet kunnen vliegen zoals dat in Madame Bovary 

gebeurt. Dertig jaar later drukt hij haar in een aangetekende brief, vlak voor zijn dood, 

nog op het hart om geen kalfje te zijn maar een vogel. Dit keer doet hij dat onder 

verwijzing naar het lied Das Kelbl dat de Poolse jood Itschak Katsenelson in 1942 

schreef, nadat zijn vrouw en zijn beide zonen in Auschwitz vermoord waren. Met dat 

lied eindigt Rachels Rokje. Twee jaar later citeert Charlotte Mutsaers bij een foto van 

een kalf dat naar de slachtbank wordt geleid zijn lied Dos kelbl, waarvan nu deze eigen 

vertaling: 

 

Het Kalfje 

 

Op de wagen ligt een kalfje 

vastgebonden met een strik 

hoog in de hemel vliegt een vogel 

vliegt en keert zich heen en weer 

 

Refrein: 

Lacht de wind in het koren 

lacht en lacht en lacht 

lacht zich kapot een hele dag lang 

en de halve nacht 

(donaj, donaj, donaj, donaj 

donaj, donaj, donaj-doi…) 

 

Weent het kalfje, dan zegt de boer: 

wie heeft tegen je gezegd dat je een kalfje moest zijn 

was maar liever een vogel geworden 

was maar liever een zwaluw geworden. 

 

Refrein: 

Lacht de wind in het koren 

enz. 

 

Arme kalfjes mag men vastbinden 

en men sleept ze weg en slacht ze. 



Titellijst bij hoofdstuk 21 van Verborgen talenten 

20 van 26 

 

Wie vleugels heeft, vliegt in de hoogte 

en is niemands knecht. 

 

Refrein: 

Lacht de wind in het koren 

enz. (p.m.) 

 

Peter Pontiac Kraut (Podium, 2000) 

 

Peter Pollmann schreef onder het pseudoniem Peter Pontiac een geïllustreerde brief aan 

zijn vader, Joop Pollmann (1912). Die vorm duidt hij aan als biografiek. Eerder had hij 

al de belettering verzorgd van de Nederlandse versie van Maus van Art Spiegelman. Die 

strip biedt al net zo’n heftige confrontatie maar dan wel met één opvallend verschil: 

Maus gaat over de Vatersuche van een joodse zoon die van zijn vader wil weten wat het 

was om in de oorlog te zijn vervolgd, terwijl Pontiac van zijn katholieke vader wil 

weten waarom hij de kant van de vervolgers koos en voor wat daarop volgde. Of in zijn 

eigen woorden: waarom fascist, waarom vermist?  

Aan de hand van brieven, verhalen, gedichten en het schetsboek van zijn vader laat hij 

zien hoe Joop Pollmann al vroeg in de ban raakt van het nationaalsocialisme en zich 

later vrijwillig meldt als oorlogscorrespondent voor het oostfront. Dat is overigens de 

omgekeerde weg van zijn grootvader, Jozef Pollman, want die vluchtte in 1873 op 

vijftienjarige leeftijd uit Duitsland om aan de Pruisische dienstplicht te ontsnappen. Hij 

vestigt zich in Leiden en sticht daar drie winkels voor zijn drie zonen: een in 

galanterieën, een in religieuze en een in huishoudelijke artikelen. De vader van Joop 

krijgt de winkel in devotionalia. Zoon Joop weet dus wat hij doet, wanneer hij het 

Misoffer van Christus schetst. 

Even later worden Mussolini, Franco en Hitler zijn iconen. Op de middelbare school wil 

hij al lid worden van de NSB, maar daar steken zijn vader en de directeur van de school 

dan nog met succes een stokje voor. Joop wordt in 1939 gemeenteambtenaar en in 1940, 

na de bezetting van Nederland, met toestemming van zijn vader lid van het katholieke 

Zwart Front. Even later schrijft hij als medewerker van het partij-orgaan De Weg het 

artikel ‘De smalle weg. Een vraag en antwoord van een jongere’. In dat artikel wendt hij 

zich af van de brede weg die met volksvreemde elementen als joden, jazz en Hollywood 

naar de hel voert en kiest hij voor de smalle weg van trouw aan en strijd voor de partij: 

‘Wij hebben vrijwillig den smallen weg gekozen en misschien zullen wij onze voeten 

tot bloedens toe verwonden aan de scherpe stenen, welke dien weg bedekken.’  

