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Eert uw ouders opdat je dagen verlengd worden op de aardbodem die
de Eeuwige, je G´d, je geeft
Exodus 20 1:17
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Voorwoord
De puzzelstukjes liggen nu op hun plaats. De ontbrekende stukjes zijn niet
langer opgevuld door mijn eigen gedachten maar door feiten. Dit boek wilde
ik schrijven als een herinnering aan mijn moeder en haar geschiedenis. Dit
verlangen werd versterkt doordat ernstig geheugenverlies nu eenmaal
voorkomt in onze familie.
Wat er gebeurd is mag niet vergeten worden. Het is deel van een zwarte
bladzijde in de Nederlandse geschiedenis. Het is deel van een groter
afschuwelijk geheel.
Maar ook deel van mijn opvoeding, deel van hoe ik mij ontwikkeld heb.
Middels dit boek wilde ik ook antwoorden vinden. Hoe heeft het kunnen
gebeuren dat mijn grootmoeder en haar twee kinderen de verschrikkingen
heeft overleeft, terwijl haar familie bijna in z’n geheel is afgevoerd en
vermoord ?

Ik realiseer mij dat ons familieverhaal, er één is uit miljoenen. Is het uniek
genoeg om te lezen? Moeten we een abstract getal als 6 miljoen
vermoordde joden beschouwen alsof het 1 slachtoffer was?
Ik geloof, nee ik vind, dat elk verhaal verteld moet worden.
Tot op de dag van vandaag is de geschiedenis van de Holocaust nog een
levende geschiedenis.
Daarnaast ben ik er van overtuigd dat veel nabestaanden, soms zonder
daarvan bewust te zijn, gedragingen, angsten en frustraties hebben geërfd
van hun ouders. Ik weet zeker dat de ervaringen van mijn ouders als
oorlogskind een enorme impact hebben gehad op onze opvoeding en de
vorming van onze persoonlijkheid.
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1. Drie vrouwen.
19 maart 1937
De lentezon drong zich op door de gordijnen. In de achterkamer lag Irène in
bed. Ze was 23 jaar en stond op het punt te bevallen.
Ze zweette en voelde zich alleen. Haar echtgenoot Hans was uiteraard niet
thuis.
Hij was nooit thuis, altijd werken. Er waren altijd zaken te doen.
Goed ze hield van hem, hij was een goede echtgenoot. Maar de romantiek
waar ze zo op gehoopt had was er niet.
Ook nooit geweest trouwens.
Ze wilde dit kindje graag, vanaf het moment dat dit nieuwe leven in haar buik
groeide.
Ze had haar moeder opgewonden verteld dat ze zwanger was en haar
moeder reageerde laconiek op haar zwangerschap. Ze was wel blij voor haar
maar het leek alsof ze het gelaten over zich heen liet komen. Irène dacht bij
zichzelf dat haar moeder niet echt blij was met dit huwelijk.
Hans kwam uit een ‘goede’ familie. Zijn vader, Hans sr. van Doorneveld had
een handelsmaatschappij voor oliën en vetten. Dat had hem geen
windeieren gelegd en had in de jaren 20 de grondslag gelegd voor een solide
en winstgevend bedrijf.
Zijn ouders woonden in een statig herenhuis aan de Stadionweg in
Amsterdam. Zijn moeder Alida hoefde thuis niets te doen, ze hadden een
inwonende meid en een kokkin. Toch was Alida geen gelukkige vrouw. Irène
wist niet waarom, in haar ogen had Alida alle redenen om gelukkig te zijn.
Hans was al op z'n 20ste begonnen in het bedrijf van zijn vader en had reeds
de leiding over 20 man personeel.
De verdiensten waren goed. Irène en Hans konden een eigen woning
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betrekken. Hoewel vader van Doorneveld genoeg geld had om hun huis te
betalen, kozen Irène en Hans ervoor om zelf hun boontjes te doppen.
Ze woonden in een eenvoudig bovenwoning in de Staalstraat, het centrum
van Amsterdam
De lentezon nam in sterkte in af, het werd frisser.
Irène schrok plotseling wakker van een wee.
De vroedvrouw hoorde haar kreunen en stond snel aan de rand van haar bed.
‘Mevrouw van Doorneveld, het is, denk ik begonnen’ zei ze met een piepende
stem.
‘ U hebt vast gelijk mevrouw Wolf. Is mijn man er al?’ Irène keek Magda Wolf
vragend aan.
‘Nee mevrouw, maar uw moeder en uw pleegzusje zijn er wel.’
‘Vraag of mijn moeder mijn man wil bellen, wilt U?’ Vroeg Irène bijna
smekend.
De vroedvrouw verdween even van het toneel om daarna zelfverzekerder
terug te keren.
Irène voelde een plotselinge golf van krampen in haar onderbuik. Een
gillende pijn sneed door haar heen. De pijn was zo heftig dat ze bijna haar
bewustzijn verloor.
De pijn verdween echter net zo snel als die gekomen was. De vroedvrouw
herkende de situatie en zei tegen Irène dat ze zich geen zorgen hoefde te
maken.
De hand van Magda Wolf verdween tussen Irène 's benen en mat de
ontsluiting.
‘Ik denk nog een paar kleine uurtjes mevrouw van Doorneveld zei ze
optimistisch. Irène haalde diep adem en wilde dat het voorbij was.
Ze draaide haar hoofd naar het beetje zonlicht.
Irène dacht aan die eerste keer dat ze Hans zag. Het was in theater Tuschinski
in de Regulierstraat
Ze was die eerste keer absoluut niet onder de indruk van zijn verschijning.
Haar andere pleegzus Jetty trad voor het eerst op in theater Tuschinski. Jetty
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speelde voortreffelijk viool. En samen met een ensemble maakte ze luchtige
muziek. Behalve viool spelen kon Jetty ook nog eens zingen. Ooit zou blijken
hoe haar talent werd misbruikt. Jetty speelde net voor en na de matinee.
Hans had met zijn moeder de matinee bezocht.
Jetty was net klaar met haar optreden toen Irène haar achter de coulissen
feliciteerde met haar eerste optreden.
‘Ik ben zo trots op je’ glom Irène.
‘Ja was ik goed, heb ik geen fouten gemaakt?’ Vroeg Jetty. Ze wist zelf het
antwoord wel maar toch vond ze het heerlijk om te horen.
‘Je was geweldig, echt waar.’
De vrouwen liepen richting de kleedkamer. Alida van Doorneveld liep
hetzelfde moment woedend een van de kleedkamers uit en gooide de deur
achter haar dicht.
‘haar minnaar heeft het zeker uitgemaakt’ giechelde Jetty zachtjes tegen
Irène
‘Wie is die vrouw dan? ‘ Vroeg Irène. ‘Ze ziet er poenig uit’
‘Alida van Doorneveld, ze heeft pianoles van oom Bram.’
‘ Oom Bram’ , ‘Mijn oom Bram?’ vroeg Irène
‘Hoeveel oom Brams heb je dan?’ Vroeg Jetty zachtjes lachend. ‘Echt waar
onze oom Bram!’
Irène keek omlaag naar de punten van haar schoenen en zei met een
twijfel:’Oom Bram is toch getrouwd met tante Friedel?’
‘Ja dat weet ik Irène maar, dingen zijn vaak anders dan ze lijken,’ Jetty
vervolgde: ‘je zult nog verbaasd zijn wat er in het artiesten-wereldje allemaal
gebeurd. Ik kan er uren over praten.’
Irène leek teleurgesteld in haar oom maar was ook benieuwd naar deze
vreemde vrouw die boos uit de kleedkamer van haar oom kwam zetten.
‘Wie is die Alida van Doorneveld? ‘ Vroeg ze Jetty.
‘Ze is getrouwd met Johannes van Doorneveld. De baas en eigenaar van Van
Doorneveld Vetten en Oliën, een rijke familie.’
‘Ze doen veel liefdadigheid en voor zover ik weet zijn ze erg sympathiek.’
‘Hoe weet je dit allemaal?’ vroeg Irène.
‘Omdat ze regelmatig de concerten bezoekt en je hoort wel eens wat achter
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de coulissen ‘ sprak Jetty met een wijs gezicht.
“Alida is joods, hij niet”
“maakt me niets uit” antwoordde Irène.
‘Zag je naar wie Alida liep? ‘ vroeg Jetty. ‘Ja die jongeman van een jaar of 24.’
zei Irène
‘Hij is haar zoon, en het lijkt wel of ze hem beschermt met haar leven, je ziet
ze altijd samen.’
‘Wel knap maar hij lijkt me saai, zo ze te zien’ zei Irène. ‘Hoe kun je dat
weten?’ antwoordde Jetty. ‘Je kent hem helemaal niet.’
‘Jij wel dan?’ vroeg Irène. ‘Nou ja ik ken z’n naam, hij heet Hans en werkt in
het bedrijf van Pa.’ zei Jetty.
‘Meer weet ik ook niet hoor, heb je interesse of zo?’ Vroeg ze nieuwsgierig.
Irène schrok op en zei snel ‘nee, nee, natuurlijk niet.’

Opnieuw een misselijkmakende golf van pijn sneed door haar onderbuik en
ze gilde even luid.
Nu kwamen haar moeder Rosetta en pleegzusje Lea samen met de
vroedvrouw Magda de Wolf naar binnengestormd.
‘Och arme schat van me,’ zei haar moeder liefdevol en keek haar aan met
een meewarige blik in haar ogen.
‘Moeder’ fluisterde Irène ‘ik wist niet dat het zo erg was.’
‘Kom op scheintje, ik weet dat het zwaar is Irène ’s moeder Rosetta sprak
haar dochter moed in.
‘Lea heeft het ook doorstaan en jij kunt dit ook.’
Irène keek haar moeder aan als een boer met kiespijn. ‘Reinie, het is nu
zwaar, morgen ben je alles vergeten, echt waar.’ Lea sprak haar zus
bemoedigend toe.
Magda de Wolf vroeg de beide vrouwen om haar te helpen met het
voorbereiden van de komende bevalling.
Schone gekookte doeken werden klaargelegd. Water stond klaar en
verbandmiddelen lagen op hun plek.
Magda probeerde Irène op haar gemak te stellen en vertelde haar dat de
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weeën nu vaker en intensiever zouden komen.
‘Oh mijn God’ riep Irène vertwijfeld, ‘hoe lang nog?’
‘Waar is Hans?’

Na ongeveer zes en half uur van verschrikkelijke weeën en pijn kwam er een
klein wondertje op de wereld.
Het was een klein meisje, natuurlijk het mooiste meisje op de wereld.
Irène noemde haar Sophia Lea.
Op die dag, 19 maart 1937 werd mijn moeder, Sophia Lea geboren.
En met de geboorte van mijn moeder, werd tevens het eerste geheim
geboren. Hans van Doorneveld was niet mijn moeders vader. Dus ook niet
onze grootvader.

December 1934
De dag na het concert van haar nichtje Jetty ging Irène naar de Albert
Cuypmarkt waar haar moeder samen met haar tante een klein stalletje
hadden in stoffen en fournituren.
Het was een regenachtige en gure dag, het had alle schijn een zeer strenge
winter te worden.
Irène omhelsde haar oom en tante bij het weerzien en wenste hun sjabbes.
Op sjabbes moest gewoon gewerkt worden. Oom Meier en tante Sophia
waren haar lievelings- familieleden.

Irène’ s moeder heette Rosetta Vreeland en kwam uit een grote joodse
familie.
Irène kende de meeste neven en nichtjes en ooms en tantes wel.
Het waren geen rijke tijden geweest. Oom Meier en tante Sophia waren
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weliswaar artistiek en hadden succes. Echter niet altijd voldoende inkomen.
Met hun stoffen- en fournituren handel op de Albert Cuypmarkt konden ze
beter rond komen. Het was wederom een tijd van armoede en werkloosheid
in Nederland.
Toch was er altijd te eten en te drinken maar de kost was altijd erg
eenvoudig, meestal gekookte aardappelen en soms wat groente en met een
beetje mazzel op vrijdag kippensoep waar de kip overheen was gevlogen.
Van oud brood werd op vrijdagmiddag koekjes gebakken, met soms rozijnen
en suiker erdoor. Of een kugel met peren. Vis was er altijd en genoeg. In deze
tijden was vis volksvoedsel. In de oude buurt werd overal op straat vis
verkocht, gebakken of gestoofd. Meestal werd het gegeten met pekelzuur
van zilveruitjes, augurken en komkommers.
Als kind aten wij vaak dit soort eten, niet vanwege armoede, maar eerder
nostalgie.

Irène’s vader was schipper op de binnenvaart in Europa en was Belgisch.
Haar ouders hadden elkaar in 1912 leren en hadden een romance gehad van
slechts enkele jaren. Ze waren zelfs officieel getrouwd maar zagen elkaar niet
meer na 4 jaar.
Uit dit schippers-huwelijk werd Irène geboren.
Irène is officieel in Luik geboren.
De geboorte was heel bijzonder want het vond plaats op de boot waar haar
vader schipper van was.
Haar vader, Joseph Basilide, was een Belg.. Zijn voorouders emigreerden ooit
vanuit Griekenland naar België..
Joseph Basilide was een bonkige man, weinig binding met z’n oorspronkelijke
afkomst. Hij was een kleine man. In z’n jonge jaren had hij gitzwart stijl haar
en ogen die op houtskool leken.
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Zijn wenkbrauwen leken aan een stuk vast te zitten.
Irène kende haar vader niet.
Haar moeder had haar vader verlaten toen Irène 3 jaar oud was.
Het enige wat Irène als herinnering had aan haar vader was een oude foto
van hem, zittend in de kajuit van zijn schip en een oude scheepslamp.

Irène herinnerde haar jeugd als gelukkig. Ze werd door haar moeder Rosetta
en tante Sophia en oom Meier opgevoed. Dit is de reden dat haar oom en
tante tevens de pleegouders van Irène waren.
Rosetta was geen intelligente vrouw en kon de opvoeding van haar dochter
niet aan. Ze was onhandig en wispelturig. Gelukkig trad haar zus Sophia als
tweede moeder op en met haar liefde en warmte wist ze het meisje als een
van haar dochters op te voeden.
Irène sliep bij haar pleegzusje Lea in een groot ledikant in een achterkamer
en haar moeder sliep in het bed ernaast.
Ze woonden in de Peperstraat, ooit het oude getto van joods Amsterdam.
Delen van de buurt waren reeds afgebroken om plaats te maken voor
nieuwbouw. De oorspronkelijke en meestal joodse bewoners hadden zich
over Amsterdam verspreid.
Rosetta en tante Sophia waren in deze buurt geboren. Tijdens mijn eerste
speurtocht kwam ik daar achter.
In de 19de eeuw werd deze buurt gekenmerkt door een vreselijke achterstand
en schrijnende armoede. Werkloosheid en honger waren eerder regel dan
uitzondering. In een woning woonden soms families bestaande uit 20
mensen.
Rosetta en Sophia kwamen uit een groot gezin, hun vader en moeder hadden
maar liefst 12 kinderen op de wereld gezet. Vader en moeder Vreeland waren
straatmuzikanten.
Met 14 man woonden ze in 1890 in de Batavierstraat, hartje getto. De wijk is
nu bijna helemaal afgebroken. Er staat nog een oude opgeknapte synagoge

11

voor hippe joden die hier hun jodendom beleven. De buurt is overgeleverd
aan yuppen die in de prachtig verbouwde panden wonen.

