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De liefde
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Ina

Eigenlijk konden ze het helemaal niet zo goed met elkaar vin-

den, de drie zussen. Daarvoor verschilden ze te veel. Ina, de oud-

ste, droomde het liefst weg in boeken en las alle Nederlandse en 

Franse schrijvers die ertoe deden. Greta zocht de lichte kant van 

het leven, maar achter haar frivoliteit school een onzeker meisje 

dat zich op de kop liet zitten door Els, de jongste, die altijd zei 

wat ze dacht, wat haar zelden in dank werd afgenomen. Ze gin-

gen al vroeg hun eigen weg. Ina was de eerste die het ouderlijk 

huis zou verlaten. Het was 1 mei 1927 toen ze zich officieel ver-

loofde met Nout van Dam.

 De verloving was voor jeugdvriend Hugo aanleiding om 

weemoedig terug te denken aan zijn ‘kleine vriendinnetje’ dat 

met hem ‘duelleerde met helmpluimen in de duinen van Eg-

mond’. Hugo van Straaten, die op dat moment op Java woon-

de, vroeg zich in zijn brief aan Ina af wat er toch in Holland aan 

de hand was nu zoveel van zijn vrienden en vriendinnen ‘ver-

loven en trouwen alsof de deurwaarder er achterheen zit met 

een dwangbevel’. Hij betreurde het verlies van weer een vrije 

vrouw die met deze stap een politieke carrière – kennelijk had 

Ina belangstelling voor politiek – aan zich voorbij liet gaan. 

Overigens vond hij ‘een meisje in bruidsjapon aardiger’ om te 

zien dan een politica en hij was ervan overtuigd ‘dat het slacht-

offer zelf zich ook meer “senang” voelde in een eigen huishou-
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ding, dan in de “huishouding van den Staat”’.

 In ieder geval zat Ina te stralen tussen de geurende vazen en 

manden met bloemen toen ze, in afwachting van de eerste gas-

ten voor de receptie om drie uur, al om halfdrie op de canapé 

was neergestreken. Af en toe wierp ze een trotse blik op haar 

verlovingsring. Greta en Els konden het haast niet geloven dat 

hun oudste zus straks ‘mevrouw’ zou zijn. Ook al was ze eenen-

twintig jaar, met haar tere figuurtje en haar jongenskapsel zag 

Ina eruit als een meisje van zestien.

 Op Johannes Verhulststraat 79 was het die eerste meidag 

een komen en gaan van gasten. De cadeaus die ze meebrachten 

werden door Ina keurig genoteerd in het verlovingsboekje dat 

ze voor de gelegenheid maakte. Bonbonschoteltjes, servetten-

vaasjes, een roomstelletje, een zilveren theezeef, het is slechts 

een kleine greep uit een lange lijst geschenken. Er kwamen 

die middag dan ook minstens tachtig mensen langs, het me-

rendeel ooms en tantes, neven en nichten, en een aantal vrien-

den, onder wie de ouders van Hugo. Rond halfvijf bereikte de 

drukte een hoogtepunt met de komst van degenen die naar de 

vriendschappelijke interland Nederland-België waren geweest 

in het stadion van de voetbalclub Blauw-Wit. Ze waren nog op-

gewonden van de wedstrijd, die het Nederlands elftal met 3-2 

had gewonnen. Om vijf uur was de receptie afgelopen en maak-

ten familie en intimi zich op voor het feestelijke diner, dat werd 

omlijst met liedjes en plagerige gedichten.

 Na het voorgerecht bracht Ina’s vader een heildronk uit op 

het jonge paar en zei er niet aan te twijfelen dat zijn ‘waarde 

dochter’ gelukkig zou worden aan de zijde van zijn ‘waarde 

schoonzoon’. Dit vertrouwen in een gelukkige toekomst voor 

Ina aan de zijde van Nout was er niet van meet af aan geweest. 

Het was voor Ina’s ouders bepaald een schok toen hun oudste 
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dochter vertelde dat ze verliefd was geworden op een jongen 

die was opgegroeid in een gezin waar de Joodse wetten en voor-

schriften strikt werden nageleefd. Zelf hadden Lion en Judith 

zich losgemaakt van het orthodoxe milieu waaruit ze afkom-

stig waren en zich een burgerlijke levensstijl aangemeten. Ze 

zagen het Jodendom meer als een cultuuruiting dan als een re-

ligieuze aangelegenheid. In het Joods Amsterdam van de jaren 

twintig van de twintigste eeuw was er veel veranderd sinds Lion 

er in 1865 het levenslicht zag.

 Het Amsterdam waar Lion Hendrix ter wereld kwam, is be-

schreven als een ‘merkwaardige waterstad’, bruisend van acti-

viteit, waarin de hoofdstraten de grachten waren, ‘bedekt met 

schepen en schuiten’. Een stad vol met wipbruggen ‘de eene op-

gehaald, de andere neergelaten, een derde in beweging’. Voor 

deze Italiaanse reiziger symboliseerden de bruggen begren-

zing en beweeglijkheid tegelijkertijd. Een strenge onderver-

deling tussen de verschillende bevolkingsgroepen en standen, 

waarvan de wegen elkaar kruisten op de grachten, de markten 

en de pleinen. Deze beschrijving gold zeker voor de Joden van 

Amsterdam. Zij kregen na hun emancipatie in 1796 weliswaar 

dezelfde burgerrechten als iedere andere inwoner van Neder-

land en konden zich vrij bewegen in het maatschappelijk leven, 

maar geografisch hadden ze hun eigen straten en wijken. De ar-

beiders en kleine sjacheraars rond het Waterlooplein en Uilen-

burg, de gegoede middenklasse op de nieuwe grachten zoals 

de Nieuwe Heerengracht, in de volksmond de Joden Heeren-

gracht, waar ook Lion als zoon van een welgestelde koopman 

een deel van zijn jeugd doorbracht.

 Wat voor de geografische grenzen gold, gold eveneens voor 

het maatschappelijke en sociale leven. Joden bleven oververte-

genwoordigd in de vrije beroepen en van sociale vermenging 
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was weinig sprake. Verjaardagen, bruiloften en partijen wer-

den binnen eigen kring gevierd. Toch voltrok zich onder de op-

pervlakte wel degelijk een verandering. Kinderen maakten zich 

los van hun ouders en dat betrof meer dan alleen het stichten 

van eigen, veelal kleinere gezinnen. Lion koos bewust voor een 

minder traditioneel-Joods gezinsleven. Hij liep inmiddels te-

gen de veertig toen hij in 1905 trouwde met de vijftien jaar jon-

gere Judith Cohen.

 Judith was de dochter van de boekhandelaar-uitgever Eze-

chiël Godert Cohen. Hij voerde samen met zijn echtgenote en 

volle nicht Esther Cohen, net als Lions ouders, een koosjere 

huishouding, ook al klaagden zijn kinderen over het koosjere 

brood, dat volgens hen niet te eten was. Esther zal de klachten 

van haar kinderen met een grap hebben afgedaan. Ze was een 

geestige en onconventionele vrouw. Zo zou ze in haar huwe-

lijksnacht het raam van de echtelijke slaapkamer hebben ge-

opend en haar pruik, die getrouwde vrouwen in vroom Joodse 

kringen plachten te dragen, naar buiten hebben gegooid met 

de woorden: ‘Ziezo, die draag ik nooit weer!’ Aan de vrijdag-

avondviering echter werd in huize Cohen veel zorg besteed. Ju-

dith was er wekelijks getuige van.

 De voorbereidingen van de sabbat begonnen al dagen van 

tevoren. In goed overleg werd bepaald wat er gegeten zou wor-

den. Bij kippensoep ging de loopjongen ‘naar de sjouget [ritu-

ele slager] om de kippen te laten slachten’ en als het zure run-

dertong met balletjes werd, dan ‘moest de slager voor een extra 

mooie zorgen’. Na zonsondergang zat Judith samen met het 

hele, omvangrijke gezin – ze had zes broers en een zuster – aan 

de mooi gedekte tafel, ‘de galles onder een geborduurd kleed-

je’. Na de maaltijd werd er gezongen en bij de thee werden 

‘olienootjes, amandelen, rozijnen, koekjes, vruchten en ande-
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re lekkernijen’ geserveerd. Met deze rituelen werd in het huis-

houden van Lion en Judith gebroken.

Lion was een man met een gemoedelijk karakter. Op foto’s, 

waarbij een sierlijke snor een lichte overbeet verhult, zijn het 

vooral zijn pretoogjes die opvallen. Hij hield van een goede 

grap. Judith, haar lange haren opgestoken in een wrong, was 

een intelligente vrouw die nog op haar zestigste aan een stu-

die Italiaans begon. Zowel Lion als Judith hield van kunst en 

ging graag naar de Schouwburg. Hun drie dochters ontbrak 

het in hun jeugd aan niets. De twee oudsten, Ina en Greta, wer-

den geboren in de deftige Van Eeghenstraat, en Els, de jong-

ste, in de niet minder deftige Den Texstraat. De zaken gingen 

goed voor Lion, die in 1911 onder de naam L. Hendrix & Co. 

zijn eigen handelskantoor oprichtte. Hulp in de huishouding 

was financieel geen probleem en een dienstmeisje maakte vast 

deel uit van het gezinsleven. De zomervakanties werden door-

gebracht in Zandvoort, bijvoorbeeld in hotel de l’Océan, dat 

werd aangeprezen als een eersterangs familiehotel. Het stond 

‘zéér gunstig’ bekend en had ‘ruime frissche kamers’ met een 

‘riant zee- en duinzicht’. Terwijl hun dochters, vergezeld van 

neven en nichten, zich vermaakten in de duinen, op het strand 

en in de zee, nestelden Lion en Judith zich in de hoge rieten 

strandstoelen, die hen moest beschermen tegen een al te fel-

le zon.

 Lion en Judith hechtten aan een gedegen opleiding en hun 

dochters zouden alle drie de hbs doorlopen. Sport werd gesti-

muleerd en met name Els was in haar jeugd een fanatieke ten-

nisser. Ina zocht het avontuur in de padvinderij, nog zeer on-

gewoon voor een meisje in die tijd. Maar in de winter van 1917 

kwam er een einde aan de financiële voorspoed. Toen verloor 
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Lion, net als zoveel andere Nederlanders, zijn kapitaal, dat hij 

had belegd in aandelen in de Russische spoorwegen. Na de 

bolsjewistische machtsovername in dat jaar bleken deze van de 

ene op de andere dag niets meer waard te zijn omdat de nieu-

we machthebbers alle rente- en aflossingsbetalingen staakten. 

Het dwong Lion tot een bescheidener bestaan. Hij werd agent 

in fournituren en trok met een koffertje met knopen, garen en 

ander naaigerei het land door.

 Schouwburgbezoek bleef een eerste levensbehoefte en naar 

verluidt bemachtigde Lion de dure kaartjes door zich te lenen 

als claqueur. Deze ingehuurde toejuichers moesten het succes 

van een productie stimuleren. De krappere beurs was wellicht 

ook de reden dat het gezin Hendrix in 1921 tijdelijk naar Zand-

voort verhuisde. Het nam zijn intrek op Zeestraat 41. Zandvoort 

was niet alleen geliefd bij Joodse stedelingen, maar had zelf ook 

een grote Joodse gemeenschap. De Zeestraat was een typisch 

Joodse straat, waar banketbakkerij Abraham Vedder zijn waar 

verkocht, Sophia Rodrigues-Blanes haar piano- en zanglessen 

gaf, de gebroeders Blitz hun delicatessenwinkel hadden, Salo-

mon Bohemen zijn foto’s maakte en Mozes Bronkhorst schoe-

nen repareerde. Nummer 41, waar begin 2016 een Kroatische 

restaurantketen is gevestigd en dat vervallen oogt met zijn lelij-

ke bruine kozijnen en deuren, was ooit een mooie villa van 278 

vierkante meter, op loopafstand van het station en het strand. 

De villa was rond 1900 gebouwd en waarschijnlijk eigendom 

van Lions twee jaar jongere broer Alex, commissionair in effec-

ten en een graag geziene figuur op de beurs. Het is aannemelijk 

dat hij zijn broer te hulp is geschoten door hem op de Zeestraat 

te laten wonen. Op deze manier kon Lion woonkosten uitspa-

ren. In 1925 keerde het gezin terug naar Amsterdam en betrok 

een bovenhuis in de Johannes Verhulststraat. Hier was het dat 
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Ina haar verlovingsreceptie hield. Waren Lion en Judith onaan-

genaam verrast door de keuze van Ina, voor de ouders van Nout 

gold dat nog meer.

De Van Dams waren van huis uit handelaren in tweedehands 

kleding en al enkele eeuwen gevestigd in Groningen. Tweede-

hands kleding was lucratieve handelswaar omdat het tot in de 

negentiende eeuw voor het gros van de bevolking financieel 

niet haalbaar was kleding op maat te kopen. Er kwam echter 

een alternatief: nieuwe kleding op voorraad gemaakt in stan-

daardmaten. Het bleek een gat in de markt en de firma Van 

Dam was de eerste die overschakelde op de confectie-in dustrie. 

In 1921 maakte Nouts vader Nathan zich los van het Groningse 

concern. Hij vestigde zich samen met de Amsterdamse make-

laarsdochter Anna de Lange, met wie hij in 1902 was getrouwd, 

in Amsterdam. Anna was toen 28 jaar, en Nathan, ook al niet 

meer de jongste, 34. Samen kregen ze twee kinderen, Nout in 

1903 en Celina Elisabeth (Lien) in 1905. Als oudste en enige 

zoon was Nout voorbestemd als opvolger in de zaak. Uitgere-

kend hij kwam thuis met een meisje dat door Anna op alle fron-

ten ongeschikt werd geacht.

 Misschien had Anna al een huwelijkskandidaat op het oog 

voor haar zoon en was ze een voorstander van een gearrangeerd 

huwelijk boven een huwelijk uit liefde. Dat was niet ongewoon 

in die tijd. ‘Onze grootmoeders en overgrootmoeders kwijn-

den niet weg van liefde wanneer hare ouders haar het een of an-

dere dwaze huwelijk verboden,’ schreef een deskundige op het 

gebied van de etiquette. Integendeel, zij wisten ‘beter en blij-

vender te beminnen dan wij’. Maar Nout koos voor de liefde en 

had zijn zinnen op Ina gezet, die was opgegroeid in een niet- 

religieus milieu en, aangestoken door de roerige jaren twintig, 
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haar opgestoken haren had vervangen door een bobkapsel en 

de charleston danste in een ‘flapper-jurk’.

 Niet alleen in haar opvoeding en uiterlijk week Ina af van 

alles wat Anna in een Joods meisje wist te waarderen. De op de 

foto’s stevig en streng ogende Anna, die wist wat ze wilde en 

gepokt en gemazeld was in het zakenleven, leek in niets op de 

frêle Ina, wier interesse lag bij de zachte krachten van het leven 

en zich het liefst verloor in boeken. Vooralsnog restte Anna ech-

ter weinig anders dan te berusten in de keuze van haar zoon. 

Tijdens het verlovingsdiner hadden de Van Dams het jonge stel 

nog wel gewaarschuwd voor de verraderlijkheid van een ver-

bintenis gebaseerd op liefde. In hun ogen was het besluit van 

Ina en Nout zich te verloven op te jonge leeftijd genomen om-

dat ze ‘als kinderen’ nog niet ‘tot oordeelen in staat’ waren. Zij 

waren onvoldoende doordrongen van het feit dat de realiteit 

vaak ‘ruw en hard’ was, en dus mocht worden betwijfeld of de 

‘liefde en genegenheid’ hiertegen bestand waren. Vooral Anna 

hoopte dat Nout tot inkeer zou komen en zou beseffen dat hij 

een ander type vrouw naast zich nodig had.

Op 9 augustus 1928 verscheen in de krant het bericht dat ‘onze 

lieve Man en Vader’ Nathan van Dam was overleden in de ou-

derdom van 60 jaar. Daaronder stonden de namen van Anna, 

de kinderen Lien en Nout, en de ‘Verloofde’. Wat was er aan de 

hand? Waarom werd Ina niet met naam genoemd? Had Anna 

dan toch kans gezien om een wig te drijven tussen Ina en Nout? 

Was de verloving in feite al verbroken, maar was ‘de verloofde’ 

nog opgevoerd om ongewenste vragen van de buitenwereld te 

voorkomen? Het blijft speculeren, maar zeker is dat het tussen 

Ina en Nout ‘uit’ is geweest. De rouwadvertentie geeft aanlei-

ding om te denken dat de breuk plaatsvond rond de dood van 
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Nathan. Het doet tevens vermoeden dat Nathan, omschreven 

als een zachtaardige en lieve man, zijn echtgenote tot zijn dood 

succesvol had kunnen weerhouden zich met het liefdesleven 

van haar zoon te bemoeien. En dat zij met zijn verscheiden haar 

kans rook om Nout te doen afzien van een in haar ogen onver-

standig huwelijk. Anna vond nog een extra reden om in te grij-

pen, want sneller dan verwacht moest Nout het bedrijf van zijn 

vader overnemen.

 Ina moet zich diep ellendig hebben gevoeld. Hoe kort was 

het nog maar geleden dat ze op die canapé had gezeten, haar 

verlovingsring trots om haar vinger draaiend. Ze besloot niet 

bij de pakken neer te gaan zitten. Haar kantoorbaan, waar ze 

toch al een hekel aan had, zegde ze op en ze schreef zich in voor 

de opleiding tot verpleegster. Als ze dan toch niet met de lief-

de van haar leven kon trouwen, had ze in ieder geval een leuke 

baan om in haar eigen onderhoud te voorzien. Naar een foto 

van Ina in verpleegstersuniform te oordelen, waarop ze vastbe-

raden en zelfverzekerd in de camera blikt, lijkt ze in haar ele-

ment te zijn geweest. Haar politieke engagement, dat ze vol-

gens jeugdvriend Hugo had, had ze ingeruild voor de zorg voor 

de medemens.

 Toen de foto in de winter van 1930-1931 werd genomen, 

werkte Ina in het Burgerziekenhuis aan de Linnaeusstraat in 

Amsterdam-Oost. Het ziekenhuis stond bekend als ultramo-

dern, was voorzien van hydraulische liften, elektriciteit, stro-

mend water en centrale verwarming en was chic genoeg om 

er in 1937 prins Bernhard op te nemen nadat deze in de buur-

gemeente Diemen met zijn Ford-cabriolet met hoge snelheid 

was ingereden op een zandauto, waarbij hij een zware hersen-

schudding, schedelbasisfractuur en een paar gebroken ribben 

opliep. Ina werkte er toen al lang niet meer, want zij trouw-
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de, de tegenstand van Anna ten spijt, in de zomer van 1931 met 

Nout. Het was Nouts zuster Lien die haar broer aanraadde zijn 

hart te volgen. Zelf zou Lien de burgerlijke staat van ‘juffrouw’ 

nooit ontstijgen, misschien omdat ze zich met haar vrij grote 

postuur en haar wat onhandige en onzekere manieren niet al te 

gemakkelijk op de huwelijksmarkt bewoog.

 Op haar huwelijksdag op 18 juni zag Ina er beeldschoon uit 

in een lange satijnen jurk, een bolero om haar schouders. Het 

lijfje, dat op de foto niet te zien is, zal naar alle waarschijnlijk-

heid een lage hals hebben gehad. Op haar hoofd droeg Ina een 

kapje van stof, dat linksonder iets uitstak in de vorm van een 

soort bloem en waarin rechts, voor de symmetrie, een toefje 

oranjebloesem was ingenaaid. Aan haar voeten had ze modi-

euze satijnen schoenen. Haar effen tulen sluier was lang en het 

bruidsboeket was samengesteld uit witte anjers. Een ervan stak 

in het knoopsgat van het jacquet van Nout. Met zijn hoge ge-

steven boord en hoge hoed in de hand zag hij er, net als Ina, tot 

in de puntjes verzorgd uit.

 Voor de huwelijksreis koos het jonge stel Parijs, de stad van 

de kunst, van de mode en van de liefde. Op een van de vele ter-

rassen zullen ze over hun toekomst hebben gepraat, de wijze 

waarop ze hun leven wilden inrichten, hun huishouden zou-

den runnen. Een tante van moederskant wees Ina erop dat er 

heel wat kwam kijken bij een huisvrouwenbestaan, dat in haar 

ogen overigens allesbehalve heilig was. Ze wenste Ina toe dat 

het ‘zoo druk in zaken wordt, dat er voor ’t huishouden geen 

tijd overblijft’. Die zaak betrof een handel in kleding waarbij 

Nout voor de bevoorrading van veel kleine, voornamelijk Jood-

se middenstanders zorgde, zoals de manufacturenwinkel De 

Kleine Winst in Den Haag en de Broekenspecialist in Deventer. 

Zakelijke transacties overlegde hij met Ina, die tevens de klan-
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ten te woord stond wanneer Nout op zakenreis was. Bijvoor-

beeld naar Manchester, waar hij fabrieken bezocht die hem te-

gen schappelijke prijzen zijn stoffen konden leveren. Per brief 

stuurde Nout duizend kussen op Ina haar ‘lieve toet’, wat erop 

wijst dat de liefde alleszins bestand was tegen het drukke za-

kenleven en de beslommeringen van alledag.

Greta

Het ingetogen karakter van Ina leek in niets op dat van haar drie 

jaar jongere zus Greta. Zij was lichtzinniger van aard en hecht-

te aan haar uiterlijk. Op de middelbare school droeg ze hoge, 

dichtgeregen zwarte laarsjes om mooie enkels te krijgen. Trots 

was ze op een paarse wollen jurk met een plooiend rokgedeelte 

van het exclusieve modehuis Hirsch, waar met de klanten uit-

sluitend Frans werd gesproken. Een ‘jong bruinverbrand veu-

len’, zo omschreef een vriendin van de middelbare school haar 

toen het gezin Hendrix net was teruggekeerd uit Zandvoort. 

Op de hbs droomde Greta niet alleen over een toekomst bij 

de operette, maar ook over de leraar geschiedenis, die de har-

ten van veel van zijn vrouwelijke leerlingen stal. Maar de jonge 

schone, met haar mooie ogen, werd de echtgenote van een uit-

vinder die zijn leven lang het liefst in een stoel zat, een schrijf-

blok op schoot en een potlood in zijn hand, nadenkend over 

uitvindingen die de wereld verder konden helpen.

 Net als Ina had Greta haar oog laten vallen op een jongen uit 

een behoudend Joods milieu. Of beter, deze jongen had zijn 

oog op haar laten vallen. Sacha Horowitz, die zijn toekomstige 

vrouw ontmoette op een feest van vrienden, was meteen weg 

van Greta, die hij ‘mooi en vlot’ vond. Omgekeerd gold dat niet. 
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Greta vond Sacha ‘harkerig’. Maar Sacha’s gebrek aan elegan-

tie werd ruimschoots gecompenseerd door zijn intelligentie. 

Op de Technische Universiteit van Delft was hij een briljan-

te student. In 1927 studeerde hij gelijktijdig af als werktuig-

bouwkundig en elektrotechnisch ingenieur. Ergens in de pe-

riode daarna ontmoette hij Greta. Na enige aarzeling zwichtte 

zij voor Sacha. Ze kreeg er nooit spijt van. Ze vond hem, zo be-

kende ze later aan een van haar dochters, ‘een geweldige man’, 

geweldiger dan ze had kunnen bedenken.

 Met de komst van Sacha werd er een Russische tak aan de 

Hendrix-stamboom toegevoegd. Zowel Sacha’s vader als zijn 

moeder was in het laatste kwart van de negentiende eeuw ge-

vlucht voor het antisemitische bewind van de tsaar. Sacha 

praatte graag over zijn familie, met zijn dochter Stella bijvoor-

beeld. Op de lange wandelingen die ze samen maakten, zal hij 

haar vast hebben verteld over zijn vader, die zich na zijn vlucht 

als diamantair in Antwerpen vestigde, waar hij Sacha’s moeder 

ontmoette. Dat het gezin met inmiddels drie kinderen, Sacha 

was toen tien jaar, met het uitbreken van de Eerste Wereldoor-

log andermaal hun koffers moest pakken en naar Amsterdam 

verhuisde. En dat het voor zijn vader, die opgroeide in Paritsh, 

idyllisch gelegen aan de Berezina, een hele overgang moet zijn 

geweest om de rivier van zijn jeugd te verruilen voor de Schelde 

en daarna voor de Amsterdamse grachten.

 Wellicht hebben Sacha en Stella samen gelachen om Sacha’s 

moeder met haar Russische accent, dat ze nooit kwijtraakte, en 

het grappig soort Russisch-Jiddisch Nederlands dat ze sprak – 

mét Franse tongval, want de Horowitzen spraken thuis Frans. 

Sacha zal wellicht ook hebben verteld over zijn beide oudere 

zussen, die zijn studie betaalden nadat zijn vader financieel aan 

de grond kwam te zitten door het bedrog van een zakenpart-
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ner. En over zijn eerste grote uitvinding: een elektrisch scheer-

apparaat. Sacha had het apparaat bij directeur Frits Philips op 

het bureau gelegd, die daarop onmiddellijk zijn chauffeur naar 

huis stuurde om kwast en zeep te halen, vervolgens de ene helft 

van zijn gezicht nat en de andere droog schoor en Sacha diezelf-

de middag liet weten dat de Philishave in productie ging. Dat 

was in 1939. Zeven jaar eerder had hij zijn jawoord aan Greta ge-

geven.

 Greta en Sacha trouwden in Amsterdam. Nout was een van 

de getuigen. Na hun huwelijk vestigde het jonge paar zich in 

Eindhoven, waar Sacha bij de onderzoeksafdeling van de ra-

diofabriek van Philips werkte. Toen hadden ze ook hun eer-

ste ruzie achter de rug. Onvergeeflijk had Greta het gevonden 

dat Sacha verzuimde een fooi te geven aan een taxichauffeur. 

Ze bleef naar verluidt drie dagen woedend. Voor Greta was het 

geven van fooien een vereiste in de omgang met de buitenwe-

reld. Het gold niet alleen taxichauffeurs, maar ook de groen-

te- en de tuinman. Problemen los je op met een fooi, was haar 

credo. Het is exemplarisch voor haar onwrikbare meningen 

wanneer het om praktische zaken ging. Want Greta was een 

praktische vrouw. Anders dan de cerebraal ingestelde Sacha, die 

urenlang kon filosoferen over het leven, vond Greta discussië-

ren onnodig. Ook al achtte ze Sacha’s opvattingen belangwek-

kend, zelf luisterde ze er nauwelijks naar. Voor Greta was iets 

algauw hoogdravend. Kunst vond ze pretentieus en van litera-

tuur moest ze evenmin iets hebben. Een uitzondering maak-

te ze voor Emile Zola’s L’Inondation, Pearl Bucks The Good Earth 
en Hans Fallada’s Kleiner Mann, was nun? In alle drie de boeken 

wordt het (kleine) geluk van gewone mensen bedreigd van bui-

tenaf en de kwetsbaarheid van de mens gethematiseerd. Onder 

het ogenschijnlijk oppervlakkige meisje dat het liefst dansend 
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door het leven ging, schuilde kennelijk iemand die besefte dat 

de mens nietig was, en geluk broos.

 Met het huwelijk van Greta en Sacha was de tweede doch-

ter van Lion en Judith uitgevlogen. Alleen Els woonde toen nog 

thuis. De zussen zagen elkaar op verjaardagen en feesten, maar 

verder leefden ze hun eigen leven. Wel waren er de wandelva-

kanties, waar leden van de familie met een voorliefde voor be-

sneeuwde bergtoppen aan deelnamen. Ze vonden plaats in een 

wisselend gezelschap en naar wisselende bestemmingen. Zo 

stapte Els in 1937 voortvarend met wandelstok over een rotsach-

tig landschap, terwijl haar zwager Sacha met een zwaarbepakte 

rugzak het gebied in ogenschouw nam. Er werden bramen ge-

plukt en er werd idyllisch in het net gemaaide gras geluncht. In 

de zomers bleef er Zandvoort, waar de zussen bruinden op het 

strand.

 De vakantiefoto’s tonen plezier en saamhorigheid, maar in 

werkelijkheid waren de familieverhoudingen niet zo harmo-

nisch. Greta vond Els een ‘galspuwster’ en had haar hele leven 

last van de pesterijen van Els, die haar in haar pubertijd bus-

ta-bil-buik noemde, verwijzend naar de omvang van haar bor-

sten, billen en buik. Het zou voor Greta, die zo gesteld was op 

haar uiterlijk, aanleiding zijn om zichzelf een levenslang hon-

gerregime op te leggen. Andersom had Els moeite met het ka-

rakter van Greta.

Els

Els nam van de drie zussen het leven het meest serieus, ze was 

zelfs tegen het zwaarmoedige aan. Terwijl Ina zich met een 

mooi boek in een andere wereld droomde en Greta zich bekom-
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merde om uiterlijkheden, onderwierp Els zichzelf en haar om-

geving aan een voortdurend onderzoek. Volwassenen geloofde 

ze op hun woord en het kwam voor haar als een openbaring dat 

zij ook kinderachtig konden doen. Problemen werden gewo-

gen en van alle kanten bekeken, er werd nooit lacherig over ge-

daan. Ze verdienden een adequate aanpak, vond Els. Humor en 

zelfspot waren niet haar sterkste punten. Zo koesterde ze een 

blijvende wrok tegen oom Martijn, een vrijgezelle broer van 

haar moeder. Als klein meisje fantaseerde Els met hem dat ze 

later zouden trouwen. Hierop vooruitlopend had ze oom Mar-

tijn voorgesteld om samen het bontmanteltje te kopen dat ze 

had gezien in de etalage van modehuis Hirsch. Ongeduldig, 

met haar jasje al aan, kon ze haar teleurstelling nauwelijks ver-

kroppen toen het allemaal een grap bleek te zijn.

 Jaloezie was Els niet vreemd en toen ze ouder werd, en oom 

Martijn van tijd tot tijd Ina mee uitnam, werd haar wrok tegen 

hem andermaal gevoed. Het resulteerde in een opstel waarin 

stellig Martijn is te herkennen. Onder de titel ‘Karakterschets’ 

beschreef Els, ze zal toen vijftien of zestien jaar zijn geweest, 

een man die geen tegenspraak duldde en theorieën had die 

vaak kant noch wal raakten. Een man die zich slecht ‘soigneer-

de’, pakken droeg die ‘zakkerig’ om zijn vel zaten. Hoewel hij 

niet slecht was, en zelfs ‘goed op zijn manier’, was hij te veel 

van zichzelf vervuld, zozeer zelfs dat hij anderen niet opmerk-

te. Het was, zo eindigde Els wijsneuzerig, ‘de schildering van 

een niet al te jonge vrijgezel, die wel zal veranderen als hij ooit 

de vrouw zal kunnen vinden, die hij zijner waardig acht’.

 Droomde Greta van een carrière bij de operette, Els wilde aan 

het toneel. Wanneer ze naar een voorstelling was geweest, speel-

de ze wekenlang de verschillende rollen na die ze had gezien. 

Maar haar moeder vond het vak van actrice veel te gevaarlijk. 
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Ze nam wel contact op met Jan Musch, destijds een geroemd 

acteur, om te kijken of hij Els kon opleiden in de declamatie-

kunst. Samen met Greta ging Els naar hem toe. Musch ontdek-

te niet het talent dat de zussen voor zichzelf hadden gehoopt, 

en een carrière op de planken stierf een stille dood. Els verruil-

de haar artistieke ambities voor een opleiding tot bibliotheca-

resse. Ze vond in 1935 werk bij de kinderleeszaal van de Maat-

schappij tot Nut van het Algemeen, die onder leiding stond van 

de excentrieke Louise Boerlage.

 Boerlage verzamelde een opmerkelijk gezelschap van eigen-

zinnige vrouwen om zich heen, onder wie Annie M.G. Schmidt, 

Margreet Taselaar en Annie Moerkercken van der Meulen. Met 

alle drie raakte Els bevriend. Als eerste van deze vriendinnen, 

een groepje dat nu niet direct vooropliep in de liefde en van wie 

Annie M.G. en Margreet op late respectievelijk zeer late leef-

tijd trouwden en Annie Moerkercken helemaal niet trouwde, 

kreeg Els een serieuze relatie.

Het was geen liefde op het eerste gezicht, althans niet voor Els, 

toen ze Dick in augustus 1935 leerde kennen op een zeiltocht 

met een gezamenlijke vriend. Dick vond een geduchte con-

current in de Chinese schilder Han Sau Kan, die voor een jaar 

in Nederland was neergestreken. Zijn werk, geëxposeerd in de 

Kunstzaal Vecht in Amsterdam, werd in een recensie omschre-

ven als ‘helderkleurig, gemakkelijk, vlot en breed’, maar zou 

weinig ‘persoonlijk accent’ vertonen. Zijn portrettekeningen 

‘waarop hij zichzelf lachend voorstelde’, waren ‘stellig niet on-

verdienstelijk’. Els, die Kan op een bepaald moment heeft ont-

moet, was bekoord door de charmant ogende Chinees, en dat 

was wederzijds. Samen maakten ze uitstapjes en schoten foto’s 

van elkaar, Han elegant poserend met zijn handen nonchalant 
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in de zakken van zijn modieuze broek. Dick moest van goe-

den huize komen om deze rivaal te verslaan en zon op een ei-

gen charmeoffensief. Een grote bos rozen die hij in haar fietstas 

stopte, zou Els hebben doen zwichten. De romanticus die zijn 

leven lang bekend zou staan als een van de aimabelste mannen 

die er op aarde rondliepen, had het dan toch gewonnen van de 

exotische kunstschilder.

 Dick was de zoon van Gerrit van Dien en Rebecca da Silva. 

Hij werd geboren in Paramaribo, waar zijn vader hoofdadmi-

nistrateur was bij de Balata-rubbermaatschappij. In verband 

met de opleiding van hun twee kinderen, Dick en zijn jongere 

zusje Elsa, verhuisde het gezin in 1923 naar Amsterdam. Ze gin-

gen wonen in een statig pand op de Koninginneweg in Oud-

Zuid. Dick had een prettige jeugd in een geassimileerd Joods 

gezin, waar ook op zaterdag gewoon werd gewerkt. Na de mid-

delbare school deed Dick een opleiding accountancy en werk-

te op het kantoor van Van Dien, Van Uden & Co., waar zijn va-

der samen met zijn broer de scepter zwaaide. Het kantoor kreeg 

enige plaatselijke bekendheid door zijn ‘voetballende accoun-

tants’ die een eigen voetbalvereniging onder de naam Van-

dienac hadden. Of ze net zo goed met de bal konden omgaan 

als met cijfers, valt te bezien. In een vriendschappelijke wed-

strijd tegen het elftal Blauwhoeden-Vriesseveem verloren ze 

met maar liefst vijf doelpunten tegen en geen enkel doelpunt 

voor. De kantoorklerken bleken niet opgewassen tegen de ha-

venarbeiders van de Oostelijke Handelskade.

 Na vijf jaar kwam er een einde aan Dicks werkzaamheden op 

het kantoor van zijn vader. Hij kreeg ontslag vanwege een fa-

miliekwestie. De broers hadden ruzie gekregen en Dicks vader 

begon een kantoor aan huis. Hier was geen plaats voor Dick. 

Voor hem volgde een periode met diverse werkgevers eerst bin-
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nen, maar algauw vooral buiten Amsterdam. In 1939 trad hij in 

dienst bij de overheid en werd aangesteld als assistent-accoun-

tant in Veendam bij de Nederlandsche Aardappelmeelcentrale, 

die ressorteerde onder het ministerie van Economische Zaken. 

Omdat Els en Dick elkaar in hun verkeringstijd slechts om de 

veertien dagen zagen, ontstond er een omvangrijke briefwisse-

ling. Hierin deed vooral de relatie tussen Els en haar aanstaande 

schoonouders veel inkt vloeien.

 Een valse start dreigde al na een paar maanden toen Dick 

het tijd vond dat hun beider ouders met elkaar kennismaak-

ten. Zijn moeder had gedacht dat de ouders van het meisje op 

bezoek moesten bij de ouders van de jongen, maar, zo schreef 

Dick aan Els, dit was tot zijn grote ergernis eigenlijk op niets 

gebaseerd. ‘Mama wist het niet, ze dacht het alleen maar en haar 

eenige excuus is, dat ze het eigenlijk heel onbelangrijk vindt, 

wie het eerst is.’ Dicks moeder zou ervoor zorgen dat ‘zij en 

Papa doen wat “moet” [=behoort] en blijft het gelukkig bij de 

schrik, dat bij het eerste contact van onze ouders de mijne zich 

“onbehoorlijk” zouden gedragen’. Dick vroeg Els het zijn ou-

ders vooral niet kwalijk te nemen, want het was ‘uitsluitend 

een slordigheid en anders niets’. Misschien dat ze dit bij gele-

genheid ook aan haar moeder wilde zeggen. Met de opmerking 

‘Ziezoo, nu is het onderwerp “lastige ouders” afgehandeld’ was 

voor Dick het probleem van de baan. Voor dat moment althans.

Rebecca van Dien was een typische Jiddische mama die haar 

zoon omringde met moederlijke zorg. In de weekenden die 

Dick thuis was, bakte ze pruimentaart omdat er ‘toch wat lek-

kers’ moest zijn, tevens zorgde ze dat zijn garderobe op orde 

bleef. Zo had ze toen Els en Dick al ruim drie jaar verkering 

hadden, ‘6 onderbroekjes en 6 p. sokken’ voor Dick gekocht – 
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borstrokken had ze niet kunnen krijgen. Dergelijke bemoeie-

nissen waarin ze haar zoon behandelde of hij net de luiers was 

ontgroeid (‘onderbroekjes’) bezorgden Els veel ergernis. Die er-

gernissen golden ook Dicks dominante vader, die zijn niet al te 

ambitieuze zoon, die gedurende het grootste deel van zijn tijd 

zat te zwoegen op boekhoudexamens, voortdurend aanspoor-

de werk te maken van zijn carrière. Dicks ouders waren veel te 

bezitterig, meende Els.

 Wanneer Dick een weekend thuiskwam, togen Gerrit en Re-

becca samen naar het station om hun zoon af te halen. Dat be-

tekende dat er geen gelegenheid was voor Els om even alleen 

met Dick te zijn. Els, altijd bereid om de handschoen op te pak-

ken wanneer er naar haar idee iets te bevechten viel, besloot de 

kwestie aan de kaak te stellen. Ze was naar Dicks ouders gegaan. 

Er volgde een pittig gesprek, dat ze, naar de vorm te oordelen, 

bijna letterlijk aan Dick beschreef. Els was (‘ik’ in de brief) te-

leurgesteld om ‘U allen aan de trein te zien. Als we getrouwd 

geweest waren (en dat had best gekund) had het doodgewoon 

geweest dat ik Dick eerst even alleen had en nu pas tegen ne-

gen uur!’ Maar Gerrit en Rebecca toonden weinig begrip voor 

Els’ standpunt, sterker nog, ze vonden haar houding ‘zeer ver-

keerd’. Dicks moeder vond Els ‘allerminst flink, eerder klein’.

 Ondanks de forse kritiek bleef Els ‘rustig’ en ze gaf toe dat 

ze ‘leelijke fouten’ had. Over het aan-de-trein-staan waren ze 

het niet eens geworden. Els hield vol dat ze het afschuwelijk 

vond ‘je die eerste momenten niet even alleen te zien’. De Van 

Diens waren net zo onverzettelijk en vonden dat Els ‘onze jon-

gen niet van ons [moest] afhalen’. Het was al met al een ‘ellendig 

gesprek’ geweest en Els had ‘geen warmte’ gevoeld. ‘Het is niet 

je moeder; die mag ik werkelijk graag, maar voor je vader kan ik 

niets voelen, als een objectieve beschouwing, die in z’n nadeel 
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uitvalt.’ Ook al wist ze dat alle mannen van een bepaalde leef-

tijd egoïstisch, egocentrisch, zelfbewust en onbuigzaam waren 

en ze Dicks vader dus eigenlijk niets kwalijk kon nemen, toch 

kon ze weinig sympathie voor hem opbrengen. Ze bleef ervan 

overtuigd dat Dicks ouders een stapje terug moesten doen. 

‘Ouders moeten wijken!!’ concludeerde ze. Verder verzuchtte 

ze dat ze zou willen dat Dick ‘meer man was’. Ze verlangde naar 

een goed gesprek, ‘maar je doceert en luistert niet’, schreef ze 

spijtig.

 Dicks ouders bleven onderwerp van discussie en Els bleek in 

staat om de altijd gemoedelijke Dick tot het uiterste te tergen. 

Het was inmiddels oktober 1939 toen ze opnieuw haar beklag 

deed. ‘De kern van de narigheid is de lange verlovingstijd. Wij 

zijn er aan toe om samen te leven, samen te wonen, samen ons 

leven te leiden, zonder inmenging van anderen (ik bedoel nu 

meer speciaal ouders),’ schreef Els. Dat Dick met die bemoei-

enis geen problemen had en zich koesterde in de ouderlijke 

zorg, vond Els ‘onnatuurlijk’ en terwijl ze dit schreef, kwamen 

‘eindelijk de lang opgekropte tranen, niet van woede, maar van 

verdriet’. Els verweet Dick dat hij nog altijd verlangde naar het 

huiselijk leven van vroeger en ze kon het niet verdragen dat hij 

zo volkomen tevreden was. ‘Je bent toch een man en geen jon-

gen meer.’ Verongelijkt concludeerde Els dat zij kennelijk niet 

in staat was om Dick te geven wat hij nodig had, dat ze hem niet 

voor ‘100 % vervulde’. Het maakte haar onzeker en somber. Dat 

ze in de ogen van Dick egoïstisch en jaloers was, wees ze van de 

hand. Ze beklemtoonde andermaal dat ouders hun volwassen 

kinderen moesten loslaten. Els schreef wat ze op haar hart had, 

op het gevaar af dat Dick haar een ‘doordrijfster’ vond. Opkrop-

pen lag eenvoudigweg niet in haar aard.

 Dicks brieven kenmerken zich over het algemeen vol begrip 
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en liefde voor Els, maar nu schreef hij uiterst afgemeten terug. 

Puntsgewijs ging hij in op haar klachten. Een huwelijk zoals 

Els had voorgesteld, leek Dick in de situatie waarin ze zich op 

dat moment bevonden geen goed idee – ‘wil je werkelijk leven 

van ± 95,- (125,- voor studie en reizen) per maand?’ Over het feit 

dat hij zijn familie te veel aandacht zou geven, was Dick rond-

uit gepikeerd. ‘Of is het de bedoeling dat ik er eet en slaap en me 

verder niets van ze aantrek? Mijn opvatting is, dat ik, wanneer 

ik met ze samenleef, ik ze ook een passende behandeling moet 

geven en ook graag wil geven.’ Hetzelfde gold voor zijn veron-

derstelde verlangen naar vroeger. ‘Je schrijft dat ik naar het hui-

selijk leven van vroeger verlang. Je hebt niet één reden, om dat 

te zeggen.’ Dat hij geen huwelijk wilde omdat hij het thuis pri-

ma naar zijn zin had, vond Dick een ‘dood-ordinaire insinu-

atie’. Dat zijn ouders hem zouden vasthouden, daarvan was 

geen sprake. ‘In welk opzicht houden mijn ouders me dan toch 

vast?’ vroeg hij zich af. ‘Omdat ze aan den trein koomen? Toe 

nou! Ben jij dan niet mijn eenige 100 % vertrouwde?’ Overigens 

eindigde de brief weer in Dicks bekende stijl. Dat hij zoveel van 

Els hield, dat ze zich niet moest laten meeslepen door minder-

waardigheidsgevoelens, en dat hij niet boos op haar kon wor-

den, ook al was ze heftig en onbeheerst. Voor Dick bleef Els zijn 

grote liefde.

 Ondanks al haar kritiek wilde ook Els haar leven met Dick 

delen. Eind jaren dertig waren beide moeders, Judith en Rebec-

ca, enthousiast aan de slag gegaan met het aanschaffen van een 

uitzet. Els was mee geweest naar de firma Marcus Polak om een 

en ander in ogenschouw te nemen, schreef ze Dick. Veel te zien 

was er niet aan de handdoeken, de lakens, de slopen en het ta-

fellinnen, vond ze, maar ‘alles is nu gekocht, tenminste van het 

huishoudgoed’. Els zou zich nooit bijster interesseren voor het 
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huishouden en geloofde ‘dat het best in orde is, nu beide moe-

ders zich er hebben voorgespannen’. Van een groots opgezette, 

feestelijke bruiloft met familie en vrienden, iets waar Els vast 

naar heeft uitgekeken, zou echter niets terechtkomen.



De familie Cohen in de tuin van Herengracht 326 omstreeks 1908. Staan-

de v.l.n.r. Godert Cohen met Alice, Martin Cohen, Jacques E. Cohen, 

Maurits Cohen, Margaretha Cohen, David Cohen, Alex Cohen en Lion 

Hendrix. Zittend v.l.n.r. Esther Abraham Cohen-Cohen, Ezechiël Godert 

Cohen met Frits Cohen, Ella Cohen-Leeuwensteen, Fietje Cohen-Beer 

met Box en Ernst Cohen, en Judith Hendrix-Cohen met Ina Hendrix.

Judith Cohen (1879-1945) 

omstreeks 1905.

Lion Hendrix (1865-1936) 

omstreeks 1905.



Nout en Lien van Dam omstreeks 

1910 (boven) en in 1920.



Ina Hendrix (zittend tweede van links) in 1918 in de zesde klas van de 

lagere school. 

Greta Hendrix op 

veertienjarige leeftijd 

in een jurk van 

modehuis Hirsch.



Greta (1908-1985) in 1932.

Ina (1905-1943) in 1926. Els (1911-1995) omstreeks 1939.



Lion en Judith aan de koffietafel met oom Martijn Cohen (naast Judith) 

en oom Simon Hendrix (helemaal links) in het strandbad De IJzeren Man 

bij Vught in de zomer van 1933.

De familie Van Dam in de zomer van 1926. V.l.n.r. Ina, Nout en Lien zit-

tend in het zand met daarachter Anna en Nathan van Dam in strandstoel. 



Ina in dienst van het Burgerziekenhuis 

in Amsterdam in 1931.

Els in de openbare bibliotheek in de 

Molukkenstraat in 1932.



Trouwfoto Ina en Nout in 1931.



Ina in 1938 met de twee weken oude Anneke in haar armen.

Nout met Hans in 1936.



Han Sau Kan poserend in 1935.



Gezamenlijke wandelvakantie in de zomer van 1937. Linksboven plukken 

Sacha (voorgrond) en Dick bramen.



Els en Dick met vrienden en familie in 1939 op een tocht 

naar de Gamchigletsjer in Zwitserland.



Els en Dick in Callantsoog in 1938.



Greta en Sacha met hun kinderen Leo en Maja op het strand in 1939.

Greta en Sacha verloofd, mei 1932.



Ina en Nout met Hans en Eric op het strand.



V.l.n.r. Greta, Alice Cohen en Ina.

Ina (liggend) en Greta en Els respectievelijk rechts en links van het meisje 

met de witte hoed.



Anneke als kleuter.

Ina met haar drie kinderen. V.l.n.r. Eric, Anneke en Hans.



Oud-en-nieuwvieringen bij de familie Van Dien in de periode 1937-1939. 

Els en Dick (links) en Ina en Nout (rechts) poserend op de bank. Op de 

onderste foto zit de hele familie aan een rijk gedekte tafel. In het mid-

den Gerrit van Dien met aan zijn rechterzijde Judith Cohen en rechts-

voor (zittend) Rebecca van Dien.





ii 
 

De oorlog
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1939

‘Wit als melk ligt de nevel over de aarde op dezen September-

morgen. Bleek is het maanlicht in welks schijn lange colonnes 

de grens passeeren.’ Dat schreef een verslaggever ter plaatse over 

de inval van het Duitse leger in Polen. Hij kwam in een dorp dat 

was veroverd, en betrad een verlaten woning waar hij in de keu-

ken de potten en pannen aantrof ‘zooals de huisvrouw ze ge-

bruikt heeft’. Alles in de woning wees op een overhaaste vlucht. 

Intussen trokken de Duitse troepen Polen binnen. In hun kiel-

zog volgden ‘ordonnansen, dampende veldkeukens, munitie-

treinen en hospitaalsoldaten. Het volledige apparaat der Duit-

sche weermacht rolt.’