Wanneer de Duitse bezettingsmacht met de NSB in zee gaat, wordt hij eind 1941 lid van 

die partij, in 1943 lid van de Waffen SS en oorlogscorrespondent aan het Oostfront en in 

1944 aan het Westfront. Daar deserteert hij naar Leiden, maar wanneer hij thuis 

aanklopt voor onderdak, krijgt hij dat pas van zijn vader, nadat hij de partij tegenover 

een priester heeft afgezworen. Na de oorlog wordt hij tot vier jaar gevangenisstraf 

veroordeeld en wanneer hij weer op vrije voeten gesteld wordt, trouwt hij met een 

sympathisante die hem al die jaren in de gevangenis brieven schreef. Zelf had ze in de 

oorlog een verhouding met een ingekwartierde Duitse soldaat. Ze trouwen en krijgen 

vijf kinderen. Zijn heroïsch schrijverschap mondt uit in het interviewen van 

breikampioenen voor damesbladen en van artiesten voor schandaalbladen. Hij raakt aan 

de drank, zijn huwelijk eindigt in een scheiding en zijn werk in ontslag. Wanneer hij in 

1978 in Curaçao vermist raakt, gaat het waarschijnlijk om zelfmoord. (p.m) 
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Mark Schaevers Orgelman Felix Nussbaum. Een schildersleven (De Bezige Bij, 2014) 

 

Stel, je bent een jonge veelbelovende schilder uit een welgesteld Joods milieu. Je krijgt 

lovende recensies, vestigt bij de jaarlijkse expositie van een beroemde opleiding in 

Berlijn alle aandacht op je werk, krijgt een vriendin die ook schildert, wint meteen 

diverse prijzen en na een paar jaar de grote Romeprijs om op kosten van de Duitse 

regering een jaar in Rome te mogen werken. En dan komt Hitler aan de macht. In de 

kunstenaarsvilla kun je niet meer blijven, maar je kunt ook niet terug naar Duitsland. Je 

reist met je vriendin van de ene plaats naar de andere (Rapallo, Parijs, Oostende, 

Brussel) steeds in de hoop te kunnen blijven. Maar steeds weer word je opgejaagd.  

Ondertussen blijf je als een bezetene je leven vastleggen in prachtige kleurrijke, maar 

vooral ook sombere en angstaanjagende schilderijen die het lot en de angsten van de 

joodse balllingen in Europa haarscherp weergeven. Uiteindelijk word je met je vriendin 

op transport gezet naar een vernietigingskamp.  

Zo iemand was Felix Nussbaum, geboren in Osnabrück (1904) en vermoord in 

Auschwitz, waarschijnlijk op 9 augustus 1944. Hij volgde een kunstopleiding in 

Hamburg en Berlijn, kreeg in 1932 de Villa Massimoprijs en vertrok met zijn vriendin, 

de schilderes Felka Platek, naar Rome. Hij verbleef langere tijd in Oostende en Brussel, 

werd in 1940 geïnterneerd in het Franse kamp Saint Ciprien, wist te ontsnappen en werd 

in juni 1944 na verraad opnieuw opgepakt en met het laatste transport vanuit Brussel 

naar Auschwitz gedeporteerd.  

Op al die verblijfplaatsen schilderde hij, in de laatste 

fases steeds meer zelfportretten in een decor van 

vernietiging. Van zijn schilderijen en zijn faam leek 

na de oorlog niets meer over. Toen begon, dankzij 

een aantal mensen in Osnabrück, een zoektocht naar 

wat er nog wel was van zijn werk en tegelijk een 

reconstructie van zijn leven. Nu wordt hij gezien als 

een van de belangrijkste joodse schilders van de 20e 

eeuw, en heeft hij een eigen museum in het voor hem 

gebouwde Felix-Nussbaum Haus in Osnabrück. Daar 

hangen inmiddels een paar honderd werken die 

teruggevonden zijn.  