Het was de woningnood geweest waarom ze naar deze buurt terugkeerden.
Gelukkig waren de tijden minder bar dan uit hun jeugd.
Toen Rosetta en haar dochter bij Sophia en Meier woonden was er een lichte
economische bloei.
De beide meisjes konden naar school en hoefden niet mee te werken op de
markt.
Hoewel er 3 jaar leeftijdsverschil tussen beiden meisjes was, speelden ze
veel samen en waren onafscheidelijk. Het was een artistiek milieu waarin ze
werden grootgebracht. Vader Meier Frank was pianist en had een eigen
orkestje, haar moeder Sophia was een actrice, die veel in Duitsland optrad.
De kinderen brachten daardoor een deel van hun jeugd in Duitsland door.
Het gezin was niet onbemiddeld, en de ouders hadden geld om te reizen en
de kinderen te laten studeren. Haar twee broers Louis (geb. 1900) en Jacob
(Jaap, geboren 1903) Frank studeerden aan het conservatorium en werden
beiden cellist.
Haar zuster Henriette Frank (1903-1988) studeerde eveneens aan het
conservatorium en werd violiste, zangeres en actrice. Ze zou later, na haar
huwelijk met Mozes Cantor als Jetty Cantor furore maken als
kleinkunstenares. Ze maakte succesvolle grammofoonplaten en trad o.a. op
met Louis Bouwmeester en Bob Scholte.
Lea was doof maar ging naar dezelfde lagere school als haar oudere pleegzus.
Ondanks haar doofheid kon ze erg goed meekomen en had ze een grote gave
voor rekenen.
De klassen waren groot, er zaten wel 40 kinderen in een klas. Irène zou nooit
de school zonder haar jongere zus verlaten.
Lea werd erg veel geplaagd met haar doofheid en het gebeurde regelmatig
dat Irène, zo klein als ze was, voor haar pleegzus moest opkomen.
Hoewel jongens en meisjes in gescheiden klassen zaten, werd Lea eens door
een groepje treiteraars aan haar haren getrokken.
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De jongens liepen achter Lea, ze kon hen immers niet horen en trokken aan
haar vlechten zodat ze naar achteren viel in een plas.
Irène stond te wachten op haar pleegzusje en zag het net te laat gebeuren.
Ze rende naar haar zus en beval haar op te staan en op haar te wachten.
Irène wist de jongens in te halen en ging voor de 3 jongens staan.
‘Wat een helden zijn jullie, kunnen jullie wel, tegen een doof meisje?’
schreeuwde ze woedend. De drie jongens kwamen uit de Kinkerstraat. Irène
had van oom Meier gehoord dat daar het gajes vandaan kwam.
Op de kade lagen stukken hout en balken van de schepen die daar
aangemeerd lagen. Irène pakte een kleine balk en met al haar felheid en
kracht mepte ze een van de treiteraars de gracht in.
Het joch gilde als een speenvarken en de andere jongens renden
schreeuwend weg. ‘Vieze rotjoden’ gilden ze woedend.
De jongen die door Irène in de gracht was gemept kon niet zwemmen, Irène
heeft hem zelfs uit het water geholpen.
‘En jij moet opsodemieteren’ schreeuwde ze boos.’Blijf voortaan met je vieze
poten van mijn zusje af.’
De jongen liep huilend weg, richting z’n vriendjes.
Lea stond bibberend en vol bewondering naar haar zus te kijken. Irène
gebaarde haar om mee naar huis te gaan.
Het was het enige en laatste voorval dat Lea door andere kinderen werd
gepest.

November 1934
‘Dag Irène’ zei oom Meier. ‘Was het gisteren leuk met Jetty?’
‘Het was prachtig oom Meier, ze speelde weer zo geweldig’ antwoordde
Irène. Ze huiverde even, deels door de kou en deels door de gedachte aan
wat er gisteren gebeurde in de schouwburg.
‘Waar is Lea?’vroeg Irène.
‘Aha’ riep tante Sophia ‘Je zus is op stap met een jongeman.’
‘Waarom weet ik dat niet? ’vroeg Irène.
Oom Meier was net bezig een stuk stof te knippen voor een klant en riep;
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’moet je maar aan je moeder vragen, die weet meer.’
‘Ze loopt net even aan de andere kant van de markt met een jongeman’ zei
Rosetta
‘Oh is dat alles’ zei Irène.
‘Ze zal zo wel terugkomen’
Irène zag hoe haar moeder een stuk stof inpakte voor een klant. ‘Hebben we
nog iets nodig?’ vroeg Irène.
‘Nee meid, kom maar even naar achteren, naar binnen, we hebben warme
koffie voor je.’
Vanwege de economische recessie waren oom Meier en tante Sophia
genoodzaakt een stalletje op de Albert Cuypmarkt te openen. Het bracht geld
in het laadje.
Aan de straatzijde hadden ze een stal en aan de achterkant een kleine ruimte
voor opslag en verkoop van de fournituren. Meestal zat tante Sophia daar,
ze verkocht de kleine spullen en hield de kas in de gaten.
Ze hadden een klein keukentje waar ze koffie konden zetten en tussen de
middag hun eten bereiden.
Irène liep door naar achteren en vroeg of de anderen ook koffie wilden.
Op het fornuis stond een glazen kan met koffie, er zat een flinke aanslag van
oude koffie op de kan maar Irène had het koud en wilde graag iets drinken.
Ze schonk een kop koffie voor zichzelf in en hoorde achter zich wat
geroezemoes.

Daar stond Lea. Naast Lea stond een jongeman van ongeveer 25 jaar.
Irène fronste haar wenkbrauwen. ‘Hallo’ zei ze een beetje argwanend.
‘Goedemiddag juffrouw’ zei hij. Hij sprak een beetje verwaand maar was
absoluut vriendelijk.
Met een vriendelijke glimlach stelde hij zich voor. ‘Philip Rimini is de naam.’
‘Uw zus en ik werken bij dezelfde bank en vandaag maakte ik een ommetje
en kwam haar op de markt tegen.’
‘Aangenaam’ zei Irène, ‘Irène Basilide is mijn naam.’
Hij keek even rond en leek zich niet zo op zijn gemak te voelen. Ondanks Lea’s
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doofheid kon ze goed praten en legde hem uit wat de betekenis van dit kleine
winkeltje was.
Lea leek te stralen in de nabijheid van hem.
Goed, Irène moest toegeven dat dit een uiterst charmante jongeman was.
Maar een gevoel van onbehagen bekroop haar.
Natuurlijk wist ze wel dat haar pleegzus volwassen was en een eigen leven
kon leiden. Diep in haar hart voelde ze het moment naderen dat ze Lea los
moest laten.
‘Ik had van Lea begrepen dat haar familie hier op de markt stond, ik kom hier
eigenlijk nooit.’ zei Philip. Hij was verlegen met Irène’s zwijgen.
“Ik begrijp de familieband niet helemaal, zijn jullie nou nichtjes of
pleegfamilie van elkaar ?”
Irène antwoordde met een glimlach dat beide gevallen juist was. De enige
echte reden waarom ze zelfs op Lea leek qua uiterlijk.
“Onze moeders zijn zussen uit een heel groot gezin”
“Ahh nu begrijp ik het” zei Philip.
Irène probeerde zijn blik te ontwijken, iets was te intens.
Irène knikte en bood Lea en Philip koffie aan.
‘Mijn vader wil graag dat ik bij hem in het bedrijf kom werken en het zou
misschien logisch zijn als ik dat ook zou doen. Maar ik wil liever eerst zelf
ervaring in het bankwezen opdoen en ben een beetje eigenwijs.’ glimlachte
Philip.
‘Het is mijn manier om aan het juk van mijn ouders te ontkomen,’ voegde hij
eraan toe.
Lea lachte even en zei: ‘Philip werkt bij de verzekeringsmaatschappij van de
bank en we lopen vaak tussen de middag een stukje door het Vondelpark.’
Lea werkte nu drie jaar bij deze bank en werkte als secretaresse op de incasso
afdeling. Ze had Irène nooit over het bestaan van Philip verteld. En dat stak
Irène een beetje.
Het was nu wel duidelijk, de twee waren verliefd op elkaar.
Irène stond op en zei dat ze naar huis ging. Ze wilde hier niet meer zijn.
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Lea keek haar vragend aan.
‘Ik spreek je vanavond wel’ zei Irène. Ze gaf Philip een hand en liet beiden
alleen achter.
Irène had haar jas aangetrokken en liep door het kleine pand naar voren en
zei haar familie gedag.
Ze liep over de drukke Albert Cuypmarkt. Ondanks de koude was het er druk.
Kooplui prezen hun waren aan, mensen verdrongen zich voor de stalletjes
om de beste waren uit te kiezen.
In de Ferdinand Bolstraat stapte ze op de tram richting het centrum. De tram
piepte en kraakte. Zelfs in de tram was het koud. Ze stapte uit bij de
Munttoren liep in de richting van het Waterlooplein.
Op straat waren krantenjongens hun kranten aan het verkopen. Ze
schreeuwden met het laatste nieuws in hun handen.
Irène had nooit veel belangstelling gehad voor het nieuws maar hoorde de
jongens iets schreeuwen over Adolf Hitler.
Natuurlijk had ze over Hitler gehoord. Ze wist heel goed wat er aan de hand
was in Duitsland.
Gelukkig zou het hier zo’n vaart niet lopen. Nederlanders waren veel te
nuchter voor zulke idiote toestanden.
‘Zie eens hoe ze achter die idioot aanlopen’ dacht ze. Ze wist van de
vernedering van Duitse joden. Ze wist over de armoede in Duitsland.
Hier in Nederland liepen ze geen gevaar. Trouwens de Nederlandse joden
waren toch heel anders dan de Duitse joden.
Ze zette haar kraag op tegen de gure wind en liep snel naar huis.
Ze kwam in een leeg en koud huis, immers haar oom en tante en haar moeder
waren aan het werk op de markt.
Ze dacht na en zette een ketel water op het fornuis en begon groente en
aardappelen schoon te maken voor het avondeten. Ze aten vandaag
stoofvlees, tante Sophia had dit gisteren al klaar gemaakt, Irène hoefde
alleen maar aardappelen en groente klaar te maken.
Toen het water kookte maakte ze een kop thee en nam een biscuit.
Genietend van haar thee schilde ze de aardappelen.
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Het knagende gevoel wat ze op de markt voelde begon gelukkig wat af te
nemen. Natuurlijk, ze was gewoon jaloers op Lea.
Lea was knap, intelligent. De mannen stonden in rijen om met haar uit te
gaan.
Irène mocht soms mee als chaperonne. Dan zag ze hoe de mannen met haar
zus flirten. Ze ging vaak met haar zus uit. Samen gingen ze naar Tuschinski of
naar dansgelegenheden.
Heerlijke avonden vol muziek en dans, cabaret. Het leek soms wel of ze naar
een familiereünie ging. Hun halve familie zat in het artiestenleven.
‘Kon ook niet anders’ dacht ze ‘met zulke grootouders die straatmuzikanten
waren geweest.’
Hoe leuk die avonden ook waren, Irène en Lea gingen altijd samen naar huis.
Maar het was altijd Lea die giechelde om alle mannelijke aandacht.
‘Misschien ben ik te nukkig,’ zuchtte ze.
Ze zette de pan met geschilde aardappelen op het fornuis en begon aan de
groenten. Het begon al te schemeren.
Irène liep de kleine woonkamer in zette de lampen aan. De woonkamer was
klein. Sinds ze bij haar oom en tante woonde was er weinig veranderd.
Er waren drie kamers, een woonkamer en twee slaapkamers. Ze leefden in
de woonkamer. Er stond een grote eettafel met 6 stoelen er omheen. In de
woonkamer hing een grote lamp boven de eettafel. Aan de muren hingen
een paar ingelijste prenten van oud Amsterdam.
Twee fauteuils stonden aan de raamkant met een klein tafeltje ertussen. Er
stonden wat staande lampen. Oom Meier zat ’s avonds in een van de stoelen
te lezen en luisterde naar de radio. Irène genoot van de avonden thuis.
Samen met haar tante en Lea speelde ze kaart, maakten ze
kruiswoordraadsels uit tijdschriften en kranten.
De avonden waren meestal kort, haar oom en tante en haar moeder stonden
doordeweeks om 5 uur op om naar de markt te gaan.
Irène haalde het tafelkleed van de eettafel en dekte voor vijf personen.
De anderen zouden spoedig komen en ze wachtten in de keuken.
Na de laatste prik in de aardappelen hoorde ze de voordeur opengaan en
voelde met een koude vlaag dat haar familieleden thuis waren.