 De inval in Polen leidde tot een schok in Nederland. Kort 

ervoor had de Nederlandse overheid besloten over te gaan tot 

algemene mobilisatie omdat er niet langer kon worden ge-

wacht met deze voorzorgsmaatregel. De mobilisatie stond op 

gespannen voet met de Nederlandse opstelling in de interna-

tionale politiek, waarin, net als in de Eerste Wereldoorlog, de 

neutraliteit werd beklemtoond. De bevolking werd dan ook 

volgens deze beleidslijn gerustgesteld. Van acuut gevaar was 

geen sprake, aldus de toenmalige minister-president in een ra-

diorede van 1939. Er was geen reden tot paniek. De zorgen wa-

ren waarlijk groot genoeg ‘om zich er niet nog denkbeeldige 

bij te schoppen’. De toespraak was voor de redactie van het Leeu‑
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warder Nieuwsblad aanleiding om op te merken dat het, gezien de 

situatie, dan ook van weinig vaderlandslievend gedrag getuig-

de dat ‘vooral de beter gesitueerde joden’ die hun zenuwen niet 

de baas waren ‘bij tientallen op de vlucht sloegen’. Het was een 

helder staaltje van antisemitisch commentaar, waarin het an-

ti-Joodse stereotype van de ‘rijke Jood’ werd gecombineerd met 

de Jood zonder ruggengraat, die (als gevolg daarvan) laf was.

 Antisemitisme was de Nederlandse samenleving niet vreemd 

en na de machtsovername van Hitler in 1933 en de daaropvol-

gende toestroom van Joodse vluchtelingen werden antisemi-

tische gevoelens onder de bevolking verder aangewakkerd. 

Tegen de achtergrond van de economische crisis van de jaren 

dertig en de grote werkloosheid die hiervan het gevolg was, had 

de nationaalsocialistische pers verdringing op de arbeidsmarkt 

tot haar voornaamste thema gemaakt. Door het opnemen van 

grote groepen vluchtelingen was er sprake van ‘bestaansroof ’, 

waardoor vele duizenden Nederlanders ‘naar den steun zijn ge-

jaagd, omdat er eenvoudig geen werk meer voor hen was’. De 

verwaarlozing van het eigen volk was ‘het zwaarste vergrijp der 

democratie’, scandeerden de aanhangers van een op nationa-

le leest geschoeide politiek. Medelijden met Joodse vluchtelin-

gen was misplaatst ‘zoolang er nog één Nederlander gedoemd 

is, werkloos te blijven’.

 Het groeiende antisemitisme baarde de Nederlandse over-

heid zorgen en in 1938 viel het besluit dat de oostgrens werd ge-

sloten. De regering vond dat Nederland ruimschoots aan haar 

verplichtingen had voldaan met het opnemen van zo’n 25.000 

Joodse vluchtelingen sinds 1933, onder wie 13.000 ‘vol-Joden’ – 

kennelijk was de terminologie van de Neurenberger rassenwet-

ten van 1935 ook in kabinetskringen gemeengoed geworden. 

Slechts in ‘uiterste noodgevallen’ werden er nog vluchtelingen 
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binnengelaten, want van toelating van nog meer vluchtelingen 

zouden ‘onze eigen Nederlandsche Joden op den duur de na-

deelige gevolgen’ ondervinden, aldus het regeringsstandpunt. 

Anders dan de nationaalsocialisten meende de regering dat niet 

de Nederlandse bevolking de dupe werd van een ruimhartig 

vluchtelingenbeleid, maar de Nederlandse Joden. Een subtiele 

accentverschuiving, maar wel een signaal dat het ‘Joodse vraag-

stuk’ geïmporteerd was binnen de Nederlandse landsgrenzen.

 In hoeverre de zorgen van de nationale overheid door de zus-

sen werden gedeeld, is niet met zekerheid te zeggen, maar aan-

nemelijk is dat ze de artikelen in het Nieuw Israëlietisch Weekblad 

hebben gelezen, een weekblad dat bij de meeste Joden op de 

leestafel lag en dat eind jaren dertig wekelijks berichtte over de 

antisemitische stemming in binnen- en buitenland. Misschien 

hebben ze de parlementaire debatten gevolgd die naar aanlei-

ding van het strikte toelatingsbeleid van de regering werden 

gevoerd en waarin met name de oppositie voor een ruimhar-

tiger opstelling pleitte, omdat men niet van doen had met rei-

zigers die een uitstapje maken, maar met mensen ‘die in aller-

ijl, met achterlating van alles, de wijk hebben moeten nemen’. 

In ieder geval zullen de zussen en hun geliefden als gevolg van 

de vervolgingen in Duitsland en vanaf 1938 in Oostenrijk meer 

dan anders hebben beseft dat ze Joods waren en dat ze, geassi-

mileerd of niet, anders waren. Het zal zeker hebben gegolden 

voor de familie van Sacha, die al eerder op de vlucht moest voor 

antisemitisch geweld. Een vriendin van Greta zou zich later de 

verhandelingen van hem aan de keukentafel herinneren, waar-

bij Greta zwijgend in haar katoenen mouwschort sokken zat te 

stoppen, terwijl Sacha de toestand in de wereld als ‘steeds be-

roerder’ kwalificeerde.
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Op de dag van de Duitse inval in Polen besloot Els af te zien 

van haar geplande reis naar Dick in Veendam. ‘Het is onzeker 

met de bussen en hoe kom ik terug als er nog meer moeilijkhe-

den komen,’ schreef ze hem. Ook vond ze het een naar idee om 

haar moeder alleen achter te laten – Judith was in 1936 wedu-

we geworden nadat een overvloedig familiediner Lion, die sui-

kerziekte had, fataal was geworden. Maar bovenal had Els veel 

te veel te doen. Ze haalde alvast donker papier, punaises en lin-

nen stroken in huis, voor het geval er verduisteringsmaatrege-

len werden afgekondigd. Een donkerblauwe wollen broek re-

serveerde ze voor de afscherming van de schemerlamp. Verder 

lijkt ze geïnspireerd te zijn geweest door de alarmerende be-

richtgeving in de kranten. Zo had de Belgische regering al op  

25 augustus besloten tot uitbreiding van de defensiemaatrege-

len door ‘nog 200.000 gasmaskers onder de bevolking’ te ver-

delen. In Nederland was er eveneens een grote vraag naar gas-

maskers. Het bureau van de Nederlandsche Vereeniging voor 

Luchtbescherming in Den Haag werd ‘bestormd’, schreef het 

dagblad Het Vaderland.

 Er heerste onder de Nederlandse bevolking angst voor een 

gasaanval – in het parlement werd zelfs van een gasmasker-

hysterie gesproken. Het was een overblijfsel uit de Eerste We-

reldoorlog, toen het Duitse leger in april 1915 de geallieerden 

opschrikte met een chloorgasaanval aan het westelijk front. 

Het opende maar liefst 5700 gascilinders rond Ieper. Door de 

gunstige wind (vanuit Duits perspectief gezien) stierven dui-

zenden Franse soldaten aan verstikking. In Engeland was des-

tijds geschokt gereageerd op de barbaarse Duitse oorlogsme-

thoden, waarbij men zich niets wenste aan te trekken van de 

regels van een beschaafde oorlogsvoering.

 Els kocht gasmaskers voor haar moeder en de familie van 
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Dick. Deze in de ogen van Dicks vader voorbarige aankoop zorg-

de voor enige wrijving, maar Els liet zich door haar aanstaande 

schoonvader niet uit het veld slaan. Ook Dick had ze een ‘pakje 

met inhoud’ gestuurd. Ze hoopte dat hij niet kwaad werd, want 

‘ik vind dat je niet moet nalaten om voorzorgsmaatregelen te 

nemen die binnen het bereik liggen’. Dick was in het geheel 

niet kwaad. Integendeel, hij vond het ‘ontzaggelijk flink’ dat 

Els alles zo had geregeld. Ze had het ‘reuze goed gedaan’ met die 

gasmaskers voor zijn ouders. Per brief gaven Els en Dick elkaar 

adviezen. Els instrueerde Dick wat hij moest doen bij een gas-

aanval (water, chloor en bleekpoeder gebruiken) en bij brand 

(zand gebruiken of wegvluchten). Op zijn beurt schreef Dick 

hoe Els de kelder moest stutten (‘balken rechtop onder de bal-

ken van de vloer’), want hij was bovenal bang voor een bombar-

dement op Amsterdam.

 Maar na de eerste paniek verdween de oorlog in het oosten 

naar de achtergrond. Had Dick op 4 september 1939 nog ge-

schreven dat hij zich grote zorgen maakte over de toekomst, 

eind november werd hij er niet meer ‘warm of koud’ van. Hoe-

wel hij het verschrikkelijk vond wat er in Finland gebeurde – na 

een maand van diplomatieke schermutselingen en oplopende 

spanningen waren Russische troepen de Finse grens overgesto-

ken – moeten ‘we rustig afwachten, hoe ’t met ons gaat’. Ook 

bij Els verdween de oorlogsdreiging uit beeld. Haar voornemen 

om van elke dag te genieten die ze samen met Dick kon zijn, 

was naar de achtergrond geschoven en had plaatsgemaakt voor 

de ‘gewonen sleur’ van het dagelijks bestaan.

In september 1939 waren Ina, Greta en Els respectievelijk 33, 31 

en 28 jaar oud. Ina en Greta hadden inmiddels allebei kinderen. 

Ina had er drie. Oudste zoon Hans was geboren in 1933, de mid-



56

delste, Eric, in 1935 en de jongste, Anneke, in 1938. De kinderen 

groeiden op in een gematigd Joodse huishouding. Nout ging 

van tijd tot tijd naar de sjoel, Hans en Eric werden besneden, 

maar verder waaide er onder Ina’s invloed een liberale wind. 

Net als in haar jeugd bracht ze haar tijd het liefst lezend door. 

Een gevleugelde uitspraak van haar schoonmoeder, die zich 

neer had moeten leggen bij de huwelijkskeuze van haar zoon 

en vaak samen met Nouts zuster Lien langskwam, was: ‘Laten 

we eerst maar naar de keuken gaan en de afwas doen, want Ina 

zit toch te lezen.’

 Naast de vele literaire werken van Franse en Nederland-

se schrijvers had Ina verschillende studies over de opvoeding 

van de kinderen in haar boekenkast staan. Dat ze zich breed 

oriënteerde, blijkt uit de uiteenlopende deskundigen die ze 

raadpleegde. In een boek over gedragsleer las ze waarom kin-

deren bang waren voor storm, onweer en duisternis en hoe het 

kwam dat ze een neiging hadden tot klimmen, een voorlief-

de hadden voor schommelende bewegingen en neigden naar 

het stelen van fruit. Dit gedrag zou voortkomen uit onbewus-

te herinneringen aan de tijd dat de mensen nog in het oerwoud 

leefden. Wanneer ouders beseften dat hun kinderen de tolk wa-

ren van dit verleden, was het veel gemakkelijker om dergelijk 

gedrag te corrigeren, en dan niet met straf, maar met begrip.

 Traditioneler waren de opvoedingsadviezen van de kinder-

boekenschrijfster J. Riemens-Reurslag. Zij schreef strenge re-

gels voor en meende dat de verzorging van kinderen rust moest 

uitstralen. Deze oproep tot rust was een reactie op een tijd-

perk dat als steeds drukker en chaotischer werd ervaren. Rie-

mens-Reurslag hamerde dan ook op discipline. Een baby die 

goed gevoed was, geen pijn had, en ook geen natte luier, had 

geen reden om contact te zoeken, en toenaderingspogingen 
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moesten dan ook in de kiem worden gesmoord. Deze geluiden 

zouden tot ver in de twintigste eeuw doorklinken in de waar-

schuwingen voor het verwennen van baby’s.

 Of Ina zich de strenge adviezen van Riemens-Reurslag ter 

harte heeft genomen, valt te bezien. Ze was voorstander van 

een vrije opvoeding en daar paste vrij onderwijs bij. Hans 

ging vanaf zijn vierde naar de Eerste Montessorischool in de 

Corelli straat, waar geen klassikale lessen werden gegeven, de 

kinderen in eigen tempo werkten en zich vrij konden bewe-

gen – een vinger opsteken om naar het toilet te gaan was niet 

nodig. De vrije omgang zette zich thuis voort, tot ergernis van 

Els, en die zelfs de gemoedelijke Dick te ver ging. ‘Het is ook 

idioot om door je kinderen, zoo’n rotzooi van je eigen huis te 

laten maken,’ mopperde hij in een brief aan Els in 1939, ‘en 

vooral ook degenen die je bezoeken op zoo’n efficiënte manier 

te hinderen. Dat is niet noodig.’ Toen Dick dit schreef, had-

den Ina en Nout Amsterdam verruild voor Amstelveen, waar 

ze aan de Amsterdamscheweg 496 een ruime woning betrok-

ken. Greta verhuisde in hetzelfde jaar. Met twee kleine kinde-

ren en hoogzwanger van de derde vertrok ze van Eindhoven 

naar Hilversum omdat Sacha een baan had gekregen als inge-

nieur bij de Nederlandse Seintoestellen Fabriek, die onderdeel 

was van het Philips-concern. Het jonge gezin vestigde zich in 

een jarendertigvilla aan de Elzenlaan 5, niet ver van het water-

rijke Oud-Loosdrecht.

 Als moeder was Ina warm, zacht en ingetogen, Greta meer 

afstandelijk en koel, in haar moederschap nerveuzer en alert. 

Werd er in het gezin van Ina geknuffeld, Greta regelde liever za-

ken voor haar kinderen dan dat ze hen omhelsde. Hoe verschil-

lend de invulling van hun moederrol ook mocht zijn, moeders 

waren Ina en Greta in de eerste plaats. Dit moederschap, dat in 
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zijn elementaire vorm de bescherming van kinderen behelst, 

werd onder de Duitse bezetting in zijn grondbeginselen aan-

getast.

De meidagen van 1940

In Veendam werd Dick om vijf uur in de ochtend wakker door 

het schudden van zijn bed. Kort daarop hoorde hij explosies. 

Het waren, zo bleek achteraf, de bruggen in de buurt die wer-

den opgeblazen door het Nederlandse leger. Het lawaai voor-

spelde weinig goeds. Dick was dan ook in drie minuten aan-

gekleed en op zijn fiets gesprongen. Hij wilde maar één ding: 

naar Els in Amsterdam. Het was 10 mei 1940, de eerste dag van 

wat een zorgeloos pinksterweekend had moeten worden. De 

dag ervoor had Dick, ondanks het besluit van de Nederlandse 

regering alle verloven in te trekken, van zijn werkgever vrij ge-

kregen om naar zijn liefje in Amsterdam te gaan. In opperbeste 

stemming had hij Els op 9 mei laten weten dat ‘onzen Zaterdag’ 

niet in gevaar was. Hij verheugde zich al op het moment dat ze 

op zijn knie zou zitten ‘te vertellen, snoepen, liefkoozen... ooo. 

En dan wandelen en samen picknicken.’ In plaats daarvan, en in 

plaats van een rustige reis met de trein, wachtte hem een lange 

fietstocht door noordelijk Nederland.

 Na een haastig afscheid van zijn huisgenoten fietste Dick 

naar Assen, om daarna door te gaan naar Zuidoost-Friesland. 

Hij koos de noordelijke route omdat hij dacht dat hij de IJssel-

brug bij Zwolle niet zou kunnen oversteken. Dat had hij goed 

ingeschat. Net als bij Veendam bestond ook hier de Nederland-

se verdediging voornamelijk uit het opblazen van bruggen. 

Het hoofdgedeelte van de IJsselbrug was veertig minuten nadat 
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Dick uit zijn bed was gesprongen, succesvol vernield. Na een 

tocht die Dick deels op de fiets en deels per taxi aflegde, kwam 

hij in de middag in Hindeloopen aan. In dit kleine Friese dorp-

je, gelegen aan het IJsselmeer, was een visser bereid hem voor 

honderd gulden over te varen naar Medemblik. Daar had hij 

het geluk een Amsterdamse taxi te vinden, die hem naar Am-

sterdam bracht, waar hij om zes uur de deur bij zijn ouders bin-

nenstapte.

 Dicks ouders waren die hele dag totaal de kluts kwijt geweest 

ondanks Els’ pogingen hen ‘een beetje uit hun apathie te krij-

gen’. Voor haar eigen moeder had ze weinig kunnen doen, want 

Judith zat in Zandvoort omdat ze het huis aan de Zeestraat, dat 

nog steeds in de familie was en dienstdeed als pension, niet uit 

het oog wilde verliezen.

Een dag na de Duitse inval wisten ook alle Amsterdammers dat 

het menens was. In alle vroegte ging in de hoofdstad voor het 

eerst het luchtalarm af. Lange op- en neergaande jankende to-

nen, die enkele minuten aanhielden. Na een halfuur volgde een 

eentonig sirenegeloei: het sein veilig. Een tweede alarm klonk 

om kwart voor elf. Dat was het voor die dag. Twee dagen later, 

op 13 mei, ging het luchtalarm maar liefst vijf keer af. Iedere 

keer werd het verkeer in de stad stilgezet en moest het publiek 

dekking zoeken. Toch wilden de autoriteiten dat het dagelijks 

leven zo min mogelijk werd verstoord. Dag- en weekmarkten 

moesten gewoon worden gehouden. Bij luchtalarm dienden 

‘kooplieden en publiek de markt rustig [te] verlaten’, aldus een 

instructie van de burgemeester, om net zo rustig terug te keren 

wanneer het gevaar was geweken.

 Of de markt bij een luchtalarm werkelijk leegliep, valt te 

bezien. Amsterdam lijkt geen stad in paniek te zijn geweest; 



60

veel mensen trokken zich nauwelijks iets van de voorschriften 

aan. ‘Onverstandig’, vond de redactie van het dagblad Het Volk. 

‘Boodschappen kunnen wachten, moeten wachten.’ Ook al wa-

ren huisvrouwen geneigd ‘om lekker op te schieten’ en waag-

den ze het erop nog even snel groente te halen aan de overkant, 

‘een dergelijke verkeerde ijver en eigenwijsheid’ kon mensen-

levens kosten. Beter was het om een schuilplaats te zoeken. In 

huis bijvoorbeeld onder de trap, en in de publieke ruimte in 

een van de openbare schuilkelders. Deze bevonden zich, anders 

dan het woord doet vermoeden, veelal boven de grond en wa-

ren opgetrokken uit een houten geraamte met aarde. Amster-

dam had er met de toenemende oorlogsdreiging tientallen la-

ten bouwen.

 De Amsterdammers moesten tot schuilen worden gemaand, 

maar dat gold niet voor de Joden onder hen. Dicks ouders wa-

ren niet de enigen die in paniek waren. De verhalen van de 

Duitse vluchtelingen die in Amsterdam waren neergestreken 

– de Beethovenstraat werd Klein-Duitsland genoemd – waren 

gevoeglijk bekend. Bijvoorbeeld over de eerste grote pogrom in 

november 1938 in Duitsland (Kristallnacht), waar Joodse man-

nen uit hun huizen waren gesleept, en waar de brandende sy-

nagogen en kapotgeslagen winkels en warenhuizen ineens het 

tastbare bewijs waren van een tot dan in West-Europa onge-

kende rassenhaat. De Duitse vluchtelingen die dachten dat 

het veilig was in het gezapige Nederland, dat ook gedurende 

de Eerste Wereldoorlog zijn neutraliteit had kunnen behou-

den, of niet verder hadden kunnen reizen omdat ze niet over de 

juiste papieren beschikten, bevonden zich in 1940 andermaal 

in een situatie die buitengewoon dreigend was.

 De Duitse inval leidde tot een massale vlucht van Joden uit 

Amsterdam en elders in het land. Allen gingen op weg naar de 
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Nederlandse havens in de hoop een boot te vinden die hen nog 

tijdig naar Engeland zou kunnen brengen. Onder de duizen-

den vluchtelingen bevonden zich ook Ina en Nout. Met hun 

drie kinderen op de achterbank van de auto en ‘als eenig geld’ 

hun zilver, begaven ze zich op weg naar IJmuiden. Voor hun 

vertrek waren ze nog langsgereden om afscheid te nemen. Er 

volgde ‘een beroerd moment’, aldus Els in een terugblik, toen 

Ina had gevraagd of Els en Dick met hen meegingen. Over haar 

resolute nee had Els de hele nacht getobd, gekweld door de 

vraag of ze niet te voorbarig was geweest. Van slapen was niets 

terechtgekomen. Na ‘een wanhopige vergeefsche tocht’ zou-

den Ina en Nout de volgende ochtend terugkeren naar huis. 

Hetzelfde gold voor Greta. Ook zij moest met haar gezin na een 

vruchteloze poging terug naar huis.

 Dat juist de twee zussen met een gezin, onafhankelijk van 

elkaar, probeerden weg te komen, was allicht geen toeval. An-

ders dan later in de oorlog, toen de vlucht naar Engeland voor 

het merendeel alleenstaande mannen betrof, waren het in de 

meidagen van 1940 veel ouders met kinderen die in allerijl hun 

spullen pakten. Voor de een was het dringende advies van een 

vriend of kennis de reden voor vertrek, voor een ander was het 

startsein het openbaar beleden enthousiasme van een deel van 

de bevolking over de Duitse inval. Iemand had zelfs een Duit-

se buurvrouw juichend uit het raam horen roepen: ‘Gott sei 

Dank, endlich ist es soweit.’ In tal van Amsterdamse straten 

werden haastig auto’s ingeladen, kleren over elkaar heen aan-

getrokken, en nog snel een laatste zoen gewisseld. Voor dege-

nen die geen eigen auto hadden, moesten taxi’s uitkomst bie-

den. De Amsterdamse taxichauffeurs draaiden in die dagen 

overuren.

 Ina en Greta moeten angstige momenten hebben beleefd 
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op hun vlucht naar de kust. Onderweg hebben soldaten, in een 

poging om de chaos een halt toe te roepen, hun gemaand terug 

te keren. In de haven van IJmuiden wachtte hun de aanblik van 

ijlings verlaten auto’s, massa’s mensen die wachtten op de kade 

in de hoop dat ze nog een plek op een schip konden bemach-

tigen, en in de havenmonding kleine bootjes met veel te veel 

mensen op het dek. Kreten van degenen die in de drukte van 

boord werden geduwd, bereikten de walkant, en koffers en tas-

sen verdwenen op het laatste moment nog naar de bodem van 

het Noordzeekanaal.

 De ouders van een nichtje die nog dachten dat ze met hun 

gezin de nacht in een pension door konden brengen om de vol-

gende dag een boot te nemen, werden op het laatste moment 

aangespoord toch naar de haven te gaan voordat het te laat 

was. Pijlsnel werden de zojuist opgehangen jurken weer inge-

pakt. Onderweg naar de kade werd hun tocht bemoeilijkt door 

IJmuidenaren die zich in tegenovergestelde richting bewogen, 

op weg naar een veilig heenkomen in de duinen vanwege de 

dreigende bombardementen op de hoogovens. Het lukte het 

gezin nog net op een boot met draaiende motor te springen. 

De twee koffertjes die ze in hun haast op de kant hadden laten 

staan, werden hun door een jongen nagegooid.

 IJmuiden was in de meidagen het toneel van chaos en ver-

warring. Vluchtelingen op de aanvoerwegen en de walkant, 

halsoverkop vertrokken IJmuidenaren in de duinen, opge-

schoten jongens in gejatte auto’s die door de straten scheur-

den, dat was de situatie op de grond. In de lucht raasden Duitse 

en geallieerde vliegtuigen en op het water zagen zeelui zich ge-

confronteerd met mensen die ze onmogelijk allemaal konden 

helpen omdat hun bootjes eenvoudigweg niet berekend waren 

op zulke grote aantallen. Vaders en moeders, broers en zussen, 
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neven en nichten, ooms en tantes, meteen na de Duitse inval 

moest ieder voor zich bepalen hoe ze het vege lijf zouden red-

den. De ene broer zei tegen de andere dat er helaas geen plaats 

meer voor hem was in zijn auto, een zoon liet zijn oude moeder 

achter, een echtpaar zag een deel van de familie nog op de kade 

staan. De een ontkwam, de ander keerde huiswaarts. En dit was 

nog maar het begin van de verscheurdheid die binnen Joodse 

families zou optreden. Naarmate het web zich verder om de Jo-

den heen spon, moesten er draden buiten de vertrouwde om-

geving worden geweven.

 Els had zich beroerd gevoeld omdat ze niet met Ina was mee-

gegaan. Het was niet de laatste keer dat ze zich schuldig voel-

de over de besluiten die ze dacht te moeten nemen. De Duitse 

bezetting betekende concreet dat ieder van de drie zussen voor 

zichzelf moest proberen een uitweg te vinden; Joden werden 

niet alleen geïsoleerd van niet-Joden, maar ook van elkaar. Fa-

milies werden uiteengereten en teruggeworpen op steeds klei-

nere eenheden. Ina, Greta en Els verloren elkaar uit het oog, 

maar afzonderlijk van elkaar zouden ze alles in het werk stel-

len om uit handen van de Duitsers te blijven. Slachtofferschap 

mocht dan misschien het eindpunt zijn, een beginpunt was 

het zeker niet.

Vanuit hun huis hebben Ina en Nout het Duitse leger kunnen 

zien toen dit op 16 mei 1940 over de Amsterdamscheweg trok. 

De voertuigen waren voorzien van camouflagenetten en de mi-

litairen liepen in camouflagepakken. Het was een imposant le-

ger, dat in een overwinningsroes verkeerde omdat het Neder-

land binnen vijf dagen tot capitulatie had gedwongen. In de 

maanden daarop kleurde Amstelveen blauwgrijs van de uni-

formen van de Duitse luchtmacht, gedragen door jonge jon-
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gens van net twintig die genoten van de mooie zomer van 1940 

en zich zingend op weg begaven naar het zwembad aan de 

Spoordijk. Ze gedroegen zich vriendelijk tegen de lokale bevol-

king. In Amsterdam was het niet anders. De Duitse militairen 

waren correct en van agressie was geen sprake.

 Ogenschijnlijk kon het leven zijn gewone gang gaan. Maar 

onder de Joden heerste angst en een aantal van hen verloor ie-

der vertrouwen in de toekomst. De Amsterdamse wethouder 

Emanuel Boekman bijvoorbeeld sloeg, nadat hij onverrichter 

zake terug had moeten keren uit IJmuiden, de hand aan zich-

zelf. In een lezing in december 1939 had hij nog beklemtoond 

dat waardigheid en zelfrespect de weg moesten wijzen in deze 

moeilijke tijden en meende hij dat het Joodse volk al zo vaak 

had bewezen dat het zijn vijanden kon overwinnen, maar in 

mei was de zelfgekozen dood voor hem de enige uitweg gewor-

den. Het gold eveneens voor een Haags gemeenteraadslid. In 

zijn afscheidsbrief aan de burgemeester schreef hij:

Mijn wilskracht is gebroken, en de smart dat mijn geliefd, goed en 

mooi vaderland waarvoor ik God in het diepst van mijn hart dank 

om daarin geboren te zijn, thans de vreemde overheersing moet 

ondergaan, vernietigt het laatste restje van mijn uithoudingsver-

mogen.

Boekman en zijn Haagse collega-politicus waren slechts twee 

van de paar honderd Joden die in de meidagen zelfmoord 

pleegden. Het was de eerste grote zelfmoordgolf onder Joden. 

Een tweede volgde in de zomer van 1942 toen de deportaties be-

gonnen.
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Els en Dick

Op 13 juni 1940 gingen Els en Dick in de stromende regen op 

weg naar het stadhuis. Els haar nette mantelpakje met orchidee-

trosje werd beschermd door een gele regencape. Geen auto’s, 

rijtuigen of witte sleepjapon, en een huwelijksplechtigheid in 

het gezelschap van een heleboel anderen. Want er werd veel ge-

trouwd in de zomer van 1940. Veel Joodse stellen besloten hun 

lot aan elkaar te koppelen op een tijdstip dat hun toekomst er 

uitgesproken dreigend uitzag. Een huwelijk, zo meende men, 

zou de kans vergroten bij elkaar te blijven. ‘Het was een apart 

gevoel te weten voor je zelf dat je bruid was, terwijl niemand, 

behalve Dick, daar eenig idee van had’, en het maakte de cere-

monie ‘weinig indrukwekkend’, stelde Els na afloop vast.

 De lunch bij haar schoonouders op de Koninginneweg 

maakte veel goed, en was ‘echt feestelijk’ en onverwachts in 

deze ‘beroerde tijd’. Zelfs de bakker had meegewerkt ‘en stie-

kem wit brood geleverd’. De receptie was ‘druk en gezellig’.  

’s Avonds werd er gedineerd bij Kempinski in de Leidsestraat. 

Deze wijnhandel had op de eerste etage een restaurant waar 

lunches, afternoontea en soupers werden geserveerd, de keu-

ken tot middernacht open was en de prijzen betaalbaar waren. 

Volgens Els was het in juni 1940 ‘verboden voor moffen’. Een 

huwelijksreis naar het buitenland zat er onder de gegeven om-

standigheden niet in. In plaats daarvan vertrokken Els en Dick 

naar Zandvoort, waar ze iedere dag op het stille strand wandel-

den, soms opgeschrikt door Duitse militairen die oefeningen 

hielden in de duinen.

 Na hun verblijf in Zandvoort gingen beiden weer aan het 

werk, Els bij de kinderleeszaal en Dick in Den Haag, waarnaar 

hij op 14 mei was overgeplaatst. Ze deden precies waartoe in 
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het Nieuw Israëlietisch Weekblad was opgeroepen: het gewone le-

ven weer oppakken. Twee dagen na de capitulatie schreef de re-

dactie: ‘Laat ons met vertrouwen den dagelijkschen arbeid op-

nemen, opdat wij toonen, dat wij onze verantwoordelijkheid 

begrijpen en in ieder opzicht de Overheid wenschen te steunen 

bij haar huidige moeilijke taak.’

 Joden hoefden zich niet ongerust te maken, zo was ook de 

Amsterdamse burgemeester verzekerd. De Duitse comman-

dant die met zijn infanteriedivisie Amsterdam was binnenge-

trokken, had het gemeentebestuur gezegd dat de Joden niets 

te vrezen hadden. ‘Wenn die Juden uns nicht sehen wollen, 

werden wir die Juden nicht sehen.’ Hier leek niets aan gelo-

gen. Heel anders dan in Oostenrijk na de Anschluss in 1938, 

waar het geweld tegen Joden onmiddellijk losbarstte, werden 

de Joden in Nederland na de Duitse inval ongemoeid gelaten. 

De historicus Jacques Presser schreef: ‘Er gebeurde niets. Geen 

pogroms. Zelfs geen achteruitzetting.’ Het Duitse bezettings-

bestuur toonde zich in de eerste maanden van zijn gematig-

de kant. Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart, die eind mei 

aantrad, beloofde zelfs dat hij de Nederlandse bevolking niets 

wilde opdringen. ‘Wij willen dit land en zijn bevolking noch 

imperialistisch in het nauw drijven, noch aan dit land en zijn 

volk onze politieke overtuiging opdringen,’ zei hij. Deze belof-

te leek kansen te bieden.

 In de zomer van 1940 werd de Nederlandsche Unie opge-

richt. De partij wilde zich sterk maken voor de kernwaarden 

van de Nederlandse samenleving, zoals vrijheid van gods-

dienst en levensbeschouwing. In haar programma verklaarde 

de Unie zich loyaal aan de bezettende macht in de hoop dat de-

ze zich minder op de nsb zou oriënteren. Voor veel leden was 

het Uniespeldje en Unievlaggetje een manier om openlijk te 
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demonstreren tegen de aanhangers van de nsb. Die beschimp-

ten op hun beurt de Unie, een ‘Joden-Unie’ in hun ogen, en het 

Uniespeldje het symbool ‘der hoorigheid’ en onderworpen-

heid aan het Jodendom. Maar de Unie was succesvol. Op haar 

hoogtepunt had de partij een miljoen leden, onder wie Els en 

Dick. Het lidmaatschap was een logische stap voor het kersver-

se echtpaar, dat zich in de eerste plaats Nederlander voelde.

 Dat Joden lid konden worden van de Nederlandsche Unie 

was tegen de zin van de Duitse bezetter en al spoedig werd er 

druk op de Unieleiding uitgeoefend Joden uit hun gelederen 

te verwijderen. Deze probeerde een compromis te vinden door 

een splitsing tussen actieve en passieve leden in te voeren, waar-

bij Joden werden uitgesloten van actief lidmaatschap. Tever-

geefs. De rijkscommissaris bleek een wolf in schaapskleren en 

de terughoudende opstelling jegens Joden een farce. Uitein-

delijk zou de Nederlandsche Unie, net als alle andere politie-

ke partijen eerder, in december 1941 worden verboden. De nsb 

was vanaf dat moment alles wat er over was van het veelzijdige 

politieke landschap dat Nederland voor 1940 had gekenmerkt.

 Inmiddels waren de eerste anti-Joodse maatregelen door-

gevoerd. Vanaf de zomer van 1940 werden de voorbereidingen 

getroffen voor een administratieve scheiding tussen Joden en 

niet-Joden, alles nog achter de schermen. Maar in oktober 1940 

waren de formulieren van de zogeheten ‘ariërverklaring’ ge-

reed. Hiermee werden de Joden van Nederland na ruim hon-

derdvijftig jaar emancipatie opnieuw als ‘anders’ gedefinieerd. 

De bruggen die de Italiaanse reiziger had beschreven en die 

destijds naast begrenzing ook beweeglijkheid symboliseerden, 

zouden letterlijk grenspalen worden, waarachter de Joden wer-

den opgesloten.
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Het tekenen van de ariërverklaring was de noodzakelijke voor-

waarde voor een nog veel ingrijpender maatregel. In november 

1940 werd Dick, zoals alle Joden in overheidsdienst, ontslagen. 

En zo, schreef Presser op zijn onnavolgbare wijze, gingen Joden 

‘eruit, voordat ze eraan gingen’.

 Het ontslag betekende uiteraard ook het verlies van inko-

men. Dick vond tot zijn opluchting een nieuwe baan bij een ac-

countantskantoor dat was gevestigd aan de Nieuwezijds Voor-

burgwal. Hij had zich geen betere werkgever kunnen wensen. 

Johan van de Kieft, een van de oprichters van het kantoor, was 

een bevlogen sociaaldemocraat die zich gedurende de bezet-

ting zou inzetten voor de financiële ondersteuning van onder-

gedoken partijgenoten. Met het in dienst nemen van een Jood-

se werknemer liet hij blijken dat hij niets moesten hebben van 

de maatregelen tegen Joden. Onder de gegeven omstandighe-

den maakten Els en Dick er intussen het beste van. Ze leefden 

volgens Els zelfs ‘tamelijk zorgeloos’. In de strenge winter van 

het eerste bezettingsjaar haalde Els haar hart op met schaatsen 

– er kon zelfs op de Amstel worden gereden. ‘We leefden ple-

zierig’ en waren wat ‘gerust over de Jodenvervolging’, noteerde 

Els in een schrift met herinneringen. Deze betrekkelijke rust 

duurde tot de tweede week van februari 1941.

 In dezelfde week dat de Elfstedentocht werd gereden en de 

Beauftragte (plaatsvervanger van de rijkscommissaris) van de 

provincie Friesland, getooid met een hitlersnor, samen met een 

collega van de propaganda-afdeling over het Friese ijs liep, bra-

ken er rellen uit in Amsterdam. De gewapende afdeling van de 

nsb, de Weerafdeling (wa), voelde zich met het nieuwe regi-

me heer en meester op straat en relde al maanden in de stad. De 

wa intimideerde, lokte gevechten uit en richtte vernielingen 

aan in Joodse horecagelegenheden. Zo ook op 9 februari, toen  
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nsb’ers hun pijlen hadden gericht op het café en variététheater 

Alcazar aan het Thorbeckeplein. De eigenaar weigerde ‘Joden-

borden’ op te hangen en in zijn theater traden Joodse arties-

ten op. Op 9 februari was dat de jazztrompettiste Clara de Vries, 

over wie Louis Armstrong ooit uitriep: ‘Oh boy, she could play 

that horn!’ Van het optreden van De Vries, die later werd ver-

moord in Auschwitz, kwam niets terecht. De ruiten gingen aan 

diggelen doordat wa’ers er een paar fietsen doorheen gooiden 

en vervolgens forceerden ze de afgesloten toegangsdeur. 

 De gevechten breidden zich uit naar elders in de stad, en er 

vielen een twintigtal gewonden. Een van hen was de wa-man 

Hendrik Koot. Toen hij enkele dagen later aan zijn verwondin-

gen overleed, berichtte De Tijd:

In aansluiting op de door ons gepubliceerde mededeeling be-

treffende den dood van den W.A.-man Koot wijst men er ons van 

bevoegde zijde op, dat de maatregelen, welke tot nog toe jegens 

de joden zijn genomen, bijzonder mild moeten worden geacht. 

Vooral de wijze waarop de W.A.-man Koot aan zijn einde is geko-

men, had veel ernstiger maatregelen doen vreezen. Dat deze vader 

van acht kinderen door vele Joden werd mishandeld, ja in den let-

terlijken zin werd dood getrapt, kan men slechts een gruwelijke 

daad noemen.

Het was duidelijk dat de Nederlandse pers geheel aan de lei-

band van de nazi’s liep. Het Nationale Dagblad plaatste voor een 

optimaal effect een foto van het gezin van Koot dat door ‘een 

gruwelijke moord van zijn man en vader werd beroofd’ naast 

een foto van drie Joodse jongens die deel zouden hebben uit-

gemaakt van de ‘dertig Joodsche beesten die de nationaal-so-

cialist doodtrapten’. Strafmaatregelen bleven niet uit. De Be-
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auftragte van Amsterdam, een antisemiet en voorstander van 

een lik-op-stukbeleid, maakte het tot zijn erezaak de rust te 

herstellen en de Joden als hoofdschuldigen aan te wijzen voor 

de onlusten in de stad. Op 12 februari, een dag na de dood van 

Koot, gaf hij het bevel de Jodenbuurt af te sluiten en eiste het 

vormen van een Joodsche Raad. Hem stond een getto voor 

ogen, met een eigen bestuur. Het getto zou er nooit komen – de 

afsluiting van de wijk bleek onuitvoerbaar – maar de Joodsche 

Raad kwam er. Hiermee was een organisatie geboren die werd 

gedwongen om als handlanger van de bezetter te werken onder 

de misleidende noemer van Joods zelfbestuur.

 Het bleef in februari 1941 onrustig in de stad. Op de vijftien-

de, de ‘Tag der deutschen Polizei’, marcheerde het plaatselij-

ke Polizeibataillon 254 door de stad en een tegendemonstratie 

bleef niet uit. Om vier uur die middag had zich een grote me-

nigte gevormd op de Dam, die door de politie maar met moeite 

uiteen werd gedreven. Waren de gemoederen overdag al hoog 

opgelopen, ’s avonds werden de ruiten ingeslagen van de door 

Duits-Joodse vluchtelingen gedreven ijssalon Koco in de Van 

Woustraat 149. Een aantal vaste klanten besloot een knokploeg 

te vormen. Vier dagen later waren het echter niet de verwach-

te wa’ers die de zaak binnenstormden, maar leden van de Ord-

nungspolizei. Die confrontatie was voor de hoogste Duitse po-

litiebaas Hanns Albin Rauter reden om Heinrich Himmler op 

de hoogte te brengen van de voortdurende onlusten in Amster-

dam. Rauter schreef aan de Reichsführer van de ss dat hij op het 

spoor was van ‘een illegale terreurgroep’ van een Duits-Joodse 

emigrant die zijn manschappen ammoniak (gebruikt voor de 

koeling van het ijs) in het gezicht had geworpen en hen had be-

schoten. Volgens Rauter werd het tijd om een voorbeeld te stel-

len.



71

 Op 22 en 23 februari vonden de eerste grote razzia’s plaats. 

Ruim vierhonderd Joodse mannen werden opgepakt, verza-

meld op het Jonas Daniël Meijerplein en gedeporteerd naar 

Mauthausen. Een paar maanden later, in juni, verschenen in 

het Joodsche Weekblad en kranten honderden overlijdensberich-

ten van de Joden die waren gearresteerd. Een verbod op deze be-

richtgeving volgde in juli, maar het woord ‘Mauthausen’ had 

zijn werk gedaan en was in het vervolg een effectief dreigmid-

del. Els schreef: ‘Nooit hadden we eerder van dat oord gehoord, 

maar het zal altijd wel als een martelplaats in m’n geheugen 

blijven.’

 Op 25 februari brak de Februaristaking uit. Een ‘prachtige 

manifestatie die de hele dag duurde’, aldus Els. Het leek of heel 

Amsterdam in opstand ‘tegen die gemene behandeling van de 

Joden’ was gekomen, ‘en plotseling staakte alles. De tram reed 

niet en de vuilnis werd niet opgehaald, de fabrieken lagen stil, 

de arbeidsbeurs staakte.’ Ook Greta en Sacha maakten de sta-

king van dichtbij mee. Op de eerste stakingsdag legden ruim 

tweeduizend arbeiders van de Nederlandse Seintoestellen Fa-

briek het werk neer.

 Na de staking, die twee dagen duurde, werd alles weer rus-

tig in Amsterdam. Els en Dick gingen op zoek naar een eigen 

woning, die ze inrichtten met een ‘dolgezellige lichte, moder-

ne inboedel’. Onder de dunne laag van vernis van een leven dat 

ogenschijnlijk zijn gewone gang ging, werd de situatie voor de 

Joden echter alsmaar dreigender. Dick sliep van tijd tot tijd op 

diverse schuiladressen wanneer er geruchten circuleerden over 

razzia’s. Els prees haar ‘arische’ vrienden die bereid waren hun 

huis open te stellen. Wat ze niet beschreef, waren de verande-

ringen op straat. De bordjes ‘Verboden voor Joden’ bij de bio-

scoop, cafés en restaurants en aanplakbiljetten met ‘bekend-
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makingen’ waarbij de woorden ‘Joden’ en ‘Verboden’ in dikke 

zwarte letters waren afgedrukt.

 Els beklemtoonde vooral de positieve steun die zij en Dick 

ontvingen. Bijvoorbeeld toen ze in september 1941 een week 

op vakantie wilden en Zandvoort niet meer tot de mogelijk-

heden behoorde omdat het strand inmiddels tot arisch gebied 

was verklaard. Het was nog een hele puzzel geweest ‘om een 

oord te vinden’ waar ze konden logeren. Uiteindelijk lukte het 

bij een adres in Nijverdal. Els had in haar brief netjes vermeld 

dat zij en haar man Joods waren. Ze kreeg ‘een allervriendelijk-

ste brief ’ terug. Els en Dick waren van harte welkom: ‘En dat gij 

Jodenmenschen zijt, daar om zijt ge ons des te welkomer.’ Het 

eerste wat Els en Dick zagen bij aankomst was een bord met de 

tekst ‘O ontplof rotmof ’.

 Op haar werk werd Els’ Joodse afkomst wel een probleem. 

Directrice Boerlage zag het als haar verantwoordelijkheid de 

leeszaal te beschermen tegen sluiting en in dit licht vond ze 

het niet langer verantwoord Els in dienst te houden. Het was 

een enorme teleurstelling voor Els, met name omdat ze dol was 

op Boerlage, van wie ze niet had verwacht dat die zich ineens 

zou ontpoppen als iemand die geen risico’s wilde nemen. Els 

wist uiteindelijk, en na lang aandringen, een financiële rege-

ling te treffen zodat ze nog enig inkomen had. Op steun van 

haar collega-vriendinnen kon ze wel rekenen, althans op die 

van Margreet Taselaar en Annie Moerkercken van der Meulen. 

Annie M.G. Schmidt verruilde de hoofdstad in november 1941 

voor Vlissingen, een stap die ze volgens haar biografe Annejet 

van der Zijl later heeft voorgesteld als een ‘halve verzetsdaad’, 

maar die meer weg had van een vlucht. Annie M.G. vond dat je 

in oorlogstijd beter op het platteland kon zijn.

 Omdat de situatie er voor Joden niet beter op werd, begon-



73

nen Els en Dick na te denken over manieren om uit Nederland 

weg te vluchten. Vroeg of laat kwam de dag dat in ieder geval 

Dick ‘het slachtoffer van de moffen’ zou worden, meende Els. 

Via vrienden kwam Dick in contact met een jongen die een op-

leiding tot stuurman volgde en veel Urker vissers kende. Els en 

Dick spraken af dat Dick naar Urk zou gaan om te kijken wat de 

mogelijkheden waren. Els hield er rekening mee dat hij ‘direct 

over zou gaan’ als de kans zich voordeed. Misschien was dat ook 

maar beter, vond ze, want zelf was ze nogal angstig en hierdoor 

voor Dick een handicap.

 Het was op een zaterdagmiddag in de late herfst van 1941 dat 

het tweetal op weg toog naar de De Ruijterkade achter het Cen-

traal Station, waar aan de oostelijke kant, bij steiger B, de boten 

van de Veerdienst Urks Belang lagen aangemeerd. Hier stapte 

Dick op een boot vol met Urker vissers. In hun dikke zwarte 

broek en jas met daaronder het rode baaien hemd, een sjaal-

tje om de nek, een paar zelfgemaakte houten klompen aan de 

voeten en een ‘karpoets’, een ruige bonten muts, op het hoofd, 

onderwierpen ze de stadse jongeman zwijgend aan een onder-

zoek. Ook Dick zal niet al te spraakzaam zijn geweest, gespan-

nen over hetgeen hem in Urk te wachten stond, en peinzend 

over de vraag of hij aan de kade wellicht voor jaren afscheid had 

genomen van Els.

 Els voelde zich ‘ellendig’ toen ze terug naar huis fietste, eerst 

onder de spoorbrug door, een donkere spelonk die uitkwam te-

genover de Sint-Nicolaaskerk, en verder door de stad naar Oud-

Zuid. Het weer maakte het er allemaal niet beter op. Het goot 

van de regen en door de harde wind dreigde ze voortdurend van 

haar fiets te waaien. Ze was ‘doornat en zielig’ bij haar schoon-

ouders aangekomen, waar haar een aanvaring met Dicks zus 

wachtte. Zij dacht dat Els wel blij zou zijn dat het zulk honden-



74

weer was, omdat het de kans op een oversteek verkleinde. Maar 

Els was helemaal niet blij, kwalificeerde de opmerking van haar 

schoonzusje als ‘onbegrijpelijk’, want hoe eerder Dick in vei-

ligheid was, hoe liever het haar was.

 Urk leidde tot niets. Hoewel Dick allerhartelijkst en gastvrij 

was ontvangen door ‘deze eenvoudige menschen’, was er niets 

wat ze voor Dick konden doen. Een overtocht was ‘niet moge-

lijk’, omdat de Noordzeevissers van Urk slechts onder begelei-

ding van een Duitse militair konden uitvaren en hun actiera-

dius beperkt was tot een paar mijl uit de kust. Toch hadden de 

vriendelijke reacties van de Urker bevolking Els en Dick weer 

steun gegeven, ‘omdat het weer zoo duidelijk sprak van de Hol-

landsche gezindheid jegens ons’, aldus Els terugblikkend.

 Keer op keer beklemtoonde Els de hulpvaardigheid van al 

die mensen die, wanneer het maar enigszins kon, probeerden te 

helpen en op die manier kenbaar maakten dat ze de anti-Jood-

se maatregelen verafschuwden. En Urk kreeg een onverwachts 

vervolg. Toen Annie Moerkercken van der Meulen hoorde dat 

Els en Dick probeerden weg te komen, bracht ze hen in contact 

met iemand die een route naar Zwitserland wist. Het was haar 

broer Frits, maar dat wisten Els en Dick toen nog niet. Toen 

Dick aan Annie had gevraagd of deze Frits te vertrouwen was, 

had ze alleen gezegd: ‘Ik vertrouw hem als mijn eigen broer.’ 

Nadat de route was doorgesproken, maakten Els en Dick zich 

klaar voor vertrek. Dierbare spullen werden bij vrienden on-

dergebracht, maar niet te veel, uit angst dat de buren, en vooral 

de erg loslippige groenteman even verderop in de straat, arg-

waan zouden krijgen.

 Op 15 november, een koude dag waarop het kwik niet boven 

het vriespunt uitkwam, was het zover. ‘Een zenuwochtend!’, 

zo kwalificeerde Els de uren voor hun vlucht. Er moest nog van 
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alles gebeuren. Dicks aktetas en een weekendkoffertje werden 

volgestopt met ondergoed, gesmolten roomboter in een jam-

potje, gekookte worstjes, roggebrood, kaas en repen chocola. 

Het reisgeld van 1600 gulden werd zorgvuldig opgeborgen. De 

1000 gulden die ze van Dicks vader hadden gekregen, werd ver-

stopt in een staaflantaarn. Dick rolde het om de batterij, be-

plakte dat weer met zwart papier en een etiket. ‘De lantaarn 

werkte daarna nog uitstekend,’ luidde het droge commentaar 

van Els, genoteerd in een slordig schriftje met herinneringen in 

een handschrift dat altijd een zekere haast vertoonde, alsof haar 

gedachten sneller waren dan haar pen ze kon opschrijven.

 Het moeilijkst waren de brieven aan de moeders geweest, 

want wat schrijf je als je op het punt staat alles achter te laten? 