Zo’n reconstructie is ook de prachtige biografie die Mark Schaevers schreef over leven 

en werk van Felix Nussbaum. Heel nauwgezet, en op basis van alle herinneringen die 

zijn opgetekend en bronnen die nog beschikbaar waren (de uitgebreide dossiers van de 

vreemdelingenpolitie bijvoorbeeld) schetst hij het tragische lot van de schilder en zijn 

werk (en van zijn ouders en broer die naar Amsterdam waren gevlucht), en de 

wedergeboorte van een belangrijk Joods schilder met een eigen museum. Er zijn weinig 

schilders die de horreur en de angst van de vervolgde Joden die met hun paspoort 

vogelvrij waren verklaard (zie bijgaand zelfportret met jodenpas) zo aangrijpend en 

direct laten zien en voelen. Een biografie die het verhaal vertelt van de schilder, zijn 

vrouw, zijn familie en zijn werk, maar ook van de engelen en de demonen die hij 

onderweg tegenkwam. 

 

Voor docenten geschiedenis en kunstgeschieden een boek waar ze aangrijpende 

voorbeelden van de jodenvervolging, Entartete Kunst en roofkunst kunnen vinden. Zo 
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vermeldt Schaevers bijvoorbeeld dat op een veiling van Christies in 1992 acht werken 

van Nussbaum tot een controverse leidden tussen de erven Nussbaum en verkoper 

Lucas Kok uit Tiel. En zelfs zijn er voorbeelden van vervalsingen, want 

meestervervalser Jürgen R. (“Schilderen kan iedereen, maar wie kan er schilderijen 

vervalsen”) heeft het Felix Nussbaummuseum een paar keer een loer weten te draaien 

met een vervalsing van werk van Nussbaum. (j.k.) 

 

Vakliteratuur 

Gregor Langfeld, Margriet Schavemaker en Margreet Soeting Het Stedelijk in de 
Oorlog (Bas Lubberts & Stedelijk Museum Amsterdam, 2015) 

 

Veel landen hebben al een hele tijd onderzoek naar roofkunst op de agenda gezet, maar 

ze voeren het nog lang niet overal uit. De Nederlandse musea hebben dat al wel gedaan 

en het laatste hoofdstuk uit deze publicatie (met tentoonstelling) is daar een mooi 

voorbeeld van. In aparte hoofdstukken snijden de auteurs verschillende thema’s aan, 

zoals bijvoorbeeld kunst van Duitse vluchtelingen, het beleid van de bezetter, roofkunst 

of ontwerpen van bevrijdingsmonumenten. Die thema’s komen in hoge mate terug in de 

volgende personen: de Nederlandse conservator/directeur Willem Sandberg, de 

Nederlandse drukker en schilder Hendrik Werkman uit Groningen, de Duits-Joodse 

schilder Max Beckmann en de Duits-Joodse kunsthandelaar Herbert Tannenbaum die 

beiden in 1937 (na de tentoonstelling Entartete Kunst naar Nederland vluchtten.  

 

Sandberg en Werkman 

Sandberg was een van de mensen van het Stedelijk die ervoor zorgde dat bedreigde 

kunst gespaard bleef en die aandacht voor bedreigde kunstenaars stimuleerde. Samen 

met Röel, de directeur van het Stedelijk zorgde hij ervoor dat de meest waardevolle 

werken van het Stedelijk, het Rijksmuseum en het Koningshuis als ook van 

immigranten werden opgeslagen in een bunker in de duinen van Castricum.  

Hij was als typograaf al vroeg gefascineerd door de druksels van Hendrik Werkman. In 

1939 gaf Sandberg de aanzet tot de eerste solopresentatie van zijn werk in de 

Amsterdamse galerie Het Spoor. Anderhalf jaar later nam Werkman deel, op zijn 

verzoek, aan de tentoonstelling De verluchte bladzijde in het Stedelijk. Daar ging een 

bezoek aan vooraf bij Sandberg thuis in het gezelschap van 

schilders, architecten en kunsthandelaren als Tannenbaum 

die een deel van zijn werk konden bekijken. Sandberg had 

dat opgehangen en uitgestald op een paar tafels. Vier 

druksels (40 gulden) en een schilderij (50) werden meteen 

verkocht. Daags erna bezochten ze de bunker in Castricum. 

Werkman was zo onder de indruk van de miljoenenschat die 

hij zag (Van Gogh, Cézanne, Chagalle, Picasso en vele 

andere modernistische schilders dat hij zijn indrukken 

vastlegde in een serie druksels met de titel Amsterdam-

Castricum. Bijgaande illustratie gaat over de directiekeet bij 

de kluis met in het linker borstbeeld het hoofd van Sandberg. 