17

‘Ben blij dat jullie dat er zijn, het is zo guur buiten’ zei ze.
‘Het was zo ontzettend druk, we konden bijna niet weg’ zei haar oom.’ We
hebben om half vijf alles naar binnen gebracht en konden pas om vijf uur
naar huis.’
Irène vulde de schalen met eten. De dampende schalen stonden op de tafel.
Haar moeder schoof aan samen met tante Sophia.
Lea en oom Meier schoven als laatste aan. Lea keek Irène niet aan.
‘Toe jongens, lekker eten’ zei tante Sophia.
Iedereen schepte op en Rosetta begon te praten over haar vertrek naar
België.
‘Morgen vertrek ik naar Antwerpen,’ zei ze terwijl ze aardappelen op haar
bord deed.
‘Sinds lange tijd ga ik naar jullie tante Reinie, je vaders zuster.’ Rosetta ging
wel vaker naar België om haar schoonfamilie te bezoeken.
Ze onderhield goede contacten met hun, ondanks het feit dat ze haar
echtgenoot niet meer wilde zien.
Het scheen dat iedereen de situatie accepteerde en nergens naar vroeg.
‘Vanavond ga ik vroeg slapen’ zei ze.
De dochters wisselden een veelbetekenende blik met elkaar. In hun blik lag
herkenning en een glimlach schuil.
‘Vanavond zend de AVRO uit op de radio en Jetty zingt een duet met Bob
Scholten’ zei tante Sophia.
Iedereen reageerde enthousiast en verheugd op de komende avond.
Ze zouden samen om de tafel zitten en hun intieme en gezellige
zaterdagavond vieren.
Morgen hoefde niemand te werken, ze zouden op tijd opstaan om moeder
naar het Centraal Station te brengen.
De zusters gingen na de maaltijd de keuken in om af te wassen terwijl oom
Meier en tante Sophia een dutje deden op hun fauteuils.
In de keuken liet Irène de gootsteen vollopen met warm water voor de afwas.
Ze staarde naar het sop.
Lea duwde haar zus op de schouder en zei ‘waarom doe je zo nukkig, vertel
dan wat er is.’
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Irène aarzelde even maar wilde toch haar zus vertellen wat haar dwars zat.
‘Natuurlijk gun ik je alle geluk met die jongen, ik zag heus wel dat jullie
verliefd op elkaar zijn maar heb je mij nooit iets verteld? We zouden elkaar
toch alles vertellen, we hebben toch geen geheimen voor elkaar?’
‘Irène wees nou niet boos, ik wilde je het wel vertellen maar ik durfde het
niet.’
‘Je bent toch niet bang voor me’ fluisterde Irène geïrriteerd. ‘Ik zal je heus
niet bijten hoor.’
‘Nee dat weet ik ook wel’ zei Lea.’Maar je bent altijd zo.. zo ‘ ze stokte en kon
haar zin niet afmaken.
Irène voelde zich nu al schuldig dat ze haar zus in een moeilijk parket bracht.
‘Bedoel je dat ik je teveel bescherm?’ vroeg Irène.
Lea schudde haar hoofd en pakte een doek om af te drogen.
De beide jonge vrouwen stonden zwijgend naast elkaar in de keuken.
De afstand tussen hen leek groot te zijn.
‘Ik wil dat jij ook gelukkig bent’ piepte Lea opeens.
Irène draaide met een ruk haar hoofd om en voelde tranen in haar ogen
prikken.
‘Ik ben gelukkig Lea’ zei ze kortaf. En staarde weer voor zich uit.
‘Altijd heb ik je in bescherming genomen en was je mijn kleine zus, ik realiseer
me nu, dat je al een lange tijd zelfstandig bent en mijn bescherming niet meer
nodig hebt.’
Irène haalde diep adem en vervolgde; ‘het doet me pijn en verdriet om te
zien dat mijn kleine zus ook zonder mij gelukkig kan zijn.’
‘Irène zeg niet zulke gekke dingen’ zei Lea. ‘Je zult altijd mijn zus blijven, we
zullen altijd samen blijven, niets kan tussen ons komen.’
Irène keek opzij en glimlachte naar haar zus.
‘Vertel me alles over Philip’ zei ze.
De volgende ochtend stonden Irène en Lea samen op om Rosetta naar het
Centraal Station te brengen.
Ze aten gezamenlijk een boterham aan de grote eettafel. Rosetta had een
kleine koffer gepakt en klaargezet in de gang.
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De drie vrouwen kleedden zich warm aan en vertrokken naar het station.
‘Moeder gaat u vader zien?’ vroeg Irène.
‘Je vader? welnee hoe kom je erbij’ antwoordde ze geprikkeld. Rosetta liep
ineens snel door.
‘Moeder, moeder, wat is er nou?’vroeg Irène
‘Die eischendischer*, die mamzer* hoef ik niet meer te zien’ gooide ze er
boos uit.
Lea en Irène keken elkaar verbaasd aan. Een dergelijke uitbarsting hadden ze
nog nooit bij haar gezien. Maar ook deze versie van het verhaal van Rosetta
hadden ze nog nooit gehoord.
Zwijgend liepen ze verder door de ochtendkou en kwamen na 10 minuten
lopen aan bij het station.
Hun moeder kocht een kaartje voor de enkele reis naar Antwerpen en twee
perronkaartjes.
De trein naar Antwerpen stond klaar op perron vijf. Het was inmiddels
behoorlijk druk geworden.
Kofferjongens schreeuwden, reizigers liepen in dikke winterjassen door
elkaar zoekend naar de juiste wagon. Er werd omgeroepen dat de
internationale trein naar Parijs via Antwerpen over vijf minuten zou
vertrekken.
De vrouwen hadden al snel de juiste wagon van Rosetta gevonden.
Rosetta reisde tweede klasse en de wagon was vol met passagiers van allerlei
pluimage. Er waren soldaten op weg naar Rotterdam, bejaarden die net als
Rosetta hun familie gingen bezoeken. Een enkele jonge moeder met een
klein kind op schoot.
Rosetta nam plaats in de wagon en Lea en Irène stonden op het perron naar
haar te kijken.
‘Tante Roos doet U de groeten aan tante Reinie’ riep Lea.
Ze had heel dramatisch een witte zakdoek gepakt om daarmee te zwaaien
als de trein zou vertrekken.
Er klonk een hoge fluittoon die aankondigde dat de trein zou vertrekken.
Langzaam zette de trein in beweging, een gesis van stoom en geknars van
metaal klonk over het perron.
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Irène en Lea sprongen lachend achteruit. De trein vermeerderde vaart en de
beide vrouwen zwaaiden Rosetta uit.
‘Nog nooit heeft ze er over gesproken’ zei Irène tegen Lea. Ze verlieten
samen het perron.
Ze liepen gearmd door de drukke stationshal. Eenmaal buiten het station
stelde Lea voor om samen koffie te drinken op het Rembrandtplein bij hotel
Schiller.

* eischendischer
* mamzer

is jiddisch voor vreemdganger
is jiddisch voor bastaard
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Voorjaar 1935
Irène had een vriend van Philip leren kennen op een van de vele
dansavonden. Hans van Doorneveld was in tegenstelling tot zijn vriend veel
minder spraakzaam.
Philip was een echte charmeur en wist de vrouwen om zijn vinger te winden.
Schoof op tijd een stoel naar achteren als er een dame in het gezelschap was.
Zijn mening leek door iedereen op prijs gesteld te worden. Hij aanbad Lea.
Hans daarentegen, was veel koeler en introvert. Hij vertelde Irène soms wat
korte verhalen over zijn werk op het bedrijf van vader.
Ze praatten soms over politiek. De huidige situatie in Duitsland hield beiden
bezig en regelmatig discussieerden ze heftig met elkaar.
Irène en Hans waren net als Lea en Philip verliefd op elkaar geworden.
Terwijl Philip en Lea hun schoenen tot versleten toe hadden gedanst, zaten
Irène en Hans met elkaar te praten. Irène luisterde graag naar Hans en
deelden hun passie voor klassieke muziek.
Hans vond het heerlijk om Irène mee te nemen naar een concert in het
Concertgebouw.
Hand in hand zaten ze samen uren in volle adoratie naar de muziek te
luisteren.
Op een avond besloten ze naar het Concertgebouw te gaan, die avond zou
Irène’s pleegzus Jetty solo viool spelen.
Jetty was een begaafd artieste, speelde viool, kon prachtig zingen en zou ooit
een begenadigd actrice worden.
Hans en Irène zaten in het pluche en de zaal verstomde toen men de eerste
klanken hoorde.
Irène zat opeens rechtop toen ze haar oom Meier opeens herkende.
Natuurlijk herinnerde ze zich het gesprek met haar nichtje Jetty een jaar
geleden nog.
Hans keek haar vragend aan. ‘Wat is er’ vroeg hij.
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‘Niets, ik zie opeens mijn oom, ik heb hem al een jaar niet meer gezien’
antwoordde ze.
Hans wist niets van de affaire tussen zijn moeder Alida en oom Meier.
Irène had gezworen er nooit iets over te vertellen. Ze kneep in z’n hand en
keek hem lachend aan.
Hans schudde z’n hoofd en probeerde te luisteren naar het concert.
Lea en Philip hadden hun huwelijk aangekondigd en wilden trouwen in april.
Vader Rimini had beloofd de bruiloft te betalen, echter op voorwaarde dat
ze de choppe namen bij rabbijn Lopez Cardozo.
Tante Sophia haalde opgelucht adem toen ze hoorde dat haar dove dochter
ging trouwen.
Ze had altijd gedacht dat ze voor haar dove dochter zou moeten zorgen. Het
omgekeerde was eerder waar.
Het huwelijk zou plaatsvinden in de Snoge te Amsterdam, twee weken voor
het joods Pasen.
De wederzijdse families maakten kennis met elkaar bij de Rimini’s thuis.
Lea wilde niet alleen haar vader en moeder voorstellen maar ook haar tante
en natuurlijk haar pleegzus.
Irène en Hans hadden ook trouwplannen maar nu op deze
kennismakingsavond ging de aandacht uit naar Lea en Philip.
Tante Sophia en Rosetta hadden hun mooiste kleding uit de kast gehaald en
zelfs oom Meier had een pak aangetrokken.
Zenuwachtig stond de familie op de stoep bij de Rimini’s.
Een dienstbode deed open liet de familie naar binnen.
‘Toe maar’ fluisterde Rosetta tegen haar zus Sophia. Ze was zichtbaar onder
de indruk van de rijkdom van de familie Rimini.
De ontvangst was hartelijk en de avond verliep aangenaam.
Vader Rimini kon net als zijn zoon heel geanimeerd praten over zijn bedrijf.
Oom Meier en tante Sophia luisterden beleefd.
Moeder Rimini stelde voor om na de maaltijd in de salon plaats te nemen en
een stukje piano te spelen.
‘Bijzonder dat onze zoon met uw dochter uitgaat, daarbij zijn mijn vrouw en
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ik erg verheugd met zulke mooie vrouwen in onze familie’ zei hij een beetje
ondeugend.
‘Ook wij zijn heel blij meneer Rimini’ zei Rosetta.
‘Kunnen we elkaar niet tutoyeren’ vroeg Leentje Rimini.’ We worden nu
familie van elkaar.’
Rosetta keek haar zwager vragend aan. Oom Meier greep snel in. ‘Natuurlijk,
Meier is mijn naam, mijn vrouw heet Sophia en mijn schoonzus heet Rosetta.’
Het was niet gebruikelijk elkaar zo snel te tutoyeren maar het tekende de
sfeer tussen beiden families.
De ouders van Philip waren op de hoogte van de ouderlijke situatie van Irène
en Lea.
Na het pianospel van Leentje Rimini kwam het gesprek al snel op de politieke
situatie van dat moment.
‘Onze regering zal altijd neutraal blijven en wij hoeven ons geen zorgen te
maken’ zei Philip Rimini senior.’Ik heb voldoende bronnen in Den Haag om
dat te bevestigen. En ze zullen niets doen om Duitsland te irriteren.’
‘We kunnen die ploert van een Hitler niet vertrouwen’ zei oom Meier.
Irène mengde zich in de discussie en zei fel ‘kijk dan wat ze doen met de
Duitse joden, is dat niet voldoende om wel te reageren?’
Het werd even stil in de kamer. Het was duidelijk dat Irène’s commentaar
niet erg op prijs werd gesteld.
De afgelopen maanden waren vele joden uit Duitsland naar Nederland
geëmigreerd.
Hun verhalen gonsden door Nederland en met name in Amsterdam. De
Nederlandse overheid had vele joden in Nederland asiel aangeboden maar
sommigen werden teruggestuurd naar Duitsland om de Duitsers ‘te vriend’
te houden.
Natuurlijk had Irène gelijk, iedereen besefte dat ook in deze kamer. De
dreiging echter, was te beangstigend om dieper over na te denken.
‘Kom laten we het over de bruiloft hebben’ zei Leentje.
Het gesprek nam een andere wending aan maar de sfeer in de kamer bleef
benauwend.
De details werden doorgenomen en na een klein uur namen de families
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afscheid van elkaar.
De bruiloft was een groot feest.
Het huwelijk werd volgens joods gebruik ‘s avonds in de Snoge door rabbijn
Lopez Cardozo voltrokken.
De mannen droegen zwarte pakken en hoge hoeden. De vrouwen zaten op
de bovenste galerij.
Lea had het een ander moeten leren over de gebruiken in de orthodoxe
synagoge. Thuis deden ze helemaal niets aan religie en ze had samen met
Irène bij mevrouw Lopez Cardozo de gebruiken bestudeerd.
De rabbijnsvrouw had hen altijd op hun gemak gesteld en was vriendelijk en
geduldig.
Samen hadden ze vijf avonden bij mevrouw Lopez Cardozo doorgebracht.
De dienst in de synagoge was indrukwekkend. Philip straalde toen hij zeven
maal om zijn bruid liep.
Irène zat samen met haar moeder en tante en andere vrouwelijke gasten op
de vrouwengalerij naar beneden te kijken.
‘Ik snap er niets van’ fluisterde ze tegen haar moeder. ‘Ik begrijp het
Hebreeuws en Portugees niet. Het klinkt raar in mijn oren.’
‘Mij moet je niets vragen’ antwoordde Rosetta. ‘ik kom nooit in een sjoel.’
Leentje Rimini vertelde tegen Irène dat ze ook weinig in de Snoge kwamen
maar het was nu eenmaal traditie in hun familie om daar te trouwen.
Na de ceremonie in de synagoge toog het gezelschap naar hotel Schiller om
daar de maaltijd te nuttigen en het bruiloftsfeest te vieren.
Irène was verbaasd bij het zien van zoveel familieleden en kneep in Hans’
hand van opwinding.
* Snoge is de Portugees Joodse synagoge
* Sjoel is jiddisch voor synagoge