Els haar toon was bemoedigend:

Liefste mama, er is maar weinig te zeggen. Alleen dit. We blijven 

bij elkaar, we zijn vol moed. We vinden het voor hen allen die ons 

lief zijn héél erg. Maar we hebben vertrouwen dat we werkelijk 

gauw weer samen zijn. En Mama, er is een heel groot vertrouwen 

ook in U, dat U zult zien, dat het zoo het beste is om daar zelf 

moed en vooral kracht uit te halen. We hopen dat U niet zult pie-

keren, maar vooral alles zult doen om gezond te worden, zoodat 

het een blij terugzien is. Dat is het allerbelangrijkste en het aller-

grootste wat U voor ons allen doet. Vertrouw. Uw dochter Els

Dick schreef aan zijn ‘Lieve moedertje’ dat ze zich vooral geen 

zorgen moest maken. Hij vond het ‘ontzettend om jullie ach-

ter te laten’, maar het was onzinnig om te blijven ‘opdat jullie 

me misschien ziet weghalen’. Dick beklemtoonde dat Els en hij 

geen gevaar liepen, want in het ontsnappingsplan was aan alles 

gedacht. Dat Dick per brief afscheid van zijn moeder nam, was 
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een welbewuste keuze. Zijn vader en zijn zusje Elsa had hij wel 

op de hoogte gebracht, maar het inlichten van zijn overbezorg-

de moeder zou te veel spanningen voor haar hebben betekend. 

Uit zijn gedachten zou ze niet verdwijnen. Dick nam een foto 

‘van ons vieren’ mee, die gemaakt was tijdens een vakantie in 

Zutphen. Zelf liet hij een fotoalbum achter ‘waarin een hele-

boel kieken van ons staan’. Daarmee was het gezinsverband te-

ruggebracht tot een paar gestolde portretten.

 Nadat de brieven waren geschreven, restte Els en Dick niets 

anders dan de huisdeur van hun etage in Amsterdam achter 

zich dicht te trekken. Dick was gekleed met hoed en winter-

jas, in zijn ene hand het koffertje en in de andere de aktetas, een 

pijp in zijn mond om zich een ‘weekendvoorkomen’ aan te me-

ten. Na nog een laatste keer repeteren werd het papiertje met 

de adressen langs de route in Dicks pijp verbrand. Het tweetal 

toog op weg.

Els en Dick behoorden tot de naar schatting 350 Engelandvaar-

ders die via Zwitserland naar geallieerd grondgebied reisden. 

Het was een avontuurlijke en vooral lange tocht. Dick had de 

route zo goed uit zijn hoofd geleerd dat hij deze bij aankomst 

in Engeland, zeven maanden later, nog bijna letterlijk kon op-

dreunen. Nadat ze de trein naar Roosendaal hadden genomen, 

ging het te voet naar het plaatsje Nispen. Hier moesten ze op 

het kerkplein rechts afslaan en dan de tweede weg links nemen 

en zo de grens overgaan. In België ging de reis door naar Ant-

werpen, waar de nacht werd doorgebracht. De volgende dag 

gingen ze via Brussel per trein naar Namen. Na Namen volg-

den de plaatsen Nancy, Besançon, Rochefort en Lons-Le-Sau-

nier. Daar liep de tot dan toe voorspoedige reis vast. Na een 

week werden Els en Dick door een schoenmaker uit het dorp 
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verder geholpen. Hij stuurde hen naar café des Sports aan de 

Rue de Pré in Saint-Claude. In dit schilderachtige dorpje in de 

bergen waren Els en Dick vlak bij de Zwitserse grens en kon-

den met de hulp van een ervaren gids het Franse grondgebied 

verlaten.

 Bij Saint-Cergue zat het werk van de gids erop en werden 

Els en Dick aan hun lot overgelaten. Ze zullen opgelucht zijn 

geweest dat ze na een spannende reis eindelijk op neutrale 

grond stonden. Maar de vreugde was van korte duur, want na 

enige tijd werden ze aangehouden door de Zwitserse douane. 

Die dreigde met uitzetting, een niet ongebruikelijke maatre-

gel ten aanzien van Joodse vluchtelingen. Angstige momenten 

volgden en Els en Dick bewogen hemel en aarde om de doua-

niers op andere gedachten te brengen. Nadat ten slotte een chef 

was gebeld, werd besloten het tweetal naar de gevangenis van 

Lausanne te brengen. Na vijf dagen gevangenschap konden Els 

en Dick doorreizen naar Genève. Daar meldden ze zich bij het 

Nederlandse consulaat en konden ze hun intrek nemen in een 

pension waar het wemelde van de Engelandvaarders.

 Els en Dick hadden er een zorgeloze tijd. Op de foto’s die 

zijn gemaakt, staat een vrolijk gezelschap op ski’s in de ruim 

aanwezige sneeuw. Opgewekt is ook de brief die Els aan haar 

‘lieve familie’ schreef in het voorjaar van 1942. Ze onderteken-

de met ‘Elisabeth’ om haar identiteit niet prijs te geven, en ze 

heeft de brief naar alle waarschijnlijkheid aan de buurman van 

Dicks ouders gestuurd, een architect die gedurende de bezet-

ting een van de contactpersonen was, en aan wie Els later, toen 

ze eenmaal in Engeland zat, van tijd tot tijd pakketten met le-

vensmiddelen stuurde. Els schreef dat er alle reden was om een 

vrolijke brief te schrijven, ‘want we hebben het erg best’. In de 

winter waren ze lui geweest en hadden alleen prettige dingen 
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gedaan. Nu waren ze weer druk aan de slag. Ze hintte hiermee 

op de voorbereidingen van de overtocht naar Engeland. ‘Mijn 

man zal veel moeten reizen en dan ga ik maar mee.’ Want hoe 

prettig Els en Dick het ook hadden in het neutrale Zwitserland, 

ze waren vol ongeduld om aan het tweede deel van hun reis te 

beginnen. Op het moment dat Els haar familie schriftelijk ‘in-

nig’ omhelsde, kwam daar eindelijk schot in.

Greta en Sacha

Greta runde haar gezin met vaste hand. Ze had inmiddels drie 

kinderen. Oudste zoon Leo was in 1937 geboren, Maja in 1938 

en Stella, na de verhuizing uit Eindhoven, in 1940. Anders dan 

haar zus Ina, die een vrije opvoeding voorstond, hanteerde Gre-

ta duidelijke regels. Ze zag er streng op toe dat haar kinderen 

gezond opgroeiden. Zo werd er niet gesnoept, behoudens twee 

koekjes bij de thee. Het ontbijt bestond uit boterhammen met 

pindakaas (de ene dag) en boterhammen met marmite (de an-

dere dag), gevolgd door een beker yoghurt zonder suiker. Voor 

de lunch serveerde Greta eens in de twee dagen een ei in aller-

lei bereidingswijzen. Het avondeten bestond steevast uit aard-

appels, groente en vlees. Dan was het huiswerk gedaan, want 

dat werd onder Greta’s leiding ’s middags gemaakt. ’s Avonds 

mocht er niet meer worden gewerkt. Dat was niet goed voor 

het denken, vond Greta, en bovendien waren de uren voor het 

slapengaan er om te spelen. Terwijl Greta het huishouden be-

stierde, werkte Sacha bij de Hilversumse dochteronderneming 

van Philips.

 Hilversum was als centrum van de Nederlandse nieuws-

voorziening van strategisch belang voor de Duitse bezetter. 
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Om te voorkomen dat deze de zestig meter hoge houten zend-

masten die eind jaren dertig door de Nederlandse Seintoestel-

len Fabriek waren gebouwd voor propagandadoeleinden zou 

gebruiken, werden deze in het begin van de oorlog, vlak voor 

de capitulatie, opgeblazen. Een dag later arriveerde een kleine 

colonne van de Wehrmacht, die de radiostudio’s bezette. Daar-

mee verloor de verslaggeving haar onafhankelijkheid. Van vrije 

nieuwsgaring was overigens al langere tijd geen sprake, in ieder 

geval niet wanneer het berichtgeving over Hitler-Duitsland 

betrof. Omroepvoorzitters moesten hun berichten voorleggen 

aan de Radio Controle Commissie en alles wat maar rook naar 

kritiek op Hitler werd geschrapt. Een dominee werd tijdens 

zijn pinksterpreek in 1937 weggedraaid omdat de commissie in 

plaats van ‘nationalisme’ het woord ‘nazisme’ verstond.

 Net als elders werden ook in Hilversum de anti-Joodse 

maatregelen voelbaar naarmate de maanden verstreken. Nadat 

de verwijdering van Joden uit overheidsdienst haar beslag in 

de winter van 1940 had gekregen, volgde verplichte registra-

tie van Joden met ten minste één Joodse grootouder in janua-

ri van het jaar erop. In augustus moesten Joodse banktegoeden 

worden overgemaakt naar de Duitse roofbank Lippmann, Ro-

senthal & Co. en in de tussenliggende maanden waren Joden 

zo goed als verbannen uit de publieke ruimte. Het werd Joden 

verboden om markten, zwembaden en stranden te bezoeken; 

hetzelfde gold voor parken, dierentuinen en culturele instel-

lingen. In januari 1942 moesten alle persoonsbewijzen worden 

voorzien van een ‘J’ en in mei werden Joden ouder dan zes jaar 

verplicht de gele davidster te dragen. In juni werd een avond-

klok voor Joden ingesteld en volgden de eerste oproepen voor 

‘tewerkstelling’ in Duitsland. Hieraan voorafgaand werden de 

Nederlandse Joden geconcentreerd in Amsterdam.
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 De aangekondigde gedwongen verhuizingen naar Amster-

dam luidden voor de gezinnen van Ina en Greta een nieuwe pe-

riode in. Eenmaal ‘geëvacueerd’ was er geen sprake meer van 

een huis met een eigen voordeur en eigen spullen, van ver-

trouwde buurtgenoten en -winkels, een omgeving die als vei-

lig werd ervaren en geborgenheid bood. Zaandam was de eerste 

Nederlandse gemeente waar de Joodse bewoners de instructie 

kregen te verhuizen naar Amsterdam, en na Zaandam volgden 

vele andere, waaronder Amstelveen en Hilversum. Voor Greta 

en Sacha kwam de gevreesde aankondiging in april 1942. Daar-

voor al hadden er radicale veranderingen binnen de Hilver-

sumse vestiging van het Philips-concern plaatsgevonden.

 Om Joodse werknemers te behoeden voor ontslag had de 

Philips-directie aparte afdelingen opgericht, die belast waren 

met bijzondere kriegswichtige opdrachten: in Eindhoven het Spe-

ciale Opdrachten Bureau (sobu), in Hilversum het Construc-

tiebureau. Door de ophanden zijnde evacuatie werd het laatste 

met opheffing bedreigd. Volgens Greta was Sacha een van de 

initiatiefnemers geweest van het plan de Joodse afdeling naar 

Eindhoven overgeplaatst te krijgen, en dat was hem ‘met hulp 

van anderen wonder boven wonder’ gelukt. Een wonder was 

het zeker, want aangetoond moest worden dat de Joodse werk-

nemers van het Constructiebureau onmisbaar waren en hun 

overplaatsing naar de vestiging in Eindhoven een economische 

noodzaak was. Na intensieve onderhandelingen kwam ten 

slotte het akkoord. De afdeling van de Joodsche Raad in Hil-

versum kreeg bericht uit Den Haag dat de ‘Überführung von 

12 Juden von Hilversum nach Philips Eindhoven’ in orde was. 

Hierna konden de verhuisvergunningen worden aangevraagd 

bij de Zentralstelle für Jüdische Auswanderung in Amsterdam, 

het centraal bureau voor Joodse emigratie. Nadat ook dat was 
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geregeld, konden tussen 15 en 21 mei twaalf Joodse gezinnen in 

plaats van naar Amsterdam, naar Eindhoven verhuizen.

 In de weken voorafgaand aan de verhuizing had Greta nog 

wat van haar spullen in veiligheid kunnen brengen. Ze deed 

dit samen met de Joodse overbuurvrouw Gé, die ze nog ken-

de van de middelbare school. Samen versleepten ze midden in 

de nacht een Westinghouse-ijskast op een sleetje door de vries-

kou naar niet-Joodse buren. Samen maakten ze ook de inven-

tarisatie van hun resterende spullen mee. Ze hadden bericht 

gekregen van de Hausraterfassung, een aparte afdeling van de 

Zentralstelle, dat er een tweetal medewerkers langskwam voor 

de registratie van de inboedels. Bij Gé waren ze meteen weg-

gegaan omdat ze niet geloofden ‘dat zo’n vlotte vrouw joods 

was’, aldus Gé in een terugblik. Toen de mannen op weg waren 

naar de overkant, was Gé hen achternagespoed. Ze wilde haar 

vriendin, op dat moment hoogzwanger van haar vierde kind, 

‘in zo’n toestand’ niet alleen laten. De inventarisatie leverde 

nog een hilarische scène op door de val van een naaimachine 

die op het puntje van de bank stond. Door een zenuwachtige 

beweging van Gé ‘donderde dat ding met een harde klap op de 

grond’. De Duitsers reageerden geschrokken, dachten dat er ie-

mand schoot. De vriendinnen schoten uit pure nervositeit in 

een onbedaarlijke lach. Met het vertrek van Greta naar Eindho-

ven kwam er een einde aan hun gedeelde leed.

 Alle Hilversumse Joodse werknemers werden bij aankomst 

in Eindhoven opgewacht door behulpzame Philips-mensen, 

die hen naar hun nieuwe woonadressen brachten. Greta, Sacha 

en hun drie kinderen namen hun intrek bij de familie Kater aan 

de Nicolaas Beetsstraat 31. Hier werd op 28 juli 1942 ook jong-

ste zoon Joost geboren. Aanvankelijk was er vooral blijdschap –  

‘2 jongens en 2 meisjes!’ – maar na een paar dagen werd bij hem 
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‘gevaarlijke geelzucht’ geconstateerd. Er volgde een zieken-

huisopname. Eenmaal weer thuis bleek er met Joost geen land 

te bezeilen. Omdat er niets bijzonders aan hem te zien was, 

wees de omgeving met een beschuldigende vinger naar Greta, 

die onhandig met hem zou zijn. Uiteindelijk bleek Joost blij-

vende hersenschade te hebben opgelopen door de geelzucht. 

Hij was anderhalf jaar oud toen hij stierf.

Philips heeft de Joodse afdeling in Eindhoven lang kunnen be-

hoeden voor deportatie, ‘eerst door te zeggen dat we noodzake-

lijk waren voor de weermacht, en toen dat niet meer ging, kre-

gen we een nieuwe beveiliging’, schreef Greta na de bevrijding 

aan Els. Het plan was om de hele Joodse afdeling over te plaat-

sen naar Spanje. Er werd een lijst opgesteld en iedereen moest 

de zogeheten Fragebogen zur Vorbereitung eines Auswanderungsantra‑

ges invullen. Greta vulde in dat ze 1,63 meter lang was, brui-

ne ogen had, en een ovaal gezicht. Haar mond en neus waren 

normaal en ze had ‘keine’ bijzondere kenmerken. Bij de vraag 

hoe ze zich haar toekomst voorstelde, noteerde Greta: ‘Aufbau 

einer neuen Existenz’. In de vragenformulieren werden de po-

tentiële emigranten gedetailleerd bevraagd over hun vermo-

gen, want het was uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de Duit-

se schatkist te lijden had wanneer Joden naar het buitenland 

vertrokken. Greta en Sacha vulden in dat ze een huis in Veenen-

daal hadden. Ze hadden het in 1933 gekocht en van de aanvan-

kelijke aankoopprijs van 16.800 gulden stond nog een bedrag 

van 10.000 gulden aan hypotheekschuld open. Met een huis als 

onderpand en het feit dat een deel was afbetaald, zal dit emigra-

tie niet in de weg hebben gestaan.

 In afwachting van vertrek naar Spanje bereidden de Joodse 

werknemers van Philips zich grondig voor. Een collega van Sa-
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cha herinnerde zich de Spaanse lessen onder werktijd. De echt-

genotes, onder wie Greta, leerden de taal thuis uit de Spaanse 

leerboekjes die Philips hun had verstrekt. Op een bepaald mo-

ment was alles geregeld. De treinkaartjes waren gekocht, de zit-

plaatsen gereserveerd en de paspoorten lagen gereed. Bij Greta 

en Sacha stonden de koffers klaar, zodat ze binnen het uur kon-

den vertrekken. Maar de weken gingen voorbij en er gebeurde 

niets, althans niet zichtbaar. Want achter de schermen werd er 

druk onderhandeld.

 Feitelijk was er sprake van een onoverbrugbare tegenstel-

ling. Enerzijds moest de Philips-directie de groep als zeer ge-

specialiseerde onvervangbare technici presenteren, zodat ze 

konden worden vrijgesteld van deportatie. Anderzijds werd 

het productieve belang van de Joodse afdeling zo onbeteke-

nend mogelijk voorgesteld om aan te geven dat het geen be-

drijfsramp zou zijn wanneer deze naar het buitenland vertrok. 

De strategie leek succesvol. Maar de Duitsers waren niet de eni-

gen die obstakels opwierpen. De Spaanse regering eiste garan-

ties dat de Philips-groep op doorreis was. En er was discussie 

wie de rekening van de hele operatie moest betalen.

 Het was inmiddels maart 1943 toen de Philips-directie een 

brandbrief schreef aan de president van de Gloeilampenfabriek 

nv in New York. Het was van het allergrootste belang dat groen 

licht werd gegeven voor vertrek en de tickets voor de eindbe-

stemming werden gekocht: er stonden levens op het spel. De 

president gaf zijn akkoord dat ‘New York’ de kosten voor de 

overtocht voor zijn rekening nam. Maar nog steeds kwam er 

geen schot in de zaak. Niet alleen zat de Nederlandse regering 

te steggelen welke medewerkers ze wel en niet konden gebrui-

ken in Engeland, maar ook de definitieve toestemming uit Ber-

lijn liet op zich wachten. Uiteindelijk lukte het niet de laatste 
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obstakels uit de weg te ruimen. Opnieuw brak er voor Greta en 

Sacha een onzekere periode aan.

Ina en Nout

In dezelfde maand dat Greta en Sacha hun woonplaats Hilver-

sum noodgedwongen verruilden voor Eindhoven, kregen Ina 

en Nout het bericht van de ophanden zijnde verhuizing naar 

Amsterdam. In een gestencilde instructie van de Joodsche Raad 

stond dat men aan bagage mee mocht nemen wat men dra-

gen kon; een op te stellen bagagelijst moest aan de politie wor-

den afgegeven. Het was uitdrukkelijk verboden om bezittin-

gen te verkopen of aan anderen over te dragen. Net zomin als 

haar zussen hield Ina zich aan dit verbod. Een deel van de bezit-

tingen werd bij vrienden en kennissen ondergebracht, waar-

onder de uitgebreide boekencollectie, een deel van de meu-

bels, wat zilverwerk en de schilderijen die Ina en Nout als ware 

kunstliefhebbers in de loop der tijd hadden gekocht. Ook de 

timmerdoos van oudste zoon Hans werd ‘in bewaring’ gege-

ven. Het moet voor hem een geruststellende gedachte zijn ge-

weest dat zijn geliefde gereedschap was ondergebracht bij de 

timmerman die hem wegwijs had gemaakt in de eerste begin-

selen van het vak. Toch was het voor Hans de zoveelste ingrij-

pende gebeurtenis.

 Het nieuwe schooljaar van 1941 had voor Hans en zijn jonge-

re broertje Eric al in het teken van afscheid gestaan. In het kader 

van de scheiding van Joods en niet-Joods onderwijs hadden ze 

de Michiel de Ruyterschool moeten verlaten om met een twin-

tigtal andere Joodse kinderen uit Amstelveen les te krijgen in 

de synagoge aan de Randwijcklaan. Een nichtje, dat als kind van 
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gemengd gehuwde ouders niet naar een Joodse school hoefde, 

weet nog goed dat Hans van school verdween. Ze zaten in de-

zelfde klas, Hans twee rijen voor haar, een beetje naar links. Ze 

keek altijd op zijn rug. Van de ene dag op de andere was de plek 

leeg. Al voor de verwijdering van school was het Hans en Eric 

verboden om nog naar het zwembad te gaan, wat in de war-

me zomer van 1941 – het kwik steeg tot 35 graden Celsius – be-

paald onprettig moet zijn geweest. Ook Zandvoort behoorde 

niet meer tot de mogelijkheden. Daar was het strand verboden 

voor Joden.

 Nout werd beroepsmatig voor het eerst getroffen toen zijn 

zaak in 1941 onder beheer werd gesteld. Deze onderbeheer-

stelling had tot doel alle Joodse ondernemingen te ‘ariseren’. 

Dat betekende concreet dat de zaak werd overgenomen door 

een Duitse Verwalter. Het was een van de vele maatregelen die 

werden genomen om Joden economisch buitenspel te zetten. 

Nout was niet alleen zijn zaak kwijt, maar met de verhuizing 

naar Amsterdam gold dat eveneens voor zijn huis. Slechts een 

paar koffers herinnerden nog aan het leven van voor de bezet-

ting, aan een thuis dat met het inleveren van de huissleutels tot 

het verleden behoorde. Het was, zo noteerde een Joodse dag-

boekschrijver uit Amsterdam, een ‘laatste uitlevering’, waarbij 

‘het recht op eenig burgerschap’ definitief verloren ging.

 De voorbereidingen van de gedwongen verhuizing van de 

Joden uit Amstelveen waren in maart 1942 begonnen. Toen had 

burgemeester G.P. Haspels aan de Zentralstelle moeten opge-

ven hoeveel Joden er in zijn gemeente woonden. Het waren er 

467, onder wie 312 volwassenen. Haspels had zich bij het op-

stellen van de lijsten afgevraagd hoever zijn medewerking 

moest gaan, maar net als de meeste andere burgemeesters vul-

den zijn ambtenaren plichtsgetrouw de namen en adressen in. 
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Op een eerste lijst stond dochter Anneke er nog met potlood 

bij geschreven, maar op de tweede was haar naam keurig netjes 

ingetypt, samen met de namen van Ina en Nout en haar twee 

broertjes. Hiermee was de administratieve scheiding voltooid 

en stond niets de evacuatie naar Amsterdam nog in de weg.

 Maar bij de fysieke verwijdering van de Joden uit Amstelveen 

was de grens van de burgemeester bereikt. Hij weigerde zijn 

medewerking bij de uitvoering van het gedwongen vertrek, dat 

op 12 en 13 mei plaatsvond. Het leidde direct tot zijn ontslag. 

Politie-inspecteur H. Busser, die bekendstond om zijn toewij-

ding aan het hogere gezag, was eveneens van streek. Hij deed 

iets wat niemand van deze plichtsgetrouwe diender had ver-

wacht: hij fietste langs een aantal Joodse adressen om te waar-

schuwen dat de verhuisoproep onderweg was.

 Het afscheid van de Joden uit Amstelveen viel sommige in-

woners van deze Amsterdamse randgemeente zwaar. De juf-

frouw van de sigarenzaak barstte in tranen uit toen een Joods 

echtpaar afscheid kwam nemen, en zei: ‘Eerst de koningin 

weg en nou ú ook al...!’ Ook de Amstelveense bakker moet het 

vertrek van de Joden met pijn in zijn hart hebben aangezien. 

Toen Joden nog slechts op bepaalde tijdstippen boodschap-

pen mochten doen, bewaarde hij altijd een paar broden onder 

de toonbank voor zijn Joodse klanten, onder wie Ina en Nout. 

Het was het kleine verzet tegen de anti-Joodse maatregelen, dat 

door de deportaties uit de collectieve herinnering is verdwe-

nen, maar destijds troost moet hebben geboden.

 Na half mei 1942 was Amstelveen officieel ‘Jodenvrij’. Het 

Joodse schooltje sloot zijn deuren en de verhuisbedrijven kre-

gen opdracht de huisraad weg te halen. Ina trok met haar gezin 

in bij haar tweeënzestigjarige moeder op Valeriusstraat 105hs.
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Els zou nog twee keer iets over Ina horen. De eerste keer was 

in juni 1942, toen ze een brief van Annie Moerkercken van 

der Meulen ontving. Zij wist te vertellen dat de familie tegen-

woordig bij oma in Amsterdam woonde. ‘Met de kinderen gaat 

het best. 2 van de 3 zijn nu al op school, d.w.z. op de lagere; 

het kleintje is nog op de voorbereidende in de buurt. De gro-

ten moeten een reuze eind gaan elke dag. Maar dat is niet zo 

erg.’ Waar Hans en Eric naar school gingen, is niet met zeker-

heid te zeggen. Er waren drie Joodse scholen waar de kinderen 

van Oud-Zuid naartoe gingen. Twee op de Jekerstraat (school 

nr. 10 en nr. 11), een op het Borssenburgplein (nr. 12). Naar de 

Jekerstraat was het vanaf de Valeriusstraat 34 minuten lopen, 

naar het Borssenburgplein 41 minuten. Van het schooltje in de 

buurt kan Anneke zich zeventig jaar later niets meer herinne-

ren. Ook van haar beide broers staat haar uit die tijd niets bij. 

De enige herinnering die ze heeft aan het verblijf bij haar oma 

is haar haarborstel die op de schoorsteenmantel lag in de kamer 

waar ze met haar ouders sliep.

 Het tweede bericht dat Els over Ina ontving was in de twee-

de helft van 1942. ‘Toon’ (‘= Nout’, noteerde Els met potlood in 

de kantlijn) schreef: ‘Alles is hier gezond en hoopen wij spoe-

dig met de kinderen weer buiten te gaan wonen.’ Daarna was er 

geen contact meer, althans, er is niets wat erop wijst. Het laatste 

wat Els dus wist, was dat Ina en Nout waren ondergedoken.

Met het begin van de deportaties in juli 1942 zat Nout in een ge-

vaarlijke leeftijdscategorie. Een maand ervoor had ss-Haupt-

sturmführer Ferdinand Hugo aus der Fünten, die de dagelijk-

se leiding had over de Zentralstelle, de twee voorzitters van de 

Joodsche Raad ontboden met de mededeling dat Amsterdamse 

Joden in de leeftijd tussen zestien en veertig jaar moesten wor-
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den opgeroepen voor ‘polizeilicher Arbeitseinsatz’ (onder poli-

tietoezicht staande tewerkstelling). Nout was toen 39 jaar. De 

maatregel was, zo deelde Aus der Fünten de voorzitters mee, 

niet onderhandelbaar. Wel mocht de Joodsche Raad zelf bepa-

len wie een oproep kregen.

 Het opstellen van de deportatielijsten werd het controver-

sieelste werk van de Joodsche Raad. Het leidde tot felle interne 

discussies tijdens de oorlog en tot even felle veroordelingen na 

de oorlog. De secretaresse van de Joodsche Raad, Mirjam Bolle, 

weigerde het werk te doen: ‘Ik weet wel dat het in wezen het-

zelfde is of je nu oproepen tikt of de cartotheek voor de vrij-

gestelden schrijft,’ schreef ze in haar dagboekbrieven, ‘maar 

ik was niet in staat de oproepen te tikken. [...] Het is toch wel 

verschrikkelijk dat wij dat moesten doen, evenals met de Sper-

re [vrijstellingen], waarvan de Duitsers drommels goed weten 

welk een haat dit zou zaaien onder de joden onderling.’

 Gezien Nouts leeftijd en het feit dat zijn achternaam met 

een ‘d’ begon, hebben Ina en Nout waarschijnlijk kort na het 

begin van de deportaties een oproep gekregen. Misschien heb-

ben ze overwogen om als gezin een plek te vinden. Naoorlogse 

informatie vermeldt dat Hans en Eric eerst met hun ouders on-

derdoken in Austerlitz en dat Anneke door een illegale verzorg-

ster ‘reeds in september 1942 naar Ds. Troelstra in Halle [werd] 

gebracht’. Er zijn geen aanwijzingen dat Ina en Nout daadwer-

kelijk in Austerlitz hebben gezeten. Daar kwamen de broertjes 

wel terecht. Anneke werd (inderdaad) naar het domineesgezin 

van Troelstra in Halle gebracht. Ze was vier jaar oud en ging 

met de trein. Ze ging ‘logeren’, had Ina tegen haar gezegd. Een 

vreemde vrouw bracht haar weg.

 Die vreemde mevrouw was Johanna Goubitz. Zij was een van 

de vele jonge vrouwen die tijdens de bezetting Joodse kinderen 
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bij hun ouders weghaalde om hen naar hun onderduikadres te 

brengen. Uit een naoorlogse verklaring van een van deze vrou-

wen blijkt hoe belastend dit werk was, ook al kwam het besef 

hiervan pas achteraf:

Eigenlijk geloof ik dat ik me nu pas realiseer hoe afschuwelijk het 

was. Dat je daar binnenkwam. Gewoon op een adres en dan stond 

alles klaar. Ingepakt. Zo’n bundel en zo’n kindje of soms twee kin-

deren. En daar ging je dan mee weg. Daar kreeg je nog de papie-

ren van en dan ging je die trap weer af. En de ouders die niet wis-

ten hoe je heette, ze wisten niet waar je naar toe ging, ze wisten 

dat je geen contact met ze zou houden. Dat is erg! Dat is erg. Dan 

kwam je als snotaap van twintig, eenentwintig jaar... Soms vond 

je nog, dat ze er lang over deden, want je moest naar het volgen-

de adres toe.

Dat Johanna in het verzetswerk terechtkwam, was gezien haar 

achtergrond niet zo vreemd. Haar vader, de Joodse diamantslij-

per Joop Goubitz, die getrouwd was met een niet-Joodse Frie-

zin, moet een kleurrijke figuur zijn geweest. Totdat zijn ogen 

door slijpsel waren aangetast, was hij actief lid van de activisti-

sche Algemene Nederlandsche Diamantbewerkersbond. Maar 

ook nadat hij het slijpersvak noodgedwongen had moeten ver-

laten, bleef hij ideologisch bevlogen en maakte zich verdien-

stelijk in de lokale politiek. De Duitse bezetting zou hij niet 

meer meemaken, maar zijn kinderen deden in strijdlust niet 

voor hem onder.

 Johanna bood in Amsterdam onderdak aan haar ‘vol-Joodse’ 

familieleden en bracht Joodse kinderen naar hun onderduik-

adres. Haar oudere zus en twee van haar broers zaten even-

eens in het verzet. Voor geen van hen was afzijdigheid een op-
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tie, ook al moest een van de broers dit met zijn leven bekopen. 

In een afscheidsbrief aan zijn vrouw reflecteerde hij op de di-

lemma’s van een man die zich niet wenste neer te leggen bij 

onrecht en tegelijkertijd de verantwoordelijkheid droeg voor 

een gezin. Hij had menigmaal de verzuchting van nabestaan-

den ‘van slachtoffers in deze tijd’ gehoord dat het hun liever 

was geweest wanneer hun geliefde zich niet had verzet of voor-

zichtiger was geweest. ‘Een enkel maal heb ik mijzelf ook dit 

probleem gesteld’, maar, zo concludeerde Johanna’s broer, hij 

wilde en kon zich niet onttrekken omdat hij de grootste vol-

doening putte uit hulp aan anderen. Voor Johanna was het niet 

anders.

 Johanna zou via een groepje studenten aan de Oudezijds 

Voorburgwal met Ina en Nout in contact zijn gekomen, zo staat 

het althans in de bewaard gebleven dossiers. Johanna was zelf 

geen studente, maar ze kende via haar verzetsnetwerk wellicht 

Annie Moerkercken van der Meulen, wier broer Els en Dick had 

geholpen naar Zwitserland weg te komen, en die zelf haar huis 

aan de Albert Neuhuysstraat openstelde als doorgangshuis 

voor Joden die tijdelijk onderdak zochten. Annie verklaarde na 

de oorlog dat Els haar had gevraagd of ze Annies adres aan Ina 

mocht geven voor het geval die hulp nodig had. Dat Els juist Ina 

aan een contactadres hielp, zal geen toeval zijn geweest. Haar 

schuldgevoel over haar resolute nee in de meidagen van 1940 

zal zijn blijven zeuren op de achtergrond, zeker nadat ze zelf 

het besluit had genomen Nederland te ontvluchten. Daarnaast 

zal ze zich misschien hebben afgevraagd of Ina zich wel staan-

de kon houden wanneer haar leven werd bedreigd. Maar al trok 

Ina zich graag terug in haar eigen wereld, toen het erop aan-

kwam vond ze de moed om haar kinderen ‘weg te geven’ aan 

vreemden in de hoop dat ze daarmee veilig waren.
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 Wat er door Ina heen is gegaan toen ze afscheid van haar drie 

kinderen heeft genomen, laat zich slechts raden. Het is goed 

mogelijk dat ze voor dit besluit net zo heeft getwijfeld als een 

Amsterdamse lotgenote, die aanvankelijk meende dat het be-

ter was om haar kinderen bij zich te houden. ‘De kinderen zijn 

er te klein voor en ik kan ’t niet,’ schreef deze moeder aan een 

vriend. Alles verzette zich in haar ‘deze natuurlijke band voor 
goed te verbreken’, tenzij ze zeker wist dat ‘’t zoo ’t beste voor ze 

is’. Maar zekerheid was nu net iets wat niet meer bestond voor 

de vervolgde Joden.

 Niemand wist wat de beste bescherming bood. Bij elkaar 

blijven was de primaire reactie van veel ouders, maar de hoop 

dat ten minste de kinderen de oorlog zouden overleven, moet 

voor een deel van hen de doorslag hebben gegeven hun kinde-

ren weg te geven. Het gold voor de moeder van de kleine Andy. 

Zij schreef haar negen maanden oude zoontje een brief waarin 

ze hoopte dat het afscheid niet voor ‘eeuwig’ zou zijn. Vóór alles 

wilde ze echter voorkomen dat haar zoontje ‘in de handen valt 

van onze beulen’. Als ze niet zou terugkomen dan had ze maar 

één wens: dat haar zoon een ‘flinke jongen werd’ en dat de ou-

ders die hem grootbrachten hem net zo liefhadden als zijn ei-

gen vader en moeder. Of ze de juiste beslissing nam? Dat wist 

alleen God. ‘God weet of wij goed doen ja of nee,’ aldus deze 

vertwijfelde moeder.

 Een brief heeft Ina haar kinderen niet meegegeven, wel twee 

foto’s afgedrukt op ansichtkaartformaat, netjes opgeborgen in 

een wit mapje.
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Anneke

Pop Nellie zat op haar schoot, ze reed achteruit, de vreemde 

mevrouw tegenover haar. Dat is alles wat Anneke zich herin-

nert van de treinreis die haar naar de Achterhoek bracht. Van 

het afscheid in Amsterdam heeft ze een versteend beeld, waar 

ze zeventig jaar over heeft gezwegen. Wanneer haar iets werd 

gevraagd over die tijd, dan begon Anneke haar verhaal met de 

treinreis. Maar op het netvlies had ze altijd haar ouders, met op 

de voorgrond de oranje gemeniede ijzeren kiepauto waar haar 

broers zo graag mee speelden. Dit was haar laatste herinnering 

aan thuis.

 De pastorie in Halle, waar Anneke terechtkwam, staat er nog 

steeds. Hoewel deze niet langer is bewoond door een dominee, 

heeft het huis aan statigheid niets ingeboet. Een brede betegel-

de gang snijdt het huis doormidden. Aan de achterkant is een 

zonnige serre die uitzicht biedt op de ruime tuin. In deze ser-

re bereidde dominee Troelstra op zaterdagmiddag zijn preken 

voor en mocht Anneke de foto’s bekijken die ze mee had gekre-

gen. Het waren er twee: een van haar vader en moeder en een 

waarop haar beide broertjes stonden. ‘Dan zat ik op mijn knie-

en tegenover hem,’ herinnert Anneke zich, en vertelde hem 

bijvoorbeeld dat ‘mijn moeder zó klein was en mijn vader zó 

groot’, hun verschil in lengte aangevend met haar arm.

 Anneke bleef ruim negen maanden bij het gezin Troelstra. 

De uit Friesland afkomstige dominee en zijn vrouw hadden 

op dat moment drie kinderen. In 1944 werd er nog een baby 

geboren, maar dat maakte Anneke niet meer mee. In de zo-

mer van 1943 kreeg de dorpsdominee een verzoek om naar 

Wageningen te komen, een aanbod dat hij aannam. Er werd 

besloten om Anneke niet mee te nemen omdat het te gevaar-
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lijk werd geacht. Terugblikkend is ze niet ongelukkig met de 

verhuizing, ze kijkt met gemengde gevoelens terug op haar 

verblijf bij het domineesgezin. Dominee Troelstra mocht ze 

graag, maar zijn echtgenote was geen warme vrouw en door 

hun zoontje werd ze geplaagd. Het was iets wat Anneke niet 

kende, thuis werd ze omringd met liefde. Maar wanneer ze zei 

dat haar broertjes altijd bloemen voor haar meebrachten, nam 

het geplaag alleen maar toe. Hoe anders was het bij haar nieu-

we onderduikgezin.

 De familie Woolschot woonde enkele kilometers verderop, 

in de Slangenburg, een gebied dat is genoemd naar het nabijge-

legen landgoed Slangenburg. Bij dit eenvoudige boerengezin, 

dat het water uit de pomp haalde en geen elektriciteit had, zou 

Anneke zich voor het eerst sinds haar onderduik op haar gemak 

voelen. Ze herinnert zich de kamer met een grote tafel met stoe-

len eromheen. Tegen de muren stonden nog extra stoelen voor 

het bezoek dat veelvuldig langskwam en altijd mee kon eten. 

Naast de schoorsteen hing het spek, in de kelder lagen de aard-

appelen. Er waren koeien, varkens, kippen en poezen, een gro-

te moestuin waar groente werd verbouwd, een prachtige bloe-

mentuin, waar moeder Woolschot veel zorg aan besteedde, en 

op het land stond het graan. In de luie stoel bij de kachel deed 

Marinus Woolschot iedere dag een middagdutje. Hij trok dan 

zijn onafscheidelijke pet even over zijn ogen. Wanneer er ge-

ploegd moest worden, dan werden er paarden en werktuigen 

geleend op de Lange Wilm, het ouderlijk huis van Marinus ver-

derop, waar hij was opgegroeid met vier broers en drie zussen.

 In de buurt stond Marinus bekend als iemand met uitge-

sproken opvattingen, wiens mening op prijs werd gesteld. Als 

ouderling had hij een spilfunctie in de kleine gemeenschap 

waar hij deel van uitmaakte, en bij problemen kwam menig-
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een hem om raad vragen. Zijn jongste zoon karakteriseerde zijn 

vader als een antirevolutionair met een rood randje. Moeder 

Hanna was zijn hardwerkende echtgenote.

 Toen Anneke op 18 juni 1943 aankwam, deden de drie kin-

deren van Hanna en Marinus net hun middagslaapje. Het stel-

de de kersverse pleegvader in de gelegenheid om Anneke in al-

le rust op haar gemak te stellen. Hij zei dat het fijn was dat ze 

er was en dat ze als oudste een zekere verantwoordelijkheid 

droeg. Op deze wijze maakte Marinus zijn pleegdochter met-

een deel van het gezin. Hanna luidde de aanwezigheid van An-

neke in met de nuchtere mededeling aan haar net ontwaakte 

kroost: ‘We zullen nu vier fietsen maken.’ Hierop had ze vier 

stokken gepakt, die als zodanig moesten dienen. Voor Anneke 

was dit overigens een grote teleurstelling, want voor haar was 

een fiets een fiets.

 Anneke ontwikkelde een sterke band met haar pleegouders, 

die zij tot aan hun dood papa en mama bleef noemen. Geduren-

de de bezettingsjaren verdwenen Ina en Nout langzamerhand 

naar de achtergrond, het mapje foto’s was inmiddels opgebor-

gen in een doos, veilig begraven op het erf waar Anneke speelde 

met haar pleegzusje en -broertjes, en waar ze om veiligheids-

reden niet vanaf mocht. Hoe groot het gevaar was, bleek maar 

al te zeer toen het gezin Woolschot tijdelijk Duitse inkwartie-

ring kreeg. Een van de Duitsers, een onderofficier, zei tijdens 

het eten tegen Marinus: ‘Dat zijn geen zusjes.’ Marinus rea-

geerde gedecideerd en antwoordde met een glim in zijn ogen: 

‘Ik dacht dat je dat wel kon zien’, met een ondertoon van ‘ik had 

je hoger ingeschat’. De onderofficier dacht er het zijne van. Met 

de woorden ‘Ik zal er geen werk van maken’ beschouwde hij de 

zaak als afgedaan. Alleen de hulp werd nog berispt, omdat ze 

zich zenuwachtig gedroeg met Duitsers over de vloer. Hanna 
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gaf haar te verstaan dat ze met haar gedrag Anneke nog zou ver-

raden.

 De dreiging, die voor Anneke gedurende de bezettingsja-

ren voelbaar bleef, werd concreet toen er razzia’s in de buurt 

waren en het veiliger leek om Anneke tijdelijk elders onder te 

brengen. Het toeval wilde dat het gezin Troelstra in hun va-

kantiehuis in de buurt bivakkeerde. Anneke kwam dus niet bij 

vreemden terecht. Toch was ze dolgelukkig toen ze na een week 

naar de boerderij van haar pleegouders terug kon keren.

Nadat de kinderen waren ondergebracht, doken Ina en Nout 

onder bij Margreet Taselaar, de andere vriendin van Els van de 

kinderleeszaal. Waarschijnlijk is ook hier Annie Moerkercken 

van der Meulen als contactpersoon opgetreden. Margreet kon 

zich de gang van zaken niet meer herinneren, en dacht, zo 

schreef ze na de oorlog aan Els, dat Ina ‘van mij door jou ge-

hoord had. In ieder geval vertrouwde ze mij.’

 Margreet is haar hele leven zwijgzaam geweest over de be-

zettingsjaren, maar ze kwam net als Johanna Goubitz uit een 

gezin dat zich en bloc verzette tegen het naziregime. Het gold 

voor haar zus Avica, haar broer Arie en haar moeder. De laat-

ste is door haar kleinzoons getypeerd als een vrouw zonder 

angst. Ook al zat ze het liefst in haar schommelstoel met de 

hond aan haar voeten te lezen, gedurende de bezetting stelde 

ze haar pension in Utrecht voor gefortuneerde ouderen open 

voor iedereen die om wat voor reden dan ook uit Duitse handen 

moesten blijven. Engelse piloten, studenten en Joden vonden 

een schuilplek op de derde verdieping van haar huis. Haar twee 

dochters en haar zoon opereerden vooral vanuit Amsterdam.

 Arrestatie bleef geen van allen bespaard. Moeder Taselaar 

werd verhoord in de gevangenis van Utrecht, waar ze met suc-
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ces een toneelspel opvoerde. Alsof ze met de Duitsers complot-

teerde, had ze aan haar verhoorders gevraagd of die wel wisten 

dat er persoonsbewijzen werden vervalst, ze had daarbij haar 

stem samenzweerderig laten klinken. Overbluft hadden de 

Duitsers de zottin vrijgelaten. Arie kwam na zijn arrestatie te-

recht in een Duits kamp, waar hij in 1945 werd bevrijd, Mar-

greet en Avica werden gevangengezet in kamp Vught. Nog tij-

dens de bezetting kwamen ze op vrije voeten.

 Het was de hoogste politiebaas Rauter zelf die voor de vrij-

lating van Avica zorgde. Bij een bezoek aan Vught was hij haar 

tegengekomen. Wellicht gecharmeerd van deze mooie jonge 

vrouw had hij haar gevraagd waarom ze gevangenzat. Avica had 

hem geantwoord dat ze van deutschfeindliche activiteiten werd 

verdacht wat, zo zei ze tegen Rauter, natuurlijk onzin was. De 

volgende dag kwam er een telegram met het bevel ‘Sofort frei-

lassen’. Margreet vertelde het haar zus in de Lagerstrasse en een 

medegevangene noteerde op 13 november 1943 in zijn dagboek 

dat hij ‘enorm boos’ was op Rauter omdat ‘hij mij mijn kamp-

vriendinnetje F. ontnomen heeft’. Margreet werd een jaar na 

haar arrestatie in maart 1944 vrijgelaten wegens gebrek aan be-

wijs. Van stoppen met het verzetswerk was geen sprake. Moe-

der en dochters grapten onder elkaar dat ze hun ‘sollicitaties 

voor Vught’ met volle inzet zouden voortzetten.

 Ina en Nout zijn in de herfst van 1942 bij Margreet onderge-

doken. De behuizing op de Herengracht 175hs was krap; meer 

dan een kamer en een keukentje zullen er niet geweest zijn. 

Margreet trok daarom in bij haar zus, een besluit waarover Ina 

en Nout zich bezwaard voelden. Ze vonden dat ze naar een an-

dere oplossing moesten uitzien. Een tijdelijke oplossing dien-

de zich aan door de hulp van een aangetrouwde neef die bij de 

Joodsche Raad werkte.
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Louis

Op de grafsteen van Louis Ph. Polak staat: ‘Hij hield van men-

sen, en zij van hem’. Louis was een mensenmens die intens ge-

noot van gezellige etentjes bij hem thuis, met een overvloedig 

gedekte tafel en een goed glas wijn, en die zich daarbij het liefst 

verloor in gesprekken over politiek of cultuur. In de jaren dertig 

engageerde hij zich met het zionisme. Daarnaast hield hij zich 

bezig met het Joodse vluchtelingenprobleem, dat hij in 1939 

ook praktisch invulde door een tienjarige Joodse vluchtelinge 

uit Wenen in huis op te nemen. Edith Landwirth heette ze, en 

Louis wist haar veilig de oorlog door te loodsen. Tijdens de be-

zetting probeerde hij zijn rug recht te houden en zette zijn ei-

gen wapens in om zich tegen de vernederingen te beschermen.

 Louis had het vermogen om uit elke situatie, en met ge-

voel voor humor, het beste te halen. Toen hij samen met zijn 

vrouw en schoonmoeder in de meidagen van 1940 op de ka-

de van IJmuiden stond, de chaos en verwarring aanschouwde, 

en zijn schoonmoeder bezwaren hoorde maken, noteerde hij 

in zijn dagboek: ‘We besloten huiswaarts te keren toen mijn 

schoonmoeder besliste dat ze slechts met een boot in het gen-

re van de Queen Mary of tenminste Johan van Oldenbarneveldt 

de reis wilde aanvaarden.’ Waren er grenzen aan de concessies 

die Louis’ schoonmoeder ook onder benarde omstandigheden 

wenste te doen, voor Louis gold hetzelfde. Van jongs af aan had 

hij zich aan huis laten scheren en in de oorlog nam hij het be-

sluit deze gewoonte niet op te geven. Toen zijn ‘lijfkapper’ het 

niet meer aandurfde om bij zijn Joodse cliënt langs te gaan, na-

dat het verboden was Joodse gezichten door niet-Joodse han-

den te ‘adoniseren’ zoals Louis het noemde, ging hij op zoek 

naar een Joodse kapper die het werk overnam. Juist in ‘deze ver-
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dwaasde tijd’, vond Louis, was het zaak ‘de schijn van een nor-

maal leven zoveel mogelijk op te houden en je vervolgers niet 

het plezier te doen eruit te zien als een vervolgde en geslagene’.

 Louis, directeur van de firma A.S. Polak nv, die handelde 

in Chinese en Japanse snuisterijen, knopen en textiel, was ge-

trouwd met Alice Cohen. Zij was een volle nicht van de zussen 

van moederskant, goed bevriend met Ina en in haar doen en 

laten de tegenpool van Louis. Het bohemienachtige van haar 

echtgenoot leidde ze in goede banen door haar huishouden 

met vaste hand te besturen, haar woning in te richten volgens 

de nieuwste mode en zich onberispelijk door het leven te be-

wegen, zowel in gedrag als in de wijze waarop ze zich kleedde. 

Ze deelde Louis’ engagement en als hij bij een diner te laat aan-

schoof, opgehouden omdat er nog wat te regelen viel, wist Alice 

dat ze haar man in dit opzicht niet zou kunnen veranderen.

 Tijdens de oorlog was Louis werkzaam bij de financiële com-

missie van de Joodsche Raad, feitelijk een vervolg van zijn werk-

zaamheden ten behoeve van de Joodse vluchtelingen in de ja-

ren dertig. Ook bij de Joodsche Raad zamelde hij geld in voor 

mensen in financiële nood. Door deze functie, maar vooral door 

zijn vele contacten bleek Louis als geen ander in staat vrijstellin-

gen voor familie, vrienden en kennissen te regelen die hen in ie-

der geval tijdelijk voor deportatie behoedden. Louis’ dagboek, 

dat hij gedurende de bezetting bijhield, bestaat uit lange lijsten 

met voornamen of cryptische omschrijvingen van personen die 

hij heeft geholpen of heeft geprobeerd te helpen. Zo noteerde 

hij: ‘Nout baantje bij David C.’ Hiermee werd niet de voorzitter 

van de Joodsche Raad David Cohen bedoeld, maar oom David, 

de broer van Ina’s moeder Judith, die als dermatoloog werk-

zaam was in de Centrale Israëlietische Ziekenverpleging (ciz).