Sandberg blijft de ontwikkeling van Werkman van alle kanten steunen en wanneer 

Sandberg, die tot over zijn oren in het verzet zit, is ondergedoken noemt Werkman hem 

zijn promotor die zoveel voor hem deed en nog van plan was te doen. Dat klinkt alsof 
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hij vreest dat Sandberg is omgekomen, maar in zijn woonhuis en in de drukkerij worden 

schilderijen en druksels gevonden en meegenomen; de ‘Bolsjewistische Kunst’ en 

‘surrealistische schweinerei ‘wordt opgeslagen in het Scholtenhuis. En op 10 april 1945 

wordt Werkman samen met negen anderen doodgeschoten.  

In juli 1945 draagt Sandberg er toe bij dat aan de naamgever postuum de H.N. 

Werkmanprijs voor de Typografie van de stad Amsterdam wordt toegekend. En de 

eerste tentoonstelling die Sandberg na de oorlog organiseert in het Stedelijk die dat jaar 

nog plaats vindt, is Werkman drukker schilder van 24 november tot 17 december.  

 

Tannenbaum en Beckmann  

De voorbeelden van Tannenbaum en Beckmann illustreren dat het Stedelijk open stond 

voor Duitse immigranten en de kunst die zij binnenbrachten.Tannenbaum was 

kunsthandelaar en Beckmann verkocht zijn eigen schilderijen. Tannenbaum hield 

bijvoorbeeld rondleidingen in het Duits bij de tentoonstelling Abstracte Kunst, verkocht 

een beeldhouwwerk van Lehmbruch voor 2000 gulden, en voor een ongenoemde prijs 

een schilderij van Kandinsky en twee van Paul Klee.  

Wanneer Tannenbaum in 1947 naar New York verhuist, schildert Beckmann hem met 

een schilderij in zijn armen want daaraan heeft hij zijn hart verpand. Aan het Stedelijk 

schenkt hij het beeldhouwwerk Schrijdende Vrouw van Ernst Barlach als dank voor alle 

genoten steun. Van Beckmann koopt het Stedelijk op de valreep voor 6000 gulden het 

schilderij Dubbelportret van de kunstenaar en zijn vrouw.  

Van de andere kant wijzen de auteurs er op dat het museum met die zorg en die 

gastvrijheid voor immigranten ook een forse inhaalslag heeft kunnen maken door 

modernistische kunstenaars aan zich te binden en zo uit te kunnen groeien tot een 

vooraanstaand museum van modernistische kunst in het westen. (zie Frans R.E. Blom 

e.a. Hendrik Werkman, Brieven rond De Blauwe Schuit 1940-1945, dl 1 en 1. 

SUN/Boom, 2008). (p.m) 

 

Marieke Meeuwenoord Het hele leven is hier een wereld op zichzelf. De 
geschiedenis van kamp Vught (De Bezige Bij, 2014) 

 

De titel van dit proefschrift, waarop Marieke Meeuwenoord in 2013 promoveerde aan 

de universiteit van Amsterdam, is ontleend aan een brief van (componist) Marius 

Flothuis aan zijn vrouw. Volgens Meeuwenoord kwam hij in november 1943 wegens 

hulp aan Joden in kamp Vught terecht. In die clandestiene brief van 17 maart 1944 

typeert Flothuis de hele wereld van kamp Vught als een wereld op zichzelf. Bijna twee 

maanden later, in een brief van 5 mei 1944, is hij bijna radeloos: ‘Ik was gewoon gek 

van ellende. Dat die mensen van je wegglijden als een stuk zeep tussen je vingers is het 

ergste wat ik me kan denken, erger dan wanneer ze sterven, temeer als je dit aangedaan 

wordt door je medemensen.’ En als het transport van 496 personen dankzij het 

zogenaamde Philips Kommando toch ingetrokken wordt, is hij in een brief aan zijn 

vrouw (9 mei) dolgelukkig: ‘Ik heb urenlang een rood gloeiende kop van opwinding 

gehad’. Helaas gaat het om uitstel en niet om afstel: het transport met bijna 500 Philips 

Joden, onder wie David en Max Koker, hun moeder en vader, komt er toch. 

 

Meeuwenoord maakt regelmatig gebruik van egodocumenten zoals brieven, memoires 

of dagboeken. Het Dagboek geschreven in Vught van David Koker passeert in haar boek 
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veelvuldig de revue. Zo opent ze het hoofdstuk Het Judendurchgangslager: een einde 

aan illusies trefzeker met de volgende zin die David Koker op 1 november 1943 in zijn 

dagboek noteerde: ‘Het wordt hier met de dag linker.’  