Lea leek gelukkiger dan ooit. Ze zou na vanavond samen met haar nieuwe
echtgenoot Philip hun nieuwe woning betrekken.
Ze gingen in de Lekstraat wonen. De Lekstraat lag in nieuwe Rivierenbuurt.
In deze buurt waren ruime etagewoningen gebouwd. Philip Rimini senior had
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voor de woning en meubilair gezorgd. Het zou hun aan niets ontbreken.
‘Tegenover jullie huis is een grote sjoel’ grapte Irène tegen Philip en Lea ‘Zal
je zien dat jullie vroom gaan worden.’
Lea en Philip keken elkaar lachend aan en zeiden dat het onwaarschijnlijk was
maar je kon natuurlijk nooit weten.
Op einde van de avond gebeurde er nog iets onverwachts, Philip Rimini
senior wenste het bruidspaar veel voorspoed, mazzeltov en veel kinderen.
Plotseling hief hij zijn glas en riep zijn zoon Philip naar voren..
Zijn vader zei: ’het lijkt misschien vreemd om nu de bruidegom naar voren
te roepen Mijn zoon hier werkt nu een poosje bij mij op de zaak. Ondanks
de moeilijke tijden bestaat ons bedrijf nog steeds. Mede dankzij mijn zoon.
Daar wil ik hem publiekelijk voor bedanken.’
Het was een inderdaad een vreemde situatie om op de bruiloft van zijn zoon
nog een toespraak te houden
Maar Philip Rimini senior had er blijkbaar z’n redenen voor.
Hij wilde graag over een paar jaar een stapje terug nemen en zelf genieten
van een goed rentenierschap. Philip zou in de toekomst dan het bedrijf
kunnen overnemen.
Philip en Lea maakten een korte huwelijksreis van 6 dagen.
Ze gingen eerst met de trein naar Parijs en verbleven daar 3 dagen en op hun
terugreis naar Amsterdam maakten ze een korte stop bij tante Reinie in
Antwerpen.
Irène had Lea nog nooit zo gelukkig gezien. Ze hield niet op met praten over
hun reis.
Het was Lea’s eerste verre reis. Ze was nog nooit in het buitenland geweest.
Zelfs niet bij de oom en tante van Irène in Antwerpen
Ze vertelde dat ze uren met Philip had gewandeld in Parijs.
Hun bezoek aan tante Reinie was een openbaring, eindelijk kon Lea aan haar
pleegtante vragen wat er precies tussen Rosetta en Joseph Basilide gebeurd
was.
De waarheid was schokkend geweest.
‘Rosetta heeft er nooit over willen praten’ begon Lea. Irène knikte en zei: ‘Dat
is toch begrijpelijk ?’
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Ze zaten samen te praten in Lea’s nieuwe woning.
‘Maar dat is het juist niet’ zei Lea fel. ‘Ik begrijp haar niet.’
‘Jij was een jaar oud toen ze België verliet’ vervolgde Lea.
‘Dat weet ik allemaal wel maar wat is er zo anders dan ?’ vroeg Irène.
‘Je vader leeft helemaal niet meer’ zei Lea langzaam.
Irène keek haar met open mond verbaasd aan en kon even niets meer
uitbrengen.
‘Wat zeg je me nu?’ vroeg ze verbaasd. ‘Waarom weten we dat niet.’
Lea slikte en haalde diep adem voordat ze vervolgde.
Het leek bijna of ze een spannend verhaal wilde vertellen.
‘Je vader was geen eischendischer, hij had geen andere vrouw.’ ‘Hij hield erg
veel van je moeder.’
‘Toen je moeder België verliet was het oorlog en Nederland was neutraal, je
moeder is gevlucht samen met een heleboel andere Belgische vluchtelingen
naar Nederland. Het moet heel erg geweest zijn. Ze is samen met jou, naar
Nederland gelopen.
Ze kon stukjes meerijden op een boerenkar en is bijna uitgeput in Amsterdam
aangekomen.’
Lea vertelde haar het hele verhaal.
Het schip van Joseph Basilide had in de haven van Antwerpen gelegen om
zand te vervoeren naar Rotterdam.
Door de oorlog hadden ze niet kunnen vertrekken.
Rosetta en Joseph woonden op de boot. Aangezien de situatie in België
steeds nijpender werd had Joseph zijn vrouw aangeraden naar haar familie
in Nederland terug te keren. Hij moest zich melden om dienst in het leger te
nemen.
Rosetta wilde op de boot blijven. Ze weigerde in te zien dat de situatie
levensgevaarlijk was. Wie zou er moeten zorgen voor eten ?.
Wat doet een hoogzwangere vrouw met een klein kind zonder echtgenoot
alleen op een groot schip ?
Bij haar familie in Amsterdam zou ze veilig zijn.
Joseph had met vooruitziende blik al ingezien dat hij zijn vrouw en de kleine
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Irène niet in onderhoud kon voorzien en de grote armoede had hem tot deze
ingrijpende daad gebracht.
Hij vertelde Rosetta dat ze voorlopig bij zijn zus in Antwerpen kon verblijven.
Reinie zou later Rosetta en de kleine Irène naar Nederland terug sturen.
Hij had hun nog naar Reinie gebracht.
Rosetta was uiteindelijk akkoord gegaan toen ze hoorde dat haar man het
leger in moest.
Het was geen zwaar afscheid geweest, Rosetta had gedacht haar binnenkort
weer terug te zien.
Joseph had haar een kleine koffer gegeven met wat kleine persoonlijke
spullen.
Na aankomst bij Reinie had Rosetta nieuwsgierig in de koffer gekeken.
Bovenop alle spullen lag een kort briefje.
Hij legde in het briefje uit dat hij niet zou terugkeren en dat ze hem niet
moest zoeken. Rosetta begreep uit het briefje dat hij een andere vrouw had
en haar bedroog.
De waarheid was bedroevend anders; hij wilde alleen dat zijn vrouw en kind
veilig zouden zijn omdat hij dacht niet levend uit de oorlog te komen.
Rosetta had woedend de koffer gesloten en tegen haar schoonzus gezegd dat
ze inderdaad naar Nederland zou terugkeren.
Samen met een enorme stroom vluchtelingen was Rosetta naar Nederland
gegaan, ze had er 6 dagen over gedaan om weer in Amsterdam te komen.
De tocht was erbarmelijk. Honderdduizenden mensen liepen in een lange
optocht richting de Nederlandse grens door regen.
Rosetta had van Reinie geld gekregen om onderweg voedsel voor haar en
Irène te kopen. Irène had weinig gehuild tijdens de lange tocht. Ondervoed
kwamen Irène en Rosetta in Nederland aan. Vele kilometers heeft ze
gelopen. Ze duwde een kleine vol bepakte kinderwagen, daarin lag Irène,
warm ingepakt tussen de tassen en spullen. De kleine koffer van Joseph had
ze onder de kinderwagen vastgemaakt. Een enkele boer had hun op een kar
meegenomen.
Onderweg had ze wat eten gekocht voor haar en Irène, maar dat was op de
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laatste twee dagen van haar tocht al niet meer voldoende.
Joseph zou inderdaad niet levend uit de oorlog komen, hij is in de winter van
1914-1915 overleden.
Rosetta heeft nooit willen weten wat er precies aan de hand was en hoe hij
is overleden. Ze een was eenvoudige, zelfs simpele vrouw en heeft de
heldhaftige daad van haar wijlen echtgenoot nooit begrepen.
Ze trok in bij haar zus Sophia en zwager Meier en toen pas heeft ze de koffer
geopend.
Daarin lag nog steeds het briefje. Wat kinderkleertjes een paar oude foto’s
en een scheepslamp.
Rosetta had altijd van de lamp gehouden maar had zich nu voorgenomen
deze nooit meer aan te steken.
Nooit maar dan ook nooit meer wilde ze herinnerd worden aan deze zwarte
bladzijde in haar leven.
Irène hoorde het verhaal in volle verbazing aan.
‘Arme moeder’ zei ze verdrietig. ‘Maar waarom heeft ze nooit willen weten
wat er echt met vader gebeurd is?’
‘Je moeder geloofde tante Reinie niet en heeft haar gezworen er nooit meer
over te willen praten’ antwoordde Lea.
‘Maar waarom heeft tante Reinie het jullie verteld?’ vroeg Irène.
‘Ik heb het haar gevraagd want ik geloofde je moeder niet, en ik wilde
absoluut het verhaal horen. Ze wordt altijd zo boos als we over je vader
praten.’
En tante Reinie heeft altijd gedacht dat wij het wisten dat je vader niet meer
leefde en daarom mochten we nooit mee naar haar.’
Het verhaal drukte zwaar op Irène’s schouders. Ze had nooit veel van haar
moeder begrepen, haar nukkige buien en onbegrip.
Haar moeder hulde zich vaak in stilzwijgen en als er een discussie gevoerd
werd zei ze meestal niets.
Irène had haar wel eens gevraagd waarom ze niets zei als er een fel gesprek
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gevoerd werd. Haar moeder zei dat haar mening er niets toe deed of dat ze
er geen verstand van had. De jonge Irène en Lea groeiden op als zusjes,
terwijl ze heel goed wisten hoe de verhoudingen lagen. Zelfs de liefde voor
Philip zouden ze delen. Maar dat wisten ze uiteraard nog niet.
Verdrietig ging Irène weer terug naar de binnenstad.
Op straat stond een groepje Duitse orthodoxe joden in gesprek met elkaar
en op het moment dat Irène passeerde hoorde ze de mannen in het Jiddisch
tegen elkaar praten.
Ze hield haar pas in en hoorde de ongerustheid van de mannen. Vorsend keek
ze naar een van de mannen.
Irène kon goed verstaan wat ze zeiden.
Plotseling werd ze duizelig en greep in een waas om zich heen, ze viel op de
grond en verdween in een diepe duisternis van onbewustheid.
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Een half uur later kwam Irène bij op een brancard.
Een lamp scheen in haar ogen. Ze had geen idee waar ze was.
Een vriendelijke stem zei: ‘mevrouw wakker worden, kijkt U mij eens aan.’
De stem was van een man in een witte jas.
De man was dokter Prins, een vriendelijke huisarts uit de Euterpestraat. De
orthodox joodse mannen hadden de arts gewaarschuwd die een praktijk had,
vijftig meter verderop waar Irène bewusteloos was geraakt.
Ze hadden haar met een brancard binnen gebracht.
Ze knipperde met haar ogen en zei: U bent zeker dokter Babeleba ?’
De arts begon hartelijk te lachen en zei:’ mijn naam is Prins ik ben huisarts
hier in deze buurt.’
‘Wat is er eigenlijk aan de hand, wat is er met mij gebeurd ?’ vroeg Irène. Ze
wilde rechtop zitten maar de arts hield haar tegen.
‘U bent flauwgevallen op straat en een paar buurtbewoners hebben mij
gewaarschuwd en geholpen u naar binnen te brengen.’
‘Mij mankeert helemaal niets’ zei Irène, ze wilde opstaan en het liefst zo snel
mogelijk weg uit deze praktijk, weg van deze vreemde gezichten.
Dokter Prins legde haar uit dat hij haar had onderzocht en volgens hem op
het eerste gezicht niets mankeerde.
‘Uw hart en longen zijn in orde, daar heb ik naar geluisterd, maar gaat U
alstublieft naar uw eigen arts om het voorval nader te laten onderzoeken.
Misschien wilt u zich even opfrissen, achter het witte scherm is een wastafel.’
Irène stond op van de brancard en liet zich door de arts steunen.
Terwijl ze naar de wastafel liep ging hij achter z’n bureau zitten en schreef
wat op een briefje.
‘Is dit u vaker overkomen?’ vroeg hij.
‘Nee nog nooit, ik zou niet weten wat er aan de hand is’ antwoordde Irène.
‘Bent u misschien ergens van geschrokken?’
Door deze vraag herinnerde Irène zich met een schok het gesprek van de
joodse mannen weer en voelde dezelfde angst en woede die ze op dat
moment ook had gevoeld.
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‘Nee, ik zou het niet weten’ riep ze harder dan ze wilde.
Ze had zich inmiddels opgefrist en kwam achter het scherm vandaan.
Ze staarde even naar de grond en zei bedremmeld dat ze eigenlijk op weg
was naar huis.
‘Waar woont u mevrouw?’ vroeg de arts.
‘In het centrum dokter, in de Peperstraat.’
‘Ik zal zorgen dat u thuis wordt gebracht’ zei hij.
‘N..nn…nneeeee dank u dokter, dat is nergens voor nodig ‘stamelde ze.
Irène was zichtbaar verlegen met de situatie.
De arts vroeg haar nog even te gaan zitten tegenover hem.
Met enige tegenzin nam ze plaats.
Hij stelde nog enkele medische en niet medische vragen en gaf haar een
envelop. Hij had in de envelop een briefje gedaan die ze aan haar arts zou
kunnen geven.
Plotseling uit het niets zei Irène: ‘die mannen zeiden dat Hitler ons allemaal
zal vermoorden en ..en..’
Ze hield op met praten en staarde in het ledige.
Ze bracht niets meer uit.
De arts zei niets en maakte aanstalten om op te staan.
Irène stond vlug en begreep dat het tijd was om te vertrekken.
‘Maakt u zich geen zorgen mevrouw, we zijn hier in Nederland. U bent hier
veilig’ zei hij.
‘Ja natuurlijk’ zei ze snel ‘natuurlijk en ik hoef echt niet naar huis gebracht te
worden.’
Ze pakte de envelop en stopte deze in haar tas. Ze schudde de hand van de
dokter en bedankte hem.
Ze voelde zich al weer een stuk beter toen ze in de buitenlucht kwam.
Irène besefte dat ze door het gesprek met Lea over haar moeder en de joodse
mannen zo van slag was geraakt, dat ze hierdoor flauw viel.
Het was haar nog nooit overkomen.
Ze was ook nog nooit zo geschrokken.
Vlug knoopte ze haar jas en liep door de frisse middaglucht naar de tram.
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Lopend naar de tram bedacht ze zich en liep richting Stadionweg.
Ze wilde bij Hans zijn, hij begreep haar en kon haar troosten.
‘Wat zeg je me nu?’ zei Hans hij trok Irène tegen zich aan.
Irène’s stem stokte door het huilen. Ze snoot even en vermaande zichzelf tot
kalmte.
‘Weet je?’ zei ze zonder te vragen: ’dat mijn vader niet meer leeft dat is op
zich al triest maar dat mijn moeder al die jaren gelogen heeft tegen Lea en
mij vind ik nog veel erger.’
‘Reken je moeder nu niets aan’ zei Hans verzoenend. ‘Ze zal het zelf ook erg
moeilijk gevonden hebben.’
Hij streelde haar donkerbruine haar en keek haar aan. Bij Hans voelde Irène
zich veilig.
Hij luisterde geduldig naar haar en liet haar uitrazen.
Nadat ze was uitgesproken en weer de rust in haarzelf had teruggevonden
pakte Hans haar vast en keek haar aan.
‘Irène, ik denk dat het moment gekomen is’ zei hij glimlachend.
Een half jaar later vond de bruiloft plaats. In verband met de versoberde
economische omstandigheden en de situatie in Duitsland was de bruiloft
eenvoudiger dan het feest van Lea en Philip.
Irène en Hans lieten alle wensen van de familie gelaten over zich heen
komen.
Ze wilden samen zijn en accepteerden de eigenaardigheden van de
familieleden,
Irène was blij dat er weinig poespas bij de bruiloft was.
Haar politieke engagement hield haar voor dat in deze tijden een
buitensporig huwelijksfeest ongepast zou zijn.
Juni 1936
‘Kom bij me zitten’ zei Hans zachtjes. Hij sloeg zijn arm om haar schouders en
bleef zo zachtjes schommelend zitten.
Irène was optimaal gelukkig en het had haar goed gedaan om haar moeder
zo blij te zien.
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Ze glimlachte naar Hans en zei: ’het was een heerlijke dag en precies zoals ik
ooit m’n huwelijk heb voorgesteld.’
Het was een warme avond en ze zaten voor de opengeslagen balkondeuren.
Zwijgend keken ze beiden naar de Amsterdamse nachtlucht. Er waren op
straat nog mensen.
Hans streelde haar donkerbruine haar, hij was nerveus voor hun eerste
huwelijksnacht.
Hij kon niet weten dat Irène dezelfde nervositeit had.
Al zittend voor de open balkondeuren stelden ze uit, waarop ze beiden zo