 Hoewel noch de naam van Ina, noch die van Nout op perso-
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neelslijsten van het ciz terug te vinden is, hebben beiden eni-

ge tijd in het ziekenhuis gewerkt. Ina was er met haar opleiding 

als verpleegster meer op haar plaats dan Nout, maar gedurende 

de bezetting telde een opleiding niet. Ziekenhuizen fungeer-

den steeds vaker als vluchthaven voor patiënten én personeel. 

Er werden voor een deel quasizieken opgenomen en de werk-

zaamheden werden, zoals in het geval van Nout, door quasiver-

pleegkundigen uitgevoerd. Het gold voor het ciz aan de Jacob 

Obrechtstraat, maar ook voor het Nederlandsch Israëlietisch 

Ziekenhuis (niz) aan de Nieuwe Keizersgracht en het Portu-

geesch Israëlietisch Ziekenhuis (piz) aan de Plantage Fransche-

laan (nu Henri Polaklaan). Al deze ziekenhuizen probeerden zo 

veel mogelijk mensen te behoeden voor deportatie en lange tijd 

werd de hoop gekoesterd dat patiënten zouden worden vrijge-

steld van deportatie, tenslotte konden zij toch onmogelijk ge-

schikt worden geacht voor de ‘Arbeidsinzet’. Toen de krankzin-

nigeninrichting Het Apeldoornsche Bosch eind januari 1943 

onder leiding van Aus der Fünten werd leeggehaald, kwam dit 

bepaald als een schok en bleef van het toch al wankele vertrou-

wen dat Joden in Polen slechts hard moesten werken weinig 

meer over.

 De vrijstellingen van Ina en Nout betekenden concreet dat 

zij hun illegale bestaan bij Margreet konden verruilen voor een 

leven bovengronds. Ze hadden zelfs weer een eigen woning 

waar Margreet iedere vrijdagavond, ‘met sjabbes’, ging eten. 

Ina kookte ‘dan altijd wel erg lekker’, herinnerde Margreet zich 

later. Maar net als alle vrijstellingen werden ook die van Ina en 

Nout van de ene op de andere dag waardeloos en verloor het 

zinnetje ‘bis auf weiteres freigestellt vom Arbeitseinsatz’ zijn 

bescherming. Ze doken opnieuw onder bij Margreet. Het moet 

ergens in de winter van 1942 zijn geweest. In diezelfde winter 
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zou Nout de deur van de Herengracht 175hs voorgoed achter 

zich dichttrekken.

Els en Dick

Els en Dick hadden zich op hun vlucht naar Zwitserland sol-

daten van Oranje gedroomd die in geallieerd verband de Duit-

sers op de knieën zouden krijgen. Maar hun geduld werd op 

de proef gesteld. Zo duurde het nog geruime tijd voordat ze 

vanuit Zwitserland hadden kunnen doorreizen, omdat de 

Spaanse regering weigerde visa af te geven aan mannen in de 

dienstplichtige leeftijd tussen de achttien en veertig jaar, het 

merendeel van de Engelandvaarders dus. De reis over Spaans 

grondgebied werd hierdoor ernstig bemoeilijkt, zo niet onmo-

gelijk gemaakt. Na intensieve onderhandelingen lukte het de 

Nederlandse regeringscommissaris voor de vluchtelingen (tij-

delijk) een flexibeler opstelling te bewerkstelligen en gedaan te 

krijgen dat jonge mannen werden toegelaten wanneer ze kon-

den aantonen dat ze op doorreis waren.

 In de nalatenschap van Els en Dick bevinden zich twee visa 

van het Braziliaanse consulaat in Genève. Dick staat afgebeeld 

met snor en een zwarte, al enigszins terugwijkende haardos. 

Om de kraag van zijn witte overhemd draagt hij een slordig ge-

strikte das. De ietwat verbeten uitstraling van Dick contrasteert 

met het vriendelijke portret dat van Els is gemaakt. Glimla-

chend en met een open blik kijkt ze in de camera, haar halflan-

ge donkere haar met een scheiding aan de linkerkant. Ze is ge-

kleed in een winterjas die wordt opgeluisterd met een sjaaltje. 

Zowel Els als Dick ‘a été de bonne conduite morale et sociale’, 

aldus de Nederlandse consul in een bijgevoegde verklaring. Op 
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beider gezondheid viel evenmin iets aan te merken volgens het 

doktersattest. Aan deze verklaringen was weinig gelogen. An-

ders was het met betrekking tot de namen van de ouders. Dicks 

vader heette Hendrik van Dien, die was getrouwd met Anna 

Bruins. Judith Hendrix was omgetoverd tot Jeanne van Leeu-

wenhoek. In plaats van weduwe was ze de echtgenote van ene 

Dorus. Niets mocht hun ouders in gevaar brengen en dus werd 

hun identiteit niet prijsgegeven.

 In mei 1942 kwam er een einde aan het maandenlange wach-

ten. De tickets van Genève naar Barcelona lagen gereed, even-

als de ‘voorlopige scheepsbiljetten’. Deze moesten in Barcelona 

worden ingeruild voor de originele en waren geldig voor ss Ca-

bo de Buena Esperanza. Na een ‘comfortabele reis’ kwamen Els 

en Dick rond 21 mei in Barcelona aan. In de Catalaanse hoofd-

stad hadden ze prettige dagen, wandelend onder de palmen 

met uitzicht op de ruwe bergen en in de drukte van ‘een we-

reldstad’. Behalve taalproblemen – ‘we knoeien met de taal’ – 

hadden Els en Dick het naar hun zin. Op 27 mei woonden ze 

een balletvoorstelling bij in het Gran Teatro del Liceu, het im-

posante operagebouw van Barcelona. Niet lang erna konden ze 

inschepen op ‘de Cabo’, die voer op de West en op Zuid-Ameri-

ka. Zo ver zouden Els en Dick niet komen.

 Op Gibraltar werden Els en Dick samen met de andere En-

gelandvaarders die dezelfde route aflegden, van boord gehaald. 

In afwachting van hun overtocht genoten ze van whisky’s en 

‘lime & lemons’ in het Grand Hotel. Volgens een gast die er in 

1943 verbleef, was er weinig ‘groots’ aan het hotel, gelegen aan 

de hoofdstraat die druk bevolkt was met militairen en zeelie-

den van over de hele wereld. In het restaurant dineerden voor-

namelijk ‘uniformen’, Engelse en Australische officieren, en  

’s ochtends was het niet ongewoon te worden gewekt met de 
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muziek van een of andere militaire band in de straat. Al met al 

was het lawaaiig, rommelig en derderangs.

 Na enkele weken konden Els en Dick hun tocht vervolgen. 

Ze voeren met een troepenschip naar de zeehaven van Glasgow. 

Naast Poole en Bristol in Zuidwest-Engeland en Liverpool in 

Noordwest-Engeland was Glasgow de haven waar de meeste 

Engelandvaarders aankwamen. Op 5 juli 1942 zetten ze voet 

aan wal. Er wachtte Els een onaangename verrassing toen ze van 

Dick werd gescheiden en met een handjevol andere vrouwen 

werd overgebracht naar een doofstommengesticht, waar, aldus 

Els, ‘Vichy-vrouwen uit Madagaskar’ zaten opgesloten. Deze 

vrouwen waren waarschijnlijk om veiligheidsredenen overge-

bracht naar Brits gebied toen in mei 1942 de slag om Madagas-

kar was begonnen, het eiland dat de Engelsen uit strategisch 

oogpunt op de Fransen wilden veroveren. De diametraal tegen-

overgestelde politieke opvattingen van de verschillende groe-

pen vrouwen leidden volgens Els tot ‘ontzettende ruzies op de 

slaapzaal’. In augustus waren Els en Dick herenigd in Londen, 

waar ze door medewerkers van de inlichtingendienst, die iede-

re Engelandvaarder bij aankomst verhoorden, als politiek zeer 

betrouwbaar werden beoordeeld.

 Nog in Zwitserland had Dick gesolliciteerd op een functie 

bij het ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart van 

de Nederlandse regering in ballingschap in Londen. Toen hij 

eenmaal in Londen was, werd hem een baan aangeboden bij de 

Rekenkamer, maar Dick gaf te kennen dat hij liever in militaire 

dienst wilde om daadwerkelijk een bijdrage te kunnen leveren 

aan de geallieerde oorlogsvoering. Dit verzoek werd, ondanks 

het feit dat hij in 1939 was afgekeurd voor militaire dienst, ge-

honoreerd. Dick kwam aanvankelijk terecht bij de Irene Bri-

gade in Wolverhampton, een stad 130 mijl ten noordwesten 
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van Londen. Met zijn uniform, dat hij drie dagen na aankomst 

kreeg, was hij ‘kinderlijk ingenomen’. Het was nagenoeg het 

enige wat hem plezier deed. In zijn brieven aan Els, die in Lon-

den werk had gevonden bij de Regeringsvoorlichtingsdienst 

(rvd), beklaagde Dick zich over de stemming onder de rekru-

ten. Met name de dienstplichtigen uit Zuid-Afrika vervulden 

hun dienstplicht ‘zonder enig enthousiasme’.

 De Zuid-Afrikanen waren, nadat ze zich eerst verplicht had-

den moeten registreren in eigen land, vanaf maart 1941 actief 

geworven door een missie die door het Nederlandse ministe-

rie van Defensie in het leven was geroepen. Onder hen bevon-

den zich Nederlanders die in de economische crisis van de ja-

ren dertig naar Zuid-Afrika waren geëmigreerd in de hoop op 

een betere toekomst. Zij hadden weinig animo om zich, nadat 

ze zich kort daarvoor hadden gevestigd in een nieuw vader-

land, voor het oude in te zetten. Erger nog, ze toonden totaal 

geen begrip voor de situatie in Nederland in het algemeen en 

de vervolging van Joden in het bijzonder. ‘Niemand, behalve 

wij E-vaarders, schijnt werkelijk te voelen, hoe men in Holland 

voelt,’ schreef Dick. In plaats daarvan heerste er ongeloof over 

‘wat wij ze over Holland vertellen, ze vinden het min of meer 

Joden-hetzen, zelfs de Joden onder hen!’

 Dick was niet de enige die klachten had over de stemming 

binnen de Irene Brigade. De Nederlandse regering in balling-

schap besloot een onderzoek in te stellen. Geconcludeerd werd 

dat de moeilijkheden werden veroorzaakt door de verschil-

lende achtergrond van de dienstplichtigen. Het was duidelijk 

dat de Engelandvaarders eruit sprongen wat motivatie betreft. 

Erkend werd tevens dat er ongeloof bestond over de situatie 

waarin de Joden in Nederland verkeerden. De aantijging dat 

er ‘in den troep een antisemietische stemming zou heerschen’, 



104

was echter ongegrond. Tegen de enkeling die zich wel schul-

dig maakte aan antisemitische uitlatingen, zou streng moeten 

worden opgetreden. Onderzoek of niet, het weinige enthou-

siasme binnen de Irene Brigade maakte Dick intussen moede-

loos en gaf hem het idee dat ‘er kostbare tijd werd verknoeid’. 

Hij was dan ook bijzonder opgetogen toen hij, in dezelfde 

maand dat hij een lintje ging halen bij de koningin, een eer die 

Engelandvaarders te beurt viel en wat Dick ‘ontzaggelijk leuk’ 

vond, per ministeriële beschikking mocht toetreden tot de Ro-

yal Airforce Volunteer Reserve.

 Met een opleiding als piloot zou Dick dan eindelijk de kans 

krijgen om in geallieerde dienst bommen op Duitsland te gooi-

en en daarmee zijn steentje bij te dragen aan de nederlaag van 

Hitler-Duitsland. Het was zijn diepste wens, want Dick vond 

dat hij meer was dan een Joodse vluchteling die het vege lijf had 

proberen te redden. Hij voelde zich in de eerste plaats Enge-

landvaarder, en dit in de ware, dat wil zeggen actieve beteke-

nis van het woord. In een terugblik toonde Dick zich bitter dat 

Joodse Engelandvaarders als minder heroïsch werden voorge-

steld dan niet-Joodse, bijvoorbeeld door Lou de Jong, die in zijn 

standaardwerk over de Tweede Wereldoorlog een onderscheid 

maakte tussen ‘echte’ Engelandvaarders en Joodse vluchtelin-

gen. En wellicht was er nog een reden dat Dick zijn strijdbaar-

heid beklemtoonde. De gedachte dat hij zijn familie in Ne-

derland had achtergelaten, liet hem nooit los en hij was zich 

voortdurend bewust van zijn bevoorrechte positie in het (rela-

tief) veilige Engeland. Toen hij half november 1942 met zijn ba-

sisopleiding voor vlieger in Cambridge begon, voelde hij zich, 

gezien de omstandigheden waarin ‘onze familie’ verkeerde, 

‘misplaatst’ tussen de stijlvolle gebouwen waar de avondmaal-

tijden werden gebruikt in de prachtige zaal van het Magdalena 
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College aan lange eiken tafels en echt tafelzilver. Ook al genoot 

hij van zijn sigaret, de zon en het prachtige landschap waar in de 

herfst de bramen rijkelijk aan de struiken hingen, altijd drong 

zich de gedachte aan thuis op en ‘hetgeen onze familie en onze 

vrienden en ons volk doormaken’. Dicks droom om daadwer-

kelijk deel te nemen aan de geallieerde strijd en zijn steentje bij 

te dragen aan de bevrijding zou uiteindelijk niet uitkomen.

 Nadat Dick zijn vliegbrevet had gehaald, kwam hij in de len-

te van 1944 bij de Advanced Flying Unit om te worden klaarge-

stoomd voor vluchten boven Europa. Daarna werd hij geplaatst 

bij de Operational Training Unit, waar hij moest leren vliegen 

op zware bommenwerpers. Tot zijn grote verdriet kwam zijn 

instructeur na een examen in de lucht in een Wellingtonbom-

menwerper met de vernietigende conclusie dat Dick niet in 

staat was met dit type toestel zelfstandig te vliegen. Hoewel zijn 

kennis bovengemiddeld was en zijn ‘drills very good’ waren, 

was Dick onnodig zenuwachtig (‘flustered’). Er viel ook nog 

veel te verbeteren aan de wijze waarop hij de landing uitvoer-

de, namelijk ‘inconsistent’ en ‘poor co-ordination of controls’, 

wellicht een gevolg van zijn ‘highly strung temperament’.

 Dick had zo zijn eigen opvattingen over de resultaten van 

het afgelegde examen. In een poging om zijn dromen alsnog 

waar te kunnen maken schreef hij aan zijn leidinggevende dat 

zijn matige prestaties het gevolg waren geweest van steeds wis-

selende instructeurs, die hem hadden verward. Zijn nervositeit 

schreef hij toe aan zijn geestdrift en motivatie. ‘I am on the edge 

to do as well as possible all the time and this sometimes cau-

ses an impression of excitableness on my part.’ Dick hoopte op 

een tweede kans en beklemtoonde het wederzijds belang er-

van. ‘My failure would not only mean the frustration of [my] 

ambition but also the waste of two years of intensive training.’
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 Een tweede kans kreeg Dick niet. Na zijn examens werd hij 

van de raf overgeplaatst naar de Marine Luchtvaart Dienst 

(mld). Hij bleef vliegen, maar van een vlucht boven Duitsland 

was geen sprake meer. Had Dick zichzelf overschat? In het ver-

slag dat de inlichtingendienst in de zomer van 1942 had ge-

maakt, werd Dick beschreven als een man ‘met een zeer goed 

stel hersenen’, die ‘geheel buiten het werkelijke leven’ stond en 

in bijna alles steun zocht bij zijn vrouw. Met andere woorden, 

Dick was een dromer en had Els nodig om met beide benen in 

de realiteit te blijven staan. Hij was in goede handen. Als er ie-

mand doortastend was, dan was Els het wel. Haar ‘scherpe ver-

stand’ werd door de medewerkers van de inlichtingendienst 

geprezen, en haar wilskracht was niet onopgemerkt gebleven. 

Ze zou, zo concludeerde men, ‘vaak kans zien haar wil te doen 

winnen’.

De rvd, waar Els na aankomst in Londen op 15 augustus werd 

aangesteld, was het zenuwcentrum van de Nederlandse rege-

ring in ballingschap. Hier werden de gegevens verzameld over 

gebeurtenissen in bezet Nederland en, vanaf 1942, bezet Indië, 

en hier werden tevens de uitzendingen van Radio Oranje voor-

bereid. Els, werkzaam bij de afdeling Documentatie en Biblio-

theek, werd geacht orde te scheppen in de dagelijkse chaos die 

de dienst kenmerkte. Haar methodische manier van werken, 

haar opvattingen over hoe je een goede documentatiedienst 

zou moeten opzetten brachten haar spoedig in conflict met de-

genen die minder ophadden met de door Els voorgestane sys-

tematiek.

 Zoals Els gewoon was te doen, schreef ze alles op. In haar na-

latenschap bevindt zich niet alleen een uitgebreid schema van 

de taakverdeling binnen haar afdeling, waarbij ze precies no-
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teerde wie welke verantwoordelijkheid droeg, maar ook een 

door haar gemaakt rapport over de periode vanaf haar aanstel-

ling tot juni 1943. Hierin vermeldde ze niet zonder trots dat ze 

‘de chaos van 2 jaar achterstand in een werkelijk archief her-

schapen had’. Het waarnemend hoofd van de rvd, D.J.F. de 

Man, had haar hierin gesteund of haar, relativeerde Els, in ieder 

geval ‘niet tegen gewerkt’. Veel initiatief was er niet van hem 

uitgegaan. Dit werd pas echt een probleem toen Mrs Howarth 

de werkvloer van de rvd betrad. Zij was in de ogen van Els een 

type dat mannen als De Man om haar vinger wond, maar van 

haar werk niet veel terechtbracht. Een botsing kon niet uitblij-

ven.

 ‘Mrs. H.’, over wier doen en laten Els ook in haar brieven aan 

Dick met grote regelmaat haar ongenoegen spuide, beschreef 

ze als ‘een charmante verschijning’ die op de mannen grote in-

vloed uitoefende. Els vond haar echter een ‘intrigante’ behept 

met een ongezonde dosis eerzucht. Omdat Mrs Howarth de 

werksfeer verpestte, besloot Els haar beklag te doen bij haar 

bazen. Naast De Man was dit het hoofd van de rvd, Adriaan 

Pelt. De door Els als weinig doortastend gekarakteriseerde De 

Man en het volgens koningin Wilhelmina ‘eigenwijze manne-

tje’ Pelt werden door Els getrakteerd op een verslag waarin ze al 

haar grieven op een rijtje had gezet. Om geen enkel detail onbe-

sproken te laten las ze het voor en gezien de lengte zal dat min-

stens een kwartier in beslag hebben genomen.

 Toen ze in dienst trad, zo begon Els haar verhaal, was er spra-

ke van een onbeschrijfelijke chaos. ‘Er lag letterlijk niets op z’n 

plaats en de kamer zelf was meer een gezelligen club met kanti-

ne dan een kantoor’ met overal rondslingerende koffiekopjes. 

‘In korte tijd heb ik dit aspect verwisseld voor een werkelijk ar-

chief,’ aldus Els, en een sfeer geschapen ‘van aanpakken en ver-
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trouwen’. Met de komst van mevrouw Howarth ging het mis. 

Zij speelde met de heer Zwalf, die officieel belast was met op- en 

uitbouw van het documentatiesysteem, onder één hoedje en de 

twee zouden Els volledig links hebben laten liggen. Wanneer 

Zwalf had nagelaten om ‘mij in het bijzijn van anderen te van-

gen op bijzaken, dan was mijn positie niet zoo onaangenaam 

geworden. Want ik kan U verzekeren, dat het mij nooit gaat om 

m’n eigen zin door te zetten.’ Of het duo De Man en Pelt hier-

van net zo zeker waren als Els, valt te bezien, Els probeerde de 

twee in ieder geval te overtuigen van het tegendeel. ‘Ik heb het 

gevoel dat ik op U de indruk heb gemaakt als of ik de zaak wil-

de forceeren, maar daar ik het gevaar zoo duidelijk inzag, bleef 

me geen andere keus, wilde ik de situatie redden.’ Die situatie 

betrof een goed lopend en goed functionerend documentatie-

systeem, waarbij adequaat op vragen van journalisten en over-

heidsambtenaren gereageerd kon worden. Met een Mrs Ho-

warth die de gang van zaken domineerde, buiten de door Els 

gecreëerde lijntjes kleurde, en ook nog eens de sfeer verpeste, 

kon hier geen sprake van zijn. Er moest wat gebeuren, vond Els.

 Els bleek bij de drie mannen – in een tweede gesprek was 

ook Zwalf aangeschoven – aan het verkeerde adres te zijn. Ze 

werd weggezet als onzeker (De Man), de klachten waren te vaag 

(Zwalf) en Pelt meende dat het hier typisch een geval van ‘over-

dreven vrouwelijke gevoeligheid’ betrof. Ingrijpen was dan 

ook niet nodig, zo luidde de conclusie. In maart 1943 werd er 

wel een nieuwe medewerkster aangesteld, Elsa Fischer, die de 

dagelijkse leiding van de afdeling overnam. Els toonde zich in 

eerste instantie verheugd over het feit dat de verantwoordelijk-

heid bij iemand anders kwam te liggen. Fischer leek alleszins 

redelijk, maar het bleek ‘een vernisje’, zo ontdekte Els al spoe-

dig, want Fischer ontpopte zich als ‘een tirannieke onbeschaaf-
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de moffin met gestapo manieren, die niet veel vakkennis had, 

maar daarvoor in de plaats een groote dosis brutaliteit’.

 Els’ oordelen over Howarth en Fischer logen er niet om, want 

ze was fel wanneer ze met iemand in de clinch lag. Het was niet 

de eerste keer en zou ook niet de laatste keer zijn. Els ging voor 

de zaak, en ten volle, zowel wat haar werk betreft als haar rela-

tie. In beide gevallen was haar inzet groot, haar (zelf)onderzoek 

ongeëvenaard. Toen ze had gehoord dat er na een lange schei-

ding zoveel huwelijken kapotgingen omdat beide partijen de 

werkelijkheid uit het oog hadden verloren en zich een ideale 

partner hadden gedroomd, waarschuwde ze Dick dat hij haar 

vooral niet moest idealiseren. ‘Je weet toch drommels goed dat 

ik een lastige tante ben en erg driftig en dat ik vaak erg woest op 

je ben.’ Ze drukte Dick op het hart om haar vooral goed te blij-

ven kennen ‘met al m’n egoïsme’. Omgekeerd gold dat ook. ‘Ik 

weet ook best hoe jij bent. Vaak zeurderig en onflink in klei-

ne dingen, ook wel koppig. Maar ik weet altijd ook dat je mo-

reel 100 + 1 % bent en dat je hebt bewezen belangrijke dingen 

te kunnen doorzetten. En daar ben ik trotsch op!’ Els spaarde 

zichzelf niet, en de gemoedelijke Dick ontsnapte evenmin aan 

haar scherpe oordelen. Hij kon het wel hebben, zo lijkt het. Een 

maand eerder wilde hij nog voor ‘tenminste 101 jaar’ bijteke-

nen. ‘Voor mij,’ schreef Dick naar aanleiding van hun trouw-

dag twee jaar eerder, ‘ben je nog precies hetzelfde meisje, dat ik 

vroeger ging afhalen ’s avonds voor een wandeling in het Von-

delpark naar het Kalfje of in Zandvoort en een brief van jou nu 

verandert m’n pols nog even prompt als een telefoontje van je 

vroeger.’

 Omdat Els vond dat ze haar werk bij de rvd niet meer naar 

behoren kon doen en onvoldoende serieus werd genomen, keek 

ze uit naar een andere baan. Deze vond ze bij het ministerie van 
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Handel, Industrie en Landbouw, waar ze van 1 juni 1943 tot 10 

september 1944, wederom op een documentatieafdeling werk-

zaam werd. Van volgeschreven schriften of verontwaardigde 

brieven aan Dick was geen sprake meer. In diezelfde zomer be-

gon ze aan een opleiding die haar klaar moest stomen voor het 

hulpverleningswerk, dat ze in Nederland wilde gaan doen zo-

dra de oorlogsomstandigheden dat toelieten. Onder auspiciën 

van het Rode Kruis volgde ze theorielessen – in augustus haal-

de ze haar ‘hygiëne examens’ – en op zaterdagmiddag werkte ze 

bij een eerstehulppost ‘om te oefenen’. Na deze vooropleiding 

volgden er trainingen in kamp Wolverhamp ton, de plek waar 

Dick eerder zat toen hij nog bij de Irene Brigade dienstdeed. 

 De vrouwen die er werden opgeleid, werden geschoold in 

exercitie, kaartlezen, krijgstucht en wapenleer, om slechts en-

kele onderdelen te noemen, omdat het Britse ministerie van 

Oorlog eiste dat ze in militair verband konden worden ingezet. 

Dat betekende concreet dat ze volgens militaire leest geschoold 

dienden te zijn. In juli 1944 mocht het Vrijwillig Vrouwen 

Hulpkorps (vvhk) zich officieel onderdeel van de Koninklijke 

Landmacht noemen. Els werd na bestudering van de over haar 

uitgebrachte rapporten door de korpscommandante aange-

steld als ‘assistente van de Unitcommandante’ en als zodanig 

ingedeeld. Ze kreeg de rang van tweede luitenant en zou in die 

hoedanigheid in november 1944 het Kanaal oversteken naar de 

Belgische havenstad Oostende.

 Over hetgeen Els in Nederland aan zou treffen, koesterde ze 

bange vermoedens. Al in september 1942 had Els aan Dick ge-

schreven dat ze moeilijk kon verwoorden hoe ze zich voelde. 

‘Gisteren heb ik aldoor berichten over Holland gelezen, over 

de Joden.’ Hoewel ‘gevreesde berichten’ tot nu toe waren uit-

gebleven, vond Els dat Dick zich rekenschap moest geven van 



111

dingen ‘die erger zijn dan ziekte’. Ze vond het beroerd om hem 

dit te schrijven, maar Els achtte het belangrijk om op elke situ-

atie te anticiperen. In 1939, met de inval van Duitsland in Polen 

waren dat gasmaskers en verduisteringsmaterialen geweest, nu 

betrof het een mentale voorbereiding. Ook Dick maakte zich 

zorgen. Eind december schreef hij aan Els of ze het bericht in 

de Daily Mail had gelezen ‘dat alle Joden in Europa vóór 30 Dec. 

moeten zijn vermoord? ’t Is ontzettend. Wist jij daar al van?’ 

Toch probeerde de altijd optimistische Dick de moed niet te 

verliezen en klampte zich vast aan de houding van de ‘Hollan-

ders’, die toch ‘heel wat zullen weten te verbergen? Of weten zij 

niet, wat hun [de Joden] staat te wachten?’

 In de zomer van 1943 schreef Els dat Dick zich absoluut 

moest inleven, ‘anders zal de schok zoo groot zijn. Je moet ook 

voor de menschen daar je nu al psychologisch wapenen.’ Volgens Els 

zouden veel familieleden en vrienden dood, ziek of geruïneerd 

zijn. ‘Die schokken moet je nu al verwerken. Des te rustiger en 

beter zal je, als je daartoe de kans krijgt kunnen helpen.’ Dick 

probeerde intussen zijn angst te bezweren door zich zijn doel 

in Engeland voor ogen te houden. ‘Als je altijd beseft dat het 

oorlog is, voor heel Holland, onze ouders, voor Greta, Ina, hun 

kinderen, mijn zuster, voor allemaal, dan kán je niet anders dan 

het aanvaarden en dankbaar zijn, dat wij ons kunnen verweren, 

wij hen helpen en voor een gelukkiger toekomst werken.’ Voor 

Dick waren de berichten een extra motivatie zich in te zetten 

voor de geallieerde strijd tegen Hitler-Duitsland.

 Els en Dick waren bepaald niet de enigen met zorgen over 

het lot van de Joden in Nederland. Een van de onderwerpen die 

de gemoederen binnen regeringskringen bezighielden, was 

de vraag of er na de oorlog aparte hulpverlening moest komen 

voor Joden. Over het feit dat juist zij zwaar getroffen waren, 
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bestond geen twijfel, maar over de vraag welke consequenties 

hieruit moesten worden getrokken, waren de meningen ver-

deeld. Uiteindelijk kwam er na lang getouwtrek een Commis-

sie van Advies voor Joodsche Aangelegenheden tot stand, die de 

regering aanraadde om plannen te ontwikkelen die voorzagen 

in specifieke hulpverlening voor Joodse oorlogsslachtoffers. 

Het voorstel werd in de ministerraad met vijf stemmen voor en 

zes tegen verworpen. Een krappe meerderheid vond het in het 

licht van de nazistische rassenleer ongepast om Joden als een af-

zonderlijke groep te behandelen.

 Met het standpunt van de tegenstemmers werd de pro-

blematiek van de Joden onderschat, vond Meijer Sluyser, een 

van de leden van de Commissie van Advies. Hij verklaarde na 

de oorlog dat men binnen de regering moeite had met de ge-

dachte dat Joden werden weggevoerd om in Polen te worden 

vermoord. Hij herinnerde zich een bezoek aan minister-presi-

dent P.S. Gerbrandy ergens in 1943, die tegen hem had gezegd: 

‘Zeg, er is een officier uit Polen gekomen, die daar ontsnapt is; 

deze vertelde mij, dat de Joodse Nederlanders, die naar Polen 

vervoerd worden, naar de gaskamers gaan. Kun jij zoiets gelo-

ven?’ Gerbrandy was niet de enige die zich geen voorstelling 

kon maken van de industriële moord. Een rapport van een Ne-

derlandse ambtenaar werd ‘bijgevijld’ omdat hierin werd ge-

concludeerd dat van de naar schatting 115.000 gedeporteerde 

Joden zeer weinig levend terug zouden keren. Met een slacht-

offeraantal van 90 procent lag een verwijt van overdrijving op 

de loer, zo meenden zijn leidinggevenden.

 Inschattingsfouten als gevolg van ongeloof en de redene-

ring dat Joden na de oorlog niet opnieuw in een uitzonderings-

positie moesten worden gebracht, leidden ertoe dat de rege-

ring geen specifieke hulp aan Joodse oorlogsslachtoffers wilde 
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bieden. Daar kwam de angst voor antisemitisme nog eens bij. 

Engelandvaarder Jaap Burger, die van mei 1944 tot januari 1945 

minister van Binnenlandse Zaken was en uiteindelijk een voor-

stander was van aparte hulpverlening, had lange tijd zijn be-

denkingen. In een brochure uit 1943 schreef hij dat het ‘om 

practische en tactische gronden’ na de bezetting slechts ten de-

le mogelijk was ‘om aan het leed der Joden tegemoet te komen’. 

Dit om te verhinderen ‘dat wij niet alsnog in antisemitisch 

vaarwater geraken’. Het was de tweede keer dat de zorgen over 

anti-Joods sentiment onder de bevolking een van de grondsla-

gen was voor het overheidsbeleid. Gold het vóór de oorlog de 

vluchtelingen, na de oorlog betrof het de opvang van Joodse 

oorlogsslachtoffers. In de schaarste-economie die door de oor-

log was ontstaan, durfden de gezagsdragers het op financiële 

gronden eenvoudigweg niet aan om de groep die onnoeme-

lijk zwaar was getroffen, hulp te verlenen die op hen was toege-

spitst.

 Els maakte zich in de tussentijd weinig illusies over de Joden 

in Nederland. Misschien dat er nog jonge mensen terugkwa-

men, schreef ze in augustus 1943 aan Dick. Er was toen al wei-

nig contact meer met ‘thuis’. Els stuurde nog wel pakketten, 

bijvoorbeeld aan de buurman van haar schoonouders op de Ko-

ninginneweg. Of deze aankwamen kon niemand haar met ze-

kerheid zeggen. Dick meende in een brief aan Els van mei 1943 

dat ‘onze familie’ er nog wel was, een bericht dat in hoge mate 

op geruchten gebaseerd moet zijn geweest. In dezelfde brief gaf 

hij ‘S. en G. een betere dan de gemiddelde kans’. Misschien was 

Dick op de hoogte van de bescherming die Philips zijn Joodse 

werknemers probeerde te bieden. Dat deze dreigde weg te val-

len, wist hij niet.
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Greta en Sacha

Gedurende de hele oorlog zaten Greta en Sacha in angst en wo-

gen hun kansen. Of het toch niet beter was om onder te dui-

ken bijvoorbeeld. Maar zolang een emigratie naar Spanje tot 

de mogelijkheden behoorde, bleven ze afwachten. ‘Totdat in-

eens de zekerheid van de reis verviel, met de voorwaarde dat wij 

naar het kamp Vught moesten gaan,’ schreef Greta na de be-

vrijding aan Els. ‘Sacha kwam ’s avonds om half zeven met die 

boodschap thuis’, en diezelfde avond waren ‘we allemaal ver-

dwenen’. De drie kinderen – de kleine Stella was nog geen drie 

jaar oud – werden nadat ze de nacht op een adres in Eindhoven 

hadden doorgebracht, op de trein naar Sittard gezet. Zoon Leo, 

die toen zes was, herinnert zich nog flarden van de reis. Hij weet 

dat zijn zusje Maja in de trein honderduit zat te kletsen en dat 

de fietstocht vanaf het station in Sittard plaatsvond in het pik-

kedonker. Leo zat achterop bij een man die Hen Meijer bleek te 

zijn, een studievriend van zijn vader en begin jaren dertig ook 

nog even in de race als potentiële levenspartner van Els.

 De ‘logeerpartij’ bij de familie Meijer duurde uiteindelijk 

slechts enkele weken. In die paar weken zaten Greta en Sacha 

in Eindhoven onderdoken. Greta had haar vrienden wel leren 

waarderen. De hulp was ‘reuze’, schreef ze later aan Els. En hulp 

kwam er ook uit Amstelveen. Daar was zwager Jan van Hulst 

druk bezig aan te tonen dat de familie Horowitz niet van Jood-

se afkomst was, in ieder geval niet ten volle.

Jan van Hulst, beschreven als een man met een levendige geest 

en fel tegen onrecht, had samen met Sacha in Delft gestudeerd. 

Ze waren bevriend geraakt en op zeker moment had Sacha zijn 

vriend meegenomen naar een feest van de Joodse studenten-
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vereniging, waar zijn zus een vioolconcert gaf. Jan was als een 

blok voor de beeldschone Paula gevallen en besloot ter plek-

ke dat hij met haar wilde trouwen. De liefde was wederzijds en 

met het huwelijk van Jan en Paula deed een niet-Joodse part-

ner zijn intrede in de familie Horowitz. Het zal wel even wen-

nen zijn geweest, maar Jan was behalve begaafd en intelligent 

ook charmant en innemend. Hen zal met deze eigenschappen 

niet alleen het hart van Paula, maar ook de harten van haar fa-

milieleden hebben veroverd. Dezen probeerde hij nu te redden 

door bewijsmateriaal te verzamelen dat moest aantonen dat er 

van een ‘vol-Joodse’ achtergrond van zijn vrouw, en dus ook de 

rest van haar familie, geen sprake was. Hij had daarbij de hulp 

ingeroepen van de Amstelveense huisarts en huisvriend Arie de 

Froe.

 De Froe, van huis uit antropoloog, zou na de oorlog voor-

al bekend worden om zijn inspanningen voor de Nederland-

se Joden van Portugese afkomst. In 1943 publiceerde hij een 

rapport dat gevuld was met metingen van neuslengten, neus-

diepten, schedelbreedten en andere raskenmerken, rijk geïl-

lustreerd met portretfoto’s van de mensen die het betrof. Het 

moest aantonen dat Portugese Joden zich op raciale gronden 

onderscheidden van Hoogduitse Joden en feitelijk niet Joods 

waren. De collectieve reddingsoperatie zou uiteindelijk op een 

mislukking uitdraaien, maar De Froe slaagde erin om samen 

met een vooraanstaande collega door middel van erfelijkheids-

verklaringen een groot aantal levens te redden.

 Ook Paula vertoonde volgens De Froe in zijn rapport van 

maart 1943 ‘geen joodsche kenmerken’ en ze had ‘over het al-

gemeen geen joodsch uiterlijk’. Dit betekende dat ‘bij haar 

voorgeslacht een zeer aanzienlijk niet-joodsche invloed moet 

worden aangenomen, zoodat haar verklaringen omtrent een 
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niet-joodsche Moeder en een slechts gedeeltelijk joodsche Va-

der niet betwijfeld behoeven te worden’. De niet-Joodse moe-

derlijn was aan de hand van een testament gereconstrueerd. 

Hieruit bleek dat de grootvader van Paula door zijn vader was 

onterfd omdat hij met een niet-Joodse vrouw was getrouwd.

 Op grond van dit testament, dat vrijwel zeker is vervalst, en 

het rapport diende Jan van Hulst een verzoek in tot herover-

weging van de kwalificatie ‘vol-Joods’. Of deze bewijsvoering 

overtuigend was, moest nog blijken, maar Jan had geen half 

werk geleverd. Het testament was door een notaris ‘beëdigd’, 

evenals de verklaring van een vriendin van Paula’s moeder, die 

getuigde dat deze haar in een gesprek over het huwelijk van 

haar dochter met een niet-Jood strikt vertrouwelijk had verteld 

dat ook zijzelf geen Jodin was.

 Het was nu aan de Abteilung Innere Verwaltung om een be-

sluit te nemen. Aan het hoofd van deze afdeling stond de uit 

Osnabrück afkomstige Hans Calmeijer, wiens naam voor altijd 

verbonden zal zijn met de ‘ontjoodsing’ van Joodse Nederlan-

ders en over wiens werk tot op de dag van vandaag felle discus-

sies zijn. Voor de een is hij een Oskar Schindler die hielp waar 

hij kon, voor de ander is hij een omstreden figuur gebleven die 

toch vooral uitvoerder van de Duitse rassenleer was. Feit is dat 

hij besliste dat moeder Horowitz, geboren Zuckerman, van 

Russisch-christelijke afkomst was omdat overtuigend was aan-

getoond dat zij een niet-Joodse moeder had. Als gevolg van dit 

besluit kreeg de familie Horowitz, inclusief de kinderen, ‘G I’ 

achter hun naam, dat wil zeggen dat ze als kwart-Joods wer-

den geregistreerd en geen ster meer hoefden te dragen. Omdat 

Sacha met een Joodse vrouw was getrouwd, waren zijn kinde-

ren vanaf dat moment geboren uit een gemengd huwelijk. Als 

‘half-Joden’ konden ze gewoon naar school. Greta was de eni-
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ge van het gezin die de hele bezetting verplicht bleef een ster te 

dragen.

 De aangepaste stamboom betekende tevens dat Jan van 

Hulst bij de gemeente Amstelveen kon blijven werken. Per  

1 april 1943 had hem ontslag boven het hoofd gehangen vanwe-

ge zijn huwelijk met Paula, maar dit besluit moest worden op-

geschort, aldus de burgemeester in een brief aan de secretaris- 

generaal van het departement van Binnenlandse Zaken, omdat 

de afstamming van de echtgenote van ir. Van Hulst destijds niet 

juist was opgegeven. ‘In plaats van vier zou zij n.l. slechts twee 

joodse grootouders hebben gehad.’ De verkeerde opgave was 

het gevolg van onvoldoende voorlichting en was dus buiten 

zijn schuld geschied. Na het besluit van Calmeijer kon Sacha 

zijn baan bij Philips in Eindhoven behouden en hoefde hij niet, 

zoals zijn Joodse collega’s, naar kamp Vught.

Zowel Hans Calmeijer als Frits Philips zou worden uitgeroe-

pen tot Rechtvaardige onder de Volkeren en kreeg, Calmeijer 

postuum, een Yad Vashem-onderscheiding. Beide toekennin-

gen gaven aanleiding tot felle discussie. De onderscheiding aan 

Frits Philips in 1996 was geheel ten onrechte, vond Pieter Lake-

man in het opinieblad De Groene Amsterdammer:

Er zijn tienduizenden, zo niet honderdduizenden militairen ge-

dood door legers en vliegtuigen die van Philips-apparatuur wa-

ren voorzien. Bovendien werden elke dag dat het naziregime zich 

langer kon handhaven in concentratiekampen als Auschwitz dui-

zenden mensen vermoord. Gezien de rol die Philips-produkten 

bij opbouw en onderhoud van de oorlogsmachinerie van het Der-

de Rijk hebben gespeeld, gezien de leidende rol van Frits Philips 

in de jaren dertig bij de ontwikkeling van nieuwe produkten en 
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bij de internationalisering van het bedrijf en gezien de enorme 

produktie van radiobuizen (‘dat was hun bottleneck!’) in Eindho-

ven voor de Wehrmacht lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat Frits 

Philips persoonlijk de Tweede Wereldoorlog met maanden heeft 

verlengd. De netto verdienste van Frits Philips als mensenredder 

kan dan ook niet anders dan negatief worden genoemd, zijn kers-

verse Yad-Vashem-medaille ten spijt.

‘Tendentieus’, zo kwalificeerde Joop Citroen het artikel van La-

keman. Citroen was een collega van Sacha geweest en was ge-

lijktijdig met hem van Hilversum naar Eindhoven verhuisd. 

Hij was een van de zeshonderd Joden die tewerk werd gesteld 

in het Philipskommando in kamp Vught. Citroen meende dat 

Frits Philips alles wat in zijn vermogen lag had gedaan om zijn 

Joodse werknemers te behoeden voor deportatie. Toen zij in 

1944 alsnog werden afgevoerd naar Auschwitz, had hij een le-

vensreddende voet tussen de deur gestoken door een lijst van 

Philips-medewerkers bij de kampleiding te deponeren, waar-

door de groep apart werd geregistreerd. Zij zouden uiteinde-

lijk worden tewerkgesteld in een nabijgelegen werkkamp. Een 

meerderheid overleefde de oorlog.

 Ook het handelen van Calmeijer blijft tot op de dag van van-

daag controversieel, want, zo luidde de vraag, was hij nu een 

goede Duitser of toch een nazi? De opvattingen hierover zullen 

wel altijd verdeeld blijven in een debat waarin de meeste men-

sen zich nog steeds het prettigst voelen bij de simpele catego-

rieën ‘goed’ of ‘fout’. Maar Philips en Calmeijer waren in feite 

polderaars die vuile handen maakten terwijl ze tegelijkertijd, 

door hun relatief machtige posities met beslissingsbevoegd-

heid en/of onderhandelingsmogelijkheden, in staat waren le-

vens te redden en dat ook deden. Hoe anders was dat voor de be-
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schermers van Ina en Nout. Hun protegés leefden net als zijzelf 

in de illegaliteit en opereerden in het geheim. Ieder verkeerd 

besluit kon fataal zijn.

Ina en Nout

Op dinsdag 26 januari 1943 trok Nout de deur van de Heren-

gracht 175hs achter zich dicht. Hij had zijn ster van zijn jas ge-

haald en een vals persoonsbewijs op naam van Willem Johannes 

Schultink op zak. Deze geboren Hagenaar woonde in Amster-

dam op de Blauwburgwal 33hs, een adres dat in werkelijkheid 

niet bestond – de Blauwburgwal had (en heeft) slechts 25 huis-

nummers. Nout was op weg naar de Dintelstraat nummer 40, 

een tocht van ruim drie kwartier te voet, in zuidwestelijke rich-

ting. Hij had daar een afspraak met Dirk de Ruiter. Margreet 

had Nout met klem afgeraden te gaan. Er was iets met de bewo-

ners van nummer 40, er waren geruchten, het zou er niet veilig 

zijn. Nout was echter vastbesloten. De Ruiter, die sinds jaar en 

dag over goede contacten in de Joodse gemeenschap beschik-

te – een Joodse koopman trad op als getuige bij zijn eerste hu-

welijk – zou volstrekt betrouwbaar zijn, zo had Nout Margreet 

bezworen.

 Betrouwbaarheid was een eigenschap die de medewerkers 

van de Amsterdamse sociale dienst niet in De Ruiter hadden 

kunnen ontdekken toen hij in de jaren twintig in de steun liep. 

Hij werd niet bepaald beschreven als een prettige persoon. De 

Ruiter sloeg zijn kinderen – hij had er vier – en zijn gezin leef-

de onder de armoedegrens. Begin jaren twintig verliet hij zijn 

vrouw voor een ander, terwijl hij vlak daarvoor een halfjaar in 

de gevangenis had gezeten vanwege diefstal. Met de regels nam 
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De Ruiter het sowieso niet zo nauw. Hij werd herhaaldelijk be-

trapt op het niet opgeven van bijverdiensten. Bovendien vroeg 

hij niet alleen om financiële ondersteuning, maar ook om bed-

den (zijn kinderen sliepen op de grond), schoenen (De Ruiter 

liep op pantoffels) en bovenkleding voor zijn ex-vrouw. Die bo-

venkleding was nodig omdat zijn ex voor de voogdijraad moest 

verschijnen toen de kinderen uit huis waren geplaatst.

 De Ruiter was kortom een schoft die weinig verantwoorde-

lijkheid nam, tegen het criminele aan zat en losse handjes had. 

Het enige wat de sociale dienst in zijn voordeel rapporteerde, 

was dat hij niet aan de drank was. Met de informatie uit het dos-

sier wekt het verbazing dat Nout juist deze man om hulp vroeg. 

Kennelijk had De Ruiter een goed verhaal. Maar welk?

 In de bezettingsjaren was het niet anders dan in welke tijd 

dan ook. Ook toen probeerden profiteurs een slaatje te slaan uit 

de nood van anderen. Ook toen bestond er een crimineel cir-

cuit dat tegen hoge bedragen mensen smokkelde of hun reis-

papieren verschafte. In Amsterdam was er een levendige handel 

in uitreisvisa, waaronder neppaspoorten uit neutrale landen. 

Het zou goed kunnen dat Nout bij De Ruiter voor dergelij-

ke papieren heeft aangeklopt. Hij had een behoorlijk bedrag 

aan cash bij zich, wat erop wijst dat hij iets moest betalen, en 

Greta meende te weten dat haar zus en zwager andermaal had-

den geprobeerd naar Engeland te ontkomen. Het werd Ina en 

Nout noodlottig. De Ruiter bleek gedurende de bezettingsja-

ren niets aan crimineel gedrag te hebben ingeboet, en had een 

perfecte partner in Maria van Ginkel gevonden. Haar had hij in 

de jaren dertig leren kennen en hij woonde nu met haar samen 

in de Dintelstraat. Onder de schuilnaam ‘Eva’ werkte Van Gin-

kel voor de Sicherheitsdienst.
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Het was al donker toen Nout de Dintelstraat 40 verliet. Op 

straat liep hij onmiddellijk in de armen van de Amsterdamse 

politieagent Hendrik Blonk. Het politierapport meldde dat 

‘een Jood genaamd Arnout Elias van Dam geboren te Gronin-

gen, 12 april 1903, van beroep koopman, gewoond hebbende 

te Amstelveen, Amsterdamsche Weg no 496, doch volgens zijn 

eigen verklaring sedert Mei 1942 “ondergedoken” en zonder 

vaste woonplaats’, was opgepakt door ‘rechercheur Blonk’. De 

verdachte, die geen Jodenster droeg, was ‘in het bezit van een 

vervalscht persoonsbewijs’. Op weg naar het politiebureau had 

Nout proberen te vluchten, maar een schot dat Blonk in zijn 

richting afvuurde, had hem ‘gewillig’ mee doen lopen. Volgens 

Blonk had Nout hem vervolgens geld geboden in ruil voor zijn 

vrijheid, maar Blonk was niet gevoelig voor omkoping. Hij zou 

er na de oorlog prat op gaan dat hij niet tot het soort politie-

man behoorde dat extra wilde verdienen aan de Jodenvervol-

ging. Een premie voor het ophalen van Joden had hij naar eigen 

zeggen ‘nooit geaccepteerd’. Het mag zo zijn, maar Nout wist 

hij succesvol te ontmaskeren toen hij hem op het politiebureau 

de handtekening van Schultink liet zetten.

 Blonk kon tevreden zijn. Door zijn toedoen was er die dag 

weer een Jood opgepakt, een teken dat hij zijn werk verstond. 

Hij wilde zich graag bewijzen nadat hij in september 1942 bij 

Bureau Joodsche Zaken eindelijk de zo fel begeerde status van 

rechercheur had gekregen. Het was het sluitstuk van een lang 

gekoesterde ambitie die vóór de oorlog onvervuld was geble-

ven. Naar verluidt vanwege zijn mismaakte gezicht, een over-

blijfsel van een trap van een paard – een snor, die hem de bij-

naam Poppensnor gaf, moest de littekens verbergen. Met een 

dergelijk uiterlijk werd hij door zijn superieuren ongeschikt 

geacht voor het recherchewerk. Maar de Duitse bezetter maal-
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de niet om uiterlijkheden, zij waren slechts geïnteresseerd in 

de arrestatie van zo veel mogelijk Joden.