Deze opmerking was ingegeven door de komst van de nieuwe kampcommandant 

Grünewald die de kampbewoners harder liet werken en de voorlaatste transporten 

vanuit Vught in gang zette. Dat David Koker de selectie van wie wel en niet op 

transport ging mee bepaalde blijft overigens onvermeld in dit hoofdstuk. Wel blijkt dat 

hij geen illusies meer koestert over het lot dat de Joden te wachten staat. Daarover 

besluit hij er tegenover derden niets over te vertellen. Tegelijk is hij een van de 

weinigen die (met zijn inmiddels ontnuchterende kijk op de afloop van de 

Jodenvervolging) weet wat hen te wachten staat. Dat geldt ook voor Hein van Wijk die 

zo tegen de Kindertransporten aankijkt: ‘En dan te weten, dat dit alles holt, schuifelt, 

sleept, wandelt en – de kleuters – huppelt naar de planmatig gereedgemaakte 

Vernichtung in Auschwitz of Mauthausen’. 

Meeuwenoord weet de vele egodocumenten die ze onderzocht heel wel te koppelen aan 

verwante geschriften als evenzovele illustraties van de specifieke structuur van kamp 

Vught en hoe die afwijkt van andere concentratiekampen in Duitsland en in Nederland. 

Zo ziet ze grote verschillen tussen kamp Westerbork en kamp Vught. Westerbork 

(1939-1945) had een eigen radicale Duits-Joodse selectiecommissie voor de transporten 

met een eigen Ordedienst, en Vught (1943-1945) een bescheiden Duits-Joods-

Nederlandse selectiecommissie met een bescheiden ordedienst samengesteld uit een 

deel van de brede populatie in Vught (politieke gevangenen, Jehova’s getuigen, 

intellectuelen, gijzelaars, asocialen, Belgische en Franse vluchtelingen, en Joden). 

Vught verschilde als Schutzhaftlager (de gevangenis) van Westerbork als 

Judendurchgangslager, althans zolang Vught die laatste functie niet ook ging uitvoeren.  

Overigens stonden die verschillen voor de vele tegenstrijdige ambities van Rauter. Deze 

hoogst geplaatste SS’er vond dat Westerbork moest worden uitgebreid met een nieuw 

kamp Vught om Joden zo snel mogelijk naar de vernietigingskampen te laten 

vertrekken. Tegelijk moest Vught een modelkamp worden dat de brute en misdadige 

kamppraktijk van concentratiekamp Amersfoort kon doen vergeten. Die tegengestelde 

doelen gingen niet zomaar met elkaar samen. En hij wilde de kampbewoners aan het 

werk zetten voor de oorlogsindustrie.  

Dat alles bracht Meeuwenoord in acht hoofdstukken systematisch in kaart en in beeld 

met veelal flagrante citaten uit egodocumenten.  

 

Dit boek biedt docenten dan ook diverse mogelijkheden om voor hun studenten een 

beeld te schetsen van het dagelijks leven in kamp Vught en eventueel een vergelijking te 

maken met hoe het leven in Westerbork was. Dat kan een bezoek met de hoogste 

klassen van de basisschool zeer ten goede komen. (p.m) 

 

Zie voor muziek die Flothuis in Vught componeerde: 

www.youtube.com/watch?v=8H4G1DOarPE 

 

Eva Moraal Als ik morgen niet op transport ga… Kamp Westerbork in beleving en 
herinnering (De Bezige Bij, 2014) 

 

Als ik morgen niet op transport ga is de handelseditie van het proefschrift waarop Eva 

Moraal in 2013 promoveerde aan de universiteit van Amsterdam. De (ondert)titel geeft 

http://www.youtube.com/watch?v=8H4G1DOarPE
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aan dat het boek gaat over mensen die al dan niet in Westerbork mochten blijven, over 

de kampleiding, over hoe zij samenleefden, over hoe ze dat beleefden en zich 

herinneren in dagboeken, brieven en memoires. Deze studie is namelijk gebaseerd op 

een kleine honderd egodocumenten die in een goed lopend, analytisch en tegelijk 

caleidoscopisch verhaal nauwgezet worden weergegeven.  