naar uitgekeken hadden en waar ze nu zo bang voor waren.
‘We kunnen nog een glaasje wijn nemen’ zei Irène een tikkeltje ondeugend.
Hans sprong op met een brede lach op z’n gezicht en zei ‘natuurlijk , kunnen
we dat doen.’ Het leek net alsof hij blij was iets om handen te hebben en
daarmee het spannende zwijgen te doorbreken. Hij stond op en liep naar de
eettafel waar wat flessen wijn en glazen stond.
Als een volleerde sommelier ontkurkte hij een fles rode wijn en schonk twee
glazen in.
Irène keek boeiend toe, van huis uit was ze geen wijndrinker. Ze had gehoord
dat haar vader vroeger veel dronk als hij op zijn schip werkte.
Alcohol werd eigenlijk weinig gedronken in joodse kringen. Maar ze wist de
wijn te waarderen, en kende bovendien haar grenzen.
De wijn deed haar werk en na een uur gingen beiden echtelieden een beetje
aangeschoten en giechelend naar bed.
De dagen na de huwelijksvoltrekking zou Irène nooit vergeten. Het waren
heerlijke dagen. Ze waren alle tijd samen, bezochten hun familie, wandelden
uren in de duinen. Luisterden samen naar hun geliefde muziek in het
concertgebouw. Bezochten eindelijk de musea in hun eigen stad.
Ze gingen samen uit dansen, bezochten Irène’s pleegzusje Jetty in het
Tuschinski theater.
Samen met Philip en Lea gingen ze een dagje naar de Veluwe.
Hans zijn vader had zelfs zijn auto aan hun uitgeleend om dit tochtje te
maken.
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Irène en Lea zaten opgewonden in de auto, zo vaak hadden ze nog niet in
een auto gezeten.
‘Volgens mij kijkt iedereen naar ons’ giechelde Lea. ‘Ik denk dat het wel
meevalt, per slot van rekening zijn er meerderen tegenwoordig met een auto’
antwoordde Hans.
Irène zat naast Hans voor in de auto. Ze reden in een zwarte Peugeot, een
grote zware wagen met een enorme motorkap.
Het viertal reed via Diemen richting Amersfoort. Voorbij Amersfoort reden
ze naar hun eindbestemming Ermelo net voorbij Harderwijk.
‘Mijn moeder woonde ooit als klein kind in Harderwijk’ zei Irène tegen Hans
en Philip.
‘In Harderwijk ?, wat moet een mens in vredesnaam daar doen ?’ vroeg Philip
zich af.
‘Mijn grootouders waren in de vorige eeuw straatmuzikanten’ vertelde Irène.
‘Ze leefden in grote armoede en zijn vanuit Amsterdam hier ooit gaan wonen,
maar ze zwierven door Nederland en zijn uiteindelijk weer terug in
Amsterdam gaan wonen. Je moet mijn moeder anders er maar eens naar
vragen. Of een van haar broers op de Albert Cuyp.’
‘Philip je weet best dat vorige eeuw er een vreselijke armoede was onder de
joden, het Amsterdamse getto in de buurt is daar nog steeds het bewijs van’
zei Hans voor in de auto. ‘Een gedeelte van die buurt is dan wel afgebroken
maar als je ziet hoe klein die huisjes zijn waar ze ooit met zoveel mensen
woonden, het is niet te geloven.’ Hij fronste zijn wenkbrauwen en schakelde
de Peugeot naar een lagere versnelling.
‘Gelukkig dat we het vandaag de dag beter hebben’ riep Philip vrolijk vanaf
de achterbank.
Hans en Irène keken elkaar even veelbetekenend aan. Irène had Hans verteld
over haar opvoeding in de nabijheid van het oude joodse getto, ze had de
armoede nog gezien. En de naweeën van de armoede thuis nog gevoeld bij
haar oom en tante.
Hans stuurde de auto een landweg op, een karrenspoor met aan weerszijden
wat lage bomen en weilanden. Er stonden een boerderijen in de omgeving.
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Toen ze de auto stilzetten kwamen er wat nieuwsgierige kinderen uit de
omgeving kijken. De kinderen zagen niet vaak zulke ‘stadse’ mensen
Irène en Lea hadden een kleed en picknickmand meegenomen. Ze legden het
kleed op een stukje gras aan de zijkant van het zandpad.
‘Mmmm heerlijk even geen stad, geen markt, niets helemaal niets’ genoot
Irène. Ze was dan wel een echte stadsvrouw maar genoot zichtbaar van dit
uitstapje.
Ze hadden stukken appeltaart ingepakt. Broodjes met kaas en flesjes
limonade.
Philip en Hans wilden even de omgeving verkennen.
Een van de boeren jongetjes kwam een praatje maken.
‘dag mevrouw, wat een prachtige automobiel heeft U’ zei het ventje.
‘Nou, eigenlijk is deze wagen niet van mij, hij is van mijn man’s vader’
glimlachte Irène. ‘Wil je misschien een stukje appeltaart ?’
‘Nou graag mevrouw !’ glunderde de jongen.
‘Hoe heet je ?’ vroeg Lea.
‘Ik ben Gerrit Nijboer’ zei de jongen. Hij stak een kleverig vies handje toe.
Lea schudde de hand en zei: ‘ik heet Lea Rimini.’
De jongen knikte en hield zijn ogen gericht op het stukje appeltaart wat Irène
net aan het afsnijden was.
Irène gaf hem het stukje taart op een schoteltje.
‘U ziet er heel deftig uit’ zei hij. ‘Komt U uit de stad ?’
‘Ja Zei Irène ‘wij komen uit Amsterdam.’
De ogen van de jongen werden groot van verbazing. ‘Komt U helemaal uit
Amsterdam ?’
‘Ja, wij wonen daar’ antwoordde Hans die samen met z’n broer weer terug
gekomen was.
‘Ben jij daar wel eens geweest ?’
‘Nee meneer, maar mijn vader zegt dat het er heel gevaarlijk is, je kunt daar
omver gereden worden door een automobiel.’
‘Nou dat valt best mee hoor zei Philip op de achtergrond.
Plotseling klonk er wat geschreeuw uit de richting van een boerderij.
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De jongen keek op en zei: ‘mijn vader zou mij roepen als de koeien kalveren
gaan.’ ‘Misschien wilt U even komen kijken, we hebben veel koeien.’
‘Dat heb ik nog nooit gezien’ riep Irène enthousiast.
Ze liepen met z’n allen richting de boerderij.
De boer, de vader van het jongetje, keek een beetje argwanend naar het
gezelschap.
Gerrit riep tegen zijn vader ‘vader ze komen helemaal uit Amsterdam en ik
heb appeltaart gekregen en ze willen even naar de kalvende koeien kijken,
dat mag toch wel?’
De boer keek naar het gezelschap in zondagkledij en zei dat ze natuurlijk
mochten kijken. Hij vertelde met enig ontzag dat het niet erg schoon was in
de boerderij.
‘Mijnheer, ik ben nog nooit in een boerderij geweest ‘zei Lea.
‘Komt u verder, mijn vrouw zal dadelijk verse koffie voor u maken in de
keuken’ zei de boer hartelijk.
‘Ik zal u de stal laten zien’ vervolgde hij. Hij liep door de grote deeldeur naar
binnen en iedereen liep hem achterna.
Binnen in de stal stonk het vreselijk naar ammoniak. De geur van oude urine.
Het was schemerdonker in de stal, overal vlogen vliegen rond.
Hooi lag op de grond en tegen de muren stond gereedschap opgesteld.
De Amsterdammers keken hun ogen uit.
‘Kijk dit is Bertha, ze is aan het bevallen, daarom riep ik Gerrit om te zeggen
dat het begonnen is’ zei de boer.
‘Rimini is de naam’ Philip stelde zich voor.
De boer schudde de hand van Hans: ‘Nijboer.’
Ze stonden met z’n allen naar de koe te kijken.
‘Het kan nog wel even duren hoor’ zei de boer.
Het was benauwd en warm in de stal en Lea en Irène wilden eigenlijk uit deze
stinkende omgeving.
‘Dit is toch geen omgeving voor dames als u ‘ klonk opeens een heldere
vrouwenstem.
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De vrouw van de boer, Magda Nijboer stelde zich voor aan Lea en Irène.
‘Mijn zoontje heeft mij net over uw komst verteld’ zei de vrouw. ‘Komt vooral
verder, dan zet ik koffie voor u.’
Lea en Irène aanvaardden gretig het aanbod van de boerenvrouw.
Magda Nijboer was een vriendelijke vrouw. Ze had een eenvoudige donker
gebloemde jurk en droeg een schort ervoor. Ze had haar haar in een lange
vlecht op haar rug hangen.
Ze had een vriendelijk jong en fris gezicht. Irène schatte haar op ongeveer
eind 20 jaar.
De vrouwen liepen de keuken in, die in tegenstelling tot de stal glom van
frisheid. Het was duidelijk een ruimte om te eten, een grote eettafel
domineerde de ruimte.
‘Gaat vooral zitten’ nodigde Magda de zusters uit.
‘Ik heb al een ketel op het vuur staan.’
Lea en Irène gingen enigszins ongemakkelijk aan de tafel zitten, zoveel
hartelijkheid hadden ze niet verwacht.
‘Wij overvallen u misschien’ zei Irène. ‘We kwamen alleen maar naar de koe
kijken.’
‘Mevrouw ik vind het leuk dat we zo onverwachts bezoek krijgen, er gebeurt
hier niet zoveel’ voegde ze er aan toe.
Ze stond bij het fornuis en bereidde de koffie. Na een kleine 10 minuten
kwamen de boer en Hans en Philip binnen.
‘Die mevrouw heet Lea’ zei het jongetje. En hij wees op Lea
Magda keek op en glimlachte. ‘Een mooie bijbelse naam heeft u mevrouw’
zei ze.
‘Noemt u mij alstublieft gewoon Lea’ zei Lea.
Magda knikte en vervolgde: ‘wij zijn hier verbonden aan de gereformeerde
gemeenschap en hebben een heilig ontzag voor het oude volk, het volk van
God.’
Lea keek Irène even aan, Irène sloeg haar ogen neer en schudde zachtjes haar
hoofd. Nee, ze hoefden het niet te weten.
Zonder in te gaan op het laatst besprokene van Magda begon Irène een ander
gesprek.
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Hans was met de boer in een gesprek geraakt over de dagelijkse praktijk op
een grote boerderij. `Er valt zoveel over te vertellen` zei de boer. `er gebeurt
ontzettend veel, de zorg voor de dieren, het voeren, het gezin draaiende
houden, werken op het land. Maar ook de economische aspecten. Het is
eigenlijk een groot bedrijf`. De kleine Gerrit kwam de keuken weer in, hijgend
van opwinding. `het is begonnen Papa, de koe werpt het kalfje`.
De boer glimlachte naar zijn gasten en verontschuldigde zich om naar de koe
te vertrekken. Hans en Lea stonden gelijk op, dit hadden ze nog nooit
meegemaakt in hun stadse leven.
Ook de boerin maakte aanstalten om te gaan helpen. `Blijft U maar zitten`
zei ze. `Het duurt een half uurtje, misschien een uur`
Plots was de keuken stil en verlaten. Irène en Philip keken elkaar aan. De
sfeer was geladen, ook ingetogen en kon elk moment exploderen in een kort
en hevig romantisch moment. Twee zielen, beiden op zoek naar elkaar. Dit
moment van intensiteit en schaamte, overtuigend in genot en liefde, dit was
het moment van de eerste grote leugen.Philip Rimini was mijn moeders
vader.
En mijn grootvader.
Een geheim dat zelfs mijn moeder nooit heeft geweten. Maar waarschijnlijk
wel heeft gevoeld.
Hans van Doorneveld werd eenvoudig door deze gebeurtenis aan de kant
gezet.
Twee jaar na de geboorte van Sophia, kreeg Irène een zoon. Irène vernoemde
hem naar haar echtgenoot.
Na de hartelijke ontvangst op de boerderij gingen ze terug naar de Peugeot
om de terugtocht naar Amsterdam te aanvaarden.
‘Wat was dat nou in de boerderij, Irène ?’ vroeg Philip.
‘Waarom begon je ineens over iets anders te praten ? Is het zo geheim dat
we joods zijn ?’
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‘Nee dat is het niet !’ beet Irène van zich af. Eigenlijk feller dan ze wilde
‘Ik schaam me nergens voor, het is ook geen geheim maar ik wist niet dat we
zo herkenbaar waren.’
‘Het is vast een combinatie van factoren, Lea’s naam en ons donkere uiterlijk’
zei Hans vanaf het stuur.
‘Maak je nou niet druk’ suste hij tegen Irène.
Irène keek door het raam naar buiten. Ze was niet kwaad of geïrriteerd. Ze
was bang.
Buiten was het aan het schemeren en de Peugeot snorde over de smalle weg
richting Amsterdam. Er was weinig verkeerd op de weg.
Op de achterbank waren Lea en Philip tegen elkaar aan in slaap gedommeld.
Irène leunde tegen Hans terwijl hij beheerst de auto bestuurde.
In Amsterdam aangekomen reden ze naar de Lekstraat waar ze Lea en Philip
afzetten bij hun huis.
‘Wat een heerlijke dag was het’ zuchtte Irène. Hans knikte instemmend.
‘Wat ben je stil’ zei Irène. ‘Voel je je niet lekker ?’
‘Ik heb wat last van mijn maag’ zei Hans. ‘Misschien is de taart niet helemaal
goed gevallen.’
‘Als we thuis zijn zal ik een beetje melk voor je opwarmen, dat wil nog wel
eens helpen’ zei Irène.
Ze reden samen door het donkere Amsterdam naar de Staalstraat. Hans zou
de auto de volgende dag naar zijn vader terug brengen.
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2. Geloven of niet geloven
Voorjaar 1939
De typische geluiden van het ziekenhuis drongen door in de zaal.
Hans lag onrustig te woelen in bed.
Naast hem zaten Irène en de twee jaar oude Sophia. Ergens kletterde een
metalen po op de grond. In de zaal klonk gekreun van andere patiënten.
Hans opende z’n ogen.
‘Hallo daar’ fluisterde hij zachtjes. ‘Papa, wakker worden’ zei Sophia.
‘Laat papa maar slapen Sophia’ zei Irène tegen haar dochter.
‘Nee, nee het is goed, laat haar maar even op het bed zitten’ zei Hans met
een kleine glimlach.
Hij kreunde even en draaide zich voorzichtig om naar zijn vrouw en dochter.
‘Vertel me eens kleintje, wat heb je gedaan vandaag ?’ vroeg hij aan Sophia.
Sophia lachte naar haar vader en kroop op het bed om hem een zoen te
geven.
‘Sophia laat papa nou even met rust’ zei Irène een beetje ongeduldig.
Ze was moe, ze was weer zwanger en deze keer was het haar zwaarder
gevallen dan de zwangerschap van Sophia.
‘Ik heb de dokter gesproken’ zei ze tegen Hans.
‘Je moet voorlopig rust houden, hij denkt dat alles weer goed met je komt.’
‘Ja, hij is vanochtend hier bij mij geweest, hij vertelde dat ik een behoorlijke
maagzweer heb opgelopen.’
Hans ‘gezicht stak grauw af bij het witte kussen. Hij probeerde een glimlach
te forceren, hetgeen hem slecht afging.
Hij lag nu 4 dagen in het ziekenhuis. Hans was tijdens het werk op kantoor in
elkaar gezakt van de pijn in z’n maag.
Zijn medewerkers hadden hem naar het ziekenhuis in de Obrechtstraat
gebracht.
Hij had inmiddels zijn hele familie aan zijn bed gezien. Het viel blijkbaar niet
mee om rust te krijgen, zelfs niet onder het strenge toeziend oog van
hoofdzuster Wijngaarden.
Irène stond op en tilde Sophia van het bed. Ze gaf Hans een zoen en pakte
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haar tas.
‘Luister lieveling, vanavond kom ik nog even bij je, ik breng Sophia zo dadelijk
naar Lea en Philip’ zei ze.
‘Is goed Irène ‘ zei Hans ‘Krijgt papa nog een kus ?’ vervolgde hij richting
Sophia.
De kleine meid omarmde haar vader met haar kleine mollige armpjes.
God wat hield hij van dit kleine meisje.
Sophia was perfect aangekleed. Irène verzorgde haar dochter met veel
plezier en toewijding. Dit meisje moest een dametje worden.
Ze droeg een wit eenvoudig zomerjurkje. Een jurkje met kant en kleine rode
strikjes aan de mouwtjes gestikt. Ze had witte sokjes en keurig gepoetste
witte lakschoentjes.
Een kleine barones.
Haar donkerbruine haar was gevlochten en hing op haar rug.
Hans probeerde rechtop te zitten om zijn kleine meid nog even te knuffelen
maar hij was te moe en verzwakt om te blijven zitten en zakte terug in de
kussens.
Irène zette Sophia in de wandelwagen en al duwend liep ze de ziekenzaal uit.