 Nout werd binnengebracht op Bureau Joodsche Zaken om 

halfacht ’s avonds en ruim twee uur later ‘wegens plaatsgebrek’ 

naar het bureau Marnixstraat overgeplaatst. Hij zou een klei-

ne drie weken gevangenzitten in Amsterdam. Waarschijnlijk 

niet op de Marnixstraat, maar in een van de drie gevangenissen 

die de hoofdstad op dat moment in gebruik had: de Wetering-

schans (Huis van Bewaring i), de Havenstraat (Huis van Bewa-

ring ii) of het tijdens de bezetting ingerichte Lloyd Hotel aan 

de Oostelijke Handelskade (Huis van Bewaring iii). Op 17 fe-

bruari werd hij overgebracht naar kamp Vught.

 Kamp Vught lag op het voormalige oefenterrein van de Bos-

sche padvinders, waar de natuur ongerept was en in de nazo-

mers de hei uitbundig bloeide. In het voorjaar van 1942 was er 

begonnen met de bouw. Karren vol materiaal trokken langs de 

Helvoirtseweg. De bedrijvigheid gaf aanleiding tot specula-

ties over wat er gebouwd werd. Kazernes, dachten de omwo-

nenden, in ieder geval iets militairs, meenden ze. Dat er aan de 

grenzen van de gemeente Vught een concentratiekamp verrees, 

bleef lange tijd geheim.

 Nout behoorde tot een van de eerste lichtingen gevangenen. 

Hij kwam terecht in barak 15. Op zijn inschrijvingskaart staat 

opmerkelijk genoeg niet de letter ‘S’ van strafgeval, wat logisch 

zou zijn geweest gezien het feit dat hij zich als Jood zonder ster 

op straat had gewaagd en een vals persoonsbewijs bij zich had 

gehad. In plaats daarvan stonden er de letters ‘J.R.’ van ‘Jood-

sche Raad’, wat erop wijst dat Nout nog steeds enige bescher-

ming genoot. Hij werd geregistreerd als Schutzhäftlinge, een ge-

vangene die zonder vorm van proces in een concentratiekamp 

werd opgesloten.



123

 In de periode dat Nout in Vught zat, waren de omstandighe-

den bijzonder slecht. Fatsoenlijk eten was er niet, het werk dat 

de gevangenen moesten doen was loodzwaar en in de barakken 

was het ijskoud omdat het glas in de vensters nog niet was ge-

zet. In de eerste zes weken liep het aantal sterfgevallen onder 

de gevangenen op tot bijna tweehonderd. De twee leden van 

de Philips-directie die het kamp twee dagen na de komst van 

Nout, op 19 februari, kwamen inspecteren op een eventuele ge-

schiktheid voor de vestiging van de Joodse afdeling, keerden 

geschokt terug naar Eindhoven omdat de gevangenen eruitza-

gen als lijken. Dit moeten ook Nouts eerste indrukken zijn ge-

weest.

 Als ‘politieke gevangene’ mocht Nout in Vught pakketten 

ontvangen en brieven naar huis schrijven. Hij maakte het goed, 

zo berichtte hij aan zijn ‘lieve familie’, en zou het zeer op prijs 

stellen ‘indien jullie mij tezamen met andere vrienden, familie 

enz. geregeld pakketten kunnen blijven zenden’. Hij liet een 

aantal mensen groeten en hoopte dat het mogelijk zou zijn ‘iets 

van geld over te maken’. Hij besefte dat hij de familie veel last 

bezorgde, maar zou proberen ‘alles later weer te vergoeden’. 

Een ‘dankbare Nout’ deed zijn familie de ‘allerbeste wensen’.

Toen Nout niet terugkeerde op de bewuste avond van 26 ja-

nuari 1943, ging Ina dodelijk ongerust naar hem op zoek. Ook 

zij begaf zich naar de Dintelstraat. Wat zich moet hebben af-

gespeeld tussen Margreet en Ina toen de laatste besloot haar 

schuilplaats te verlaten, laat zich raden. Margreet zal Ina ervan 

hebben proberen te weerhouden Nout te zoeken. Het feit dat 

hij niet ‘thuis’ kwam, was daarvoor reden genoeg. Bovendien 

had ze de zaak toch al niet vertrouwd. Ina moet dus vastbeslo-

ten zijn geweest, misschien zelfs koppig tegen beter weten in. 
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Wellicht wilde ze koste wat het kost met Nout samen zijn, ook 

al betekende dat arrestatie en gevangenschap.

 Tussen de arrestatie van Nout en die van Ina zaten zestien da-

gen. Greta dacht te weten dat Ina door De Ruiter en Van Ginkel 

nog ‘3 weken lang allerliefst verzorgd’ was. Dat had ze van haar 

zwager Jan van Hulst gehoord, met wie er kennelijk in 1943 nog 

contact was geweest en die, zo schreef Greta in november 1944 

aan Els, ‘ontzettend veel voor iedereen gedaan heeft’. Ina zou 

in werkelijkheid niet drie, maar ruim twee weken bij het ver-

radersduo doorbrengen. Onduidelijk is waarom ze haar niet 

met een hebben aangegeven. Wilden ze kijken in hoeverre Ina 

nog bruikbaar was? Werd ze gechanteerd en werd haar beloofd 

dat ze in ruil voor informatie Nout zou terugzien? Het zou 

kunnen, maar waarschijnlijker is het dat De Ruiter en Van Gin-

kel met het aangeven van Ina bewust hebben gewacht om geen 

(verdere) verdenking op zich te laden. Wanneer Ina onmiddel-

lijk na aankomst was overgedragen aan de politie, dan zou er 

geen twijfel meer bestaan over de vuile praktijken van het twee-

tal. En zij waren al enigszins verdacht, getuige het feit dat Mar-

greet Nouts gang naar de Dintelstraat sterk had ontraden.

 Op 11 februari 1943 werd Ina gearresteerd. In de politiemel-

dingen staat: ‘20.10. Brengt de rech. Blonk Catharina Hendriks 

[sic], geb. Adam 24-11-05. Zij wordt morgen van dit bur[eau] af-

gehaald.’ Op het moment van haar arrestatie was Ina gekleed in 

verpleegstersuniform, aldus Blonk in een verklaring na de oor-

log. In diezelfde verklaring getuigde hij tevens van zijn diepe 

weerzin tegen (met name) Maria van Ginkel. Ina en Nout waren 

bepaald niet de enige slachtoffers.

 De actieradius van Van Ginkel liep volgens Blonk tot aan het 

Amstelstation, waar een ‘hartelijk afscheid’ van iemand bij de 

trein voor de agenten van Bureau Joodsche Zaken het sein was 
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dat het om Joden ging. En na de arrestatie van Nout had Van 

Ginkel alles in het werk gesteld Ina in handen van de Duitsers 

te spelen. Blonk had hierdoor ‘aan Van Ginkel zulk een haat’ 

gekregen dat hij besloot Ina te vertellen dat Van Ginkel een ver-

raadster was die ‘niet zou rusten, voor zij de twee kindertjes van 

Van Dam ook in handen der sd zou hebben gespeeld’. Waar-

om Blonk twee kinderen noemde en niet drie, is waarschijnlijk 

gewoon een vergissing. Het liet onverlet dat hij, zo verklaarde 

Blonk na de oorlog, Ina de kans zou hebben geboden om via 

vrijgelaten gevangenen een bericht naar buiten te brengen over 

de verraderspraktijken van Van Ginkel, waarvan ze zelf even-

eens het slachtoffer was geworden.

 De minachting van Blonk voor Van Ginkel kan oprecht zijn 

geweest. Blonk lijkt bovenal een rechercheur te zijn geweest die 

zijn werk nauwgezet en grondig deed, om het even of het ar-

restatie van Joden betrof of iets anders. Het waren zijn ambitie 

en zijn beroepseer die hem dreven, en niet financieel gewin zo-

als bij De Ruiter en Van Ginkel, of ideologische motivatie zoals 

bij de nazi’s. Toen Blonk zijn verklaringen aflegde, was hij ech-

ter verdachte en moest voor de rechter verschijnen. Het kwam 

hem goed uit om zichzelf een cruciale rol toe te dichten – een 

door hem gearresteerde Joodse vrouw in de gelegenheid te stel-

len mensen te waarschuwen – en daarmee te laten zien dat hij 

niet zo fout was als men misschien zou denken. Of Blonk deze 

‘verzetsdaad’ werkelijk heeft gepleegd, is niet meer na te gaan. 

In ieder geval liet de ontmaskering van De Ruiter en Van Ginkel 

nog een paar maanden op zich wachten. Het ging ten koste van 

nog meer slachtoffers.

Ina kwam op 19 februari aan in kamp Vught, twee dagen na 

Nout. Op 31 maart, na een verblijf van anderhalve maand, wer-
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den beiden doorgestuurd naar Westerbork. Het was een trans-

port met strafgevallen (Ina) en zieken (Nout). Nout was vier 

dagen voor vertrek opgenomen in het ziekenhuis met zware 

angina. De slechte omstandigheden en het feit dat hij een ste-

vige roker was, zullen zijn ademhalingsorganen hebben aan-

getast. De kamparts verdacht hem tevens van difterie. Nout 

werd bedrust voorgeschreven. Misschien is hij door Ina ver-

zorgd. Zij had ondanks de letter ‘S’ op haar inschrijvingskaart 

een baantje in het kampziekenhuis weten te bemachtigen. 

Hoewel de omstandigheden er primitief waren, was de zie-

kenboeg een kleine oase te midden van het brute kampregime. 

Hier bleef de ss-bewaking uit angst voor besmettelijke ziektes 

ver uit de buurt. 

 Nout was dus ernstig verzwakt toen hij aankwam in Wes-

terbork, een kamp dat is beschreven als ‘het laatste gericht’, 

waar iedereen op zichzelf was aangewezen en waar iedere dins-

dag, week in week uit, een lange trein naar Polen vertrok. Ina en 

Nout kwamen aan op een woensdag, wat in het slechtste geval 

een kleine week uitstel van transport betekende. Ina liet de fa-

milie weten dat ze allebei gezond waren, ondanks het feit dat 

Nout ‘sterk vermagerd was’. Over zijn ziekenhuisopname rep-

te ze met geen woord. Ook niet over de overvolle barakken waar 

bij gebrek aan kastruimte de spullen aan de muren hingen, of 

opgestapeld lagen op de bedden, en waar, net als in Vught, de 

sanitaire voorzieningen primitief waren en de schaarse toilet-

ten voor een permanente stankoverlast zorgden. Ze bedankte 

voor de naar Vught ‘gestuurde pakjes’, die ze nu graag in Wes-

terbork ontvingen, ‘eventueel ook wat briefpapier enz.’ Verder 

meldde ze de aanwezigheid van een neef en een nicht, die bei-

den werk hadden. ‘Ik zoek ook werk als verpleegster, dat was 

ik in Vught ook,’ schreef ze hoopvol. De bemiddeling voor dit 
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soort baantjes liep via de Joodsche Raad. Gemakkelijk ging dat 

niet.

 De communicatielijnen van Westerbork naar Amsterdam 

liepen via de telegraafdienst van het postkantoor in Hoogha-

len of rechtstreeks per telefoon. Op het hoogtepunt van de ver-

volging waren deze lijnen vaak overbelast. Bovendien werd het 

telefoonverkeer nauwlettend in de gaten gehouden door de 

kampleiding en stilgelegd wanneer hier aanleiding toe werd 

gezien (lees: wanneer het haar uitkwam). Vanaf november 1942 

werd het de medewerkers van de Joodsche Raad nauwelijks 

nog toegestaan rechtstreeks met Westerbork te telefoneren. 

Het merendeel van de verzoeken moesten nu schriftelijk of te-

legrafisch (via Hooghalen) worden behandeld. Dit kostte tijd, 

en tijd was er niet. Driekwart van de Joden werd na aankomst 

op het eerstvolgende transport naar Polen gezet. In de perio-

de tussen 2 maart en 20 juli 1943 was de bestemming Sobibor. 

Het reisdoel was tijdelijk gewijzigd omdat Auschwitz de grote 

toestroom van Joden uit de bezette landen niet meer aankon – 

transporten uit België en Frankrijk werden zelfs even stopge-

zet.

 In Nederland raasden de treinen voort, iedere week. De trein 

was de ‘noodlottige dynamische factor in het Westerborkse be-

staan’, schreef Presser, met een einddoel ‘waar men nauwelijks 

over dorst na te denken en steeds weer aan dacht, waar men 

niets van kon zeggen en onophoudelijk over sprak’. Wester-

bork was, aldus Abel Herzberg, ‘de breuk met gisteren, de angst 

voor morgen en de realiteit van vandaag’. In die realiteit heb-

ben Ina en Nout andermaal geprobeerd de hulp in te schakelen 

van Louis Polak, althans, dat is waarschijnlijk omdat zijn naam 

als contactpersoon op Nouts registratiekaart van de Joodsche 

Raad staat. Deze kaart is tevens de stille getuige van hulp die te 
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laat kwam, en van een week die te kort bleek te zijn om in ie-

der geval tijdelijk de bescherming van een baan te kunnen be-

machtigen.

 Nout had verzocht om ‘sub 1) hulp voor een geneesheer sub 

2) verpleegster’ – eenzelfde constructie die eerder in het niz 

uitkomst had geboden en waarbij Nout als het hulpje van oom 

David (de dermatoloog) en Ina als verpleegster aan het werk 

kon. Het verzoek werd op 10 april 1943 door een medewerker 

van de afdeling Centrale Voorlichting van de Joodsche Raad in 

Amsterdam genoteerd. Een dag later was ‘Amsterdam’ bekend 

dat ‘verdere stappen geen doel’ hadden, want ‘vermoedelijk op 

transport’. Met rode potloodletters, dwars over de kaart, waar-

bij de dubbele potloodstrepen onder de eindbestemming ‘So-

bibor’ een bijna woedende indruk maken, is de administratie 

van de moord op Ina en Nout voltooid. Maar die rode letters 

kwamen later, veel later, want destijds had men nog nauwelijks 

van Sobibor gehoord.

 De kampcommandant van Westerbork, Albert Konrad 

Gem meker, verklaarde na de oorlog dat hij niet op de hoogte 

was geweest van het bestaan van Sobibor. Dit mag worden be-

twijfeld, maar feit is dat de telexberichten die hij iedere week 

stuurde om een transport aan te kondigen met de aantallen die 

te verwachten waren, in tegenstelling tot die van Auschwitz 

niet rechtstreeks naar de kampleiding van Sobibor gingen. De 

transporten naar Sobibor werden doorgegeven aan de Höherer 

ss‑ und Polizeiführer in Lublin en aan de Befehlshaber der Sicherheits‑

polizei in Krakau. Sobibor behoorde tot de topgeheimen van de 

nazi’s, omdat het oogmerk hier zuiver vernietiging was. Er was 

geen selectie (slechts enkele gevangenen werden uit de rijen ge-

haald) en de gaskamers waren de enige reden dat het kamp be-

stond. Ook de Joodsche Raad tastte lange tijd in het duister over 
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hetgeen er in Sobibor gebeurde. Aanvankelijk leek er zelfs re-

den voor optimisme. Op een van de vergaderingen noteerde de 

Joodsche Raad: ‘De berichten uit Duitsland zijn niet ongun-

stig’, want ‘enige laatste transporten’ gingen niet naar Ausch-

witz, maar naar Sobibor.

 Op de dag voor vertrek, op 5 april, had Nout een laatste brief-

kaart geschreven. Hij vroeg om een goed oud kostuum, een 

winterjas, bretels en schoenen maat 42. Van alles maakten ze 

het beste, liet hij de familie weten, ze hielden zich goed. Nout 

was toen nog niet op de hoogte van het naderend onheil. Wel 

zal hij de spanning hebben gevoeld die zich elke maandag van 

het kamp meester maakte. Dan werden ’s avonds in de zaal waar 

op andere dagen revues werden gespeeld of grammofooncon-

certen werden gehouden, de transportlijsten getypt, voor iede-

re barak een eigen lijst. Om drie uur ’s nachts lazen de baraklei-

ders de namen voor, soms werd het zachtjes verteld aan degene 

die het betrof.

 Zodra de slachtoffers bekend waren, begon een ‘koortsach-

tige bedrijvigheid’, waarbij kledingstukken werden verza-

meld, en voedsel. ‘Een golf van vrijgevigheid ging er door de 

barakken,’ aldus een oud-kampgevangene. ‘Alles wat werd ge-

vraagd werd dadelijk en met vreugde meegegeven. Menschen 

die gisteren nog gevochten hadden over een halve aardappel, 

en er morgen weer om zouden vechten, gaven met plezier een 

half pond boter weg.’ Het was een paar uur van solidariteit, die 

duurde tot aan het vertrek. Dan werd er opnieuw geruzied, nu 

om de bezittingen die niet mee waren genomen. Wanneer de 

rust was weergekeerd, probeerden de achterblijvers nog wat te 

slapen, want totdat om halfelf de trein vertrok, mocht niemand 

de barakken verlaten.

 Ina en Nout stonden in de vroege ochtend van 6 april 1943 op 
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de appelplaats, samen met tweeduizend lotgenoten. Er wacht-

te hun een reis van 72 uur, met nauwelijks eten, hoogstens 

wat proviand in de handbagage. De trein waarin werd gereisd, 

was een aangepaste veewagon. Op last van kampcommandant 

Gemmeker waren er primitieve houten zitbanken in gezet en 

in de bodem vastgeschroefd, zodat ze niet konden schuiven. In 

de hoek van de wagons stond een eenvoudig droogcloset met 

een doek ter afscheiding. Van de treinreis van 6 april is een ver-

slag bewaard gebleven. Twee broers, Levie en Mozes Sluijzer, 

was het opgevallen dat de treinstellen waarmee de gevangenen 

werden vervoerd, terugkwamen in het kamp. Ze hadden afge-

sproken dat wanneer een van hen op transport moest, hij no-

tities zou maken en deze op een afgesproken plaats onder een 

wagon zou stoppen. De opzet slaagde.

 Een week nadat Levie op transport was gegaan, las Mozes, 

die zelf eind april in Auschwitz werd vermoord, dat de stem-

ming al op de eerste dag van de reis vreselijk was geweest. Dat 

kwam door de kou, die door de kieren in de wanden en de vloer 

van de wagons trok en vooral ’s nachts bijna ondraaglijk was. 

Men had elkaar nog enigszins op de been gehouden met ‘Jood-

se humor’, want ondanks alle ellende werden er geintjes ge-

maakt. Na een ‘bloedreis’ van drie dagen en twee nachten, door 

een omgeving die door Levie als ‘prachtig’ werd beschreven met 

‘enormen bergen met bosschen begroeid’ die werden afgewis-

seld met ‘eindeloze landvlakten’, bereikte men de plaats van 

bestemming. Onderweg had Levie van een Poolse boer gehoord 

dat de Joden bij aankomst ‘neergeschoten’ werden. ‘Wij hopen 

een beter lot,’ schreef hij nietsvermoedend over de aard van het 

kamp waar hij terechtkwam.

 Op het station van Sobibor werden de gevangenen opge-

wacht door de ss. De ouden van dagen en zieken werden met-
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een op ‘lorries’ afgevoerd. Een ander deel van de gevangenen 

werd naar schrijftafels gedirigeerd. Onder hen bevond zich 

Nout. Op de gereed liggende Postkarte schreef hij: ‘Wlodawa 

9/4/43 Liebe Menschen, wir sind gut angekommen und emp-

fangen flink arbeiten und sind von den Niederländische Regie-

rung hierhergeschickt worden um das Land zu bearbeiten und 

später ein Teil davon zu bekommen. Essen und trinken sind 

gut. Auf wiedersehn, das beste, Nout.’ De post uit Wlodawa  

– de naam van een dorp niet ver van Sobibor vandaan, die het 

bestaan van het vernietigingskamp moest verhullen – was ui-

teraard pure misleiding, een strategie waar de nazi’s een patent 

op hadden. ‘Er werd een schijn van normaliteit opgehouden,’ 

zou een gevangene die werkzaam was bij het zogeheten Bahn-

hofkommando na de oorlog verklaren. Slachtoffers werden ge-

holpen bij het dragen van hun bagage naar een speciale barak 

en ontvingen zelfs ‘een reçu’ voor de ingeleverde spullen. Ont-

daan van al hun bezittingen werden mannen en vrouwen ge-

scheiden van elkaar naar de ‘doucheruimtes’ gebracht, waar 

kappers klaarstonden om hun haren af te scheren.

 Op 9 april 1943 werden Ina en Nout vermoord. Ze waren 2 

van de naar schatting 34.000 Nederlandse Joodse slachtoffers 

van kamp Sobibor. Samen met de Joodse slachtoffers uit andere 

landen bedroeg het totale aantal ruim 170.000.

Louis

‘De gele sterren zijn weg en er haasten zich slechts passanten 

door de straten,’ aldus een Amsterdamse dagboekschrijver in 

1943. In de oude Joodse buurten was geen spoor meer van het 

vroegere leven en uit de lege huizen was het leven geweken, 
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de verbrijzelde ruiten trokken ‘scheeve gezichten’ in de deur-

sponningen, op de trappen ‘het vuil van voeten die hun laat-

ste gang gingen naar de duistere oorden van Polen en Wit Rus-

land’. Vanaf de winter van 1943 zouden de enige Joden die nog 

in Amsterdam waren, zich schuilhouden in achterkamertjes, in 

schuilkelders of souterrains. De een was door de omstandighe-

den gedwongen om geen geluid te maken, zat jarenlang roer-

loos in pak en das op een stoel alleen met zijn eigen gedachten, 

de ander zat met vreemden in huis, maakte de dagelijkse span-

ningen mee die het logische gevolg waren van een gedwongen 

samenleven op een klein oppervlak. De een trof het goed en kon 

rekenen op de hartelijke steun van de onderduikgevers, de an-

der werd afgeperst en bedreigd met aangifte wanneer hij zich 

niet wist te gedragen.

 Ook voor Louis Polak, die het niet was gelukt om Ina en Nout 

voor een tweede maal aan een vrijstelling te helpen, werd het in 

de loop van 1943 duidelijk dat hij niet moest vertrouwen op 

de bescherming van zijn baan bij de Joodsche Raad. In febru-

ari van dat jaar had hij geprobeerd een veiliger heenkomen te 

zoeken door zich tot zijn vroegere leraar van de Openbare Han-

delsschool Jan van Dam te wenden. Van Dam, die bekendstond 

om zijn Deutschfreundlichkeit maar geen lid was van de nsb, werd 

in 1940 benoemd tot secretaris-generaal van het toen nieuw ge-

vormde ministerie van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbe-

scherming. In die hoedanigheid had hij zich opgeworpen als 

beschermer van Joden die zich verdienstelijk hadden gemaakt 

in de wereld van de wetenschap en cultuur. Zij moesten om die 

reden worden vrijgesteld van deportatie, vond hij. Het leid-

de tot de zogeheten lijst-Van Dam. Degenen die erop stonden, 

werden geïnterneerd in Huize Schaffelaar in Barneveld, geno-

ten lange tijd bescherming en leefden onder veel betere om-
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standigheden dan Joden in Westerbork. Van zware bewaking 

was geen sprake, van slechte voedsel- of woonomstandigheden 

evenmin, en het allerbelangrijkste was natuurlijk dat er geen 

wekelijkse trein naar het oosten reed. Dat Louis de hulp inriep 

van Van Dam, toont aan dat elke relatie uit het verleden, hoe 

lang geleden ook, werd aangegrepen om aan een vrijstelling te 

komen.

 Aan Van Dam schreef Louis, op het gevaar af ‘dat Gij U mij-

ner in het geheel niet meer herinnert’ en hem vrijpostig zou 

vinden, dat zijn positie en die van zijn naaste familie steeds be-

narder werd. Hij nam daarom de vrijheid ‘om als één van Uwer 

oud-leerlingen van de ohs te Amsterdam een beroep op U te 

doen’. Een introductie of aanbeveling van gezaghebbende zij-

de ‘als misschien Uwerzijds zou kunnen worden gegeven’, was 

van groot belang om op de lijst voor Barneveld terecht te ko-

men. Van Dam bleek niets te kunnen doen. De lijst die Louis 

bedoelde, was ‘al maanden geleden afgesloten en niet voor uit-

breiding vatbaar’, liet hij beleefd weten. Van Dam vond het ‘bij-

zonder onaangenaam’ dit aan Louis te moeten meedelen, want 

ja, hij herinnerde zich zijn oud-leerling nog wel.

 Louis’ pogingen om een plaats te verwerven op de zogeheten 

Palestina-lijst en als zodanig voor emigratie in aanmerking te 

komen, mislukten eveneens. De voorwaarden die door de Jood-

sche Raad waren geformuleerd, werden in de loop van de bezet-

ting uitgebreid. Hoewel er eerder een duidelijk verband moest 

zijn met Palestina, bijvoorbeeld omdat men er familie had, was 

in de zomer van 1943 een zionistische gezindheid voldoen-

de om op de lijst te komen. Hiermee was een kans voor Louis 

geschapen omdat hij vanaf zijn jeugd lid van de socialistische 

zionistische beweging was geweest. Maar het liep allemaal op 

niets uit. Lijsten werden opgesteld, certificaten werden afgege-
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ven en weer ingetrokken – het was het zoveelste kat-en-muis-

spel met hoop in de hoofdrol.

 In september 1943 werd de Joodsche Raad opgeheven en 

werden alle medewerkers, onder wie de twee voorzitters, naar 

Westerbork gedeporteerd. Louis dook samen met zijn vrouw 

Alice onder, nadat hij eerst zijn pleegdochter had onderge-

bracht. Tot juli 1944 vonden Louis en Alice onderdak in de Kor-

te Meerhuizenstraat 10 en vervolgens op de Churchilllaan 9 

bij twee vriendinnen. Tot zijn onderduik was Louis zich blij-

ven bekommeren om het lot van vrienden en familie. Waar hij 

kon, regelde hij vrijstellingen. Het leidde ten minste eenmaal 

tot een gruwelijk dilemma.

 Louis had een baantje gezocht voor zijn zwager Frits Cohen. 

Er werden voortdurend nieuwe banen gecreëerd en soms de-

den zich op grond van een Duitse verordening onverwachts 

kansen voor. Zo had de Duitse bezetter bepaald dat de lucht-

bescherming van Joodse instellingen en ziekenhuizen door Jo-

den zelf moest worden gedaan. Het niz zocht mensen. Louis 

haastte zich een afspraak te maken met de secretaresse. Was er 

plek voor Frits, zo luidde zijn vraag. Er ontwikkelde zich een 

‘akelig gesprek’, aldus Louis in zijn dagboek. Hem werd ver-

teld dat zich al verschillende gegadigden hadden gemeld zo-

als ‘onze oude vriend Martijn Cohen’. Met het noemen van de 

naam van Martijn, de oom van zijn vrouw, van Ina, Greta en 

Els, sloeg Louis de schrik om het hart. Want er moest worden 

gekozen. Twee Cohens uit één familie leek de secretaresse wat 

veel. Ze voegde er tot Louis’ afgrijzen aan toe: ‘Wie vindt U dat 

ik moet nemen?’ Het was verschrikkelijk om hierop in te moe-

ten gaan, schreef Louis terugblikkend. Hij was echter geen man 

om er lafhartig het zwijgen toe te doen en antwoordde dat hij 

op de kandidatuur van Martijn Cohen natuurlijk niets tegen 
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had, maar dat zijn zwager de verantwoordelijkheid droeg voor 

een vrouw en twee kinderen. De feitelijke keuze was dus tussen 

één of vier personen. Tot zijn grote opluchting zou het bestuur 

van het niz uiteindelijk beslissen beide Cohens bij de luchtbe-

scherming te plaatsen.

Oom Martijn

Getooid met stalen helm liep Martijn Cohen als lid van de Jood-

se luchtbescherming bij nacht en ontij op patrouille. Deze vrij-

gezelle oom, die er zo’n plezier in schepte om de kinderen van 

zijn broers en zusters te zien opgroeien en te vermaken, die 

zich de wrok van Els op de hals haalde door haar voor de gek te 

houden en als gevolg hiervan onderwerp werd van een opstel 

van haar hand, liep nu alleen door de straten van Amsterdam, 

zijn familie her en der verspreid. Natuurlijk betekende de baan 

slechts uitstel.

 Nadat het niz in augustus 1943 was ontruimd en de vrijstel-

ling waardeloos was geworden, moest ook oom Martijn van de 

radar verdwijnen. Hij dook onder bij zijn hospita en gebruik-

te zijn tijd om als inmiddels enige overgebleven directeur van 

uitgeverij Gebr. E. & M. Cohen na te denken hoe de toekomst 

van de uitgeverij eruit moest zien. Zijn broer en mededirecteur 

Jacques was een jaar eerder gestorven aan een hartstilstand. Hij 

werd op de Joodse begraafplaats in Muiderberg begraven. Om 

Jacques Cohen op 2 augustus 1942 naar zijn laatste rustplaats 

te begeleiden was toestemming van de Duitse autoriteiten ver-

eist. Het bewaard gebleven formulier met daarop een twaalf-

tal namen, onder wie ook de naam van Nout, toont andermaal 

aan dat de bezetter het gaan en staan van Joden tot in detail ge-
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regeld wilde zien. De goedkeuring werd verleend om ‘sich an 

genannten Tage per Wagen von Amsterdam nach Muiderberg 

und zurück begeben zu dürfen’.

 Onder het opschrift ‘Wat te doen zoo de Almachtige mij 

de genade wil geven deze oorlog te overleven’ schreef Martijn 

Cohen tijdens de onderduik over zijn geliefde uitgeverij. Hij 

blikte terug en keek vooruit. Over de oorlog repte hij nauwe-

lijks. Dat deed hij wel in een brief aan zijn nichtje, de dochter 

van Jacques, die niet alleen haar vader was verloren, maar haar 

achttiende verjaardag op haar onderduikadres moest ‘vieren’. 

In gewone tijden, schreef oom Martijn, zou hij zijn gekomen 

met de bekende algemeenheden en traditionele wensen, die hij 

dan ‘op ernstige en vroolijk wijze’ aan elkaar zou knopen. In 

het huidige tijdsgewricht was het hem echter ‘onmogelijk’ op 

een dergelijke luchthartige toon te schrijven. Wel sprak hij zijn 

nichtje moed in en onderstreepte haar kracht. ‘Zeker lieveling, 

je bent 18 jaar en schat nog heel erg jong, maar ik acht je sterker 

dan de sterkste en dan menige resolute vrouw.’ Martijn keek 

verlangend uit naar de tijd dat ze weer samen zouden kunnen 

wandelen op de Willemsparkweg, ‘ik dwaas’ en zijn nicht gie-

chelend. Het mocht niet zo zijn.

 Op 10 juli 1944 – de geallieerden waren een maand eerder 

op de kust van Normandië geland – werd Martijn om 19.15 

uur in de gevangenisadministratie van Amsterdam bijgeschre-

ven. Als gevolg van verraad was hij een paar uur daarvoor gear-

resteerd. Na een celstraf van tien dagen werd hij naar Wester-

bork overgebracht, waar hij nog ruim een maand verbleef. Op 

zondag 3 september 1944 werd hij gedeporteerd naar Ausch-

witz. Vanwege de aanwezigheid in dezelfde trein van de fami-

lie Frank is dit het beroemdste transport uit de geschiedenis 

geworden. Martijn was inmiddels ver in de vijftig en maakte 
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weinig kans om in Auschwitz door de selectie te komen.

 Met de dood van oom Martijn kwam er een einde aan het le-

ven van een man die zijn jeugd nooit verloor doordat hij zich 

omringd wist met opgroeiende neven en nichten, die hij altijd 

zo graag had getrakteerd op een ritje in zijn Dodge, waarbij de 

snelheidsmeter nooit boven de 40 kilometer per uur uit kwam 

– iedereen die hem passeerde, vond hij een ware snelheidsma-

niak. Met Martijn stierf ook een grote fan van de Amsterdamse 

voetbalclub Blauw-Wit, waar hij steevast op de tribune zat als 

deze thuis speelde. Voor een paar extra centen had een verrader 

ervoor gezorgd dat hij vervluchtigde tot een herinnering aan 

een dwaze oom die ooit een uitgeverij bezat die hij met lief-

de had op- en uitgebouwd. ‘De Almachtige’ had hem niet ge-

spaard.

Hans en Eric

Het huis aan de Woudenbergseweg 25 in Austerlitz is nu num-

mer 49 geworden. De dakpannen van toen zijn vervangen door 

een rieten dak. De weilanden rechts van het huis (wanneer je er 

met je gezicht naartoe staat) zijn er niet meer, maar zijn nu met 

bomen beplant door Staatsbosbeheer. Het zandpad dat naar de 

openbare weg liep, is inmiddels geasfalteerd. Het huis lag in de 

jaren dertig en veertig diep verscholen in de bossen. Ertegen-

over en links ervan lag een barakkencomplex. Dit kreeg in rap 

tempo verschillende bestemmingen. In 1938 bood het onder-

dak aan gemobiliseerde Nederlandse soldaten, tijdens de be-

zettingsjaren trok het Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps 

er in en na de oorlog verbleven er Canadese soldaten. In 1946 

besloot het ministerie van Oorlog er het Militair Neurose Hos-
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pitaal te huisvesten, een behandelingscentrum voor getrauma-

tiseerde oorlogsveteranen. Nu doen de barakken dienst als va-

kantieoord voor groepen kinderen.

 In de bosrijke omgeving werden de broertjes Hans en Eric 

van Dam liefdevol opgevangen door Jan en Stine van Vee-

nendaal, die een klein boerenbedrijf hadden met wat koeien, 

varkens en kippen. Ze waren hervormd en stemden Christe-

lijk-Historische Unie – van de sociaaldemocraten in de fami-

lie moest Jan niets hebben. Op zondag lazen ze de Bijbel en dan 

werd er niet gefietst. Wandelen mocht wel. Jan was opvliegend 

van aard, maar veel kwaad zat er niet bij. Zijn driftbuien wa-

ren hevig en kort. Stine was rustig, lief en zorgzaam. Ze hield 

van lezen en wanneer ze ’s ochtends het werk in de stallen had 

gedaan, pakte ze, nog in haar overall, gauw even een boek of 

een krant voordat ze weer verderging met het huishouden. Ze 

stond bekend om haar vermogen problemen op te lossen. Wan-

neer er wat was, dan zei men in de familie: ‘Ga maar naar Stine, 

die weet wel raad.’

 Jan en Stine hebben op zeker moment het besluit genomen 

om Hans en Eric in huis te nemen. Welke motieven hieraan ten 

grondslag lagen, is niet bekend, ook niet hoe het contact met 

‘Amsterdam’ tot stand is gekomen. Anders dan veel andere kin-

derloze echtparen, die de voorkeur gaven aan een Joodse baby 

of peuter, waren Jan en Stine bereid om twee al wat grotere jon-

gens op te vangen. Hans en Eric werden volledig opgenomen 

in de familie. Bij een familiefeest bij de ouders van Stine, die 

even verderop woonden, staan Hans en Eric met de hele fami-

lie op de foto, vooraan in korte broek, kniekousen en stropdas, 

Hans helemaal links en Eric helemaal rechts. Wat schuchter la-

chend kijken ze in de camera. De familieleden kijken ernstig, 

hun blikken verraden dat ze niet dagelijks op de foto worden 
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gezet. Ze zien er keurig uit, de mannen in pak en de vrouwen in 

degelijke zondagse jurken.

In de vroege ochtend van 21 januari 1944 ging het mis. Stine 

was niet thuis; ze was in alle vroegte vertrokken om met haar 

moeder naar de oogarts in Zeist te gaan. Toen ze terugkwam, 

was haar huiskamer ondersteboven gehaald en waren Hans en 

Eric verdwenen. Waar Jan op dat moment was, is niet duide-

lijk. Stine schijnt direct op de fiets te zijn gesprongen en naar 

het politiebureau te zijn gegaan. Daar zou ze Hans en Eric nog 

hebben gezien. Ze kon niets doen, er werd gedreigd met arres-

tatie. Jan en Stine besloten verdere gebeurtenissen niet thuis af 

te wachten. Ze fietsten naar het oosten om te schuilen bij fami-

lie die daar woonde.

 Hans en Eric werden om 8.15 uur afgeleverd op het politie-

bureau van Zeist. De arrestatie was verricht door de wachtmees-

ters H. Westerdijk en H. Verbaan, die tijdens de oorlog werk-

zaam waren bij de Haagse Documentatiedienst. Deze dienst, 

eind 1940 opgericht als aparte afdeling van de gemeentepoli-

tie, was vergelijkbaar met Bureau Joodsche Zaken in Amster-

dam. De afdeling werkte nauw samen met de Duitse bezetter. 

Vanaf 1942 hield de Documentatiedienst zich uitsluitend bezig 

met het bestrijden van het Haagse verzet en het opsporen van 

ondergedoken Joden. Hun opdrachten kregen ze van het Ju-

denreferat iv b4 van de Sipo-sd. Dat ook Zeist binnen hun ac-

tieradius viel, betekende dat de medewerkers van de dienst een 

ruim gebied bestreken. Ze hadden het druk gehad die dag. Om 

22.00 uur bevonden zich een zestal personen in de passanten-

kamer van het Zeister politiebureau, onder wie een aantal Jood-

se onderduikers. Rond middernacht vond een herplaatsing van 

de arrestanten plaats. ‘De kleine jongens’, zoals ze in het rap-
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port werden genoemd, werden opgesloten in cel 9, waar ze de 

rest van de nacht doorbrachten. De volgende ochtend gingen 

ze op transport naar Den Haag. Van daaruit werden ze doorge-

stuurd naar Westerbork.

 Kinderen die zonder familie in Westerbork aankwamen, 

werden in het weeshuis van het kamp opgevangen. Ook Hans 

en Eric zullen hier terecht zijn gekomen. Lang heeft hun ver-

blijf niet geduurd. Veertien dagen na hun aankomst gingen ze 

op transport. Het was 8 februari 1944 en de bestemming was 

Auschwitz. Philip Mechanicus, chroniqueur van Westerbork, 

noteerde op die dag in zijn dagboek: ‘De amputatie is weer ge-

schied: de schurftige slang is vanmorgen weer weggeschui-

feld met zijn volle pens.’ Door de natte sneeuw was alles ‘met 

een klam, klef wit waas bedekt, in het donker van de winter-

morgen’. Met uitzondering van 140 mannen en zo’n 20 vrou-

wen werden alle 1100 mensen van dit transport meteen bij aan-

komst vergast.

 Oom Martijn, Hans en Eric, Ina en Nout – allemaal werden 

ze het slachtoffer van verraad. Het was een fenomeen dat in de 

bezettingsjaren wijdverbreid was. Alleen al in Amsterdam wer-

den door een dappere medewerker van de post 1500 verraders-

brieven onderschept. Ze bestrijken een breed palet van redenen 

om ‘aangifte’ te doen. Bijvoorbeeld omdat Joden de hun opge-

legde verboden negeerden en ‘onze vis’ wegkochten. Of omdat 

ze op banken in de openbare ruimte zaten, wat ‘ten nadele van 

christenen’ was. Ging het hier nog om nijd en afgunst, anders 

was het voor een inwoner van Haarlem die het niet kon ver-

dragen dat Joden bij hem in de buurt zaten ondergedoken, en 

hij verzocht de politie ‘het tweetal weg te halen’. In Nijmegen 

schreef een weduwe maar meteen aan de rijkscommissaris over 

de relatie van haar dochter met een Jood. ‘U begrijpt dat ik hier 



141

zeer groot verdriet van heb en U de enige is die hier een ein-

de aan kan maken.’ Dit waren de amateurverraders, die waar-

schijnlijk geen of hoogstens een kleine beloning verwachtten. 

Daarnaast waren er de ‘beroeps’, zoals het duo De Ruiter en Van 

Ginkel, die zichzelf verrijkten en hun slachtoffers, onder wie 

Ina en Nout, afpersten en tegen betaling aanbrachten. Maar de-

ze twee overspeelden hun hand door te denken dat ze iedereen 

te slim af waren.

De liquidatie

Diep in de bossen bij het Brabantse dorpje Esch lag het kam-

peerhuis De Blokhut, dat eigendom was van de rode dominee 

Maria Cornelis van Wijhe. Voor de oorlog had het dienstge-

daan als scholingsplek voor de plaatselijke afdeling van de Vrij-

zinnige Christelijke Jeugd Centrale. Het was een ideale locatie 

om Joodse onderduikers te verbergen. Verzetsgroepen waren 

voortdurend op zoek naar onderduikplekken en voor het door 

studenten gevormde Kindercomité Utrecht en de met hen sa-

menwerkende studenten uit Amsterdam, die zich gezamenlijk 

richtten op het onderbrengen van kinderen, was het niet an-

ders. Via het Utrechtse verzetsnetwerk werd contact met do-

minee Wijhe gelegd, die maar wat graag bereid was zijn kam-

peerhuis beschikbaar te stellen voor Joodse kinderen. Nu de 

plek was geregeld, moesten er alleen nog verzorgers worden 

gevonden. Hier bood het verzetsnetwerk van de Amsterdamse 

geneeskundestudent James van Beusekom uitkomst. Binnen 

zijn kring was er iemand die Maria van Ginkel kende als een 

betrouwbaar persoon, die samen met haar man – Van Ginkel 

deed zich voor als een getrouwde vrouw – Joden hielp. Het ide-



142

ale echtpaar was gevonden. Dat echtpaar gaf op zijn beurt aan 

dat het met alle plezier naar het zuiden wilde verhuizen.

 In Amsterdam werd Van Ginkel en De Ruiter de grond lang-

zamerhand te heet onder de voeten. Het aantal arrestaties van 

Joden die met hen in contact waren geweest, liep op, de geruch-

ten namen toe. Op 21 maart 1943 was er in de illegale Vrij Ne‑

derland een bericht verschenen onder de kop ‘Waarschuwingen’ 

met de tekst: ‘Men verzoek ons te willen waarschuwen tegen 

de navolgende personen: Maria Euphemia van Ginkel, Dintel-

straat, Amsterdam, samenwonende met Dirk de Ruiter, zich 

noemende Mevr. de Ruiter is kaartlegster en heeft relaties met 

Sicherheitsdienst. De Ruiter beweegt zich voornamelijk onder 

de echtgenooten van gevangenen.’ Het was wellicht geen toe-

val dat dit bericht twee dagen na de arrestatie van Margreet op 

19 maart was verschenen. Met het bericht over Van Ginkel, die 

werd beschreven als een ‘lange, schrale vrouw’ met een ‘spich-

tig gelaat’, zwarte haren had en een bril droeg, en haar weder-

helft, leek het duo ontmaskerd. Leek.

 Tijdens de ‘sollicitatie’ voor Esch hadden Van Ginkel en De 

Ruiter zelf gewezen op het bericht in Vrij Nederland. Het berust-

te vanzelfsprekend op een misverstand en was eigenlijk een 

geluk bij een ongeluk, zeiden ze. Veiliger dan bij hen konden 

de kinderen niet zijn, nu de Duitse bezetter geen enkele ver-

denking tegen hen koesterde. Het was een handige zet van het 

tweetal. De studenten zagen geen reden voor achterdocht en in 

het voorjaar van 1943 verhuisden Van Ginkel en De Ruiter naar 

Esch. Het ging ruim twee maanden goed – de kaartlegster en 

haar vriend waren meesters in het wachten op het goede mo-

ment om toe te slaan, zo hadden ze ook al met de arrestatie van 

Ina bewezen. Maar de geruchtenstroom hield aan, en ook uit 

Westerbork sijpelde informatie naar buiten.
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 In juni 1943 sloeg Van Beusekom alarm. Hij meende inmid-

dels voldoende bewijzen te hebben dat het duo niet deugde. Er 

moest iets gebeuren. De vraag was wat. In feite hadden de stu-

denten niet veel keuze. Van Ginkel en De Ruiter waren niet al-

leen op de hoogte van de identiteit van verschillende studen-

ten, ze kenden ook hun schuilnamen, wisten een contactadres 

in Utrecht en hadden al bewezen waartoe ze in staat waren. Ze 

vormden dus een directe bedreiging voor de hele groep. Na 

overleg binnen het Utrechtse Kindercomité werd het besluit 

genomen waar de studenten, toen ze hun illegale activiteiten 

waren gestart, in de verste verte niet van hadden kunnen dro-

men. Ze zochten contact met een Utrechtse knokploeg die ope-

reerde onder de naam De Oranje Vrijbuiters, en die in het bezit 

van wapens was. Deze groep nam de opdracht aan. Die luidde: 

liquidatie.

Het was 11 juni en het liep tegen vijven toen Samuel Kerkho-

ve, korpschef te Boxtel, vanuit het klooster van de Witte Pa-

ters werd gebeld met de mededeling dat er ‘een vrouwspersoon 

langs den openbaren weg lag’. Hij was er binnen het kwartier 

en zag dat Van Ginkel, wier naam hij toen nog niet wist, ‘een 

versche schotwond dwars door haar linkerborst had’. Hij nam 

haar in zijn armen en begon met haar te praten. Van Ginkel 

maande Kerkhove om links het bos in te gaan, waar haar man 

dood lag, en een tweede man zwaargewond.

 De twee mannen waren beschoten door de Utrechtse auto-

monteur J. de H. Onder leiding van Van Beusekom was hij, zo 

verklaarde hij na de oorlog, op 11 juni met twee andere leden 

van de knokploeg op weg gegaan naar Esch. Bij het kampeer-

huisje hadden ze drie personen aangetroffen. Het waren be-

halve Van Ginkel en De Ruiter huisvriend C. Koppe, op wie de 
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aanslagplegers niet hadden gerekend. De Ruiter was de enige 

die goed werd geraakt bij deze liquidatiepoging, die later als 

amateuristisch is gekwalificeerd. Van Ginkel en Koppe raak-

ten ‘slechts’ zwaargewond en werden per ambulance naar het 

ziekenhuis in Den Bosch gebracht. Hier verklaarde Van Ginkel 

naderhand dat zij op het moment van de aanslag ‘drie joden-

kinderen’ onder haar hoede had en dat deze, voordat de man-

nen waren gekomen en hun vuurwapens hadden leeggescho-

ten, door twee vrouwen mee uit wandelen waren genomen.

 De pers berichtte dagenlang uitvoerig over de drievoudige 

moordaanslag. Ze beschreef een bloedbad dat was aangericht 

door zwaarbewapende daders, die volgens sommige verslag-

gevers zelfs ‘dolken’ bij zich hadden gehad. Het was bepaald 

ongewoon en de zaak moest dan ook tot op de bodem worden 

uitgezocht. Onder supervisie van de Sicherheitspolizei in Den 

Bosch toog Kerkhove aan het werk. Hij liet zijn werkzaamhe-

den als korpschef onmiddellijk uit zijn handen vallen, want, 

zo moet hij hebben gedacht, wie maalde er nog om een bom 

die een paar dagen eerder in de buurt was ontploft, nu er een 

echte misdaad was op te lossen. Een misdaad waarbij boven-

dien het vermoeden bestond dat de slachtoffers ‘vele relaties 

hadden’ met ‘personen die valsche persoonsbewijzen namaak-

ten, saboteurs en schrijvers in het blad Vrij Nederland’. Kerkhove 

kreeg eindelijk de kans zich te bewijzen als iemand die meer in 

zijn mars had dan plaatselijke brandjes blussen. Daarbij kwam 

zijn kennis van de situatie ter plaatse goed van pas.

 Kerkhove vermoedde dat de daders niet uit de buurt kwa-

men en liet onmiddellijk op het treinstation informeren wie 

en van waar op de dag van de aanslag naar Boxtel waren gereisd. 

Er werden vier kaartjes aangetroffen van de reis Utrecht-Boxtel 

met de nummers 2301 tot en met 2304, ‘zoodat hierdoor kwam 
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vast te staan, dat 4 personen tegelijk of achtereenvolgens een 

spoorkaartje hadden genomen’. Op het station stonden tevens 

twee fietsen met bestemming Utrecht ‘voor verzending ge-

reed’. Deze fietsen, die Kerkhove liet bewaken, zouden direct 

tot de arrestatie van Hetty Voûte en Gisela Söhnlein leiden, de 

twee leden van het Kindercomité die de Joodse kinderen mee 

uit wandelen hadden genomen. Toen zij, afzonderlijk van el-

kaar, hun fietsen kwamen ophalen op het station in Utrecht, 

werden ze gearresteerd. Hetty had nog geprobeerd om Gise-

la via de verzetsgroep te waarschuwen, maar in de boodschap 

‘kom zo snel mogelijk naar ons toe’ was verzuimd door te ge-

ven dat ze niet langs het station moest gaan om haar fiets op 

te halen. Dat deed Gisela nu net wel, want fietsen ging nu een-

maal sneller dan lopen. Met de arrestatie van Hetty en Gisela, 

en het feit dat de rest van de groep uit veiligheidsoverwegin-

gen onderdook, zou het kinderwerk nagenoeg stil komen te 

liggen. Voor Kerkhove pakte het een stuk beter uit. Hij zag zijn 

ijver verzilverd met een baan bij de Sicherheitsdienst. De glorie 

duurde tot het einde van de bezetting.