Als lezer maak je van nabij kennis met het leven in kamp Westerbork, met de structuur 

van en de hiërarchie in het kamp en krijg je dankzij de getuigenissen zicht op hoe de 

Duitse leiding, door de uitvoering van de macht aan Joden te delegeren, de beoogde 

vernietiging systematisch aan het oog onttrekt van de vervolgde Joden.  

  

Het centraal kamp voor alle Joodse vluchtelingen in Nederland dat in 1939 in 

Westerbork was gebouwd, was in 1941 uitgegroeid tot een klein Duits-Joods dorp van 

1200 inwoners met alles erop en eraan. Een jaar later kwamen er woningen en 24 

barakken bij en veranderde het van een vluchtelingenkamp in een doorgangskamp en 

even later werden alle Joden arbeidsdienstplichtig voor de arbeidskampen in het Oosten.  

De eerste trein vervoerde 229 ingezetenen van Westerbork en bijna 950 (voornamelijk 

Duits-Joodse) nieuwkomers uit Amsterdam. Zo zorgde de elite van de Duits-Joodse 

kampbewoners uit Westerbork en de Joodse Raad (JR) in Amsterdam en elders voor een 

mix van kampbewoners uit Westerbork en nieuwkomers van elders. Daarnaast waren er 

ook treinen uit bijvoorbeeld kamp Vugt die zonder in Westerbork te stoppen 

‘transportfähige’ Joden naar de kampen in het oosten vervoerden. De selectie van en de 

opname van de Joden was het werk van vooral Joden. Het meest pijnlijke in deze 

getuigenissen dat Joden er een overlevingsmoraal op na gingen houden waarbij Duits-

Joodse Funktionshäftlingen als de prominente kampleiding de selectie maakten van 

‘transportfähige’ Joden die ze door leden van de Joodse Ordedienst (OD) naar de 

treinen lieten brengen. Dat leidde zelfs tot de perversiteit dat Joodse kopstukken bij de 

transporten in gelijke pas met de Kampcommandant langs de trein liepen en dat Joodse 

musici en cabaretiers op de dinsdagavond na het vertrek van de trein uit Westerbork een 

revue in aanwezigheid van kommandant Gemmeker (die op het idee was gekomen), 

opvoerden. 

Het dienst doen in de Ordedienst (OD) was een middel om zich aan transport te 

onttrekken. Maar wat betekende dat dienst doen eigenlijk, vroeg Nora Keizer zich af: 

‘Ik hielp ze in de trein te gaan zitten, misschien duwde ik een beetje. Laat ze maar 

opschieten. Waren ze maar weg.’ Volgens Shmuel Hacohen was het machteloosheid: 

‘Wat moest hij zeggen tegen deze mensen: “Goeie reis?” “Een makkelijk lijden” “Kort 

lijden” Ik zei niks’. En er waren ook leden van de OD die zich met hun groene 

uniformen en hoge kaplaarzen gedroegen als de Grüne Polizei.  

 

Eva Moraal heeft als geen ander de vinger op de wonde plek gelegd van de 

overlevingsmoraal die er uit bestond om anderen de transporten in te sturen om het 

eigen hachje maar te kunnen redden. ‘Dit malafide systeem van tijdelijke vrijstellingen, 

van vriendjespolitiek en van goede baantjes stond haaks op wat je had geleerd over wat 

goed was en fout’. Daardoor maakten de slachtoffers van de Holocaust zich tot 

medeplichtigen. Van de andere kant herkent ze in de egodocumenten ook de wens naar 

een terugkeer van die oude moraal als antwoord op die overlevingsmoraal: 

‘Maar in Westerbork werd niet alleen de morele orde op zijn kop gezet. Op het slechts 

vijfhonderd bij vijfhonderd meter grote kampterrein leken slachtoffers soms daders, 

moesten mannen en vrouwen taken op zich nemen die traditioneel aan de ander waren 
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voorbehouden en werden kinderen geconfronteerd met zaken die nog lang niet voor hun 

ogen of oren waren bestemd. De brieven, dagboeken en memoires roepen de vraag op 

wat het kamp deed met hen als mens; er schemert in door – en er spreekt soms expliciet 

uit – hoe men continu zocht naar de eigenlijke menselijke identiteit en waardigheid, hoe 

men probeerde hieraan vast te houden, of deze opnieuw uit te vinden’. (p.m.) 