Irène ging samen met Sophia naar haar zus Lea in de Lekstraat. Ze liep door
de Rivierenbuurt en genoot van het verrukkelijke voorjaarsweer.
De buurt was volgelopen met immigranten uit Duitsland. Er werd soms op
straat meer Duits dan Nederlands gesproken. Irène realiseerde zich wat het
betekende om joods te zijn, ze had alleen nooit de behoefte te gehad zich als
joodse vrouw te ‘profileren’. Ze was niet gelovig en voelde zich Nederlandse.
Het jodendom was iets uit een ver verleden en toevallig was dit haar
achtergrond.
Eenmaal bij Lea aangekomen was Sophia in de wandelwagen in slaap
gedommeld.
Zachtjes klopte Irène op de ramen om de dochter van haar zus niet wakker
te maken.
Philip en Lea hadden een dochtertje van 3 jaar oud en ook Lea was net weer
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zwanger geworden.
Hun dochtertje, Elisabeth, was een ziekelijke baby geweest. Net na de
geboorte had de kleine roodvonk opgelopen en werd in het ziekenhuis in
isolatie verpleegd. Het had weken geduurd voordat Philip en Lea hun kindje
weer in hun armen mochten houden.
‘Hallo Lea’ zei Irène tegen haar zus. ‘Laten we zachtjes praten de kleine
slaapt.’
Eigenlijk hoefde de zussen niet te spreken want ze kenden beiden prima de
woorden in gebarentaal. Lea was immers vanaf haar geboorte doof geweest.
Sinds 10 jaar kon ze weer horen.
‘Hoe gaat het met Hans’ vroeg Lea ongerust.
‘De dokter zegt dat het weer goed komt als hij maar rust houd. Maar ik heb
zo mijn twijfels of dat wel gaat lukken.’
‘Hij maakt zich ook zo druk op z’n werk en voelt zich zo verantwoordelijk’ zei
Lea. ‘Philip en ik hebben het er vaak over.
‘Het is ook niet niks Lea, de zaken gaan eigenlijk ondanks de oorlogsdreiging
heel erg goed ‘zei Irène ‘maar ik vraag me af hoe het verder moet als hij niet
op z’n werk is.’
‘Van de dokter mag ik even niet over zijn werk praten’ voegde ze eraan toe.
Ze liepen door de achterkamer naar de tuindeuren. Ze liepen door de
tuindeuren de tuin in.
‘Kijk eens naar de seringen, ze bloeien al een week’ zei Lea. De prachtige
boom was vol met blauwe seringen en geurde sterk.
De bedwelmende geur deed de vrouwen even stilstaan en ze lieten beiden
hun gedachten op de loop gaan.
‘Weet je, Lea, als jij er niet zou zijn, zou ik echt niet weten hoe ik verder moet,
ik bedoel, Hans is lief en ik hou van hem maar zonder jou zou ik niet kunnen
leven. Ik heb het gevoel dat je mijn andere helft bent’ zei Irène schor.
Lea knikte maar kon niet nalaten tegen Irène te zeggen dat ze weer zwaar op
de hand was. Lea vond Irène altijd zo een zwartkijker.
‘Probeer het niet zo somber in te zien, Irène’ sputterde ze zachtjes tegen. ‘Hij
komt er heus wel weer bovenop.’
‘Ik weet het niet’ twijfelde ze ‘Ik heb hem nog nooit zo verzwakt gezien, hij is
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zo bleek en kan zich amper bewegen.’
‘Maar de dokter zei toch dat hij rust moest houden en alles zou dan toch
weer goed komen?’ vroeg Lea.
‘Ik ben er zelf niet gerust op, ik weet niet het niet, ik zie het gewoon somber
in.’
De vrouwen liepen samen door de openstaande deuren weer naar binnen.
‘Philip komt vandaag later thuis’ zei Lea. ‘Het is erg druk op de bank en hij
gaat gelijk door naar het ziekenhuis om Hans te bezoeken.
‘Maar vind je het niet vervelend dat Sophia bij je thuis is ?’ vroeg Irène.
‘Nee natuurlijk niet ‘ antwoordde Lea. ‘Ik heb nog wat kleine verstelwerkjes
te doen en vind het prettig om dan naar de radio te luisteren, en Sophia
stoort echt niet .’
‘We kunnen straks samen naar de Cuyp met de kinderen, ik denk dat tante
Rosetta en mijn moeder het enig vinden als we even langskomen.’
‘Leuk, ja dat kunnen we even doen, ik heb mijn moeder al sinds een week
niet meer gezien’ zei Irène enthousiast.
Ze zaten in de woonkamer en keken uit op de Lekstraat. In deze straat stond
een grote grijze synagoge die druk werd bezocht door de joodse
buurtbewoners.
Irène keek naar de synagoge en schudde haar hoofd. ‘Komen daar nou veel
mensen op sjabbes?’ vroeg ze aan Lea.
‘Zelfs Philip gaat er wel eens naar toe’ giechelde Lea. ‘Maar wij zijn geen sjoel
gaanders en het is er altijd erg druk.’
‘Veel orthodoxe joden uit Duitsland zeker’ vroeg Irène. Lea knikte
bevestigend. ‘Ja veel vrouwen met pruiken en mannen met zwarte jassen en
baarden.’
Irène zweeg en keek naar de rustige lege straat.
‘Weet je Lea, met wat er nu gebeurt in Duitsland, in Europa, het maakt me
allemaal zo bang, eigenlijk al jaren.’
Lea keek ernstig toen ze antwoordde ‘Philip zegt dat Hitler de Duitse joden
niet ongemoeid zal laten, ze krijgen de schuld van alle misère in Duitsland.’
‘Wie zegt dat die mamzer het bij de Duitse joden zal laten’ antwoordde Irène.
Ze keek naar Sophia die lekker lag te slapen in haar wandelwagen.
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Ze zou haar dochter met haar leven beschermen, wist ze.
‘Philip is bang dat de economie verder zal afglijden door de oorlogsdreiging’
zei Lea ‘maar Nederland zal toch neutraal blijven, ik bedoel, dan zijn we toch
veilig en gaat de handel toch gewoon door ?’
‘Lea, het gaat niet alleen om handel of dreiging, als die nazi’s nou eens heel
Europa willen veroveren, het zal per slot van rekening niet de eerste keer
zijn’ legde Irène uit.
Het werd stil in de kamer. De zussen zaten even zwijgend tegenover elkaar.
‘Nogmaals, zie het nou allemaal niet zo somber in .’
‘Ik weet het, ja ik ben een zwartkijker’ glimlachte Irène bitter.
‘Kom laten we de meisjes wakker maken, dan kunnen we ze eten geven en
kunnen we naar de Albert Cuypmarkt gaan.’ Lea probeerde altijd terug te
keren naar de eenvoudige en noodzakelijke dingen van het leven.
‘Ach ja’ zei Irène spottend ‘we zijn tenslotte maar eenvoudige moeders.’
Lea fronste haar wenkbrauwen maar ging niet in op het sarcasme van haar
oudere pleegzus.
Twee uur later ging Irène naar het ziekenhuis om Hans te bezoeken. Ze had
Sophia bij Lea achtergelaten en voelde zich weer opgewekt, ondanks Hans’
ziekte en haar sombere voorspellingen. Het bezoek aan haar zus had haar
humeur sterk verbeterd. Het was nog druk geweest op de markt, en dat aan
het einde van deze lentedag.
Ze had met Lea afgesproken om Sophia na het bezoek aan Hans weer op te
halen en daarna naar huis te gaan.
Juist omdat de middag verder zo prettig was verlopen zag Irène er tegenop
om weer naar het ziekenhuis te gaan. Ze wilde Hans graag zien maar wilde
het prettige gevoel van de zonnige dag langer vasthouden. Eenmaal in het
ziekenhuis aangekomen, twijfelde Irène voordat ze de zaal in liep. Iets
weerhield haar. Ze stopte even, keek naar Hans in zijn bed. Hij zat half
rechtop in bed en keek in het verre niets. Hij was zo afwezig dat hij zelfs haar
niet binnen hoorde komen.
‘hallo lieverd, hoe gaat het vandaag ?’ vroeg ze. Ze schraapte haar keel en
voelde dat haar stem heel dunnetjes was. Alsof haar keel werd dicht
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geknepen.
‘Ik ben nog niet dood, mocht je dat niet uitkomen.’ Het sarcasme droop van
zijn stem.
‘Wat bedoel je daarmee Hans? Ik wil niet dat je doodgaat.’
‘Wat wil je verdomme dan wel?’ Met de hele stad naar bed?’ Of beperk je
jezelf alleen tot Philip ?’
Irène kleurde diep tot achter haar oren en besefte dat Hans op de hoogte
moest zijn van haar affaire met Philip Rimini. Wat wist Hans en van wie ?
‘Al is het op mijn sterfbed, al ga ik ter plekke dood, ik wil weten waarom.
Waarom doe je ons dit aan?’
‘En dan nog iets, is Sophia wel van mij ? En de nieuwe baby ?’ vroeg Hans
bijna smekend.
Irène wilde de waarheid zeggen, Irène wilde vertellen over de vruchteloze
pogingen om zwanger te raken van Hans. Ze wilde hem vertellen dat Philip
haar Sophia had geschonken en nu een nieuwe baby. De waarheid zou veel
te pijnlijk zijn. En ze probeerde zo goed als slecht de schade te beperken.
‘Ja de kinderen zijn van ons, Sophia is je dochter en het nieuwe kindje ook
’loog ze.
Hans zakte achterover in de kussens. Een plotselinge hoestbui verhinderde
dat hij wat kon zeggen. Irène stond op en klopte op zijn rug. Het verergerde
zijn woede en dus ook de hoestbui. Een verpleegster kwam naar binnen
gesneld.
‘Meneer van Doorneveld’ sprak ze vermanend, ‘U moet zich rustig houden’
Ze klopte met vlakke hand op zijn rug en liet hem in een bakje spugen. Irène
zag het met afgrijzen aan.
Toen de verpleegster de zaal verliet richtte Hans zich weer overeind. ‘Ik kan
zo niet meer met je leven Irène , nee ik wil niet meer met je leven, niet meer
met je getrouwd zijn. Ik geloofde altijd in de liefde tussen ons. Maar blijkbaar
heb jij andere ideeën hierover.’
Irène keek hem zwijgend aan. Hoewel ze goed bespraakt was wist ze even
niets meer te zeggen.
‘Daar sta je dan met je mond vol tanden ‘ zei hij boos.
‘Weet je Hans, ik zal eerlijk zijn, ik hou van jou en ik heb ook altijd van Philip
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gehouden. Ik heb geprobeerd van jullie beiden te houden. Ik weet dat het
niet kan en niet mag. Ik vind de gevolgen van mijn daden verschrikkelijk maar
ik heb geen spijt van mijn gevoelens.’
Ze draaide zich om, verward en verdrietig en toen ze de ziekenzaal verliet
schreeuwde Hans haar na: ‘ daar gaat de hoer die mij bedrogen heeft’ Ze
draaide zich eenmaal om, keek hem even aan. Ze zei niets. Vervolgens liep ze
de gang uit.
Dat was dat.