Berechting

Het leek in eerste instantie nog met een sisser af te lopen voor de 

ijverige Duitsgezinde diender uit Boxtel. In de zomer van 1948 

werd Kerkhove vrijgesproken door het Bijzonder Gerechtshof 

in Den Bosch. Maar de vrijspraak was niet tot ieders tevreden-

heid. Er werd een nieuw onderzoek naar Kerkhove gestart, nu 

op grond van overtreding van artikel 1 van het Tribunaalbe-

sluit, dat bepaalde dat ‘bijzondere maatregelen’ konden wor-

den opgelegd aan hen die ‘op eenige wijze hulp of steun heb-
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ben verleend of getracht hebben te verleenen aan den vijand 

of diens handlangers, dan wel openlijk hebben doen blijken 

van ingenomenheid met den vijand’. De aanklacht werd be-

handeld door het kantongerecht Tribunaalzaken. Dit deed op  

21 december 1950 uitspraak en besliste dat Kerkhove nooit 

meer een leidende positie bij de politie mocht bekleden. Te-

vens werd hij ontzet uit beide kiesrechten. Er was overtuigend 

bewezen, zo concludeerde het tribunaal, dat Kerkhove zich ‘in 

strijd met de belangen van het Nederlandsche Volk’ had ge-

dragen.

 De zoon van de slager uit Zeeland toonde zich bitter over 

de opgelegde straf. Aan de psychiater die hem ten behoeve 

van zijn berechting had onderzocht en meende dat Kerkhove 

moest worden beschouwd ‘als een lijder aan paranoïde hypo-

chondrische ontwikkeling, die niet meer in staat is de realiteit 

onder de ogen te zien’, verklaarde Kerkhove dat hij tijdens de 

bezetting slechts was ‘gedreven door zuiver politionele amb-

telijke interesse in zake een “gewone roofmoord”, en dat hij 

de grootste minachting [had] voor de tegenwoordige rechts-

gang, die hem voortdurend kwetst in zijn rechtsgevoel, daar 

zijn ambtelijke ijver met alle geweld moet worden geduid als 

politiek misdrijf ’. De psychiater had gelijk. Kerkhove had in-

derdaad zijn realiteitszin verloren.

 Maria van Ginkel werd nooit berecht. Nadat ze voldoen-

de was hersteld, werd ze op 23 augustus 1943 van het zieken-

huis in Den Bosch overgebracht naar de gevangenis van Haa-

ren, waar ze werd geregistreerd als iemand die hulp aan Joodse 

kinderen had geboden. Na een verblijf van enkele maanden 

werd ze doorgestuurd naar kamp Vught. Toen dat kamp op 

6 september 1944 werd ontruimd, ging ze op transport naar 

kamp Ravensbrück. In dit transport zaten ook Hetty Voûte en 
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Gisela Söhnlein. De dader en twee van haar slachtoffers leg-

den dus dezelfde route af. Dat gold ook na de bevrijding. On-

der de vrouwen die in april 1945 door het Zweedse Rode Kruis 

met bussen naar Zweden werden geëvacueerd, bevonden zich 

Voûte, Söhnlein en Van Ginkel. De evacuatie werd Van Ginkel 

noodlottig.

 De bussen met de kampgevangenen moesten dwars door 

de frontlinie en de witgeschilderde daken met een rood kruis 

boden nauwelijks bescherming tegen de geallieerde aanvallen 

vanuit de lucht – vluchtende Duitsers beschilderden hun au-

to’s in dezelfde kleuren. Van Ginkel werd het slachtoffer van 

een van deze luchtaanvallen. Ze kwam andermaal zwaarge-

wond in het ziekenhuis terecht. In Aarhus, waar ze dit keer 

wel stierf aan haar verwondingen. Blijft de vraag waarom ze 

in de eerste plaats werd opgesloten terwijl ze voor de Sicher-

heitsdienst werkte. Volgens Gisela Söhnlein zouden de Duit-

sers haar hebben gestraft wegens zwarte handel. Het kan ook 

zijn dat Maria van Ginkel zelf het kamp verkoos, bang alsnog 

geliquideerd te worden. Gevangenschap onder Duits gezag, zo 

heeft ze misschien gedacht, was veiliger dan vrij rondlopen in 

Nederland.

 Rechercheur Hendrik Blonk, die Ina en Nout arresteerde, 

werd na de oorlog veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. 

Aan de ene kant, zo oordeelde de rechter, bestond er geen twij-

fel over het ‘ergerlijke en weerzinwekkende karakter van de 

gepleegde feiten’, die slechts aan ernst verloren ‘wanneer men 

aanneemt, dat de verdachte toentertijd nog niet bekend was 

met het lot dat de weggevoerde Joden in Duitsland en Polen 

wachtte’. Aan de andere kant werd bewezen geacht dat Blonk 

bij gelegenheid hulp had geboden aan Joden. Het hof meen-

de dat de misdrijven een gevolg waren van Blonks ‘overdreven 
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en misplaatste dienstijver, die gedurende een paar maanden 

een zwarte vlek op zijn overigens uitstekende staat van dienst 

heeft geworpen’. Van een ‘verkeerde geaardheid’ was nauwe-

lijks sprake. Hij mocht dan sympathiserend lid van de nsb zijn 

geweest, voor en na zijn werkzaamheden bij Bureau Joodsche 

Zaken had Blonk zich ‘als een goed Nederlander in anti-Duit-

se zin gedragen’. De diensttijd bij Bureau Joodsche Zaken van 

september 1942 tot april 1943 moest worden gezien als een tij-

delijke misstap.

 Al in 1950 werd Blonk per Koninklijk Besluit voorwaarde-

lijk in vrijheid gesteld. De reclassering meende dat Blonk door 

het uitblijven van bevordering in het ‘verkeerde kamp’ terecht 

was gekomen. Hierover toonde Blonk overigens geen schuld-

gevoelens, aldus de rapporteurs. Hij was eerder ‘zelfbewust en 

hooghartig’ en voelde zijn straf, net als Kerkhove, als een be-

lediging. Na zijn vrijlating begon Blonk voor zichzelf. In zijn 

oude standplaats Amsterdam vestigde hij het bureau Blonk & 

Co Detective en Recherchebureau. Het communistische dag-

blad De Waarheid attendeerde twee keer op het oorlogsverle-

den van de voormalige politierechercheur en uitte felle kritiek 

op zijn milde straf. Verder was er van enige verontwaardiging 

geen sprake. Het is kenmerkend voor de eerste decennia na de 

oorlog, waarin als gevolg van de Koude Oorlog de positie van 

de communisten geïsoleerd en de Nederlandse bevolking oor-

logsmoe was, na een eerste hausse van aandacht voor de bezet-

tingsjaren.

 Gedurende de bezetting acteerden de dapperen zoals Mar-

greet, de ambitieuzen zoals Blonk en de verraders zoals Van 

Ginkel en De Ruiter op hetzelfde toneel. En net als in de Griek-

se tragedies delfden de helden het onderspit. Ina en Nout, die 

de moed hadden gehad om onder te duiken en hun kinderen 
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‘weg te geven’ aan vreemden, vielen ten prooi aan het verraad 

van de gewetenloze Van Ginkel en De Ruiter en aan de ambities 

van de als capabel gekwalificeerde rechercheur Blonk. Het wa-

ren slechts drie uit een bont gezelschap van Nederlanders die 

zich actief meenden te moeten mengen met de nazistische ver-

volgingspolitiek en die als handlangers van de Duitse bezetter 

ervoor zorgden dat Anneke de enige overlevende was van het 

vijfkoppige gezin Van Dam.

Greta en Sacha

Enkele dagen nadat de geallieerden op 18 september 1944 

Eindhoven hadden bevrijd, had Greta haar naaidoos gepakt en 

haar gele ster, die ze de hele bezetting verplicht was te dragen, 

versierd met een fleurig borduursel. Vervolgens had ze de ster 

op haar jas gespeld en was met haar kinderen een wandeling 

door de buurt gaan maken. Het was niet alleen een duidelijke 

demonstratie dat ze nog leefde, maar Greta liet hiermee tevens 

zien dat ze het verfoeide onderscheidingsteken naar eigen in-

zicht kon vormgeven. Het had de zevenjarige Leo, die in zijn 

moeders statement achteraf een uiting van vreugde en dank-

baarheid jegens de bevrijders ziet, destijds met enige gêne ver-

vuld. Zo klein als hij was, vond hij het misplaatst; tenslotte had 

het gezin niet, zoals zovele andere, hoeven onderduiken. Na-

dat de familie Horowitz in de zomer van 1943 succesvol was 

‘ontjoodst’, kon Sacha zijn werk bij Philips voortzetten en 

konden de kinderen naar school.

 Van de 570 Joden die aan het begin van de oorlog in Eind-

hoven woonden en van wie iets meer dan de helft de oorlog 

overleefde, zullen Greta en Sacha tot de weinigen hebben be-
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hoord die zich gewoon op straat konden vertonen. Van tijd tot 

tijd trok Greta erop uit om voedsel te halen bij de boeren in de 

omgeving. Ze bedelde, schreef ze in een brief aan Els, ‘van dorp 

tot dorp tot ik eindelijk m’n 40 kilo aardappelen bij elkaar ge-

schooierd had, m’n ellende erg overdrijvend en m’n aantal 

kinderen verdubbelende’. Nooit vertrok ze zonder dat ze eerst 

naar de kapper was geweest. Met haar haren geverfd en gekapt 

liet ze zien dat ze ondanks het voedselgebrek niets van haar al-

lure had verloren. Greta was een trotse vrouw. Verder verliet ze 

het huis alleen wanneer het echt niet anders kon, en waakte als 

een leeuwin over haar jonge gezin. Het wekte bij Leo dan ook 

verbazing toen hij op een dag uit school kwam en zijn moeder 

tegen hem zei dat hij zich niet zo afzijdig moest houden en 

meer met de andere kinderen moest spelen. Kennelijk was ze 

naar het schoolplein gegaan om te kijken hoe het haar oudste 

zoon verging. Dat Leo zich van de andere kinderen afzonder-

de, beviel haar niet. Afwijkend gedrag betekende in haar ogen 

gevaar.

 De avond voorafgaand aan de bevrijding had het gezin 

Horowitz op het toilet doorgebracht. Het luchtalarm was 

afgegaan en de trap leek de beste schuilplaats tegen bom-

mengevaar. Maar in de loop van de volgende dag konden de 

Eindhovenaren dan eindelijk de geallieerden begroeten. De 

beelden die zijn geschoten, tonen Amerikaanse parachutisten 

van de 101 us Airborne Divisie die lopend de stad binnentrek-

ken en lachend de bevolking aan de kant van de weg de hand 

schudden. De bevrijde Eindhovenaren maakten onmiddellijk 

een begin met het opruimen van alles wat aan het nationaalso-

cialisme herinnerde. De Duitse bordjes die de weg wezen naar 

het ‘Feldlazarett’ en het ‘Bahnhof ’ werden vertrapt en nsb’ers 

en ‘moffenmeiden’ gearresteerd. Tegen de avond kon men de 
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eerste Engelse tanks verwelkomen. Hun komst is gefilmd te-

gen een decor van een deels verwoeste stad waar desondanks 

sommige bevrijders op de zorgvuldig bewaarde champagne 

konden worden getrakteerd. Op 19 september was het over-

al feest, de Nederlandse driekleur hing trots aan de gevels en 

de plaatselijke muziekkapel werd triomfantelijk door de stad 

gereden. Hossende padvinders, vrolijk fietsende en vlaggende 

inwoners en blije politiemannen bepaalden het straatbeeld.

 Na de eerste feestvreugde werd Eindhoven weer spoedig ge-

confronteerd met de alles ontwrichtende oorlog, waarvan de 

gevolgen dagelijks voelbaar waren. Er was gebrek aan alles en 

de schaarse goederen die er waren, moesten worden gedeeld 

met een toestroom van evacués uit de gebieden waar nog zwaar 

werd gevochten. Vanwege de gunstige ligging aan het spoor en 

het vliegveld Welschap werd de lichtstad het opvangcentrum 

van onthuisden en ontheemden. Greta was dan ook ontzet-

tend blij toen er een maand na de bevrijding, op 18 november, 

ineens twee dames op de stoep stonden met een pakket van Els. 

De zeep, sigaretten en kaarsen waren al zeer welkom, maar nog 

veel fijner waren de chocola en pindakaas die Els had gestuurd. 

Greta was juist ten einde raad wat ze nu weer op de boterham-

men van de kinderen moest smeren. Voor het eerst sinds tij-

den hadden ze allemaal kunnen smullen van boterhammen 

die waren belegd. Bovenal, zo schreef Greta per omgaande aan 

haar zus, was ze blij ‘dat jullie tenminste beide nog goed zijn’, 

want hoelang was het wel geleden dat ze contact hadden ge-

had? In de tussentijd was er veel gebeurd.

 In een achttien kantjes tellende brief schreef Greta over de 

lotgevallen van haar gezin in de afgelopen jaren, de zorgen, de 

angsten en de hoop die zij en Sacha lange tijd hadden gekoes-

terd uit Nederland weg te komen. Over de twijfel of ze wel of 
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niet moesten onderduiken, en over het verdriet over de kleine 

Joost, die was gestorven nadat Greta zo lang met hem had ge-

tobd, zichzelf had afgevraagd wat er toch met hem aan de hand 

was, wat zij verkeerd deed. Over de rest van de familie kon ze 

Els niet veel vertellen. Van haar zwager Jan, ‘die ontzettend veel 

voor iedereen gedaan heeft’, had ze gehoord dat Ina en Nout 

waren verraden. Wat daarna met hen was gebeurd, wist ze niet. 

Verder zat ‘moeder’ ergens in Amsterdam op een onderduik-

adres dat oom Martijn voor haar zou hebben geregeld. ‘Ik heb 

niet gehoord dat het mis was.’ Noch over de kinderen Van Dam, 

noch over de Van Diens had Greta enige informatie. Die zou 

ook nog geruime tijd op zich laten wachten. De erfenis van de 

Duitse bezetting waren doden en vermisten. Het maakte van 

Nederland een land van zoekenden. Els was een van hen.

Els en Dick

Het was koud en regenachtig toen het Vrijwillig Vrouwen 

Hulpkorps (vvhk) op 14 november aankwam in de Belgische 

havenplaats Oostende. Ondanks het gure weer was de groep 

opgelucht dat het nu wel was gelukt de haven binnen te va-

ren. Een eerdere poging aan het begin van de maand was mis-

lukt. Het had zo hevig gestormd dat de haven onbereikbaar 

was en er niets anders op zat met de Landing Transport Ship 

159 terug te keren naar Engeland. Nu was het dan zover. Els, 

gekleed in kaki rok, uniformjas, groen overhemd met stropdas 

en een zwarte baret met een speldje van de bronzen leeuw op 

haar hoofd, kon nu na een pittige opleiding laten zien wat ze 

waard was. Na aankomst in Oostende was ze samen met haar 

collega’s doorgereisd naar Brussel, waar het vvhk werd onder-
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gebracht in een flatgebouw. Daar moesten ze wachten op de 

rapportages van de verkenningen die in Nederland door liai-

sonofficieren werden uitgevoerd teneinde te bepalen waar de 

acht in Engeland gevormde korpseenheden het best konden 

worden ingezet.

 Voorafgaand aan de oversteek had Els nog een brief van Dick 

gekregen. ‘Wat ga je tegemoet,’ bepeinsde hij, en hij begreep 

niet waarom de teams van het vvhk nu al op weg gingen. Vol-

gens de kranten was er nog weinig te doen ‘aan den overkant’ 

en was er niets om uit te delen. Dick had grote zorgen over 

de omstandigheden waaronder Els zou moeten werken, de ve-

le uren die ze zou moeten maken. ‘Je werkt nu al tot 10 uur  

’s avonds en later, wat wordt dat straks.’ Het benauwde hem 

wat ze aan zou treffen in Nederland, want eindelijk bestond er 

nu ook de kans om meer te weten te komen over het lot van de 

familie. ‘Moge je, heel, heel velen terugvinden van de onzen,’ 

wenst hij.

 Na een kleine twee weken Brussel werden de verschillen-

de groepen van het vvhk over de volle breedte van het bevrij-

de Zuiden verspreid. Daar wachtte hun veel menselijke ellen-

de die tijdens de hevige eindstrijd was aangericht. Een collega 

van Els beschreef een niet bij naam genoemde gebombardeer-

de stad waar 40.000 mensen niets anders meer hadden dan de 

kleren aan hun lijf. Al deze daklozen brachten de nachten door 

in schuilkelders, vochtige donkere holen die deels onder wa-

ter stonden, waar het door gebrek aan ventilatie stonk en het 

krioelde van het ongedierte. Els kwam met haar unit terecht 

op de Zeeuwse Eilanden, waar de oorlogsschade eveneens im-

mens was.

 Was de bevrijding van Limburg en Brabant redelijk vlot ver-

lopen, het gold niet voor de provincie Zeeland, die de Duitsers 



154

uit strategisch oogpunt niet prijs wilden geven. Zolang zij de 

baas waren over de Schelde, was het voor de geallieerden name-

lijk onmogelijk om de bevrijde haven van Antwerpen als aan-

voerlijn te gebruiken. Om de Duitse militairen van hun posi-

ties te verjagen namen de geallieerden een rigoureus besluit: ze 

bombardeerden de dijken, waardoor Walcheren onder water 

kwam te staan. Het dwong de Duitsers hun posities te verlaten, 

maar wat voor hen gold, gold uiteraard ook voor de bewoners. 

Na een verwoestend offensief was op 8 november 1944 de laat-

ste Duitse weerstand gebroken en was Zeeland bevrijd. Voor de 

bewoners van Walcheren was er weinig reden tot feestvreugde. 

Opeengepakt in de droog gebleven steden zoals Middelburg 

werd de volksgezondheid bedreigd. En omdat het op korte ter-

mijn onmogelijk werd geacht de stroomgaten te dichten, zat 

er niets anders op dan tot ingrijpende evacuatiemaatregelen 

over te gaan. Het was bij deze evacuaties dat het vvhk werd in-

gezet. Els was in haar element. Eindelijk kon ze iets dóén.

 Op 13 december was Els op stap met drie bejaarde broers en 

hun gebrekkige zuster. Het was een ‘hele toer’ om deze ‘aller-

aardigste besjes’ ergens onder te brengen. Niet alleen omdat ze 

graag bij elkaar wilden blijven, maar ook omdat ze gelijkvloers 

moesten worden gehuisvest. Een ‘welvarende boerin’ was ten 

slotte na ‘zoveel vijven en zessen’ bereid de vier in huis te ne-

men. Echt welkom voelden de evacués zich niet en ze waren 

dan ook het liefst met Els teruggegaan. ‘Dat kan ik natuurlijk 

niet doen,’ had Els beslist, want hiermee zou de boerin haar 

zin hebben gekregen en het zou tevens andere gastgezinnen 

op verkeerde gedachten kunnen brengen. ‘Maar zielig voor die 

oudjes was het wel,’ vond Els.

 Een week later moesten er mensen met bootjes van de ene 

naar de andere bestemming worden gebracht. Het vvhk werd 
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ingezet om alles in goede banen te leiden. Dat ging best. Het 

enige lastige was de Zeeuwen van hun handbagage te laten 

scheiden omdat deze niet in de bootjes maar met auto’s werd 

vervoerd. ‘Ze kleven daar nog meer aan dan aan hun eigen kin-

deren.’ Dat Els juist dit detail opschreef, was vast geen toeval. 

Ze had immers al vroeg in haar leven ervaren wat het was om 

ineens alles kwijt te raken, en nu zag ze het in de bezorgde blik-

ken van de Zeeuwen terug. Bovendien voelden de eigenzinni-

ge Zeeuwen er weinig voor hun woonplaatsen te verlaten. De 

burgemeester van het plaatsje Oostkapelle schreef, nadat hij de 

evacuatiemaatregelen bekend had gemaakt, dat de stemming 

onder de bevolking beneden peil was ‘en men is reeds bereid 

den dokter en mij te steenigen, althans in zee te gooien’.

 Met hoeveel liefde en toewijding Els zich ook kweet van 

haar taak in Zeeland, feitelijk hield haar maar één vraag bezig: 

hoe zou het met haar familie gaan? Leefden ze nog? Voorlopig 

kwam er, als gevolg van de gefaseerde bevrijding van Neder-

land, waarbij het maar liefst tot mei 1945 duurde voordat het 

westen werd bevrijd, geen einde aan de onzekerheid die Els en 

Dick al zo lang kwelde. Ook niet in januari, toen Els erin slaag-

de om met kort verlof Greta te bezoeken. Het was, schreef Els 

aan Dick, ‘natuurlijk erg fijn’ elkaar weer te zien.

 Els trof haar zus en haar gezin ‘in goede gezondheid’ aan, 

ook al waren de handjes van de kinderen wel erg koud. Het 

schreeuwend gebrek aan brandstof betekende dat de kachel in 

huize Horowitz maar af en toe kon branden en zelfs dan was 

het nauwelijks warm te stoken. In januari kwam het kwik bij-

na nooit boven het vriespunt uit. Els had voor Greta ‘een boel 

meegebracht, dat erg welkom was’. Om de basisbenodigd-

heden verder aan te vullen stuurde ze Dick een ‘wensenlijst’. 

Naast een ‘fietspomp, liefst met voet’ betrof het een hamer, 
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specerijen als nootmuskaat en kaneel, closetpapier en soda. 

Met de toevoeging ‘misschien kan iemand die zelf kinderen 

heeft, die eruit gegroeid zijn, je daaraan helpen’, vroeg Els kin-

derschoenen in de maten 29 en 30, zo mogelijk met veters. Ver-

der was er een dringende behoefte aan ‘vitamine C tabletten, 

tandenborstels, nagelschuiers, schoensmeer (vooral bruin), 

ovaltine, ruwe brokken chocola (die brok die je gezonden had 

was prima en daar waren ze reuze blij mee), garen, ijzergaren, 

stopkatoen, stopzijde’.

 De ‘mooie broeken’ die Dick had gestuurd, bewaarde Els 

voor zijn vader, schreef ze, ook al wist ze nog niet of de Van 

Diens de bezettingsjaren goed waren doorgekomen. Greta had 

Els niets over ze kunnen vertellen, maar Els zou Els niet zijn als 

ze niet alles op alles zette om zo snel mogelijk te weten te ko-

men hoe het haar schoonfamilie was vergaan. Eind april deed 

zich een eerste kans voor. Els zat op dat moment met haar team 

in de buurt van het buitenhuisje van een vriendin van Dicks 

zusje en ze hoopte daar de Van Diens aan te treffen. Ze was er 

met ‘kloppend hart’ naartoe gegaan, schreef ze Dick. ‘De te-

leurstelling was groot’ toen er niemand bleek te zijn. Maar een 

week later kwam dan toch eindelijk het bevrijdende nieuws 

dat Dicks familie nog leefde. Els had dit gehoord van oom Sam, 

die getrouwd was met een zuster van Dicks moeder.

 Els had oom Sam en tante Jacqueline opgezocht in Epe, waar 

ze ondergedoken hadden gezeten. Zij wisten te vertellen dat 

Dicks ouders en zus eerst in Amsterdam ‘bij afzetters’ hadden 

gezeten, toen in Zutphen ‘bij uitzuigers’, daarna in Putten, 

waar ze het goed hadden maar weg moesten. Ten slotte had-

den ze onderdak gevonden in Leiden. Oom Sam, die inmid-

dels tegen de zeventig liep, had zich de hele winter ingespan-

nen om contact met de familie te houden. Met een ontroerend 
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oog voor detail beschreef Els hoe hij er wekelijks op uit was ge-

trokken om bij de boeren om rogge te bedelen, gefrustreerd 

door de mensen die op fietsen voorbijkwamen en er eerder wa-

ren, omdat hij te langzaam was op zijn oude voeten. De rogge 

stuurde hij vervolgens naar ‘Holland’. Inmiddels was het ‘pak-

jes maken en het verzamelen’ zo’n obsessie geworden dat oom 

Sam met niets anders meer bezig was, constateerde Els.

 Dick vond het ‘geweldig groot nieuws’ dat zijn familie nog 

leefde. Zij waren het geweest die hem hadden doen aarzelen 

naar Engeland te vluchten. Met name over zijn ‘lieve moeder-

tje’ had hij zich veel zorgen gemaakt, ook omdat haar gezond-

heid niet al te best was. Rebecca leed aan astma, maar dat was 

door het ‘geforceerd thuiszitten’ als door een wonder over-

gegaan, liet Els hem weten, en ook dat ze gedurende de be-

zettingsjaren ‘rustig en vastbesloten’ was geweest. ‘Echt iets 

voor haar!’ vond Els. Wel waren Gerrit en Rebecca sterk ver-

magerd. Dick was erg geschrokken van de foto die Els hem had 

gestuurd. In zijn vaders colbertje, dat de maat van een goed 

doorvoede, zelfs enigszins gezette man verraadde, huisde nu 

een mager mannetje. Maar de verloren kilo’s als gevolg van de 

schaarste hadden zijn vastberadenheid niet aangetast. Kort na 

de bevrijding reisde Gerrit naar Amsterdam. Niet per trein, 

want die reed nog niet, maar per trekschuit. Het doel was zo 

snel mogelijk het huis terug te krijgen dat de Van Diens drie 

jaar eerder noodgedwongen hadden moeten verlaten.

De Koninginneweg

Het huis aan de Koninginneweg 97 was tijdens de afwezigheid 

van Gerrit en Rebecca voorwerp geweest van weer een andere 
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categorie mensen die de bezetting aangrepen om er zelf beter 

van te worden. Dat waren de rovers. Zij sloegen hun slag nadat 

de bewoners uit hun huizen waren verdwenen.

 Op zaterdag 26 september 1942 werd er hard aangebeld bij 

de makelaar-aannemer Simon van der Maas en zijn vrouw Jo-

sina, die op nummer 99 woonden. Simon lag in bed – hij voel-

de zich niet lekker – en zijn vrouw opende de deur voor twee 

personen die in burger gekleed waren. Ze waren van de politie, 

zeiden ze, en kwamen een huiszoeking doen omdat ze waren 

getipt dat op nummer 99 Joden verborgen zaten. Tijdens het 

gesprek bij de voordeur kwam er nog een derde man aanlopen 

en gedrieën doorzochten ze het huis. Ze waren specifiek op 

zoek naar de Jood Van Dien, accountant van beroep. Van Dien 

vonden ze niet, maar wel een klein kapitaal aan gouden mun-

ten, dat tegen de voorschriften in niet was ingeleverd, en een 

paar gouden tientjes. Simon en zijn vrouw, allebei niet meer de 

jongsten – hij van 1887 en zij twee jaar jonger – bibberden van 

angst en smeekten om niet te worden meegenomen, ook al be-

seften ze dat ze zwaar in overtreding waren. Ze boden de drie 

politiemannen 10.000 gulden. Dit kapitale bedrag werd geac-

cepteerd en betaald, de buit onderling verdeeld. De zaak leek 

daarmee afgedaan, maar kwam een aantal dagen later toch aan 

het licht.

 Het was de officier van justitie die de zaak aanhangig maak-

te bij de Amsterdamse politie-inspecteur. De omkoping die 

hem ter ore was gekomen, ging ‘alle perken te buiten’, vond 

hij. Het echtpaar Van der Maas moest alsnog op het politiebu-

reau verschijnen om een verklaring af te leggen. Van het ver-

bergen van de buren was geen sprake geweest, zeiden ze, ook 

hadden ze geen spullen in bewaring. Het enige wat de buren 

hadden gevraagd, was of ze de Joodsche Raad wilden bellen 
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wanneer ze werden ‘weggehaald’. Josina vertelde trouwhartig 

dat ze het telefoonnummer op een papiertje had geschreven en 

op de kast had gelegd. Ze kon het niet tonen, want het was tij-

dens de huiszoeking meegenomen.

 Niet lang na de inval bij het echtpaar Van der Maas stonden 

de verhuiswagens van de Duitse roofinstantie Einsatzstab Ro-

senberg voor de deur van de Koninginneweg 97. Deze orga-

nisatie was genoemd naar de fanatieke nazi Alfred Rosenberg, 

die in de jaren dertig zorgde voor de ideologische onderbou-

wing van de rassenleer. Rosenberg was een typische exponent 

van het rancuneuze Duitsland dat er alles aan wilde doen de 

schande van het Verdrag van Versailles na de Eerste Wereldoor-

log uit te wissen. De vernederende vrede, die Duitsland opza-

delde met een miljoenenschuld, was een van de krachten ach-

ter het succes van het nationaalsocialisme.

 Gedurende de Tweede Wereldoorlog was Rosenberg verant-

woordelijk voor de ontruiming van duizenden panden in de 

door Duitsland bezette gebieden waaruit de Joodse bewoners 

waren ‘vertrokken’. Van hun lot, zo verklaarde hij na de oorlog, 

was hij niet op de hoogte geweest. De georganiseerde roof viel 

echter moeilijk te ontkennen. De administratieve nauwkeu-

righeid van de medewerkers van de Einsatzstab Rosenberg was 

onovertroffen en het bewijsmateriaal was overvloedig. Grote 

delen van de administratie bleven bewaard. De inboedel van 

de Van Diens bijvoorbeeld werd, voordat die waarschijnlijk is 

overgebracht naar Duitsland, geschat op 575 Reichsmark (rm).

 Tegen de jaarwisseling 1942 mocht de Koninginneweg 97 

zich opnieuw verheugen in belangstelling. Toen werden er 

twee jongens opgepakt die er rondsnuffelden. Bij de politie 

vertelden ze dat ze de sleutels van de Amsterdamse makelaar 

J.P. Everout hadden gekregen om oude troep weg te halen. 
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Everout was gedurende de bezettingsjaren bijzonder actief als 

het ging om de handel in huizen van Joden die hij in het kader 

van de ‘arisering’ van Joods eigendom verkocht of verhuurde 

aan niet-Joden. Maar dat de twee jongens in zijn opdracht had-

den gehandeld, ontkende Everout ten stelligste. Hoewel Eve-

rout een opportunist was, zich verrijkte over de ruggen van ge-

deporteerde Joden, en niet in zijn laatste leugen was gestikt, 

lijkt er inderdaad sprake van een ordinaire inbraakpoging. 

Leegstaande huizen waren veelvuldig doelwit. In 1943 betrok 

een nsb’er het pand, waarmee dit gevaar was geweken. Toen 

deze zich na de oorlog geconfronteerd zag met de rechtmatige 

eigenaar, weigerde hij het huis te verlaten.

 Gerrit van Dien was bepaald niet de enige die te maken 

kreeg met de schaamteloosheid van oorlogshuurders of -ko-

pers. De president van de Amsterdamse rechtbank behandelde 

na de bevrijding tientallen kortgedingzaken die door Joodse 

huiseigenaren waren aangespannen teneinde hun huis terug 

te krijgen. Gerrit was een van hen en kreeg, net als de meeste 

anderen trouwens, het gelijk aan zijn kant. Op 26 juni 1945 be-

sliste de rechtbank dat de nsb’er de Koninginneweg 97 binnen 

acht dagen diende te verlaten. Als hij zich verzette, zou de hulp 

worden ingeroepen van ‘den sterken arm’. Begin juli konden 

de Van Diens, die een tijdelijk onderkomen hadden gevonden 

op de Willemsparkweg, dan eindelijk terug naar huis.

 Het was een treurig weerzien. Behoudens een zilveren 

theestel, dat uit voorzorg in de kruipruimte onder de huiska-

mer was verborgen, was er geen spoor meer van de vooroor-

logse bezittingen. Het huis aan de Koninginneweg, waar ieder 

jaar zo uitbundig de oudejaarsavond was gevierd aan een rijk 

gedekte tafel met familie en vrienden, waar Els en Ina met hun 

geliefden gezellig op de bank hadden gezeten en vrolijk in de 
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camera blikten, bood nog slechts een vage herinnering aan een 

Joods leven dat nog niet verminkt was door moord en ontrech-

ting.





Els en Dick in de stromende 

regen op weg naar het stadhuis 

in juni 1940.

Els en Dick op vakantie in Nijverdal in 1941.

Els en Dick getrouwd.



Sacha in de tuin met Leo en Maja.

Greta en Sacha voor hun huis in Hilversum.



Engelandvaarders genieten van de sneeuw in Zwitserland.

De pasfoto’s op de reispapieren van Els en Dick.



Els en Dick in Barcelona.

Engelandvaarders worden van de Cabo de Buena Esperanza gehaald en 

naar Gibraltar gebracht.



De foto’s van Ina en Nout en van Hans en Eric die Anneke meekreeg in 

een mapje toen ze onderdook.



V.l.n.r. Johanna Goubitz rond 1940 (privéarchief Bart Bokhorst), do- 

mi nee Rudolf Troelstra en zijn echtgenote, Pietertje Pees.

Hanna en Marinus Woolschot (links). Marinus heeft zijn onafscheide-

lijke pet voor de foto even afgedaan. Op de foto rechts staan Jan en Stine 

van Veenendaal (privéarchief Elisabeth van den Akker-Arisse).



Een familiefeest van de Van Veenendaals. Hans (links) en Eric (rechts) 

staan helemaal vooraan in korte broek, kniekousen en stropdas. Jan van 

Veenendaal staat op de bovenste rij (derde van links) en zijn vrouw Stine 

zit gehurkt naast de staande vrouw met de gevlochten ceintuur om haar 

middel (privéarchief Elisabeth van den Akker-Arisse).

Het huis van Jan en Stine van Veenendaal in 2015.



Dick (linksboven) in het uniform van de raf met lichtblauw overhemd 

en zwarte stropdas. Op de linkerbovenarm het herkenningsembleem 

van de raf, daaronder het standaardherkenningsteken voor Nederlan-

ders met daaronder de letters v.r. (Volunteer Reserve). Els (rechtsboven) 

in het uniform van het Vrijwillig Vrouwen Hulpkorps. Onder: Dick in 

een lesvliegtuig.



iii 
 

De moeders
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De zomer van 1945

Oud en breekbaar zat ze op de voorbank naast een stoere Ca-

nadese soldaat, die gekleed was in een leren jas en idem motor-

helm, en een sigaret nonchalant tussen zijn lippen hield. Op 

de achterbank zat haar zoon Sacha, lachend, met zijn oudere 

zus naast hem. Een van zijn nichtjes liep uitgelaten naast de 

open jeep. Moeder Horowitz, wier man in 1942 was overleden 

aan een hartstilstand, had de oorlog overleefd dankzij een ver-

valst testament dat ‘aantoonde’ dat ze niet Joods was, in ieder 

geval niet vol-Joods. Zij en haar kinderen waren hierdoor ge-

vrijwaard van deportatie. Dat ze in een jeep terechtkwam, was 

te danken aan haar schoonzoon, Jan van Hulst, die nauw be-

trokken was bij de organisatie van de bevrijdingsfeesten.

 De familie Horowitz zal gemengde gevoelens hebben gehad 

in de bevrijdingsroes die zich na 5 mei van Amsterdam mees-

ter maakte. Een paar maanden eerder, in februari, was Paula, 

Sacha’s andere zus en de echtgenote van Jan, gestorven aan een 

nierziekte. Jan had haar met hun drie dochters weggebracht 

van het Prinsengrachtziekenhuis waar ze eerder was opgeno-

men, naar begraafplaats Zorgvlied. Paula’s lichaam werd ver-

voerd op een tweewielig aanhangwagentje, dat Jan voorttrok 

met een fiets. Volgens de jongste dochter lag haar moeder in 

een doos die bedekt was met een zwarte lap, volgens de oudste 

in een grote donkerbruine kist. Met zijn vieren waren ze door 
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het sombere Amsterdam getrokken, waar de mensen honger-

leden en de schaarste een zware tol eiste. Onderweg hebben ze 

misschien hier en daar nog wat hout verzameld, een groot goed 

in die koude winter, niet alleen om te kunnen stoken, maar 

vooral om het schaarse voedsel dat er nog was mee te kunnen 

koken. De tocht te voet ging door de Van Woustraat, waar vier 

jaar eerder nummer 149 het toneel was geweest van gevechten 

met de Duitse politie die de directe aanleiding waren geweest 

voor de eerste grote razzia in Amsterdam. Nu was de ijssalon 

dichtgetimmerd en de Joodse eigenaren waren vermoord.

 Ondanks zijn inspanningen had Jan niet zijn hele schoon-

familie kunnen redden. Van een tante had hij afscheid geno-

men op het Centraal Station, hij kon haar nog een wollen deken 

en wat blikken eetgerei uit zijn padvindersdagen toestoppen. 

Naar verluidt stierf ze onderweg in de trein naar Auschwitz. 

Toch moest de bevrijding gevierd, meende ook Jan. De span-

ningen van de bezettingstijd moesten worden weggedanst, 

weggedronken en weggerookt. Eerst feest, vond een journalis-

te die tijdens de oorlog in het verzet had gezeten. Ze had dan 

ook even geen zin in de verhalen van teruggekeerde of opgedo-

ken Joden, die op hun beurt niet begrepen wat er te vieren viel 

met zoveel doden te betreuren. Jules Schelvis, een van de wei-

nige overlevenden van kamp Sobibor, schreef in een terugblik 

dat niemand verbaasd leek dat hij er weer was, terwijl hij het 

wel had willen uitschreeuwen dat hij een van de zeldzame uit-

zonderingen was:

Maar de bevolking van Amsterdam wist niet van het bestaan van 

Sobibor af. De naam en betekenis waren niet tot de stad en tot Ne-

derland doorgedrongen, dus ook niet dat vrijwel alle joden hier 

uit de buurt daarheen waren gestuurd en na aankomst werden 
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vergast. Niemand kon ook weten dat ik daar en in talloze ande-

re kampen was geweest, waar dood en verderf hadden geheerst, 

dat ik uit de hel was teruggekeerd en dat ik meer dan wie ook ver-

scheurd was van binnen.

Schelvis was een van die Joden die leed aan ‘Noachose’, een door 

Herzberg bedacht ziektebeeld dat de eenzaamheid van het 

‘uitverkoren volk’ moest uitdrukken, waarbij de overlevenden 

van de Holocaust, net als Noach na de zondvloed op de Ararat, 

slechts doden om zich heen zagen. Elie Dasberg, die eind juni 

1945 naar Amsterdam terugkeerde, beschreef de afwezigheid 

van al die duizenden Joden die in de Duitse kampen waren ver-

moord in een gedicht:

Ik dwaal door Amsterdam. Is dit het weerzien

dat in de jaren der verbanning ik mij dacht?

Zijn dit de beelden van ’t zoo nabij verleden?

Is dit de schoonheid van een zon beschenen gracht?

Is dit de stad waar vroeger ied’re straathoek

het blij groeten van een vriend mij bracht?

Waar is de zon, de vreugde van den terugkeer,

het lichte weerzien na den donk’ren nacht?

Ik dwaal door Amsterdam. Het is gestorven,

mijn oude vrienden lopen niet met mij,

een donk’re schaduw schuifelt somber mede,

de dooden loopen mee in eindeloze rij.

De dooden loopen mee in eindelooze rijen

er is geen straathoek waar de doode vriend niet wacht.
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Hier heeft hij vroeger vaak met mij gesproken,

tot deze gracht heeft hij mij weggebracht.

De dooden loopen mee in eindelooze rijen,

uit gesloopte huizen staart nog hun gelaat.

er is geen plein, geen straat zonder herinneringen,

omdat de eindelooze rij steeds mede gaat.

Judith

Met de order ‘All groups moving tomorrow morning’ had Els 

op 10 mei dan eindelijk de toestemming gekregen waar ze zo 

verlangend naar had uitgekeken: het vvhk mocht optrekken 

naar de grote steden in het westen. Els kwam met haar team 

terecht in Rotterdam, een hongerende stad die zwaar te lijden 

had gehad onder de bezetting. Met de bevrijding lag het vuil-

nis hoog opgestapeld omdat het niet meer werd opgehaald, 

en de kinderen liepen bedelend om voedsel langs de straten. 

In de eens zo trotse havenstad waren ruim 24.000 mensen on-

dervoed. In de periode dat Els in Rotterdam gestationeerd was, 

heeft ze vernomen dat haar ‘kleine flinke moeder’, zoals Dick 

zijn schoonmoeder omschreef, de oorlog niet had overleefd. 

Het zal een schok zijn geweest. Greta wist immers van niets en 

had gemeend dat ‘moeder goed is’.

 Judith was gestorven aan longontsteking, althans, ‘broncha 

pneumonia’ was de doodsoorzaak die door de schouwarts op 11 

februari 1945 werd vastgesteld. Ze was 66 jaar oud en bij haar 

overlijden was ze ondergedoken op de Amazonenstraat 46hs. 

Onbekend is bij wie. In ieder geval niet bij Aafke Dubblinga, 

die een jaar na de bevrijding, op 2 mei 1946, de officiële aan-
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gifte van haar overlijden zou doen. Zij woonde op de Lodewijk 

Boisotstraat, samen met haar man J.H. Vos, die begrafenison-

dernemer was. Hij had er zorg voor gedragen dat Judith op  

14 februari kon worden begraven op de rooms-katholieke be-

graafplaats in Buitenveldert.

 Onder normale omstandigheden was de begraafplaats op 

acht minuten lopen van de Amazonenstraat, maar in februari 

ging het om het vervoer van een ondergedoken Joodse vrouw. 

Het kan zijn dat de hulp is ingeschakeld van een paar betrouw-

bare Amsterdamse politieagenten, van wie sommigen be-

dreven waren in het wegbrengen van Joden die in de onder-

duik waren gestorven. De methode was simpel: het lijk werd  

’s avonds wanneer het donker was, op de bagagedrager van een 

fiets gezet, een stok in de rug om het rechtop te houden. Wan-

neer men onverhoopt op een Duitse patrouille stuitte, werd de 

stok heen en weer bewogen om dronkenschap te suggereren en 

werd met veel bombarie verklaard dat men onderweg was naar 

het politiebureau. Of Judith op deze wijze is vervoerd? In een 

doodskist zal ze niet hebben gelegen. Doodskisten vielen niet 

alleen op, maar waren door een schreeuwend gebrek aan hout 

nauwelijks meer voorradig – de kisten die er waren, werden van 

een uitklapbare onderkant voorzien zodat ze konden worden 

hergebruikt.

 Was het lot van Judith bekend, over Ina en Nout en hun kin-

deren tastte Els in de eerste bevrijdingsmaand in het duister. 

‘Wie weet’, hoopte Dick, zou Els haar zuster en zwager gauw 

terugzien. Dat ze waren verraden, had Els van Greta gehoord, 

maar misschien hadden ze geluk gehad, meende ook Greta. 

‘Zulke dingen kunnen altijd,’ schreef ze in november 1944 aan 

haar jongere zusje. Toch hielden Els en Dick er rekening mee 

dat Ina en Nout de oorlog niet hadden overleefd. In een brief 
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waarin Dick aan Els vroeg of ze al in de gelegenheid was geweest 

Hans, Eric en Anneke te bezoeken, anticipeerde hij op de moge-

lijkheid dat Ina en Nout niet zouden terugkomen. Dick verze-

kerde Els in deze brief van 24 mei hoe graag hij mee wilde hel-

pen om voor zijn neven en nichtje te zorgen en ‘alles te doen, 

wat jij voor hen zou willen’. Het waren tenslotte ‘zulke fijne 

kinderen’.

 Een week na de brief van Dick wist Els dat haar twee neefjes 

eveneens het slachtoffer waren geworden van verraad. Onbe-

grijpelijk, schreef Dick, dat er mensen bestonden die in staat 

waren kinderen ‘naar hun verderf te zenden’. Els koesterde 

desondanks nog een sprankje hoop. Aan een Britse officier die 

met zijn eenheid naar Duitsland trok, had ze gevraagd of hij op 

zijn reis wilde informeren naar haar neefjes. Het was inmiddels  

12 juni toen deze Els schreef dat hij geen spoor van ‘the two 

boys’ had kunnen ontdekken. Verschillende mensen die hij 

had gesproken ‘do not hold out much hope of being able to 

trace them’. Hij zou zijn best blijven doen ‘and will let you 

know what progress, if any, I am able to make’, liet hij Els we-

ten. Rond diezelfde tijd waren er wel sterke aanwijzingen dat 

Anneke zich ergens in de Achterhoek bevond.

Anneke

Het mapje met foto’s dat om veiligheidsreden op het erf van 

de familie Woolschot was begraven, werd na de bevrijding 

weer tevoorschijn gehaald. Voor Anneke waren haar ouders en 

broertjes naar de achtergrond geschoven. Ze had in de twee jaar 

die ze bij het gezin Woolschot verbleef, de plaats gekregen die 

haar pleegvader haar bij aankomst had toegedacht: ze was de 
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oudste en voelde zich als zodanig verantwoordelijk voor haar 

pleegzusje en -broertjes. Van het feit dat er naar haar gezocht 

werd, had ze geen weet. Er zijn geen aanwijzingen dat Han-

na en Marinus zelf stappen hebben ondernomen om Anne-

kes bestaan aan de buitenwereld kenbaar te maken. Haar naam 

duikt in ieder geval niet op in de berichten die in het Nieuw Is‑

raëlietisch Weekblad over onderduikkinderen werden opgeno-

men. Bijvoorbeeld over een meisje Rachel, van wie de leeftijd 

werd geschat op tweeënhalf jaar en dat ‘waarschijnlijk’ uit Am-

sterdam kwam, en als bijzonder kenmerk een moedervlek op 

haar linkerbovenbeen had. Of de vijfjarige Jopie, ‘vermoede-

lijk niet haar echte naam’, die zelf zei: ‘Ik kom van Hofmeijer-

str. 22 A’dam’, en die sprak over haar oom Sam en tante Suus-

je, de baby Suzanne en oma Levie. Het zijn slechts twee meisjes 

van wie onduidelijk was waar ze vandaan kwamen, maar ze zijn 

exemplarisch voor de vele kinderen die door hun ouders met 

vreemden waren meegegeven in de hoop dat ze de oorlog zou-

den overleven.

 Anneke komt dus niet voor in de kolommen met adverten-

ties van kinderen wier ouders werden gezocht. Wel toog Ma-

rinus enkele malen per week naar het station in Doetinchem 

om te kijken of hij iets te weten kon komen over het lot van Ina 

en Nout. Terwijl stations tijdens de bezetting plekken van af-

scheid waren geweest, fungeerden ze in de zomer van 1945 als 

plekken van hoop.

Tal van organisaties, Joodse en niet-Joodse, begonnen in de cha-

otische maanden rond de bevrijding met het verzamelen van 

informatie over ondergedoken Joodse kinderen. Hierin liep 

het zuiden van Nederland, dat eerder was bevrijd, logischerwijs 

voorop. Na de capitulatie van Duitsland brak er een felle com-
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petentiestrijd uit tussen de verschillende comités en commis-

sies die zich het lot van de ondergedoken kinderen aantrokken. 

Na veel getouwtrek zou de Voogdijcommissie voor Oorlogs-

pleegkinderen (opk) aan het langste eind trekken. Deze orga-

nisatie was opgezet door een aantal ‘kinderhelpers’ in Amster-

dam die zich zorgen maakten over hetgeen er na de bevrijding 

moest gebeuren met de Joodse kinderen die door hun jarenlan-

ge onderduik vertrouwd waren geraakt met hun pleegouders. 

Een van de voortrekkers was Gezina van der Molen.

 Van der Molen was een telg uit een gereformeerd onderwij-

zersgezin en studeerde in de jaren twintig als eerste meisjes-

student rechten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Aan 

dezelfde universiteit behaalde ze, eveneens als eerste vrouw, de 

doctorstitel. In de jaren voor de oorlog zette ze zich in voor de 

vrouwen- en vredesbeweging en tijdens de bezetting zou ze 

niets aan strijdbaarheid verliezen. Ze was actief in het verzet en 

hield zich onder andere bezig met het onderbrengen van Jood-

se kinderen. Toen dit werk gaandeweg minder van haar tijd 

vergde, stortte ze zich op het ontwikkelen van een wetsont-

werp over hun naoorlogse opvang. In haar ogen moest de over-

heid een actieve rol vervullen in kwesties rondom de voogdij.

 Overheidsbemoeienis met de zorg voor kinderen was niet 

nieuw. Deze werd in 1901 wettelijk vastgelegd in de zogeheten 

Kinderwetten, die het, toen deze vier jaar later in werking tra-

den, voor justitie mogelijk maakten in gezinnen in te grijpen. 

In beginsel ging het hier om het weeskind en het verlaten kind. 

Gaandeweg werden de bevoegdheden uitgebreid en kon de 

staat kinderen onder voogdij stellen. De kinderbescherming 

speelde hierbij een belangrijke rol. Lange tijd lag de nadruk 

primair op het kind, maar als gevolg van de angst voor onzede-

lijkheid, die altijd op de loer lag in tijden van crisis en armoede, 
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verschoof de aandacht in de jaren dertig naar de rol van de moe-

der. Het werd als haar plicht gezien om met name haar dochters 

te behoeden voor moreel verval en erop toe te zien dat zij goed 

waren voorbereid op hun toekomstige taak van vrouw en moe-

der. Vrouwenzorg was de bindende kracht in een samenleving, 

moederliefde de oerbron van alle sociale gevoelens.

 Na de oorlog leken deze opvattingen nog niets aan kracht te 

hebben ingeboet. Maatschappelijke organisaties verspreidden 

circulaires die vrouwen opriepen zich in te zetten voor het her-

stel van Nederland door hun taak in het gezin te vervullen.

Het is immers in de eerste plaats de huisvrouw en moeder, die het 

gezin weer moet maken tot een plaats, waar de geestelijke en li-

chamelijke gezondheid wordt verzorgd, waar lust tot werken 

heerscht, waar oud en jong telkens weer gesterkt worden tegen-

over de teleurstelling, die de arbeid te midden van de namelooze 

ellende en verarming van ons volk noodzakelijkerwijze zal mede-

brengen.

De honderdduizenden ontwrichte gezinnen waren een grote 

zorg, want moreel verval lag op de loer. Er werd een krachtig 

beroep gedaan op ‘sociaal moederschap’, waarin vrouwen hun 

verantwoordelijkheden moesten nemen.

 Maar hoe zat het met de Joodse moeders? Welke taak was er 

voor hen, die de oorlog in onderduik of concentratiekamp had-

den overleefd, weggelegd? Hoe zag het gezinsleven er voor deze 

moeders uit? Niet zo best, als het aan de opk lag. In een eerste 

concept van het wetsontwerp, dat Van der Molen in de zomer 

van 1944 gereed had, werd voorgesteld om ‘alle ouders die hun 

kind hadden laten onderduiken in eerste aanleg bij wet uit 

de ouderlijke macht te ontzetten’. De kinderen moesten on-
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der voogdij worden geplaatst om vervolgens te bepalen wat het 

beste voor hen was. Dit kon betekenen dat het beter werd ge-

acht de kinderen bij hun pleegouders te laten.

 Met het wetsontwerp werden Joodse moeders die de moed 

hadden gehad om hun kinderen aan vreemden mee te geven, 

dus andermaal buitenspel gezet. Waren ze in de oorlog niet in 

staat geweest hun kinderen tegen vervolging te beschermen 

en gedwongen hen over te dragen aan ‘arische’ pleegmoeders, 

na de oorlog werden ze afhankelijk van het Nederlandse over-

heidsbeleid. Gezinsverbanden werden met het voorstel van 

Van der Molen teruggebracht tot regelgeving en ambtelijke be-

sluitvorming.

 Hoewel Van der Molens wetsontwerp werd gematigd – van 

ontzetting uit de ouderlijke macht was in een tweede ontwerp 

geen sprake meer – trok de opk onder haar voorzitterschap 

veel macht naar zich toe. De commissie kreeg niet de voogdij, 

maar wel de zorg voor de kinderen, en op grond van haar advie-

zen besliste de arrondissementsrechtbank aan wie de voogdij 

moest worden toegewezen. De wetgeving werd op 13 augustus 

geformaliseerd bij Koninklijk Besluit. Omdat het parlement 

op dat moment nog niet functioneerde, was hier sprake van 

staatsnoodrecht, waarbij de regering als wetgever optrad. Toen 

was de opk al geruime tijd operationeel.

 Een week na de bevrijding had de opk haar deuren op de 

Herengracht 410 geopend. In hoog tempo liet ze formulie-

ren drukken en werden er kaartsystemen aangelegd, waar-

bij elk detail dat naar de verblijfplaats van de kinderen kon 

leiden, zorgvuldig werd opgetekend. Niet zelden bleek het 

lastig de kinderen op te sporen, omdat een deel van hen ge-

durende de bezettingsjaren, soms meerdere keren, van adres 

waren gewisseld. Ook omtrent het lot van Anneke tastte 
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men in eerste instantie in het duister.

 Op 26 mei meende de opk te kunnen vaststellen dat Anne-

ke bij een dominee in Oudewater zat, dat ze blond was, wel-

licht blauwe ogen had en geen Joods uiterlijk had. Pas op 20 

juni 1945 kwam er meer duidelijkheid, zo blijkt uit een twee-

de formulier. De dominee woonde niet in Oudewater, maar in 

Halle en hij heette Troelstra. Dat hij nog tijdens de oorlog was 

verhuisd naar Wageningen, heeft Els waarschijnlijk zelf ont-

dekt. Ze ontpopte zich als een goede speurder en schroomde 

niet om ieder netwerk dat tot haar beschikking stond in te zet-

ten om informatie te vergaren. Dat deed ze in juni vanuit Rot-

terdam, waar ze zich omringd wist met dankbare Rotterdamse 

kinderen die ze van pap en chocolademelk voorzag. Een verlof 

greep Els aan om naar Wageningen te reizen, waar ze van Troel-

stra het adres van Hanna en Marinus in de Achterhoek zal heb-

ben gekregen.

Ergens in de zomer van 1945 is er in de landelijke omgeving 

van de Slangenburg een jeep gestopt, waaruit een vrouw stap-

te in uniform en een baret op haar halflange haren, en die zich 

aan Hanna en Marinus heeft voorgesteld als Els van Dien, de 

tante van Anneke. Tante en nicht waren volstrekte vreemden 

voor elkaar, ze hadden elkaar ten minste vier jaar niet gezien. 

De indrukwekkende outfit zal streng hebben aangedaan voor 

het zevenjarige meisje met de vrolijke strik in haar haren, dat 

gekleed was in een fleurige overgooier en stevige klompen aan 

haar voeten had. Ze kijkt bedenkelijk in de camera als ze, sa-

men met haar pleegzusje en haar twee pleegbroertjes, op de 

foto wordt gezet. Bedenkelijk kijkt ook de jongste, die met een 

lichte frons zijn handjes beschermend tegen de borst gedrukt 

houdt. Met de komst van Els begon voor Anneke een onzeke-
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re periode, want na deze wildvreemde tante, die ogenschijnlijk 

uit het niets opdook, kwamen in diezelfde zomer nog een tante 

en een grootmoeder langs.

Anna

Anna van Dam, de moeder van Nout, was inmiddels de zeven-

tig gepasseerd toen de oorlog was afgelopen. Ze had een zware 

tijd achter de rug in Ermelo, waar ze samen met haar dochter 

Lien zat ondergedoken op een klein kamertje waar ze zelden uit 

konden. Alleen als het donker was, mochten ze soms even een 

hap frisse avondlucht nemen. Het voedsel was schaars, zeker 

tegen het einde van de oorlog. Lien hield er als gevolg van het 

voedseltekort en de spanningen die de onderduik met zich mee 

hadden gebracht, een levenslang probleem met haar ingewan-

den aan over. Ergens in mei of juni zullen moeder en dochter 

zijn teruggekeerd naar Amsterdam. Vanaf oktober 1945 ston-

den ze ingeschreven op hun oude adres.

 In Amsterdam vernam Anna dat Ina en Nout en twee van 

haar kleinkinderen waren vermoord. Een definitieve bevesti-

ging van de dood van Ina en Nout kreeg ze op 6 augustus 1945. 

Het was een kort briefje van Volksherstel Amsterdam, een van 

de organisaties die zich inzette ten behoeve van oorlogsslacht-

offers. Anna werd meegedeeld dat de ‘door U gezochte perso-

nen’ waren ‘overleden’ in kamp Sobibor. Deze informatie was 

verstrekt door een van de weinige overlevenden van het trans-

port van 6 april 1943, waar Ina en Nout deel van hadden uitge-

maakt.

 Ook Anna’s lievelingsbroer Hartog de Lange en zijn vrouw 

waren vermoord in Sobibor, en hun zoon John en zijn echtge-
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note in Auschwitz. Dat de twee kinderen van John en Fietje de 

oorlog in de onderduik hadden overleefd, zou Anna nooit te we-

ten komen. Na de bevrijding vertrokken de twee kleine meis-

jes, die van dezelfde leeftijd als Anneke waren, naar een tante in 

Suriname om door haar te worden opgevoed. Ze keerden in het 

midden van de jaren vijftig terug naar Nederland. Anna leefde 

toen nog, maar niemand is op het idee gekomen om naar fami-

lie op zoek te gaan. Het maakt Anna’s verhaal extra wrang, en 

het is begrijpelijk dat zij zich, de dodenakker overziend, vast-

greep aan de enige die behoudens Lien nog van haar naaste fa-

milie in leven was: haar kleinkind Anneke.

 In beginsel waren Anna en Els het over één ding eens. Beiden 

vonden, zo verklaarden ze aan de opk, dat ‘het kind’ niet bij de 

pleegouders kon blijven, ‘omdat het daar niet de opvoeding zal 

krijgen die de ouders zouden hebben gewenscht’. Hoewel de 

pleegmoeder ‘zeker een innerlijke beschaving’ had en Anneke 

zowel ‘in geestelijke als in materieele zin’ kreeg wat het milieu 

haar maar kon bieden, stond het ‘in maatschappelijke en gees-

telijke zin’ te ver af van Annekes ouders. Het milieu waar een 

kind uit afkomstig was, en dat een belangrijke rol speelde in 

de vele discussies over de vraag aan wie de voogdij van oorlogs-

wezen moest worden toegewezen, werd Anna’s belangrijkste 

troef in de strijd die ze met Els zou aanbinden.

 Hanna en Marinus Woolschot waren inderdaad eenvoudi-

ge mensen. De Bijbel was de belangrijkste literatuur in huis. In 

de briefwisseling met Els die na de bevrijding op gang kwam, 

ontkennen ze hun eenvoud niet. Hij kon beter overweg ‘met de 

greep of schop’ dan brieven schrijven, aldus Marinus in novem-

ber 1945. Dat ook Hanna geen briefschrijver was, bleek volgens 

haar wel uit de vele taalfouten, ‘maar ik heb er niets aan veran-

derd, ik vond het zoo veel leuker en echter’. Voor zowel Mari-
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nus als Hanna gold dat er vooral hard gewerkt moest worden. 

‘Nu moet ik maar ophouden, we zijn druk met de grote wasch,’ 

eindigde Hanna begin december 1945 een brief aan Els. En de-

ze drukte kenmerkte alle jaargetijden. In september moesten 

de aardappels worden gerooid, in mei was het tijd voor de grote 

schoonmaak en in dezelfde maand moest het veld met de sui-

kerbieten worden gewied. Dan waren er de kleren die werden 

versteld of opgelapt. Het pakket met overalls dat Els stuurde, 

was dan ook meer dan welkom. ‘We wisten toch niet wat we za-

gen toen we de een na de ander uitpakten, het is toch haast te 

erg. Ik had al wel eens geklaagd, hoe ik toch die broeken en kiels 

weer maken moest, er is hier nog haast geen lapje te krijgen. 

Maar nu hoef ik er niet meer over te piekeren,’ schreef Han-

na opgetogen. Marinus was net zo blij, want nu hoefde Hanna 

‘niet zooveel oude broeken op te lappen’. Het vele werk stond 

een gastvrij onthaal van gasten niet in de weg. Alle familie van 

Anneke was welkom, en ook Anna en tante Lien konden blijven 

logeren wanneer ze dat wilden.

 Het moet een merkwaardige ervaring voor de statige Anna 

zijn geweest om als een vrouw die, behoudens haar onderduik-

periode op een klein krap kamertje, niets anders gewend was 

dan een leven in Oud-Zuid, te logeren bij ‘den boer’, zoals ze 

Marinus noemde. Andersom zal het eveneens ongemakkelijk 

zijn geweest om deze oude dame samen met haar ongetrouwde 

dochter op bezoek te hebben, en haar te zien rondscharrelen op 

het erf.

 De ongemakkelijkheid gold bovenal voor Anneke. Inmid-

dels had ze goed begrepen dat haar ouders niet ‘terugkwamen’, 

daar hadden Hanna en Marinus niet geheimzinnig over ge-

daan. Wat er als gevolg hiervan over haar besloten werd, hing 

als een donkere wolk boven haar hoofd. Ze was er allerminst ze-
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ker van dat ze bij haar pleegouders kon blijven. Haar grootmoe-

der zinspeelde zelfs openlijk op een overplaatsing naar Amster-

dam. Ze was niet iemand die een blad voor de mond nam.

 Rond kerst had Anna ook aan Hanna en Marinus laten weten 

dat ze alles in het werk zou stellen om de voogdij, die in afwach-

ting van een definitieve beslissing voorlopig aan Els was toe-

gewezen, naar zich toe te trekken. Hanna was ervan geschrok-

ken en schreef aan Els dat ze hoopte dat ‘Mevr. van Dam zich 

nog bedenkt’, want ‘het is toch zoo’n groot verschil een muf-

fige stad of hier in de vrije natuur en zij is toch ook te oud om 

haar op te voeden’. Dat haar leeftijd weleens een probleem zou 

kunnen zijn, drong mettertijd ook tot Anna door. Ze was ech-

ter niet voor één gat te vangen. In februari 1946 schreef ze aan 

de opk dat ze de perfecte pleegmoeder had gevonden.

Alice

Voor de oorlog hadden ze veel met elkaar opgetrokken, Ina en 

haar volle nicht Alice. Wat leeftijd betreft zat Alice precies tus-

sen Ina en Greta in, en vaak waren de drie meiden samen te vin-

den. Bijvoorbeeld op het strand in Zandvoort of flanerend door 

de winkelstraten van Amsterdam. Alice, die in 1932 met Louis 

Polak was getrouwd, ontpopte zich als een huisvrouw die alles 

tot in de puntjes verzorgde. De etage aan de Watteaustraat in 

Oud-Zuid was modern ingericht met meubels van Ad Grim-

mon, die in het interbellum als meubelmaker en architect ga-

rant stond voor stijl en moderniteit. In de ogen van Anna was 

Alice de ideale vervangster van Ina, en al zal ze de gedachte niet 

hebben toegestaan, misschien was Alice nog wel idealer. Bij 

haar zou de vaat zich niet opstapelen in de keuken, en ook al 
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voerde Alice na de oorlog geen koosjere huishouding meer, ze 

had het Jodendom niet zoals Els de rug toegekeerd.

 Alice en Louis bleken nadat ze door Anna waren benaderd 

met de vraag of ze de voogdij van Anneke op zich wilden nemen 

‘gaarne bereid de ouders te vervangen en het kind een goed en 

gelukkig tehuis te bieden’. Nu was het de beurt aan de mede-

werkers van de opk om de geschiktheid als pleegouders te be-

oordelen. Alice werd beschreven als een vrouw die een uitste-

kende opvoeding had genoten ‘in behoudend Joodschen zin’. 

Bijzondere liefhebberijen en belangstelling had ze niet, maar 

ze hield van een goed boek en ging graag naar de schouwburg. 

Ze had een lief karakter en ze was moederlijk in de betekenis 

dat ‘ze zeker de ontwikkeling van haar pleegkind oplettend ga-

de zal slaan en zich in haar zal verdiepen, ze zal weten te zor-

gen voor een gezellige, rustige sfeer in huis’. Alice verklaarde 

dat ze Anneke als haar eigen kind wilde grootbrengen en hoe-

wel het niet was uitgesloten dat ze zelf nog kinderen zou krij-

gen, meende ze dat dit in haar liefde voor Anneke geen veran-

dering zou brengen. Er was kortom veel gunstigs over Alice te 

melden, niet in de laatste plaats de mooi ingerichte etage met 

twee slaapkamers, waarvan er een al voor Anneke was gereser-

veerd.

 Wanneer Alice en Louis de voogdij hadden gekregen, zou 

Anneke zijn opgegroeid in een omgeving die is omschreven 

als een van overlevers, waar bij voorkeur niet over de oorlog 

werd gepraat en er liever ook niet aan werd gedacht. Waar de 

enige verwijzing een snelle blik uit het raam was als er plotse-

ling een auto stopte in de straat en er terloops werd gekeken 

of er misschien een dood gewaand familielid uitstapte. Waar 

in de avond uren werd gekaart, eerst gin rummy, in latere ja-

ren bridge, en waar vaak en overvloedig werd gegeten, tot laat 
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in de avond, als de crackers en de kaas op tafel kwamen. Wan-

neer Anneke door Alice en Louis zou zijn opgevoed, was Anna 

ervan verzekerd dat ze haar kleinkind zou kunnen blijven zien, 

iets waar ze niet op vertrouwde wanneer Els de voogdij behield. 

Volgens Anna zou Els ‘het kind tot zich trekken’ en haar ge-

luk ‘in den weg staan’. Maar was Alice werkelijk de gedroom-

de pleegmoeder? Ze was van goede wil, vond haar pleegdoch-

ter Edith, het meisje dat uit Oostenrijk was gevlucht, in 1938 

bij de Polaks in huis kwam en na de oorlog naar haar eigen ou-

ders in Palestina vertrok. Maar volgens Edith was Alice in haar 

moederschap afstandelijk en niet behept met een natuurlijke 

neiging tot koesteren. Alice was geen Hanna, een kloek die over 

haar kinderen waakte en wier moederliefde zich ver uitstrekte 

buiten de grenzen van de biologie, en die Anneke meteen had 

omarmd met de warmte van haar gezin.

Had Els aanvankelijk geen bezwaar tegen een toewijzing van 

de voogdij aan Alice en Louis, die ze omschreef als ‘goede men-

schen’, in de zomer van 1946 was ze ‘positief van idee veran-

derd’. Ze zette haar standpunt uiteen in een lange brief aan de 

opk. Hierin toonde ze begrip voor Anna, die ‘zeer zwaar getrof-

fen is in het verlies’ en voor wie Anneke de enige was ‘die haar is 

overgebleven’. Het gedrag van Anneke was echter de aanleiding 

geweest om het pleegouderschap van Alice en Louis te herover-

wegen. Tijdens een bezoek aan de Slangenburg had Els gezien 

hoe schuw haar nichtje reageerde op iedereen ‘waarvan ze ver-

moedt, dat hij of zij met haar overplaatsing te maken hebben’, 

en Anneke was ‘duidelijk opgelucht dat ik weer wegging’. Te-

genover haar grootmoeder en tante Lien, die ‘kortgeleden bij 

de familie Woolschot hun vacantie doorbrachten’, toonde An-

neke zich eveneens opvallend teruggetrokken.
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 Het kind was, zo meende Els, bang. Bang dat ze bij haar 

pleegouders weg zou moeten, bang dat ze het gezin waar ze 

zich zozeer op haar gemak voelde, zou moeten verlaten. Een 

toewijzing van de voogdij aan Alice en Louis was dan ook onver-

standig omdat Anneke hen ‘nog heelemaal niet kent’. Dan kon 

ze beter bij haar, Els, worden geplaatst, met wie ze nog enigs-

zins vertrouwd was. Maar eigenlijk was ‘Amsterdam’ bij nader 

inzien gewoon een slecht idee, schreef Els, en voor het moment 

‘een wreedheid tegenover het kind’.

Els en Greta

Als de vraag was gesteld wie van de twee zussen het geschiktst 

was om Anneke in huis te nemen, dan had het antwoord objec-

tief gesproken Greta geluid. Ze had een huis, een man met een 

goede baan en kinderen in dezelfde leeftijd als Anneke. Maar 

Greta wierp zich niet op als kandidaat voor de voogdij. Sterker 

nog, ze liet alles aan Sacha over. Sacha was degene die de brieven 

schreef die Els moesten steunen toen ze met het voorstel kwam 

dat het beter was dat Anneke voorlopig bij haar pleegouders 

bleef. En het was Sacha die naar de Achterhoek reisde om zijn 

nichtje te bezoeken en te kijken waar ze woonde en leefde. Over 

dit bezoek schreef hij naderhand aan de opk dat hij van de fa-

milie Woolschot ‘een bijzonder goede indruk’ had gekregen en 

dat hij ‘beslist’ van mening was dat Ina en Nout de voorgestelde 

oplossing, ‘die uitsluitend rekening houdt met een gelukkige 

en psychisch ongestoorde ontwikkeling van het kind’, zouden 

hebben toegejuicht.

 Een van de redenen van de afzijdigheid van Greta was dat Sa-

cha mogelijkheden had om voor een tijdje in Amerika te wer-
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ken, Greta en de kinderen zouden dan meegaan. Dit was een 

obstakel van praktische aard (Amerika ging overigens niet 

door), maar wellicht waren er ook psychologische barrières die 

Greta in zichzelf niet kon overwinnen. Greta wilde het verle-

den laten rusten en stopte het weg in een hoekje van haar her-

innering. Anneke had bijvoorbeeld graag van haar tante willen 

horen wat voor iemand haar moeder was geweest, maar Greta 

hield de lippen stijf op elkaar. Ze stelde zich sowieso uiterst ge-

reserveerd op tegenover haar nichtje. Misschien omdat Anneke 

haar te veel aan Ina herinnerde, die, dat wilde Greta dan nog wel 

kwijt, de liefste was geweest van de zussen Hendrix.

 De afzijdigheid van Greta zal de altijd doortastende Els 

moeilijk zijn gevallen. Het was mogelijk de reden dat ze in het 

najaar van 1945 een fikse aanvaring met Greta kreeg. Els sprak 

in een brief aan Dick van een paar ‘explosies’, waarbij beide zus-

sen alles hadden gezegd wat op hun hart lag. Meer dan ooit zul-

len hun verschillende karakters hebben gebotst. Terwijl Greta 

niets meer met de bezettingsjaren te maken wilde hebben, trad 

Els het verleden met open vizier tegemoet. En waar Greta zich 

op haar gezin richtte – ze was inmiddels opnieuw zwanger – 

trok Els eropuit.

 Er moest veel worden geregeld in die eerste maanden na de 

bevrijding, zoals het zoeken van de door Ina en Nout in bewa-

ring gegeven spullen, de afhandeling van Nouts confectiebe-

drijf en het opsporen van het graf van Judith. Op al deze fron-

ten nam Els het voortouw. Het gold eveneens voor de voogdij 

over Anneke. Dat Els bereid bleek Anneke in huis op te nemen 

wanneer de opk zou menen dat het toch beter was dat het kind 

naar Amsterdam kwam, was geen lichtvaardig besluit. Anders 

dan haar oudere zus moest Els haar leven weer op de rails zien 

te krijgen en vlak na de bevrijding wist ze nog allerminst wat ze 
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met haar toekomst aan moest. Wilde ze een gezin, en zo ja, kon 

ze genoegen nemen met een leven als huisvrouw, zo vroeg ze 

zich af. Een eigen woning had ze ook nog niet en al had ze een 

kamertje bij Dicks ouders op de Koninginneweg gezellig in-

gericht met haar lievelingsposters, van ideale omstandigheden 

was geen sprake. Ze kon het nog steeds niet goed vinden met 

haar schoonvader en probeerde hem daarom ‘onopvallend te 

negeren’. Maar het vervelendst was dat Dicks wens om zo spoe-

dig mogelijk te worden gedemobiliseerd, lastiger bleek te zijn 

dan was voorzien.

Sinds zijn aankomst in Engeland in 1942 had Dick achtereen-

volgens het groene landmachtkloffie van de Irene Brigade ge-

dragen, het Britse grijze luchtmachtuniform en, nadat hij in 

oktober 1944 was gedetacheerd bij de Marine Luchtvaart-

dienst, het blauwe marine-uniform. Het zou echter nog heel 

wat voeten in de aarde hebben voordat hij uit dienst werd ont-

slagen. Zeer tegen zijn zin, want toen Duitsland capituleerde, 

was er nog maar weinig wat hem bond aan de wereld van mi-

litaire tucht en discipline. Hij was daarin niet de enige. Veel 

Nederlandse mannen die in de oorlog in dienst waren van de 

raf om op deze wijze een bijdrage te leveren aan de geallieerde 

strijd tegen Duitsland, wilden met de vrede in 1945 terugkeren 

naar de burgermaatschappij.

 Nadat Dick nog geruime tijd in Engeland vertoefde – hij 

vloog met het 860 Squadron van de mld in Schotland in vlieg-

tuigen met exotische namen als de Swordfish, de Barracuda en 

The Firefly – werd hij in april 1946 op vliegveld Ypenburg ge-

plaatst, waar een detachement van de Marine Luchtvaartdienst 

gestationeerd was. In diezelfde maand had hij de minister van 

Oorlog per brief verzocht om demobilisatie. Hij was uit ‘ide-
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ele overwegingen’ in militaire dienst gegaan, maar met de ca-

pitulatie was de noodzaak voor nog langere dienstplicht – hij 

had er inmiddels vier jaar op zitten – verdwenen, schreef hij. 

Daar kwam bij dat hij zijn opleiding als accountant (die met 

de Duitse inval was onderbroken) graag weer wilde oppakken 

om op termijn het kantoor van zijn vader, die inmiddels 65 jaar 

was, over te kunnen nemen. De kleine eenmanszaak bood Dick 

op dat moment geen werk, maar hij had op een ander accoun-

tantskantoor een baan aangeboden gekregen, waardoor hij in 

staat was opleiding en praktijkervaring te combineren. Het 

verzoek van Dick werd afgewezen. Hij mocht per 1 juni 1946 

met klein verlof, maar op 1 december werd hij weer in dienst 

verwacht.

 In de praktijk werden slechts een klein deel van de verzoek-

schriften gehonoreerd omdat, zo was de redenering, de ken-

nis die was opgedaan door Dick en zijn collega-vliegers nodig 

was voor de opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten. 

Alleen wanneer er sprake was van ernstige gezondheidsklach-

ten of overtuigend was aangetoond dat er economische rede-

nen waren voor voortijdige verlating van de militaire dienst, 

kon demobilisatie worden overwogen. Een oude vader die een 

opvolger zocht, behoorde niet tot de categorie ‘overtuigende 

argumenten’. Wat langs de formele weg niet lukte, moest dan 

maar op minder chique manier worden afgedwongen.

 Dick vond een internist bereid te verklaren dat hij leed aan 

een colitis en dat hij als gevolg van een chronische hepati-

tis leverklachten had. Hij was daarmee ongeschikt voor zwa-

re lichamelijke arbeid, en een verblijf in de tropische gebieden 

werd ontraden – destijds hing hem ook uitzending naar Ne-

derlands-Indië boven het hoofd. Met de hulp van het Militair 

Adviesbureau Wentink en de doktersverklaring op zak werd 
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Dick eind januari 1947 opgenomen in het Militair Hospitaal 

in Den Haag. Hanna schreef aan Els dat het wel niet mee zou 

vallen ‘voor mijnheer v. Dien met een gezond lichaam in het 

ziekenhuis te liggen’. Het werd een verblijf van een maand en 

ook na zijn ontslag was de zaak nog niet beslist. Dat gebeurde 

wel in maart, toen Dick het bericht kreeg dat hij was afgekeurd. 

Wentink toonde zich verheugd dat Dick weer ‘vrij man’ was, 

wat nog niet zo gemakkelijk te realiseren was geweest, en ook 

over de ‘uitnemende cigaretten’ die hij, mede namens Els, ca-

deau had gekregen. Hij beloofde ze te roken ‘op Uw beider ge-

zondheid’. Zo zwaaide Dick, die volgens zijn schoonzuster aan 

hoogtevrees leed maar desondanks zijn vliegbrevet haalde, ten 

slotte na vier jaar af als reservesergeant.

 Dick keek met gemengde gevoelens terug op zijn carrière 

als militair: trots op het feit dat hij Engelandvaarder was, maar 

teleurgesteld over de uiteindelijk behaalde resultaten. Dat hij 

het, ondanks herhaaldelijke verzoeken te worden bevorderd 

tot officier, nooit verder had geschopt dan sergeant, ervoer hij 

als ‘grievend’ en van zijn plannen om daadwerkelijk deel te ne-

men aan de geallieerde strijd was niets terechtgekomen. Veel 

tijd om te piekeren had hij niet. In zijn nieuwe burgerbestaan 

wachtte hem opnieuw een periode van examens, om zijn sta-

tus als assistent-accountant te kunnen ontstijgen. Het woord 

‘zwoegen’, dat in de vooroorlogse correspondentie met enige 

regelmaat opdook, kenmerkte ook de naoorlogse.

Het waren drukke jaren, die eerste jaren na de oorlog. Els had 

een parttimebaan gevonden bij de documentatieafdeling van 

het dagblad Het Parool, dat in mei 1945 een doorstart maakte 

van een verzetskrant naar een gewone legale krant. Ze kwam 

terecht in een omgeving die is omschreven als een grote la-
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waaiige familie. Om de krant hing, ‘net als in de oorlog, ook ná  

5 mei 1945 een sfeer van belofte. Ooit zou het allemaal leuker en 

beter worden in Nederland.’ Op de documentatieafdeling trof 

ze Annie M.G. Schmidt, die na haar verhuizing van Vlissingen 

naar Amsterdam belast was met de dagelijkse leiding. Daarmee 

hadden de twee vriendinnen elkaar opnieuw gevonden, in de-

zelfde werkkring. Annie M.G. was blij dat Els en zij weer sa-

menwerkten, niet in de laatste plaats omdat Els avondenlang 

bereid was haar geduldig uit te leggen hoe ze het beste systeem 

kon opzetten.

 In de tussentijd sleepte de voogdijstrijd zich voort. Sacha 

had namens Greta geschreven dat zij ‘geheel instemt met de 

opvattingen van haar zuster, mevr. E. van Dien-Hendrix, en 

haar voorstel, uitvoerig toegelicht in haar brief van 22 juli ’46, 

volkomen ondersteunt’. In de door Sacha aangehaalde brief, 

waarin Els de pleegouders kwalificeerde als ‘zeer hoogstaand’, 

was ze uitvoerig ingegaan op de vraag wat Ina voor haar kinde-

ren zou hebben gewild. Het ging met name om de vraag hoe-

zeer haar oudste zuster zou hebben gehecht aan een Joodse op-

voeding. Els, die nooit over één nacht ijs ging, had hierover nog 

eens navraag gedaan bij de buren aan de Amsterdamscheweg 

en zij onderstreepten dat het Ina niets kon schelen of haar kin-

deren Joods, katholiek of protestants werden, als ze maar uit-

groeiden tot goede mensen.

 De brief van Els aan de opk ging vooral over de wensen 

van Ina. Els manoeuvreerde Nout handig naar de zijlijn door 

slechts op te merken dat hij ‘meegaand’ en ‘beïnvloedbaar’ was. 

Een te grote nadruk op de achtergrond van de Van Dams kwam 

Els slecht uit. Van die kant werd immers wel degelijk aan een 

Joodse opvoeding gehecht. Hoewel Els zich ervan bewust was 

dat haar opvattingen ‘tegenover de meening van de familie van 
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Dam en anderen’ stond, meende ze dat het voor Anneke het 

beste was dat ze bij Hanna en Marinus bleef. Voorlopig althans. 

‘In ieder geval tot de H.B.S. leeftijd,’ vond Els. Pas dan zou An-

neke op een leeftijd zijn ‘dat er met haar gepraat kan worden en 

ze een overplaatsing beter zal begrijpen en aanvaarden’. Er was 

dan nog genoeg tijd om Anneke kennis te laten maken met een 

‘meer intellectueel milieu en haar in die richting groot te bren-

gen’.

 In de zomer van 1946 was het bij de opk een komen en gaan 

van familieleden die zich op een of andere manier betrokken 

voelden bij de voogdijstrijd rond Anneke. Met name groot-

moeder Anna had haar verwanten gemobiliseerd. Zo meldde 

zich een volle neef van Nout, die verklaarde dat hij het ‘niet ge-

wenscht’ achtte dat Els de voogdij kreeg. Hoewel het zijn ‘per-

soonlijke opvatting’ was dat het kind beter bij de pleegouders 

kon blijven, vond hij dat de wensen van de ouders moesten 

‘worden geëerbiedigd’. Het was zijn ‘stellige overtuiging’ dat 

dezen een Joodse opvoeding hadden gewild.

 Elisabeth van Creveld, geboren Van Dam, ging specifiek in 

op de geschiktheid van Alice en Louis. Zij waren, aldus deze 

nicht van Nout, van dezelfde leeftijd, sociale standing en gees-

telijke ontwikkeling als Ina en Nout en waren als zodanig zeer 

geschikt als pleegouders. Bij hen kreeg Anneke ‘een liefdevolle 

verzorging en goede opvoeding’ in een milieu dat in alle op-

zichten overeenstemde ‘met dat, waarin zij zou zijn opgevoed, 

indien haar ouders gespaard zouden zijn gebleven’.

 Maar de kaarten lagen gunstiger voor Els. Vaak besliste de 

opk, zeker wanneer het ging om oorlogswezen, ten gunste van 

de pleegouders wanneer was ‘aangetoond’ dat de ouders niet 

Joods hadden geleefd. Hoewel de beide partijen hierover van 

mening verschilden, kon worden vastgesteld dat Anneke was 
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‘ingegroeid in het gezin van de pleegouders’, een bepaald niet 

onbelangrijk argument om te adviseren in die richting. Daar 

droeg de angstige reactie van Anneke op vreemden nog aan bij. 

Medewerkers van de opk hadden dit, nadat ze tweemaal op 

huisbezoek bij de familie Woolschot waren geweest, met eigen 

ogen kunnen zien.

 En ten slotte was er de brief van Marinus, die indruk zal heb-

ben gemaakt. Hij had zich in eerste instantie buiten de dis-

cussie gehouden omdat hij ‘de familie als meest rechthebben-

de’ beschouwde. Toen ‘Mevr. van Dam’ hem had verteld ‘dat 

zij moeite gedaan had om Anneke bij goede kennissen te krij-

gen, dat dit spoedig beslist zou worden, misschien reeds be-

slist was’, vond hij het tijd om zijn stem te laten horen. Het leek 

hem de onwenselijkste uitkomst. Het zou ‘verschrikkelijk’ zijn 

wanneer Anneke ‘weer weggehaald zou worden’, niet om naar 

familie te gaan – dat kon Marinus goed begrijpen – maar om bij 

voor haar volstrekt vreemde mensen te worden ondergebracht.

Moeders

De zware verantwoordelijkheid van het moederschap, de taak 

van moeders die in elementaire vorm de bescherming van kin-

deren behelst, werd onder de Duitse bezetting in haar grondbe-

ginselen aangetast. Joodse moeders zagen zich geconfronteerd 

met hun onvermogen hun kinderen onder het naziregime te 

beschermen. Na de oorlog werd het moederschap onderdeel 

van het Nederlandse overheidsbeleid en werd het als zodanig 

gepolitiseerd, tenminste met betrekking tot de besluiten die 

werden genomen over kinderen die waren ondergedoken. In 

dit beleid werd weinig rekening gehouden met het perspectief 
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van de moeder. Hiervan getuigt alleen al het voorstel van Van 

der Molen in de zomer van 1944 om teruggekeerde ouders die 

zich niet binnen een maand hadden gemeld uit de ouderlijke 

macht te zetten, ook al zou het uiteindelijk bij een tijdelijke 

schorsing blijven.

 Het voogdijbeleid zette de deur open voor een onverkwikke-

lijke strijd tussen de eisende partijen, in het bijzonder waar het 

de oorlogswezen betrof. Het leidde niet zelden tot diepe ver-

deeldheid tussen al degenen die voor zichzelf een moederrol 

zagen weggelegd in een poging het leven weer op te pakken en 

de wonden te helen. De strijd om het Joodse oorlogspleegkind 

was een explosief mengsel, waarin allerlei soorten emoties sa-

menkwamen, zoals dankbaarheid (bijvoorbeeld jegens pleeg-

ouders), verlangens om de kinderen die de oorlog wel hadden 

overleefd binnen het eigen Joodse milieu te houden, vermeen-

de verplichtingen tegenover de doden, schuld en overlevings-

schuld.

 De ‘helpers’ uit de bezettingstijd kwamen soms lijnrecht te-

genover de overlevenden te staan of plaatsten zichzelf tegen-

over hen. De als ‘vastberaden en beminnelijk’ omschreven Van 

der Molen, waarvan in ieder geval de eerste kwalificatie onom-

streden is, waarschuwde dat er nu al geluiden hoorbaar waren 

in de trant van: ‘Toen de Joden in de benauwdheid zaten, wa-

ren wij goed genoeg om ons leven voor hen te wagen, maar nu 

beschouwen zij ons als hun ergste vijand.’ Het verwijt ondank-

baar te zijn en de angst voor antisemitisme hielden feitelijk alle 

betrokken partijen in hun greep. Er was binnen dit spectrum 

weinig manoeuvreerruimte voor wie dan ook. Pogingen om 

het eigen leven naar eigen inzicht in te vullen, kon Joden op 

twee verwijten komen te staan: ze hadden niet begrepen welke 

opofferingen niet-Joden zich hadden getroost, en omdat ze dit 
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niet begrepen, werkten ze antisemitisme in de hand. Het was 

een slang die in de eigen staart beet.

 Binnen deze brede context vochten moeders, pleegmoeders 

en potentiële pleegmoeders, stiefmoeders en grootmoeders 

om de zeggenschap over de ondergedoken kinderen. Anna, hoe 

venijnig ze ook was, hield logischerwijs vast aan alles wat haar 

nog kon herinneren aan haar geliefde zoon en hoopte dat het 

grootmoederschap nog enigszins de leegte kon opvullen. Voor 

Els was Anneke het kind dat ze zelf nooit zou krijgen, tegenover 

wie ze zich verplicht voelde, en via wie ze iets van de schuld kon 

inlossen tegenover haar oudste zuster Ina, die ze twee keer had 

laten zitten, de eerste keer door haar weigering mee naar IJmui-

den te gaan, de tweede keer door met Dick naar Engeland uit te 

wijken. Voor Alice bood de voogdij over Anneke een mogelijk-

heid op een gezinsleven, mocht ze kinderloos blijven. Met de 

opvoeding van het kind van haar nicht en vriendin kon ze in 

haar rol als pleegouder dan in ieder geval nog enige invulling 

geven aan een door haar lang gekoesterde wens. En dan was er 

nog ‘mamma’, oftewel pleegmoeder Hanna, die op haar eigen 

wijze streed voor Anneke, en haar probeerde te beschermen te-

gen de onrust uit ‘Amsterdam’. De strijd om Anneke was een 

strijd van moeders, rouwende moeders.

‘Als je dit leest, hoop ik, dat je goed hebt geslapen en je niet 

naar voelt,’ schreef Dick op een zondagavond in 1944 in een 

Brits ziekenhuis aan Els. ‘Ik kom je straks opzoeken maar wil 

je toch alvast, volgens afspraak, laten weten, wat de dokter me 

heeft gezegd.’ Deze had Dick verteld dat hij, vanwege de ‘ge-

ringe kans op een voorspoedige afloop, de rest van de vrucht 

heeft verwijderd’. Els had een miskraam gehad. Dick hoopte 

dat Els zich ‘deze teleurstelling’ niet te erg zou aantrekken en 
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dat ze de moed niet liet zakken. ‘Je hebt daar volgens de dok-

ter nu geen reden meer voor.’ Er waren geen afwijkingen ge-

constateerd en moeilijkheden bij een volgende zwangerschap 

waren er niet te verwachten. Eenmaal terug in Nederland be-

zocht Els een vrouwenarts en schreef Dick: ‘Alles in orde! En we 

kunnen wel kinderen krijgen.’ Het blije nieuws resulteerde tot 

Els’ grote verdriet niet in een voldragen zwangerschap. In 1947 

zou ze worden opgenomen op de kraamafdeling van de Spino-

zakliniek in Amsterdam omdat het wederom vroegtijdig was 

misgegaan.

 Els zou genoegen moeten nemen met een variant van het 

stiefmoederschap. Ze behoorde niet tot het genre van de stief-

moeder van Sneeuwwitje, wier voornaamste drijfveer afgunst 

was. Meer was ze een vertegenwoordigster van het ‘sociaal moe-

derschap’, waarin vrouwen werden gezien als potentiële moe-

ders met een specifiek maatschappelijke taak. In het geval van 

Els zou dit de voltooiing van de opvoeding van Anneke worden. 

De voogdijcommissie stond achter haar en besliste in augustus 

1946 ‘met genoegen’ dat Els de voogdij over haar nichtje kreeg. 

Het stond haar vrij ‘Anneke bij U op te nemen wanneer U dat 

wenscht’. Van de zijde van de opk ‘heeft U dan geenerlei be-

moeiing meer te verwachten’. De opk nam aan dat de zaak ge-

regeld was. Ten onrechte.

 Het plan van Els om Anneke tot aan de middelbareschool-

tijd bij het gezin Woolschot te laten zette de verhoudingen op 

scherp. Met de aanhef ‘Waarde Els en Dick’ gaf Louis in novem-

ber 1946 te kennen dat hij en Alice de strijd waren aangegaan. 

In eerste instantie hadden ze zich nog verheugd getoond en 

vond Louis de toewijzing van de voogdijschap aan Els ‘een uit-

stekende beslissing’, ook al was ze in zijn ogen niet ‘uitgespro-

ken moederlijk’, maar toen duidelijk werd dat Els haar nichtje 
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voorlopig bij haar pleegouders wilde laten, was het gedaan met 

de welwillendheid.

 Andermaal werd het bureau van de opk het zenuwcentrum 

waar de betrokken partijen zich meldden om hun standpun-

ten uiteen te zetten. In deze nieuwe fase was er nog maar weinig 

inlevingsvermogen in de zienswijze van de ander. Louis schreef 

aan de opk dat hij en zijn vrouw zich niet konden vinden in het 

besluit Anneke voorlopig bij haar pleegouders te laten. Op Els 

en Dick deed hij alsnog een beroep op hun medewerking om 

‘Anneke zo spoedig mogelijk bij ons te laten komen’. Ze konden 

ervan ‘verzekerd zijn’ dat de ‘essentieele belangen van Anneke 

hiermede het beste gediend’ waren en dat ‘wij van onze kant al-

les zullen doen, om de familiebanden van Anneke zo veel mo-

gelijk te bevorderen, mits geen subject van strijd of roddelarij. 

Overweeg jullie de zaak nog eens goed.’

 Ook tante Lien, die tot dan toe op de achtergrond was geble-

ven, mengde zich met ongekende felheid in het conflict. Zo had 

ze gezien ‘dat de tanden van het kind in hooge mate verwaar-

loosd zijn, doordat de pleegvader het niet noodig acht haar naar 

den tandarts te laten gaan’. Tevens zouden er schulden zijn ‘aan 

haar en haar moeder’. Ze eiste dat Anneke spoedig werd over-

geplaatst naar een ‘Joods milieu, door benoeming van de heer 

Polak tot Voogd’. Het is goed mogelijk dat Lien, die bekend-

stond als aardig, beminnelijk en bescheiden, de brief heeft ge-

schreven in opdracht van Anna. Het was duidelijk dat de tijd 

rijp werd geacht met scherp te schieten. Anna sprak zelfs van 

een ‘familievete’ die erop zou uitdraaien dat ze haar kleinkind 

nooit meer zou zien. Wanneer Els de voogdij zou houden, zou 

dat ‘onmogelijk’ zijn. De voogdij, zo eisten Anna & co., moest 

worden herzien.
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De rechtszaak

Op 20 november 1946 toog Marinus Woolschot voor het eerst 

van zijn leven naar Amsterdam. In het statige gebouw van het 

Paleis van Justitie op de Prinsengracht 436 werd hij om kwart 

over elf verwacht. Misschien heeft hij, voordat hij naar binnen 

ging, de spreuk boven de vensters van de eerste verdieping ge-

lezen en als aanhanger van het koningshuis tevreden hebben 

vastgesteld dat er in opdracht van Oranje gestreefd werd naar 

gerechtigheid: ‘Onder uw bewind, Doorluchtige Willem! Is dit 

Gesticht herbouwd, en aan Wet en Geregtigheid toegewijd!’ 

Binnen zal hij zijn standpunt uiteen hebben gezet. Hij zal aan 

de rechter hebben verklaard dat Anneke volledig deel uitmaak-

te van zijn gezin en dat ze een blij en gelukkig kind was. Wel-

licht heeft hij ook gezegd dat Anneke onzeker en schuw was 

wanneer er bezoek kwam. Dat de voogdij het best aan Els kon 

worden toegewezen en dat haar voorstel om Anneke pas op la-

tere leeftijd naar Amsterdam te laten gaan in de gegeven om-

standigheden het beste was, dat hij en zijn vrouw Hanna maar 

al te bereid waren voor Anneke te zorgen tot aan de middelba-

reschoolleeftijd.

 Na afloop van de rechtszitting, waarin uiteraard ook de te-

genpartij werd gehoord, was het tijd om de zinnen te verzetten. 

Els zou Els niet zijn wanneer ze er niet alles aan had gedaan om 

Marinus en zijn broer – broer Jan was met hem meegekomen 

als steun en reisgezelschap – een plezierige middag te geven. 

Hanna schreef Els een dag later dat de twee mannen ‘het wel erg 

naar hun zin’ hadden gehad toen Els ‘den helen namiddag met 

hen [had] rondgesjouwd’. Waar Els hen mee naartoe heeft ge-

nomen, vertelt het verhaal niet. Misschien is ze met Marinus en 

Jan door de oude Jodenbuurt gewandeld, die er toen verlaten 
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bij lag met huizen met gapende raamopeningen en ingestorte 

daken. Een buurt waar de Joodse markt en de kleine handelaren 

waren verdwenen met hun augurken en komkommers in het 

zuur, de harde eieren, de gevulde koeken en de broodjes met 

vlees. Misschien heeft Els dit treurige deel van de stad juist wil-

len vermijden en heeft ze ervoor gekozen om de Amsterdamse 

kroonjuwelen te laten zien: het statige Rijksmuseum, het Pa-

leis op de Dam en het Concertgebouw, gebouwen die de oor-

log ongeschonden waren doorgekomen. Vrijwel zeker is dat de 

twee broers aan het eind van de middag opgelucht de stad heb-

ben verlaten, om terug te keren naar waar ze zich thuis voelden: 

het platteland met de koeien, de kippen, de akkers en de schone 

weidse luchten.

De rechtbank had weinig tijd nodig om tot een beslissing te ko-

men. Op 4 december 1946 werd Els per gerechtelijke beschik-

king tot voogd benoemd en werd Marinus als toeziend voogd 

aangewezen. Maar Anna was nooit iemand geweest die zich 

stilletjes bij de gang van zaken neerlegde, en ook nu deed ze dat 

niet. Ze besloot in hoger beroep te gaan. Abel Herzberg vond 

ze bereid haar zaak te bepleiten. Hij had in die jaren een ad-

vocatenpraktijk, waar het zaken ‘regende’. Het liefst hield hij 

zich bezig met zijn specialisme van voor de oorlog: drankwet-

zaken. Strafzaken deed hij zelden, hoewel hij als advocaat juist 

bekendheid verwierf als verdediger van de Joodsche Raadvoor-

zitters Asscher en Cohen. Over zijn betrokkenheid bij Joodse 

oorlogswezen rept zijn biograaf met geen woord en de zaak van 

Anneke lijkt dan ook eerder uitzondering dan regel te zijn ge-

weest. Wellicht hebben de Van Crevelds, die net als Herzberg 

behoorden tot de Joodse naoorlogse elite, Herzberg gevraagd 

de zaak aan te nemen. Of hij daar echt zin in heeft gehad, mag 
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worden betwijfeld, gezien de beknoptheid van zijn rekest.

 Het hoger beroep dwong Els om meer munitie te verzame-

len. In een brief aan Margreet Taselaar schreef ze dat ze moge-

lijk op een paar punten zou worden ‘aangevallen’. Allereerst op 

de Joodse opvoeding die Ina en Nout voor hun kinderen zou-

den hebben gewild. Had ze het goed begrepen dat Ina tijdens 

haar onderduik tegen Margreet had gezegd dat ze het geluk van 

haar kinderen boven alles stelde? Als dit inderdaad het geval 

was, dan zou het helpen wanneer Margreet dit in een brief wil-

de zetten. ‘Dat ontneemt Mevr. v. Dam een wapen. Vooral als je 

onderteekent met je naam + officieele functie als ambtenaar van 

de kinderwetten Pro Juv[entute] A’dam.’ Anna had niet alleen 

geschermd met de Joodse opvoeding, maar ook met de slechte 

relatie die er tussen haar en Ina zou bestaan. ‘Mocht je bewijzen 

van het tegendeel hebben, dan zou je dat er nog misschien kun-

nen inzetten,’ opperde Els. ‘Liever niet met teveel nadruk; om-

dat ik niet weet of ze [Anna] van plan is me hier over aan te vallen. 

Zoo niet dan maak ik dus liever geen slapende honden wakker.’

 Margreet schreef niets over de relatie tussen beide zussen, 

waarschijnlijk omdat ze er niets van wist. Wel bevestigde ze 

dat ze, toen Ina en Nout tijdelijk in een eigen huis zaten, altijd 

met sjabbes bij hen ging eten en dat Ina dan ‘zelfs geen poging 

[deed] tot werkelijk de gebruiken te volgen’. Ze schreef ook dat 

Ina had gezegd dat ze voor haar kinderen maar één ding wens-

te, namelijk ‘een zo gelukkig mogelijke opvoeding en zo zon-

nig mogelijk leven’.