De scheiding sloeg in als een bom. Toch kreeg niemand de ware toedracht
van het verhaal te horen. Feit was wel dat Hans spoedig na de scheiding van
tafel en bed al contact had met een andere vrouw. Na de echte scheiding van
Irène en Hans, na de oorlog, kon hij hertrouwen met Rinske Adam. Hij kreeg
geen kinderen met haar. Hij kon immers geen kinderen verwekken

‘Weet je Lea ?’begon Irène ‘als dit allemaal voorbij en het kindje wordt
geboren wil ik niets meer met dat joodse gedoe te maken hebben. Het is mijn
geloof niet, ik doe er niets aan en kijk eens wat er allemaal in Duitsland
gebeurt.’
‘Maar je kan toch niet van de een op de andere dag zeggen dat je niet joods
bent ?’vroeg Lea.
‘Tot nu heb ik alles gedaan omdat Hans het wilde of zijn familie dat wilde, het
hoeft voor mij niet, ik ben er bang voor en het brengt alleen maar ellende.
Niet voor niets emigreren er zoveel mensen naar Amerika.’
‘Maar wil je emigreren naar Amerika?’ vroeg Lea verbaasd. ‘Je moet nu niet
weggaan, je kunt niet zomaar vertrekken.’
‘Ik zei toch niet dat ik ga emigreren’ zei Irène lichtelijk geïrriteerd. ‘Ik wil
alleen maar aangeven dat ik mij afkeer van het jodendom, klaar over en uit
!’ Irène stampte met haar schoenen driftig op de stoeptegels.
Ze stonden voor de deur van Lea’s woning en Irène zei,voordat ze weer naar
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binnen gingen, tegen Lea dat ze voorlopig niets zou laten merken over haar
plannen.
Na een week van verdriet keerden Irène en Sophia terug naar hun woning in
de Staalstraat. Ondanks haar grote verdriet was ze opgelucht om nu even
echt alleen te zijn met haar kleine dochter.
Sophia was te klein om haar moeders verdriet te begrijpen. Thuis zette Irène
de deuren van haar huis open, het was warm in huis. Sophia kroop over de
grond en speelde met haar lappenpop. Irène keek naar buiten door de
ramen.
Dit was voor het moment waar ze tegenop had gezien, ze was voor het eerst
sinds de scheiding alleen thuis. Na een week van verdriet was ze nu echt op
zichzelf aangewezen. Haar moeder en Lea hadden aangeboden om met haar
te gaan naar huis. Dit had ze vriendelijk maar resoluut van de hand gewezen.
‘Als ik nu niet alleen ga, dan zal ik het nooit kunnen’ had ze tegen Lea gezegd.
Ze was bang geweest voor de stilte, maar nu genoot ze van de stilte en had
ze het gevoel dat Hans bij haar en Sophia was.
Irène had zich opeens gerealiseerd dat ze weldra moest gaan werken, Hans
had sinds hun huwelijk altijd gewerkt, maar nu viel er plotseling een inkomen
weg.
Hans had een alimentatie geregeld maar dat zou nooit genoeg zijn om van
te leven, realiseerde Irène. Ze zou weer gaan werken.
Ze staarde uit het raam en merkte nauwelijks dat ze weer stond te huilen.
Totdat de tranen haar ogen verblinden. Toen ze ging zitten merkte ze op dat
Sophia haar aankeek.
‘Ach kleintje, kom maar bij mama’ zei ze door haar tranen. Sophia keek haar
moeder aan met grote verbaasde ogen. En brabbelde ‘waar is papa?’
Irène probeerde door haar tranen te glimlachen en zei ‘Papa is vertrokken
misschien wel naar de hemel.’
Sophia klom bij haar moeder op schoot en hield haar lappenpop stevig vast
in haar knuistjes. Ze nestelde zich tegen Irène aan en knuffelde haar.
‘Mama gaat jou eens naar bed brengen’ zei Irène tegen Sophia.
Ze had rode wangen van moeheid en zou nu sinds een week weer in haar
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eigen bedje slapen.
Sophia stribbelde vanavond eens niet tegen en liet zich door haar moeder
omkleden en viel als een blok in slaap.
Irène ging weer in de woonkamer zitten en stak een sigaret op. Ze had nooit
gerookt en het altijd smerig gevonden. Nu Hans vertrokken was had ze het
idee dat ze er troost in vond.
Ze rookte zwijgend voor de opengeslagen balkondeuren. Toen het buiten
donker werd sloot ze de deuren en ging naar bed.
Het zou weer een nacht van draaien en nachtmerries worden.
Hans’ ouders hadden de huur van het huis aan de Staalstraat betaald. Ze
zorgden goed voor Irène en Sophia. Het ontbrak hun aan weinig. Toch was
Irène niet gelukkig met de situatie. Ze was eigengereid genoeg om eerder te
gaan werken dan haar hand op te houden bij haar schoonouders. Maar ze
kon eenvoudig niet werken omdat ze hoogzwanger was.
Twee maanden na de scheiding met Hans had ze een besluit genomen.
Het was een prachtige zomerdag in juli, ze stond vroeg op en had zichzelf een
zwarte jurk aangedaan. Ze had haar bruine haar opgestoken en had zwarte
eenvoudige schoenen aangedaan. Ze had in alle vroegte Sophia aangekleed
en te eten gegeven.
Ze liep met Sophia aan de hand van de trap af en zette de kleine meid in de
wandelwagen onderaan de trap.
Toen ze de voordeur open deed drong het stralende ochtendlicht zich op in
de nauwe gang.
Op straat was het al vrij druk, er waren krantenjongens aan het schreeuwen
met het laatste nieuws. Ze woonde vlakbij het Waterlooplein waar het altijd
druk was. Marktlui liepen af en aan met hun karretjes en waren. Irène duwde
de wandelwagen met Sophia erin voor zich uit en liep richting Waterlooplein.
Ze passeerde de markt en liep door richting de Mozes en Aäronkerk.
Vlak voor de kerk tilde ze Sophia uit de wandelwagen en liep samen met haar
dochter de trappen op de kerk in
Het was stil in de kerk, er zaten een paar mensen te bidden in de houten
kerkbanken. Irène keek onwennig om zich heen en had geen idee wat ze
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moest doen.
‘Goedemorgen mevrouw, welkom in het huis van God’ zei een vriendelijke
stem. ‘Mijn naam is pastoor Simons, waarmee kan ik U van dienst zijn ?’
Irène keek naar een vriendelijk gezicht, een man van een jaar of zestig met
grijs haar.
Hij was geheel in het zwart gekleed en had een witte boord onder zijn kraag.
‘Ik wilde eh mijn eh dochtertje dopen’ zei ze stotterend.
De pastoor fronste zijn wenkbrauwen toen hij naar Sophia en toen weer naar
Irène keek. ‘Ik begrijp dat ze nog niet gedoopt is ?’ vroeg hij.
‘Ja dat klopt’ zei Irène. ‘Het is er nooit van gekomen’ vervolgde ze. De pastoor
haalde diep adem en vroeg Irène mee te lopen naar zijn kantoor.
‘U bent hier nog nooit geweest , is het wel ?’ vroeg hij.
‘Nee, in deze kerk ben ik nog nooit geweest’ antwoordde Irène.
‘Vandaar, ik herkende u gezicht ook niet, de meeste mensen uit mijn
parochie ken ik wel, ziet u.’
‘Mevrouw, kent U de gewoonten en gebruiken in de kerk ?’ vroeg de pastoor
vriendelijk.
Irène keek naar de grond en zei ‘Ja enigszins meneer pastoor.’
De pastoor keek haar hij even zwijgend aan en vroeg haar te gaan zitten.
Ze nam Sophia op haar schoot en keek de pastoor aan.
‘Ik heb het idee dat u hier niet helemaal thuis hoort’ begon de pastoor.
‘Maar iedereen is toch welkom in de kerk’ wierp Irène tegen.
‘Ja ja mevrouw’ zei de pastoor op een sussende toon. ‘Natuurlijk is iedereen
welkom, u en uw dochter natuurlijk ook, maar ik heb zo’n gevoel dat u van ’t
oude volk bent.’
Irène keek naar Sophia en wilde zeggen dat het niet waar was.
Ze kreeg het niet over haar lippen.
‘Niet dat het uitmaakt’ vervolgde de pastoor weer, ‘zoals ik al eerder zei,
iedereen is welkom in onze kerk, u staat er niet alleen voor. Velen zijn u
voorgegaan. Ik zal uw dochtertje en uw toekomstig kindje dopen. Ik begrijp
het.’
Irène had zich voorgenomen om zich van de domme te houden maar zo open
en eerlijk als ze was kon ze moeilijk liegen tegen deze vriendelijke man.
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‘U moet begrijpen meneer pastoor, ik heb nooit iets aan ons geloof gedaan,
ik weet heus wel wat mijn afkomst is, maar ik wil er niets meer mee te maken
hebben, het brengt me ongeluk. En dat heeft het volgens mij ook altijd
gedaan. Ik moet mijn kinderen beschermen, begrijpt U ?’
De pastoor knikte ‘wat uw motieven ook zijn mevrouw, ik zal u graag en uw
kinderen in onze gemeenschap opnemen.’
Irène haalde opgelucht adem en vroeg aan de pastoor hoe het nu verder
moest.
Toen de pastoor alles uitgelegd had verliet Irène het kantoor. Sophia liep
voor haar uit. Ze liepen via het schip van de grote kerk richting de uitgang. In
de kerk zag Irène haar neef Machiel Vreeland onhandig een kruisje slaan. Ze
liep op hem af en vroeg vol verbazing ‘Machiel wat doe jij hier ?’
Machiel schrok ontzettend bij het zien van Irène maar realiseerde zich snel
dat ze waarschijnlijk hetzelfde deed als hij.
Hij fluisterde ‘denk je dat ik achterlijk ben ? Ik weet niet wat er gaat gebeuren
maar je kunt beter geen jood zijn vandaag de dag.’
Irène knikte bevestigend naar haar neef en zei ‘mijn moeder zal laaiend zijn
als ze hoort dat ik geschmad ben.’
‘Laaiend is nog netjes gezegd’ antwoordde Machiel. ‘Mijn ouders willen me
niet eens meer zien.’
Irène riep Sophia terug, die net richting een Mariabeeld was gerend. De
kleine dacht zeker dat het een pop was waar ze mee kon spelen.
‘Machiel , zeg alsjeblieft niets tegen de familie, ik wil het ze zelf vertellen en
misschien wel helemaal niet, hoor je ?’ vroeg Irène bijna smekend.
‘Nee natuurlijk niet, ik zeg niets’ zei Machiel.
Ze namen afscheid en Irène pakte Sophia op haar arm om de trappen af te
lopen. Buiten moest ze haar ogen dichtknijpen tegen het felle zonlicht.
Ze wilde nu zo snel mogelijk hier weg, naar huis of naar Lea. Maakt niet uit
waar naar toe. Ze had het gevoel dat ze een pijnlijke maar juiste stap had
gezet.
Irène had haar familie nog niets gezegd over haar ‘overstap’ naar de
katholieke kerk. Ze vond het niet nodig om de anderen daarmee te
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confronteren. Ze zou een juist moment kiezen.
Het juiste moment kwam erg dichtbij
Irène was net bevallen van haar kindje, een zoon.
Het jongetje was zonder problemen, overdag, op de wereld gekomen. Lea
had op Sophia gepast.
De woonkamer zat vol met visite, de ouders van Hans waren aanwezig, haar
moeder, oom Meier en tante Sophia.
Irène mocht haar bed uit van de vroedvrouw en wilde graag haar kindje laten
zien aan de familie in de woonkamer.
‘Wat geweldig een jongetje, wat zal Hans zijn’ zei Hans van Doorneveld
senior met een schorre stem.
‘Dat denk ik ook vader’ zei Irène.
Rosetta stond op om haar dochter te helpen en nam het dekentje aan waar
de kleine baby in lag.
‘Hoe ga je hem noemen Irène ?’ vroeg ze.
‘We noemen hem Christiaan en z’n roepnaam wordt Chris’ zei Irène.
‘Hoe zei je ?’ vroeg Alida met een overslaande stem.
‘Hij heet Chris’ zei Irène rustig.
De aanwezigen in de kamer werden allemaal stil en niemand durfde iets te
zeggen totdat Hans senior vroeg aan Irène ‘Welke moheel moeten we nemen
?.’
Irène antwoordde bedaard ‘mijn zoon wordt niet besneden, nu niet, nooit
niet, misschien dat hij ooit er zelf voor wil kiezen, maar nu niet.’
Ze was zo ontzettend kalm en vastberaden.
‘Ga je ons ook nog vertellen dat je toffelemone geworden bent?’ vroeg
Rosetta aan haar dochter.
‘Mama, ik wil er nu nog niet over praten, maar ik wil mijn kinderen tegen de
duivels beschermen, ik ben erg ongerust over de situatie in Duitsland, wat
ze daar de joden aandoen. Waarom denken jullie dat ze allemaal naar
Nederland komen?.’ Ze keek uitdagend het gezelschap rond.
‘Nou wat denken jullie? Dat het allemaal wel goed komt? Ik wil dat mijn
kinderen kunnen opgroeien zonder angst. Hebben jullie die kindertjes uit
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Duitsland gezien, hebben jullie gelezen wat ze met de joden doen daar. En
denken jullie nou echt dat ze ons ongemoeid laten?.’
Irène stond op en keerde haar rug toe naar het gezelschap. Ze pakte het
bundeltje dekens op waar de kleine Chris in lag te slapen. Haar hart klopte in
haar keel, ze maakte zich altijd zo druk !
Irène draaide zich om en zag dat iedereen haar stond aan te staren.
‘Ik begrijp heus wel dat jullie het niet met mij eens zijn maar probeer te
begrijpen dat ik alles zal doen om mijn kinderen te beschermen’ zei ze
zachtjes.
‘Kom kom meisje’ zei Hans senior ‘Je maakt je echt te druk en zo’n vaart zal
het allemaal wel niet lopen. We leven nog steeds in Nederland en de regering
zal alles doen om ons te beschermen’
‘Misschien heeft u gelijk, misschien ook niet, laat mij het zekere voor het
onzekere nemen’ zei Irène rustig.
Haar moeder keek haar aan met een afkeurende blik. ‘Irène , ik begrijp niets
meer van je ‘ zei ze ‘Je hoeft je niet te schamen voor je wat bent en meneer
van Doorneveld zegt toch ook dat het allemaal wel los zal lopen ?.’
‘Dit is mijn besluit en ik kom er niet op terug’ zei Irène koppig.
Hans senior zuchtte diep en keek naar z’n vrouw Alida. Ze haalde haar
schouders op alsof ze wilde zeggen dat er toch niets meer aan te doen was.
Hans senior had zich voorgenomen hier geen genoegen mee te nemen, hij
wilde z’n kleinkinderen beschermen tegen de fratsen van Irène.
Hoe langer hij erover nadacht hoe kwader hij werd. Hij kon er met z’n
verstand niet bij waarom z’n schoondochter plotseling koos voor een ander
geloof, katholiek nota bene !
Rosetta, zo eenvoudig van geest als ze was, kon de stappen van haar dochter
al helemaal niet volgen en dacht dat haar dochter het hoog in de bol was
geslagen of misschien wel een gojse man had ontmoet.
Rosetta wist wel dat haar dochter bijzonder eigenzinnig was en niets haar er
van kon weerhouden dit door te zetten. En ergens begreep ze ook wel weer
dat Irène er een reden voor zou hebben.
Het was een regelrechte domper op de vreugde van de geboorte van de
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eerste kleinzoon in beide families.
Een joods jongetje, zonder besnijdenis maar wel met een doop. Deze
ingrijpende gebeurtenis in het leven van Irène en haar kinderen zou
verstrekkende gevolgen hebben, en niet alleen op korte termijn.
Het contact tussen Irène en de ouders van Hans bekoelde snel. Na een paar
maanden stopte de bijdrage van vader van Doorneveld en was Irène
gedwongen te verhuizen naar een andere woning. Eigenlijk was er helemaal
geen contact meer tussen beiden.
Alleen via Lea en Philip hoorde Irène over het wel en wee van haar
schoonouders.
Haar zus had Irène’s stap verschrikkelijk gevonden maar had het uiteindelijk
wel geaccepteerd. Philip dacht nog steeds dat het om een tijdelijke frats ging.
Lea had Irène nog naar haar motieven gevraagd en Irène had het Lea
uitgelegd. Net als bijna iedereen in de familie had ze het niet kunnen
begrijpen.
‘Was dit wat je bedoelde toen Hans en jij gingen scheiden ?’ vroeg ze aan
Irène. ‘Had je niet beter naar Amerika kunnen gaan ?’
‘Nou ja zeg’ zei Irène verontwaardigd. ‘Ik dacht dat je dat nog erger zou
vinden’
‘Maar geloof je dat nou echt van Jezus en zo ?’ vroeg Lea
Irène keek Lea even aan, ze wist niet of haar zus serieus was.
‘Om je eerlijk te zeggen Lea, ik geloof nergens meer in, het maakt allemaal
niet zoveel uit, ik wil alleen maar mijn kinderen beschermen en ik ben bang
dat het jodendom ze alleen maar ellende brengt.’

Philip staarde naar de grond, verlegen met de situatie. Er was moed voor
nodig om dit gesprek aan te gaan. Er waren situaties geweest die geen van
beide partijen ooit konden toegeven.
‘Irène, is Chris van ook mij ?’ ‘Is het werkelijk waar dat ik een zoon heb ?’
Irène knikte en bevestigde zijn vermoeden. ‘ja Philip, je hebt twee kinderen
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bij mij verwekt. Het is waar. Maar ik zal het nooit toegeven, de kinderen zijn
geboren als Van Doorneveld en blijven dat ook.’
Ze keek stil voor zich uit, wilde haar zwager en vader van haar kinderen nog
zoveel vertellen. Maar ze kon het niet. De woorden bleven steken in haar
keel. ‘Ik denk niet dat Hans heeft geweten dat hij onvruchtbaar was, we
hebben het vaak geprobeerd. Het lukte niet’ Ze stond op en liep naar het
raam. ‘Philip, Lea vermoord me als ze dit hoort, nooit maar dan ook nooit
mag ze dit weten. Niemand mag dit weten.’
‘Ik draag het geheim met mij mee, waar ik ook ga. Maar vergeet nooit dat ik
voor ze zal zorgen, ze zal beschermen met alles wat ik heb.’ Na dit gezegd
hebbende stond hij op en liep naar buiten naar Lea.
Irène stond bij het raam en streelde met de buitenkant van haar hand met
de vitrages. ‘Ik hou verdomme van die man’ zei ze zachtjes in zichzelf.