 Het rekest van Herzberg besloeg nauwelijks meer dan een 

A4’tje. Het droeg slechts één argument aan om de voogdij van 

Els over Anneke te bestrijden. Dat was het feit dat er een voog-

des was benoemd ‘die zich niet feitelijk en dagelijks met de op-

voeding van de minderjarige bemoeit’. Het deed vreemd aan, 
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vond Herzberg, en het bood bovenal onvoldoende waarbor-

gen dat het kind de opvoeding kreeg zoals de ouders dat ge-

wenst hadden. Herzberg verzocht het gerechtshof de beschik-

king van de arrondissementsrechtbank te vernietigen en Louis 

en Alice Polak, die ‘uitermate geschikt zijn als pleegouders’, 

als voogd en toeziend voogdes te benoemen. Geen woord over 

de ongeschiktheid van de ‘boerenfamilie’ of de veronderstelde 

slechte relatie tussen Ina en Els.

 De suggestie van Herzberg dat Els van zins was Anneke bij 

de pleegouders te laten blijven, was ‘een foutieve en misleiden-

de weergave’ van haar woorden, aldus Els in een reactie. Er was 

slechts voor deze tijdelijke oplossing gekozen omdat Anneke 

momenteel in een ‘angststadium’ verkeerde en het nodeloos 

wreed was om hier geen rekening mee te houden:

Ik wil hier nog eens duidelijk zeggen dat het in onze bedoeling 

ligt Anneke bij ons in huis te nemen, zoo gauw ze hier aan toe is. 

Ik heb dit ook met de pleegouders besproken. Anneke heeft in de 

Kerstvacantie bij ons gelogeerd samen met haar pleegzusje. Dit 

ging uitstekend. Op deze manier willen we Anneke met tact aan 

het verblijf bij ons wennen zonder overrompeling of geweld. Mis-

schien zal dit sneller gaan, dan ik eerst gevreesd had en dan zullen 

wij haar natuurlijk ook eerder bij ons nemen.

Het gerechtshof in Amsterdam verwierp op 5 februari 1947 het 

bezwaar van Anna dat zij ‘in de getroffen regeling geen waar-

borg ziet, dat de minderjarige een Joodsche opvoeding zal krij-

gen’. Het feit dat Els Joods was en in ieder geval een deel van de 

opvoeding op zich zou nemen, nam deze bezwaren weg. Bo-

vendien was het hof zeer onder de indruk van de wijze waar-

op Els rekening hield met de gevoelens van Anneke en dat zij 
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haar vaste voornemen om Anneke in huis te nemen ‘pas zou 

uitvoeren zoodra zij erin geslaagd zal zijn om het vertrouwen 

en de genegenheid van het meisje zoozeer te winnen, dat de 

overgang naar de nieuwe omgeving kan geschieden zonder dat 

Anneke daarvan ernstige psychische schok ontvangt’. Het hof 

kon zich dan ook prima vinden in de beschikking van 4 decem-

ber 1946 om de voogdij te laten bij deze ‘ontwikkelde en hoog-

staande vrouw’.

 Anna moest haar verlies nemen. Haar vrees dat ze haar klein-

dochter niet meer zou zien, bleek ongegrond. Bitter bleef ze 

wel, ook tegenover haar kleindochter, wie ze op een van haar 

bezoeken zou hebben toevertrouwd dat Ina en Nout zich ‘in 

hun graf zouden omdraaien’ als ze wisten dat Anneke door Els 

zou worden opgevoed. Een pijnlijke en ongewoon harde op-

merking.

 Met de uitspraak van het hof verloor Anna andermaal van de 

zussen Hendrix. Het was haar voor de oorlog al niet gelukt om 

Ina buiten de familie te houden, en nu, na de oorlog, zetten Els 

en Greta haar de voet dwars. Met de dood van zoveel geliefden 

te betreuren was de situatie na de oorlog eindeloos verdrietiger. 

Naast het verlies van Ina en Nout zal ook dat van twee van haar 

kleinkinderen Anna zwaar hebben aangegrepen. En hier was de 

grootmoeder niet de enige die maar moeilijk kon herstellen, als 

dat al ooit gebeurde.

Jan en Stine

Het verdriet van de pleegmoeders die ‘hun’ kinderen verloren, 

is in de oneindige reeks van studies over de Jodenvervolging 

nauwelijks een onderwerp, maar Stine van Veenendaal werd 
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ziek nadat ze had begrepen dat Hans en Eric nooit meer terug 

zouden komen. Haar echtgenoot Jan schreef in oktober 1945 

in een brief aan Els dat Stine na de arrestatie steeds op de jon-

gens had gewacht en dat ze voortdurend plannen maakte wat 

ze dan zouden doen. Totdat ze de ‘gruwelverhalen’ hoorde. 

Toen ging ze tobben, ‘al maar erger tobben totdat ze uw be-

richt kreeg, toen ging het heelemaal mis en kreeg ze vreemde 

apathische buien wat eindigde met ontzettende zenuwover-

spanning, bloedarmoede etc.’ Kennelijk had Els aan Jan en Sti-

ne bericht dat inmiddels bevestigd was dat Hans en Eric waren 

vermoord.

 Al ging het nu wat beter met Stine, Jan zag dat ze nog steeds 

een sprankje hoop koesterde. ‘Ik weet zeker dat Stine nog 

hoopt’, ook al praatte ze er niet vaak meer over, schreef Jan. Dat 

Stine graag naar Amsterdam wilde om Els en Dick te ontmoe-

ten, had hij haar ‘voorloopig uit het hoofd gepraat’, maar als 

haar gezondheid vooruit bleef gaan, dan ‘zouden wij U samen 

graag eens bezoeken’. Onbekend is of het bezoek ooit heeft 

plaatsgevonden. Het zou goed kunnen dat Els en Dick de Van 

Veenendaals in Austerlitz hebben opgezocht. Ze waren trouw 

aan iedereen die hulp had geboden, en niets was hun dan te veel. 

Bezoeken werden afgelegd, financiële ondersteuning werd ge-

boden wanneer dit nodig was en schaarse goederen werden ver-

strekt aan iedereen die zijn of haar best had gedaan om gedu-

rende de bezetting de familie te helpen.

 Intussen had Jan de gang van zaken rond het verraad van 

Hans en Eric op enige afstand gevolgd. Het zou onder meer 

gaan om ene ‘V.’, een ‘vent’ die nog vrij rondliep. Ook noem-

de hij een vrouw: ‘[...] er zijn hier politiebeambten geweest die 

een spoor van de verraad... ster te pakken hebben, ze is al in ver-

hoor geweest naar ik gehoord heb, nota bene een moeder van 
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vijf kinderen’. De politierapporten van de gemeente Zeist ge-

ven geen uitsluitsel of er uiteindelijk daadwerkelijk iemand 

werd opgepakt. Jan nam wél maatregelen. Zijn nichtje, dat van-

af haar derde bij hen woonde, kreeg een verbod om ook maar in 

de buurt te komen van de boerderij van ‘V.’, anderhalve kilo-

meter verderop. Het was een machteloze daad, die natuurlijk 

niets af kon doen aan het verdriet over het verlies van Hans en 

Eric, van wie Jan en Stine waren gaan houden en aan wie, bij ge-

legenheid, herinneringen werden opgehaald.

 Een paar van die herinneringen deelde Jan in zijn brief met 

Els. Hij schreef dat Hans zo van timmeren hield, en dat hij hun 

had verteld dat hij zijn timmerdoos ‘in bewaring’ had gegeven 

bij de timmerman van wie hij het vak leerde. Hij schreef ook 

over Eric, die zijn been had gebroken, maar door de goede zor-

gen van de betrouwbare huisdokter goed was hersteld. Hoe Eric 

aan zijn beenbreuk kwam, schreef Jan niet. Het zal niet zijn ge-

komen doordat hij zijn schoenen verkeerd had aangetrokken. 

Dat deed hij, aldus Anneke, wel toen hij nog klein was en zich 

haastte om te gaan spelen in de ruime tuin achter het huis aan 

de Amsterdamscheweg. Dan trok hij zijn linkerschoen aan zijn 

rechtervoet en zijn rechterschoen aan zijn linkervoet. Wanneer 

hem werd verteld dat zijn schoenen verkeerd om zaten, riep hij 

vertwijfeld uit: ‘Maar welke dan!’

Ina en Nout

Tussen de papieren van Els en Dick die bewaard zijn gebleven, 

bevindt zich een map getiteld ‘nal atenschap a.e.  van 

dam en ina van dam-hendrix’. Het is een trieste ver-

zameling van documenten. De map bevat een kladblok met 
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daarin bladzijden vol titels van boeken uit de rijkgevulde boe-

kenkast van Ina en Nout, een opsomming van de inboedel per 

kamer, schadeclaims en correspondentie met verzekeringen 

en banken. Daarnaast is er de correspondentie over het con-

fectiebedrijf van Nout, dat zou worden voortgezet in een com-

manditaire vennootschap, en correspondentie over de executie 

van testamenten van vermoorde familieleden, van wie Anneke 

in een aantal gevallen een van de erfgenamen was. Bladerend 

door de papieren waant men zich in een landschap van roof en 

moord, waar de weg naar rechtsherstel moeilijk begaanbaar 

was.

 Slechts met behulp van ‘de sterke arm’ kwam het meubilair 

van Ina en Nout terug in het bezit van de familie. Hun siera-

den, waaronder ringen, een gouden armband, een gouden hor-

logeketting en nog twee gouden horloges, noteerde Els on-

der het kopje ‘Verdwenen’. Op de Valeriusstraat 105, het huis 

van Judith, waren de pannen, bestek en het tafelzilver, evenals 

beddengoed en ‘veel koffers met goederen en lijfgoederen’ ‘ge-

pulst’, een verwijzing naar het met de bezetter collaborerende 

verhuisbedrijf van Abraham Puls. Medewerking was er ook. Zo 

‘haastte’ een mevrouw, waarschijnlijk afkomstig uit Amstel-

veen, Els te schrijven toen ze, nadat ze een paar dagen bij haar 

dochter had gelogeerd, Els’ brief had gevonden. Els was van 

harte welkom en alle spullen van Ina en Nout zouden klaar-

staan. Een routebeschrijving was bijgevoegd.

 Een merkwaardige korte briefwisseling ontstond tussen 

Dick en de Amsterdamse journalist S. Rootveld. Dick schreef 

hem dat hij graag vernam wat Rootveld ‘ter bewaring’ had ont-

vangen van zijn zwager. Het zou mogelijk gaan om boeken en 

de encyclopedie van Winkler Prins. Dat was niet het geval, ant-

woordde Rootveld, hij had slechts bemiddeld bij de onder-
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brenging van de bibliotheek. Wel meende hij Dick te moeten 

waarschuwen ‘op het gevaar af dat U mij brutaal vindt’. Hij 

maande hem om de teruggave van spullen op ‘zo prettig moge-

lijke wijze’ te regelen, want ook al hadden zich na de bevrijding 

‘vele Christenen jegens Joden misdragen’, helaas kwam het 

omgekeerde ook voor. Dat vond Rootveld, zelf Joods, ‘nog er-

ger’. Waarom hij dit vond, schreef hij niet, maar mogelijk hint-

te Rootveld op een vorm van dankbaarheid die Joden in zijn 

ogen moesten tonen jegens niet-Joodse helpers die bereid wa-

ren geweest risico’s te nemen.

 Net als bij de discussie over de oorlogspleegkinderen bleef 

het voor Joden moeilijk balanceren op de grens van wat zij zich 

volgens de buitenwacht wel en niet konden permitteren in 

hun pogingen weer een leven op te bouwen. Verwijten lagen 

op de loer. De misdaden die Joden in de oorlog waren aange-

daan, leidden vlak na de oorlog tot weerstand en een nieuw iso-

lement. Hun leed was zo onnoemelijk zwaar dat de niet-Jood-

se Nederlanders in het beste geval beschaamd wegkeken en 

in het slechtste geval een vorm van ‘blaming the victim’ toe-

pasten. Met de erkenning van het Joodse leed vanaf de tweede 

helft van de jaren zestig, toen de nationale mythe van Neder-

land-verzetsland werd vervangen door Nederland-deporta-

tieland, werden de bruggen andermaal opgetrokken. Ook in 

de omarming van ‘Auschwitz’ kwamen Joden feitelijk immers 

apart te staan.

Els meende dat er naast de administratieve afwikkeling van de 

nalatenschap van Ina en Nout nog één ding moest worden ge-

regeld. Dat was de herbegrafenis van Judith. Haar stoffelijke 

resten werden in mei 1950 van de rooms-katholieke begraaf-

plaats in Buitenveldert overgebracht naar de Nieuwe Ooster. 
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Het was wederom J.H. Vos die voor de uitvaart zorgde – nu een 

legale. Voor zijn goede zorgen, zowel ‘onder hachelijke oorlogs-

omstandigheden’ als in 1950, kreeg hij een ‘bloemenhulde’ en 

een postcheque die Els en Dick als ‘correctie’ op zijn declaratie 

‘meenden te moeten toevoegen’. Vos was daarmee de zoveelste 

in de rij van mensen die vanwege hun hulp konden rekenen op 

de gulle gaven van Els en Dick. Zo had Wentink van het Militair 

Adviesbureau kunnen genieten van ‘uitnemende’ sigaretten en 

kreeg pensionhoudster Elisabeth van Loon, bij wie oom Mar-

tijn was ondergedoken en die eveneens Judith zou hebben ge-

holpen, niet alleen bloemen, maar ook extra kolen en financiële 

ondersteuning als ze krap bij kas zat. Toen ze om gezondheids-

redenen een geschiktere woning zocht, was het Els die zorgde 

dat die er kwam. En intussen werd het zoetjesaan tijd dat Els 

en Dick zich gingen voorbereiden op de komst van hun nicht-

je Anneke.

Els en Hanna

De officiële inschrijvingsdatum van Anneke op het Mariotte-

plein was 24 mei 1951. Aan dit plein hadden Els en Dick een bo-

venhuis van twee verdiepingen, waarvan zij de eerste verhuur-

den. De tweede bestond uit een zit-slaapkamer, een eetkeuken 

en een badkamer. Met de komst van Anneke werd een kamer op 

de eerste verdieping aan de verhuur onttrokken, zodat Anneke 

daar haar intrek kon nemen. Erg ruim was de behuizing al met 

al niet, wat niet zo vreemd was, gezien de grote woningnood in 

Amsterdam na de oorlog. Het had Els nog de nodige inspan-

ning gekost het huis te vinden.

 Toen Anneke naar Amsterdam kwam, liep Els tegen de veer-
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tig. Ze zal zich hebben neergelegd bij het feit dat het krijgen 

van eigen kinderen niet voor haar was weggelegd. Het ontnam 

haar niet de lust om zich vol overgave te storten op de opvoe-

ding van haar nichtje. Consciëntieus corrigeerde ze Annekes 

tafelmanieren, die van hun boersheid ontdaan moesten wor-

den, en haar schoolprestaties werden nauwlettend in de gaten 

gehouden. Dag in, dag uit hamerde Els op het maken van huis-

werk en Anneke zal nooit vergeten hoe ze eindeloos op haar uit-

spraak Frans moest oefenen, die zelden goed genoeg was in de 

ogen van Els.

 Voor Els was de opvoeding van Anneke vooral een project dat 

ze tot een goed einde moest brengen. Als er dingen fout gingen, 

maakte dat haar ongeduldig en driftig. Soms zelfs zo erg dat er 

een theeservies aan moest geloven. Maar ook al was Els streng 

en was ze behept met weinig tact, ’s avonds voordat ze zelf naar 

bed ging, keek ze toch altijd even naar haar slapende nichtje om 

te controleren of de dekens ‘nog netjes ingestopt’ waren. Dan 

had Anneke in ieder geval ‘niet liggen woelen’. Dat Anneke het 

moeilijk had met de verhuizing naar Amsterdam, was Els niet 

ontgaan en was voor haar een bron van zorg.

 Hanna had Anneke op het hart gedrukt dat ze zich ‘flink 

moest gedragen’, maar Anneke vond het onbegrijpelijk dat ze 

zo wreed werd losgesneden van het gezin waar ze in haar ogen 

thuishoorde. Ze zou nooit vertrouwd raken met het leven in 

Amsterdam, had ze Hanna toevertrouwd, en eigenlijk kon ze 

geen enkele reden bedenken, aldus Hanna in een brief aan Els 

en Dick, waarom ‘jullie haar naar Amsterdam hadden gehaald, 

terwijl ze hier net zoo goed had kunnen leren als andere meis-

jes dat hier doen’. Anneke had het gevoel ‘of jullie haar in een 

gevangenis opsloten waar zij niet meer uit kon’. Dat het net wat 

anders lag, had Hanna proberen uit te leggen. ‘En zoo heb ik 
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o.a. gezegd, wanneer tante Els en oom Dick er niet waren ge-

weest’, ze al veel eerder naar Amsterdam was gegaan, bij voor 

haar ‘veel vreemdere mensen’.

 Over het welzijn van Anneke werd in die eerste jaren na haar 

verhuizing intensief en veelvuldig gecorrespondeerd. De brie-

ven laten zich lezen als een psychologisch drama met schuld 

als een van de hoofdthema’s. Hanna vroeg zich af of ze er goed 

aan had gedaan Anneke te laten gaan, en vond het onverdraag-

lijk om haar pleegdochter ‘zoo erg verdrietig en zoo stil’ te zien 

wanneer een logeerpartij in een van de vakanties tot een einde 

kwam. Ze liep dan nog dagen rond ‘met een onrustig geweten’. 

Hanna compenseerde waar ze kon. ‘Mocht je nog wat te maken 

hebben voor Anneke Els, dan kan ik het misschien ook nog. Of 

wanneer ze de kousen kapot heeft zou zij ze in de vacantie zoo 

mee kunnen nemen, dan zal ik wel zorgen, dat ze heel worden.’ 

Hanna twijfelde er niet aan dat Els en Dick goed voor Anneke 

waren. Wel vroeg ze zich af of ze Anneke niet ‘al te gemakkelijk 

weggedaan’ had, en de gehechtheid van het kind ‘ondanks on-

ze gebreken’ had onderschat.

 Ook voor Els waren schuldgevoelens een onderwerp waar 

ze over nadacht. Maar zij zocht de oorsprong hiervan buiten 

zichzelf. In een voor haar zo kenmerkend kladje boog ze zich 

over de vraag waarom Anneke niet kon genieten van ‘Amster-

dam’. De oorzaak moest, aldus Els, worden gezocht in het feit 

dat wanneer Anneke zichzelf zou toestaan om het naar haar zin 

te hebben, dit gevoelens van ontrouw jegens haar pleegouders 

zou oproepen. Het zou helpen, meende Els, wanneer Hanna en 

Marinus het gevoel van Anneke dat ze niet kon wennen minder 

zouden bevestigen, ook omdat ze hiermee hun eigen verlies be-

klemtoonden. Els schreef:
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Je zult zien dat wanneer jullie mee genieten van haar leven hier en 

haar aanmoedigen (zonder haar in het minst het gevoel te geven 

van arm kind, het is toch maar erg voor je) hoe ze haar evenwicht 

geheel zal vinden. Ik weet dat jullie veel liefde voor haar hebt en 

dat je alles wilt doen voor haar. Nu is dit toch het punt.

Die liefde stond namelijk een hechting met anderen, ‘dus aan 

ons’, in de weg. ‘Jullie zullen ongetwijfeld zeggen, dat jullie 

haar nooit beklagen. Openlijk tegenover haar doe je dat ook 

niet. Maar ze is gevoelig genoeg om jullie innerlijke houding 

te voelen.’ Het kladje is niet verstuurd – de vele doorhalingen 

en het abrupte einde wijzen erop – maar wel een brief met een 

gelijke strekking.

 De rechtstreekse aanval op de liefde van Hanna en Marinus 

voor Anneke, die volgens Els een hechting met haar en Dick in 

de weg stond, was voor Marinus aanleiding om als toeziend 

voogd naar Amsterdam te reizen en samen met Els te kijken 

of er een oplossing kon worden gevonden. Het was een goed 

gesprek geweest, totdat Marinus bij het weggaan Els adviseer-

de zich ten aanzien van Anneke wat rustiger op te stellen. ‘Doe 

nou maar kalm’ of iets in die trant zal hij hebben gezegd. Hij 

trof Els in haar achilleshiel, want kalmte was nu net niet haar 

sterkste punt. Ze was zo driftig geworden dat ze Marinus de ei-

eren en de roomboter die hij voor haar had meegenomen weer 

in zijn handen duwde en hem woedend de deur wees. Anneke 

weet nog dat toen haar pleegvader thuiskwam, hij de eieren be-

rustend terugzette in het eierrek.

 De onmacht regeerde in de jaren dat Anneke bij Els en Dick 

woonde. Maar ruzie of niet – met Marinus zal Els het spoedig 

hebben bijgelegd – Els noch Dick zou Anneke ooit het contact 

dat ze met haar pleegouders had ontzeggen. Het zou voor An-
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neke ‘heel verkeerd’ zijn en ze zouden het Hanna en Marinus 

‘nooit aandoen’. De band tussen de Slangenburg en Amster-

dam was ondanks alle moeilijkheden innig en hecht. Zo goed 

en zo kwaad als het ging probeerden Hanna en Els – want het 

waren met name zij die met grote regelmaat aan elkaar schre-

ven – het hoofd te bieden aan de problemen die rezen en die 

zich, zo blijkt uit de brieven, concentreerden rond Annekes 

schoolprestaties. Deze waren niet al te best en over de wijze 

waarop gereageerd moest worden, verschilden de twee vrou-

wen hartgrondig van mening.

 Els was ervan overtuigd dat een strenge aanpak de enige juis-

te was. ‘Ik heb haar dan vaak onzacht aangepakt en dan ging het 

weer beter.’ Hanna zag het anders. Zij schreef de slechte cijfers 

toe aan ‘zenuwachtigheid’. Het had Anneke ook op de lagere 

school soms parten gespeeld.

Hier was het vaak zoo wanneer zij [Anneke en haar pleegzusje Mi-

neke] ’s avonds uit school thuis kwamen, en de meester had hun 

pas de sommen uitgelegd, dat Anneke er niets meer van wist, en 

dat Papa er bij te pas moest komen, en was het net of ze de hele 

kluts kwijt was, en door rustig praten kwam ze dan weer op dreef.

Maar Els was niet van het rustig praten. ‘Ik kan me zoals je weet 

wel gauw kwaad maken en dat is niet goed, dat weet ik zelf het 

beste.’ Toch bleef Els bij haar standpunt dat strengheid en dis-

cipline de beste kansen op goede cijfers bood.

 Aanvankelijk was ook Dick voorstander van een strenge op-

voeding, maar hij was meer dan Els bereid de teugels te laten 

vieren. Die kans kreeg hij toen Els in het laatste kwart jaar van 

1952 voor drie maanden met een kinderboekententoonstelling 

op reis was. Deze tentoonstelling, die Els had samengesteld en 
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ingericht, was vanaf 1950 te zien geweest in een pand op het Ro-

kin van het Bureau voor Aesthetische Adviezen, dat tevens het 

initiatief had genomen tot het maken ervan. De tentoonstel-

ling was een groot succes en de zorg en de deskundigheid waar-

mee Els de expositie had vormgegeven, werden alom geprezen. 

Via de Stichting Culturele Samenwerking werd het plan opge-

vat om de tentoonstelling naar Suriname en de Antillen te la-

ten reizen. En Els reisde mee. Dick kwam tijdelijk alleen voor de 

opvoeding van Anneke te staan en het was in die periode dat hij 

op een avond na afloop van een toneelvoorstelling een indrin-

gend gesprek voerde met Margreet over de problemen waar-

mee Els en hij zich geconfronteerd zagen.

Els en Dick genoten in Amsterdam van het culturele leven, be-

zochten samen met vrienden de schouwburg en filmhuizen, 

gingen naar de opera of ballet. Een van de cafés waar ze graag 

neerstreken, was La Cubana op Leidsestraat 52. Het café had een 

Surinaamse eigenaar, een niet-onverdienstelijk musicus bo-

vendien, die met de hit ‘B.B. en R.’ (bruine bonen en rijst) nog 

een klein nationaal succesje behaalde. Dick zal zich er met zijn 

Surinaamse jeugd op zijn gemak hebben gevoeld en hebben 

genoten van de Caribische muziek die er werd gedraaid of wel-

licht live gespeeld, afgewisseld met Amerikaanse jazz.

 Het was in La Cubana dat Dick en Margreet onder het genot 

van een goed glas aan de praat raakten over Anneke. ‘Zij houdt 

vol,’ schreef Dick aan Els, ‘dat A. gevaar loopt bij forceeren.’ Vol-

gens Margreet had Anneke ‘hoogstwaarschijnlijk schade’ op-

gelopen door de oorlog. Met de aanname dat de slechte school-

prestaties een gevolg waren van het feit dat Anneke ‘zo maar’ lui 

was, ‘riskeeren we ernstig, dat ’t met haar helemaal mis gaat’. 

Was Dick gevoelig voor deze waarschuwing, voor Els gold dat 
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niet. Dicks voorstel om een leraar in de arm te nemen die Anne-

ke bij haar huiswerk kon begeleiden – een suggestie van Mar-

greet, die hiermee waarschijnlijk beoogde om de spanningen 

tussen Anneke en Els te verminderen – wees Els resoluut van 

de hand. Ze vond het geen zinvolle investering. Overigens ging 

het in de periode dat Els in het buitenland zat, beter op school. 

Dick was nu eenmaal goedmoediger dan Els, zijn opvoedings-

methodes waren milder.

 Anneke moest zich aanpassen aan de eisen die haar omge-

ving aan haar stelde. Haar tante veronderstelde een zekere ma-

te van kneedbaarheid, probeerde haar nichtje in een mal te 

passen, waarbij het succes werd gemeten aan goede schoolre-

sultaten. En grootmoeder Anna had zo haar eigen ijzers in het 

vuur. In de periode voor Annekes komst naar Amsterdam leek 

ze zich neergelegd te hebben bij de situatie – ‘Opoe heeft zich 

verzoend,’ schreef Hanna in mei 1948 – maar na de verhuizing 

groef ze de strijdbijl op en rook nieuwe kansen om haar klein-

kind los te weken van Hanna en Marinus. Ze zou moeten stop-

pen hen mama en papa te noemen, en die logeerpartijen in de 

vakanties waren ook nergens meer voor nodig, vond Anna. Het 

besluit van Els en Dick om hun nichtje op catechisatie te doen 

om haar niet al te abrupt af te snijden van haar tot dan toe geno-

ten opvoeding, had opoe kwaad gemaakt en kwam Anneke op 

de opmerking te staan: ‘Dat hoef jij niet meer te doen, jij blijft 

toch een Jodinnetje.’

 Hoewel Hanna ook hier bemiddelend optrad en Anneke 

ervan probeerde te overtuigen dat haar grootmoeder het bes-

te met haar voorhad, had zij moeite met de druk die Anna op 

Anneke uitoefende. Het gold niet alleen haar onhebbelijke op-

merkingen, maar vooral haar behoefte aan bevestiging. Bij ie-

der bezoek vroeg Anna haar kleindochter of zij wel van haar 
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hield, schreef Hanna bezorgd aan Els en Dick. ‘Het is wel heel 

zielig voor die oude stumper, maar wij kunnen er ook niets aan 

doen, en Anneke zelf ook niet, zooiets laat zich nu eenmaal niet 

dwingen.’

Een Joodse opvoeding was na 1945 de inzet van de voogdijstrijd 

geweest. Maar het compromis dat uiteindelijk werd bereikt, 

leidde tot een opgeknipte zorg. Het gaf Hanna het idee dat ze 

faalde omdat ze Anneke had ‘weggedaan’, en leek daarmee een 

echo van het schuldgevoel van de Joodse moeders uit de be-

zettingstijd die niet bij machte waren geweest hun kinderen 

te beschermen. Ook voor Els was de moeizame aanpassing van 

Anneke een teken dat ze tekortschoot, dat haar toch al geknak-

te vertrouwen in haar moederschap, dat ze voor zichzelf nooit 

in vervulling zag gaan, verder zal hebben ondermijnd. En An-

na verloor misschien nog wel het meest. Ze kreeg gelijk dat ze 

haar kleinkind zou kwijtraken, ook al kwam dit niet doordat ze 

van haar werd weggehouden. Haar onvermogen om haar bit-

terheid te verbergen en haar onhandige pogingen om Anne-

ke voor zich te winnen leidden alleen maar tot meer vervreem-

ding. En de Joodse opvoeding? Behoudens een enkele Joodse 

mop van Dick, waar Els dan toch wel om moest lachen, had Els 

weinig met het Jodendom. In dit opzicht was ze consequent. 

Els had zich altijd omringd met niet-Joodse vrienden en defi-

nieerde zichzelf uitdrukkelijk als Nederlandse. Daar had de be-

zetting niets aan veranderd, sterker nog, het had haar gesterkt 

dat het beter was om zich verre te houden van haar Joodse ach-

tergrond.

 In haar jeugd werd Anneke één keer duidelijk aan haar 

Joods-zijn herinnerd. Ter gelegenheid van haar bat mitswa 

kreeg ze op haar twaalfde verjaardag van een Joodse organisa-
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tie, die kennelijk op de hoogte was van haar verblijfplaats in de 

Slangenburg, een zwart wollen truitje cadeau. Hanna, die dit 

voor een kind een veel te somber kledingstuk vond, pakte reso-

luut naald en draad en borduurde er kleurige bloemen op. De 

trui was daarmee omgetoverd tot een symbool waarin de ver-

onderstelde wensen van Ina en Nout werden weerspiegeld: een 

zonnige, gelukkige jeugd en een opvoeding waarbij de Joodse 

traditie gekend werd. Maar meer nog was de met bloemen ver-

sierde trui een symbool van een familieleven waarin gaten wa-

ren geslagen die de overlevenden voor de ondoenlijke opgave 

stelden om deze te dichten.

1961

Op 15 december 1961 trouwde Anneke met een niet-Joodse 

man. De receptie en het diner werden in hotel De Doelen ge-

houden. Toeval of niet, dit tophotel, centraal gelegen in de bin-

nenstad van Amsterdam en bekend om zijn beroemde gasten 

zoals keizerin Elisabeth van Oostenrijk (Sissi), had een Joodse 

eigenaar. Maup (Maurits) Caransa had er in zijn jeugd al van 

gedroomd. Wanneer hij niet kon slapen, zei zijn moeder: ‘Ga 

maar slapen in De Doelen.’ Het hotel stond voor Caransa voor 

onbereikbare luxe. Lux was het hotel met restaurant zeker. Het 

menu dat de gasten van het jonge paar kregen voorgeschoteld, 

was opgesteld in het Frans, de tafel was gedekt met prachtig 

servieswerk en gaven het diner een vorstelijke allure.

 Met haar 23 jaar was Anneke een stralende bruid, gekleed in 

een zalmkleurige trouwjurk en hippe open schoenen aan haar 

voeten. En ze waren er, behoudens Anna, allemaal, de moeders 

die zich kort na de oorlog om Annekes lot hadden bekommerd. 
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Els had, in navolging van haar eigen moeder en schoonmoeder, 

voor de linnenuitzet gezorgd, en tevens een paar mooie dekens 

gekocht, waarvan Anneke haar hele leven plezier zou hebben. 

Hanna zal naar alle waarschijnlijkheid eveneens iets praktisch 

hebben gegeven, iets wat van pas kwam bij het runnen van een 

eigen huishouden. Alice had verzilverde lepeltjes meegebracht 

die pasten bij het bestek dat ooit aan Ina en Nout had toebe-

hoord. En Greta, die zich dan wel niet als moeder had opge-

worpen maar zich destijds wel achter de opvattingen van haar 

jongere zus had geschaard, gaf het jonge stel een stofzuiger, ui-

teraard van het merk Philips.

 Annekes schoonfamilie was er natuurlijk ook. Haar kersver-

se Friese schoonmoeder deed in dominantie niets voor Els on-

der, maar in tegenstelling tot Els, voor wie nooit iets goed ge-

noeg was, droeg zij Anneke op handen. Zij bleek in staat te zijn 

Annekes gebrekkige zelfvertrouwen in de jaren die volgden be-

hoorlijk op te vijzelen.

 En dan was er nog tante Lien. Zij was zonder haar moe-

der Anna gekomen, want die was te oud om de trouwerij van 

haar kleinkind bij te wonen. Voorafgaand aan de officiële hu-

welijksplechtigheid op het stadhuis was Anneke nog bij haar 

grootmoeder langsgegaan. Anna had haar handen op het hoofd 

van haar aanstaande man gelegd en hem haar zegen gegeven. 

Ten slotte had ze zich dan toch verzoend met het feit dat haar 

kleindochter het Jodendom zoals zij dat ooit had beleefd en 

waar ze misschien haar hele leven met heimwee aan terugdacht, 

vaarwel zei.



Els ergens onderweg in juli 1945 (foto boven) en met het team van het 

Vrijwillig Vrouwen Hulpkorps (zittend helemaal rechts).



Het Vrijwillig Vrouwen Hulpkorps aan het werk in Zeeland.



Sacha samen met zijn zuster Zina achter in een jeep tijdens een van de 

bevrijdingsfeesten in Amsterdam in 1945. Hun moeder zit voorin.

Greta met Leo, Stella en Maja vlak na de bevrijding.



Anneke met haar pleegzusje en haar twee pleegbroertjes tegen het einde 

van de oorlog. V.l.n.r. Mineke, Anneke, Herman en Wim.

Herman, Wim, Mineke en Anneke met een hondje dat aan was komen 

lopen.



Bij de familie Woolschot op de boerderij in de Slangenburg zijn Els en 

Dick van harte welkom.



Grootmoeder Anna en tante Lien bij de familie Woolschot in de zomer 

van 1948.

Anneke heeft zich in 1951 ontwikkeld tot een echte boerin.



Gerrit en Rebecca van Dien voor hun huis aan 

de Koninginneweg na de bevrijding in 1945.

Grootmoeder Anna van Dam en 

haar dochter Lien vlak na de oorlog.



Louis Polak na de oorlog (privéarchief Rita Cohen).

Louis Polak met zijn echtgenote Alice voor de oorlog 

(privéarchief Rita Cohen).



Els en Dick in Engeland in april 1945.

Els met Anneke en Mineke aan het einde van de eerste 

logeerpartij in Amsterdam in de kerstvakantie van het 

schooljaar 1946/1947.



Eerste zomervakantie van Anneke met Els en Dick  

en de familie Horowitz in 1947 in Wijk aan Zee.

Familie Woolschot in Zandvoort met Els en Dick in 1950.

Vakantie van Anneke en Mineke in Bergen aan Zee in 1948.



Anneke in het voorjaar van 1951 uitkijkend over het Mariotteplein.





IV  
 

Verantwoording
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Nawoord

Els en Dick hielden van het sinterklaasfeest, dat dan ook elk jaar 

uitbundig werd gevierd. In Engeland zetten ze deze traditie 

voort. In een van die jaren schreef Dick het volgende gedicht, 

dat hij situeerde in bezet Nederland:

Gisteren ben ik aangekomen,

met mijn schimmel en met Piet

en de maan schijnt door de bomen

hier in het bezet gebied

Maar geen marsepein en koeken

enkel nog maar wild geraas

Speelgoed, waar moet ik het zoeken

Slechts de gard is hier de baas,

Boterletters, pepernoten,

chocola, suikergoed

alles is hier opgevroten

door het vuile moffenbroed

Zelfs mijn eigen dure mijter

heb ik al voor snoep geruild

zonder mijter, trek ik weiter

en mijn tabbaard is behuild

O, ik voel me opgelaten

Piet alleen is welgemoed

Ik ben zwart zegt hij gelaten
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en wat zwart is, is hier goed

Schimmel krijgt niet eens zijn wortels

want de wortels zijn hier schaarsch

Gister bij een schoorsteen vrat hij

al de veters uit een laars

Brieven heb ik veel gekregen

dreigementen bij de vleet

’k zal er U eens van vertellen

opdat iedereen het weet

Of ik Sint wil komen vieren

In het Jeugdstormkringclubhuis

dat ’k mijn mijter moet versieren

met een groot zwart hakenkruis

Ben ik lid van de kultuurkring?

Dat ik sonst tegen de muur ging

En hoe is het met mijn knecht?

Is zijn grootmoeder wel echt?

Al is Pieter legendarisch

daarom is hij nog niet arisch

Op dat alles antwoord ik

met een stil hartgrondig: stik

En dan komen al die brieven

van diegenen die maar zoo

zeggen wat ze willen hebben

voor een Sinterklaas kadoo

Dertig burgemeesters vragen

om te worden meegedragen

in de zak van zwarte Piet

Stiekem, zodat niemand ’t ziet

Hitler vraagt me om een Pinsel
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und ein unbewohntes Insel

Mussert vraagt om twee paar wanten

voor zijn vrouw en voor zijn tante

Goering vraagt zes rollen laken

om een vestje van te maken

Goebbels vraagt met veel misbaar

om een tandenborstel maar

’t liefst heeft hij ein Tannenbaum

denn sein alter reichte kaum

bis aan seinem dritten Zähne

Zou die vent het werkelijk meenen?

Verder moet ik pepernoten

van die harde, weet u wel

strooien uit de lucht op Londen

als vergeldingsmaatregel

En als ik daarvoor niet zorg

ga ik direct naar Westerborg

Zelfs als ik maar even zucht

moet ik onverwijld naar Vught

Nu is ’t uit met gedonder

Kom mee Schimmel, kom maar Piet

wij gaan pfffffft... onder

Dit gedicht, dat eerder werd gepubliceerd in de bundel Zou de 
goede Sint wel komen. Sinterklaasgedichten uit de Tweede Wereldoorlog, 

stond aan de wieg van Zussen. Het maakte deel uit van de om-

vangrijke nalatenschap van Els van Dien-Hendrix, die als bi-

bliothecaresse alles bewaarde wat ze van belang vond. Verre-

weg het meeste materiaal voor dit boek is dan ook afkomstig 

uit haar archief. Het bevat een schat aan informatie, veelal in 

de vorm van brieven over haar leven en dat van Dick, voor, in 
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en na de oorlog. Doorgaans kenmerken brieven zich door een 

opsomming van ditjes en datjes over dagelijkse bezigheden en 

familieperikelen, maar de brieven van Els en Dick zijn inhou-

delijk van aard, waardoor ze een belangwekkend tijdsbeeld 

vormen.

 Ik heb aanvullend archiefonderzoek gedaan om een aantal 

zaken te kunnen reconstrueren, waaronder het verraad van Ina 

en Nout, de liquidatie van Van Ginkel en De Ruiter, de berech-

ting van de Amsterdamse rechercheur Blonk en de Brabantse 

politieman Kerkhove. Het heeft me steeds verbaasd hoeveel in-

formatie er nog in de archieven bewaard is gebleven. Zo is ook 

de geschiedenis van Dicks ouderlijk huis aan de Koninginne-

weg, dat na het gedwongen vertrek van zijn bewoners doelwit 

werd van roof, goed te reconstrueren. 

 Tegen de trend in, die dicteert dat historici zich in toene-

mende mate zouden moeten richten op big data en digitale on-

derzoeksmethoden, zou ik willen pleiten voor blijvende aan-

dacht voor de schatten van het verleden die liggen opgeslagen 

op papieren dragers, zorgvuldig opgeborgen in zuurvrije map-

pen in klimaatgecontroleerde kluizen. Deze papieren archie-

ven, waarvan vele vanwege de kosten nooit zullen worden gedi-

gitaliseerd, dreigen uit het blikveld te verdwijnen door toedoen 

van beleidsmakers die aansturen op snel en efficiënt onderzoek 

in een gedroomd digitaal utopia, waar met een druk op de knop 

de antwoorden op onderzoeksvragen kunnen worden geoogst.

 Naast het onderzoek in de archieven, berust Zussen op het 

werk van collega’s die zich bezighouden of hebben bezigge-

houden met de geschiedschrijving van de Tweede Wereldoor-

log en de nasleep ervan. Het werk van Jacques Presser en Abel 

Herzberg blijft mijns inziens onovertroffen omdat zij beiden 

in staat waren op onvergelijkbare wijze de beklemming van de 
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Jodenvervolging te beschrijven. Met name Presser kan worden 

gezien als een van de pioniers van de literaire non-fictie door 

zijn verhalende stijl en zijn vermogen de lezer deelgenoot te 

maken van de betekenis van roof en ontrechting voor de Joodse 

bevolkingsgroep tijdens de bezettingsjaren. Ik ben schatplich-

tig aan al het werk waarop ik in dit verhaal kon voortbouwen. 

Uiteraard ben ik zelf verantwoordelijk voor de inhoud van dit 

boek.
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Dankwoord

In 2014 vatte ik het plan op dit boek te gaan schrijven. Het ver-

haal over de zussen groeide in mijn hoofd en parallel hieraan 

het besef dat het wat stijl betreft een ander boek moest worden 

dan de boeken die ik tot dan toe had geschreven. Zo kwam ik 

terecht bij Judith Koelemeijer, die sinds jaren schrijfcursussen 

literaire non-fictie aanbiedt. Ik had inmiddels een eerste versie 

van Zussen af toen ik bij haar op les kwam. Ik ben haar dankbaar 

voor de precisie en helderheid waarmee ze mijn eindopdracht 

beoordeelde. Ze zag hierin een strijd tussen de historicus en de 

verteller, waarbij de historicus, die gespitst is op elk detail, de 

verteller in de weg zat. Ik was bezig aan een hybride boek, be-

greep ik van haar. Ik begon opnieuw. In dezelfde tijd dat Ju-

dith mij de grondslagen van de literaire non-fictie onderwees, 

leerde Johan Grooters, van wie ik sinds drie jaar pianoles heb, 

mij de beginselen over meerstemmigheid in de fuga’s van Bach, 

over contrapunt en zich herhalende thema’s. Zijn theorielessen 

waren een inspiratiebron voor het meerstemmige verhaal dat 

ik wilde schrijven. Zowel Judith als Johan heeft een belangrijke 

bijdrage geleverd aan dit boek.

 Vanaf het moment dat ik met Josje Kraamer ging koffiedrin-

ken op een warme zomerdag in Amsterdam en zij mijn boek 

omarmde, heeft zij onvermoeibaar de verschillende versies – er 

volgden na de tweede nog een derde en vierde – gelezen en van 

commentaar voorzien. Josje is mijn eerste heuse redacteur en ik 

had me geen betere kunnen wensen. Zij gaf me het vertrouwen 
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om dit voor mij avontuurlijke project, waarvoor ik heel wat ve-

ren moest afschudden, voort te zetten, en zij heeft zich als geen 

ander ingeleefd in de hoofdpersonen van dit verhaal. 

 Ik heb genoten van mijn tijdelijke status als schrijver in resi-

dence in Villa Vestri. Te schrijven op een terras met uitzicht op 

het pittoreske Italiaanse stadje Lucca, omringd door olijf- en 

appelbomen, Melanie en Tony, het was een ongekend prettige 

ervaring.

 Van mijn (ex-)collega’s van het niod wil ik Ewoud Kieft be-

danken, die me met zijn opbouwende maar niet minder scher-

pe kritiek liet inzien dat de structuur van het verhaal nog één 

keer ‘om’ moest. Jaap Cohen en Evelien Gans behoedden me 

voor twee lelijke historische fouten. Dank gaat ook uit naar de 

niod-directie, die dit project steunde, in het bijzonder naar 

Ismee Tames, die als directeur onderzoek mijn schreden in een 

nieuw genre met grote belangstelling volgde.

 Het schrijven van een dankwoord is een riskante onderne-

ming, omdat je er als auteur niet aan ontkomt een kijkje in de 

keuken te geven, en er iets van de worsteling die het schrijven 

van een boek nu eenmaal met zich meebrengt aan het licht 

komt. Je in een dergelijk proces gesteund te weten door een ge-

liefde die enthousiast is over het pad dat je bent ingeslagen en 

zonder morren accepteert dat je je maandenlang opsluit tussen 

de vier muren van je studeerkamer, waarbij de dag werd afge-

sloten met een door hem gekookte maaltijd, is bijzonder. Rik, 

zoals altijd, dank!

 Dit boek was er niet gekomen zonder Anneke en Tjeerd. In 

mijn herinnering zal ik de openheid waarmee ze het hele pro-

ject tegemoet traden, de volledige vrijheid die ze me hebben 

gegeven, de gezamenlijke reizen naar plekken van toen en de 

vele goede gesprekken blijven koesteren. Tjeerd wil ik hier nog 
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in het bijzonder bedanken, omdat hij bereid was om de hon-

derden foto’s ten behoeve van het boek te scannen. Dat Anneke 

het mij toevertrouwde dit verhaal te schrijven, waarbij het ver-

leden in al zijn, vaak pijnlijke, gedaantes dichtbij kwam, heeft 

voor mij veel betekend.

 Ten slotte gaat mijn dank uit naar de personen die op eni-

gerlei wijze een bijdrage hebben geleverd aan Zussen. Het be-

treft: Rob Agasi, Dick van A., Elisabeth van den Akker-Arisse, 

Theo Bakker, AnneDit van den Bergh-Troelstra, Bart Bokhorst, 

Edith ten Brink-Landwirth, Go Cohen en Enny Cohen-van 

Dam, Hans Cohen, Rita Cohen, Stella van Dam-Horowitz, Ag-

nes Dessing, Bert Jan Flim, Maarten Frankenhuis, Harco Gijs-

bers, Victoria M.C. van Groenendael, Arend Jan Heerma van 

Voss, Eric Heijselaar, Peter Jan Hein, Nico van Horn, Leo Horo-

witz, Maja Horowitz, Jacoba de Jonge-de Meijere, Mineke Kön-

nen-Woolschot, Peter Kroesen, Sonja de Lange, T.G. van der 

Linden, Erwin van Loo, Myriam Mater-van Hulst, Bauco Moer-

kercken van der Meulen, Jean Niewenhuijse, Raymund Schütz, 

Roland van Straaten, Jurjen Vis, Jan de Wijer, Hanna Willems, 

Paul Willems, Herman Woolschot, Wim Woolschot, Hannah 

Yakin.
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niod , Instituut voor Oorlogs‑, Holocaust‑ en Genocidestudies, Amsterdam
Over Philips en de aparte Joodse afdelingen in Eindhoven en 

Hilversum, zie collectie 077, Generalkommissariat für das Si-

cherheitswezen (Höhere ss- und Polizeiführer Nord-West), 

inv.nr. 1443; brief aan P.F.S. Otten in New York, 17 maart 1943, 

collectie 250g, Vught, Konzentrationslager Herzogenbusch, 

inv.nr, 1214.

Over de omstandigheden in Vught, zie collectie 2509, inv.nr. 

658.

Over het Utrechts Kindercomité, interviews met Hetty Voûte 

en Gisela Söhnlein en het verraad van Maria van Ginkel en Dirk 

de Ruiter, zie collectie 471, Onderzoek-Hulp aan joodse kinde-

ren.
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Over Louis Ph. Polak, zie dagboek Louis Ph. Polak, Documen-

tatie i.

Over de nacht die voorafging aan de transporten op dinsdag uit 

Westerbork, zie 248-1720B, Dossier Tijn-Cohn, Gertrud van, 

inv.nr. 1.

Over Vrijwillig Vrouwen Hulpkorps (vvhk ) en het verslag van 

de gebombardeerde stad, zie 049-0477A, Dossier-Nederlan-

ders in Engeland, inv.nr. 34.

Voor de citaten over Amsterdam zonder de Joodse bevolking, 

zie dagboek C.A.L. Sander.

Over de Koninginneweg en de zaak-Van der Maas, zie 249-

0215C Dossier-Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg.

Noord‑Hollands Archief, Haarlem
Over het kort geding dat Gerrit van Dien in 1945 aanspande, zie 

489, Arrondissementsbank Amsterdam 1940-1949, inv.nr. 967.

Voor het dossier van Anneke, zie Collectie opk .

Privéarchief Els van Dien‑Hendrix
Brieven, herinneringen, notities, documenten, ongeïnventari-

seerd.
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Stadsarchief Amsterdam
Over Jan van Hulst, zie collectie 30697, inv.nr. 228, en collectie 

30355, gemeente Amstelveen, inv.nr. 2579.

Over Dirk de Ruiter, zie collectie 5256, Archief van de Gemeen-

telijke Sociale Dienst en rechtsvoorgangers, inventarisnum-

mer 1888, dossier 23920.

Politierapporten online (te doorzoeken op naam).

Yad Vashem, Jeruzalem
Over de brief aan Andy (13 maart 1943), zie aanvraag ten behoe-

ve van Hermanna van Corbach-de Vries.
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Bronnen online

Het gedicht over het Amsterdam in 1945 is geschreven door  

E. Dasberg in zijn dagboek ‘Jan. 1945 van Bergen-Belsen via 

Wurzach naar Amsterdam 30 juni 1945’.

Over het ‘weggeven’ van kinderen en de ‘Amsterdamse lotge-

note’ (Leny Jakobs-Melkman), zie Nieuw Israëlietisch Weekblad,  

6 april 2012.

Voor de citaten uit diverse kranten, zie Delpher, website van de 

Koninklijke Bibliotheek.

Het citaat na het inleveren van huissleutels is afkomstig uit 

dagboek van Sam Goudsmit, te raadplegen op de website ‘Ge-

heugen van Nederland’.
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