* schmadden is van het joodse geloof afstappen
* toffelemone is een katholiek
* moheel is besnijder
* goi is een niet jood
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3. De verzwegen verschrikking.
Chris was zeven maanden oud toen in mei 1940 Nederland onder de voet
gelopen werd door de Duitsers. De tweede wereldoorlog was feitelijk al eerder
begonnen toen Duitsland Polen was binnengevallen. In Nederland dacht men
nog steeds met naïviteit dat het allemaal wel mee zou vallen en dat men door
neutraal te blijven, buiten schot zou blijven.
Sophia was net 3 jaar oud geworden. Beide kinderen zouden die eerste jaren
van de oorlog niet herinneren.
Irène had het begin van de oorlog lijdzaam aan zien komen, de dreiging was
al zo duidelijk maar ze had nog altijd hoop dat het aan Nederland voorbij zou
gaan.
Het contact met haar schoonouders was minimaal geworden na de doop van
de beide kinderen in de katholieke kerk.
Irène had het gevoel dat ze er helemaal alleen voor stond. Alleen haar zus en
zwager lieten haar niet vallen. Ze had zelfs ruzie met Jetty erover gehad.
Gelukkig was dat weer bijgelegd.
De stad gonsde van de geruchten en al spoedig zou blijken dat het Nederlandse
leger geen weerstand kon bieden aan de Duitse overmacht.
Op 15 mei gaf het leger zich over en was de bezetting een feit.
Irène wilde zo goed en kwaad als het ging haar normale leven voortzetten.
Ondanks haar angsten en onzekerheid was ze een kordate jonge vrouw, ze was
26 jaar toen de oorlog uitbrak. Had twee kinderen, een dochtertje van drie jaar
oud en een zoontje van zeven maanden. Ze was al bijna een jaar gescheiden.
Irène had geleerd voor zichzelf en haar kinderen te zorgen. Gelukkig hielpen
Rosetta en Lea haar. Rosetta logeerde regelmatig bij Irène en de kinderen
zodat Irène weer kon gaan werken.
Ze had 4 maanden na de geboorte van Chris weer een betrekking gevonden
bij een handelskantoor in het centrum van Amsterdam.
Ze kon de eindjes maar net aan elkaar knopen.
‘Dag moeder, hallo Sophia’ zei ze toen ze thuiskwam. ‘Hoe was jullie dag
vandaag ?’
‘Dag meis’ antwoordde Rosetta. ‘Sophia en ik zijn vandaag naar Artis
geweest, en dat was leuk hè ?’
‘Mama ik heb leeuwen gezien en geitjes’ vertelde Sophia enthousiast.
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‘Wat leuk, jullie hebben het vast heel leuk gehad’ zei Irène glimlachend.
Sophia had al snel meer belangstelling voor haar lappenpop in de kleine
slaapkamer.
Irène keek haar moeder aan en vroeg ‘hoe ging het met Chris, heeft hij nog
gehuild ?.’
‘Welnee’ antwoordde Rosetta ‘hij is heel lief geweest en heeft zelfs in de
kinderwagen geslapen.’
Irène was opgelucht en liep naar de keuken om eten klaar te maken. Ze had
weinig zin om te koken en nog boodschappen te doen.
‘Moeder ik denk dat ik boterhammen ga maken, vind je dat erg ?’
‘Nee hoor, Irène, je hoeft er niet zoveel te maken want ik heb toch weinig trek
met dat warme weer’ klonk het uit de voorkamer.
‘Eigenlijk woon je hier best goed’ zei Rosetta. Ze keek rond in de kleine
kamer.
‘Ja we hebben het prima getroffen, het heeft even geduurd maar ik ben blij dat
we uit de Staalstraat zijn vertrokken, drie hoog en dan al die trappen werd een
beetje zwaar met de kinderen’ antwoordde Irène haar moeder.
Irène had een nieuwe woning gevonden in de Amsterdamse Pijp. Vlakbij het
Sarphatipark in de tweede Jan Steenstraat.
Het was een etagewoning op de eerste verdieping en Irène vond het erg prettig
om vlakbij de Albert Cuyp markt te wonen.
De boterhammen waren dun belegd met pekelvlees, een van de producten die
Irène onlangs nog had kunnen bemachtigen. De oorlog was weliswaar net
begonnen, toch was er al schaarste en vele producten waren alleen op de bon
verkrijgbaar.
Ze maakte de boterhammen met pekelvlees en wat zuur er op, ze wist dat haar
moeder daar erg van hield.
Toen Irène de voorkamer inliep zag ze dat Sophia al in slaap was gevallen op
de kleine bank.
‘Kijk eens moeder, hier een paar boterhammen’ zei ze zachtjes om Sophia niet
wakker te maken.
‘Dank je Irène’ zei Rosetta ‘wat ik eigenlijk vragen wilde, heb je nou nog
contact met Hans’ ouders ?’
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‘Eigenlijk helemaal niet’ antwoordde Irène ‘na de doping van de kinderen
wilden ze mij niet meer zien, ik heb me nooit gerealiseerd hoe vasthoudend ze
zijn.’
‘Je hoeft niet vasthoudend te zijn om hun standpunt te begrijpen, ik snap het
wel, maar je bent mijn
dochter, ik zou je nooit laten vallen, wat je ook doet, je zal er wel een reden
voor hebben gehad’ Rosetta keek haar dochter even aan.
‘Ik vind het wel jammer dat je dit besloten hebt, het zij zo.’
‘Moeder ik ben ontzettend bang in deze wereld, ik ben bang dat mijn kinderen
iets aangedaan zal worden, kijk eens wat een ellende er is in oost Europa, alle
pogroms en alle ellende in Duitsland, ik heb het al vaker gezegd en heb je
gehoord hoeveel joden er naar Amerika en Engeland gevlucht zijn ?’
Rosetta nam nog een stuk brood en zei tussen de happen door dat ze had
gehoord hoeveel rijke joden waren gevlucht naar Engeland.
‘Maar niet iedereen met geld vertrekt’ zei Rosetta ‘de Rimini’s hebben met al
hun geld gekozen om hier in Nederland te blijven, dus het zal dan wel
loslopen.’
Irène schudde haar hoofd en wilde er al niet meer over praten, het zou toch op
hetzelfde neerkomen.
‘Moeder wil je nog wat thee, althans wat er voor door moet gaan ?’
Rosetta wimpelde de thee af.
Er brak een periode van relatieve rust aan. Maanden gingen voorbij en Irène
kon gewoon naar haar werk en Rosetta paste op de kinderen. Een situatie zoals
bij zovele Nederlanders hetzelfde was.
In februari 1941 moesten alle joodse Nederlanders zich melden bij hun
gemeentehuis. In Amsterdam werd speciaal voor dit doel de Joodse Raad
opgericht
‘Ik meld me niet aan, en de kinderen ook niet’ riep Irène boos toen ze dit
bericht hoorde. ‘Nooit zal ik m’n kinderen aanmelden, al slaan ze me dood ‘
vervolgde ze woedend. ’Stil , zachtjes de kinderen horen alles’ zei Philip ‘Ja
maar Irène luister dan toch, ze komen er toch achter wie je bent en wat je
achtergrond is’ zei Lea. Lea en Philip hadden afgesproken bij Irène thuis, het
was een koude zaterdagmiddag in februari.
Sophia speelde met haar nichtje in de slaapkamer. Ze waren gek op elkaar.
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Lea had nog een dochtertje gekregen en die heette ook Sophia, beiden waren
vernoemd naar de zus van Rosetta..
Chris en kleine Sophia lagen te slapen
‘Gaan jullie je melden ?’ vroeg Irène.
‘Natuurlijk melden we ons, ja het is een vervelende maatregel maar als dat
alles is, nou dan is er toch niets aan de hand ?’ antwoordde Philip.
‘Ik doe het niet en voor zover ik weet zijn er over mij weinig gegevens,
volgens mij liggen die nog in België.’
‘In België ?’ vroeg Philip.
‘Ja in Luik, waar ik officieel ben geboren.
‘Maar heb je dan geen persoonskaart, ik bedoel, dan besta je niet eens in
Nederland?’ vroeg Philip
‘Jawel, er is nog niet zolang geleden een nieuwe kaart gemaakt, voor ons
trouwen was dat nog, er staat niets over een geloof vermeld.’ Lea keek Irène
bevreemd aan.
‘Dat kan toch helemaal niet’ vroeg ze.
‘Zelf begrijp ik het ook niet helemaal, maar ik denk dat in België religie niet
geregistreerd wordt en die gegevens hier gewoon overgenomen zijn, hier op
het stadhuis’ zei Irène.
‘Dus dan weet niemand dat je joods bent ?’ vroeg Philip.
‘Zeker weten doe ik het niet, maar ik ga geen slapende honden wakker maken,
ik ga niet registreren en mijn kinderen al helemaal niet !’ Irène kon niet
duidelijker zijn.
‘Hier in deze buurt ken ik weinig mensen, behalve van de Albert Cuyp een
paar, maar ik ken mijn buren amper, en zij kennen mij niet’ voegde ze er aan
toe.
‘Je Moeder heeft zich al gemeld, ze is samen met mijn moeder en oom Meier
naar de Joodse Raad gegaan , ze had veel bekenden daar gezien’ vertelde Lea.
Het zou natuurlijk nooit bij alleen maar melden blijven. Op dat moment zagen
velen niet dat dit slechts een eerste stap was om de joodse bevolking exact in
kaart te brengen.
Irène nam Chris even op de arm, hij was wakker geworden en lag te huilen in
z’n bed.
‘He manneke, ben je net wakker geworden ?’ troostte Irène de peuter. ‘Kom
ik ga je een beetje warme melk geven.’
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Lea keek toe hoe Irène in de keuken wat melk opwarmde. ‘Hoe red je het toch
allemaal, zo alleen?’ vroeg ze
‘Heb ik een keuze?’ vroeg Irène retorisch. ‘Moeder helpt en jij bent er als ik
je nodig heb, het gaat eigenlijk wel, maar ik mis Hans elke dag en vooral ’s
avonds als de kinderen al slapen.’
Irène roerde in het pannetje met de melk en schonk de warme melk over in
een drinkflesje.
‘Weet je Lea ? ‘ zei ze ‘een mens kan veel hebben, als je maar moet, ik was
altijd zo gewend om op Hans te leunen, maar nu moet ik het zelf doen, en het
gaat echt goed.’
De vrouwen liepen samen terug naar de voorkamer waar Philip zat, hij had
Chris op schoot genomen en zat gekke gezichten te trekken.
De kleine man moest erg lachen om zijn oom.
‘Philip wil je Chris z’n melk geven ?’ vroeg Irène.
‘Kom maar op, deze oom zal eens laten zien wat hij waard is’ zei Philip
lachend.
Lea was naar de slaapkamer gegaan om naar de dochters te kijken. ’Zo dames,
wat zijn jullie aan het doen ?’ vroeg ze.
‘Tante Lea we zijn allebei prinses’ riep Sophia vrolijk ‘en Elisabeth gaat
trouwen met de prins.’ De kinderen hadden een zelfgemaakt kroontje van
papier op hun hoofd gezet.
‘Jullie zien er ook uit als echte prinsessen’ zei Lea. ‘Hé Sophia je hebt je
nieuwe bril op, wat een mooie bril heb je’
‘Ja want ik viel steeds van de trap en ik zag het niet goed ‘ zei Sophia als een
volwassene.
Sophia was inderdaad ettelijke keren van de trap gevallen. Het was Irène
opgevallen dat ze vaak met haar ogen kneep. Na een bezoek aan de oogarts
bleek dat Sophia erg slechte ogen had. Dus moest er een bril aangeschaft
worden. Het kleine meisje zag er parmantig uit met het ronde brilletje.
Het was een aanslag op Irène’s portemonnee en weer moest ze op iets anders
bezuinigen.
‘Gaan jullie mee naar de voorkamer, oom Philip en ik moeten zo naar huis.’
Zuchtend stonden de meisjes op en liepen met Lea mee naar de voorkamer.
Plotseling werd er aangebeld. Irène liep naar de voordeur en trok aan het touw
waarmee ze de beneden deur opende.
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Het buitenlicht drong samen met de kou naar binnen.
Rosetta stormde in paniek naar binnen, de trap op.
‘Moeder wat is er aan de hand’ riep Irène. Lea was door het gerommel op de
trap gealarmeerd en kwam naast Irène staan bij de deur bovenaan de trap.
Hijgend en snikkend kwam Rosetta naar binnen. Ze was helemaal overstuur.
‘Ik ... ik kan niet naar huis, er is iets verschrikkelijks aan de hand, het is
vreselijk, er zijn gevechten op de straat. Op het Jonas Daniel Meierplein zijn
gevechten van joodse jongens en de WA ( geüniformeerde groep binnen de
NSB) en SD, er worden joodse mannen uit huizen gehaald en de mof
deporteert ze.’
Irène’s ogen werden groot van verschrikking, de spanning in de stad was de
afgelopen dagen al gestegen door verschillende arrestaties van joodse
verzetsmensen. Zelfs vlak om de hoek bij de ijssalon.
‘Oh god’ kreunde ze ‘wat gaat er nu weer gebeuren, moeder hoe weet u dat
?’
Rosetta had haar jas nog aan en zat op de bank, de kleine kinderen staarden
haar angstig aan. Elisabeth begon te huilen.
‘Kom bij mama zitten’ zei Lea tegen Elisabeth.
‘Mama oma huilt’ zei Sophia ‘heeft oma buikpijn ?’
‘Kom jij ook maar even bij mij zitten, er is niets aan de hand, oma is heel erg
geschrokken’ zei Lea en ze stak haar hand uit naar Sophia.
Irène en Philip namen Rosetta mee naar de slaapkamer en deden de deur achter
hen dicht.
‘Moeder wat is er nou gebeurd ?’ vroeg Philip aan z’n schoonmoeder.
‘Oh jongens’ snikte ze ‘Ik kan het niet geloven, Issie Kannegieter hebben ze
opgepakt en de twee jongens van Katz, het gebeurde gewoon op straat.’
‘Maar wat dan precies ?’ Irène keek haar moeder aan. ‘moeder vertel nou,
waarom, wat is er aan de hand?’
Rosetta snikte en zei met schorre stem ‘Ik weet alleen maar wat ik zag, overal
had de mof overvalwagens staan, en er waren gevechten, ik was een wandeling
met Sophia aan het maken en we liepen voorbij het plein. Er was geschreeuw
en er werd gevochten, Sophia wilde naar huis, en moest langs het prikkeldraad
want ze hebben de buurt afgesloten, toen ben ik hier naar toe gerend. Overal
waren mensen aan het rennen’
Rosetta pakte een zakdoek en snoot haar neus.
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‘Ik durf niet meer naar m’n huis, ik durf het gewoon niet meer, weet jij veel
wat die mof nou weer uit gaat voeren ?’
Philip keek met een meewarige blik naar Rosetta..
‘Het zal wel meevallen, ze zullen ons wel met rust laten moeder, we doen
niemand kwaad.’
‘En die jongens van Katz dan ?’ vroeg ze zichzelf af.
‘Misschien zaten die wel in het verzet’ antwoordde Philip
‘Moeder voorlopig blijft u maar even bij mij’ zei Irène tegen haar moeder.
‘Morgen zien we wel weer verder.’
Ze gingen naar binnen waar Lea met de kinderen zat.
Lea keek vragend naar Irène. Irène knipperde even met haar ogen om aan te
geven dat ze nu even niet praten wilde met de kinderen erbij.
Het was stil in de kamer.
‘Waarom komen jullie vanavond niet bij ons ?’ vroeg Lea ‘dan eten we samen
en blijven jullie bij ons slapen, we hebben ruimte genoeg.’
Irène keek vragend naar haar moeder. Rosetta schudde haar hoofd en zei dat
ze absoluut niet de straat meer op wilde.
‘Het is goed moeder, blijf maar gewoon hier bij ons’ zei Irène.
Rosetta knikte dankbaar richting haar dochter.
‘Wanneer het weer rustig is, is het altijd nog vroeg genoeg om naar huis te
keren’ voegde Irène er aan toe.
Ze zaten bij elkaar in de voorkamer een beetje onwennig elkaar aan te staren.
‘Kom’ zei Philip ‘we gaan eens naar huis lopen, gaan jullie mee ?’
Lea stond op om baby Sophia haar jasje aan te doen en de muts op te zetten.
Philip hielp Elisabeth met haar jas en handschoenen.
‘Moeten jullie echt nog naar buiten?’ vroeg Rosetta.
‘Nou denk je dat het huis naar ons toe komt ?’ vroeg Philip met een knipoog.
‘We lopen toch richting Zuid en daar zijn geen problemen en daarbij het is
nog middag dus kunnen we veilig over straat.’
Irène keek zwijgend toe hoe het gezelschap zich had ingepakt voor de koude
wintermiddag.
Ze pakte Lea even bij de revers van haar jas en trok haar naar zich toe ‘wees
alsjeblieft voorzichtig, kom veilig thuis, beloof het me’ smeekte ze bijna.
Lea glimlachte en zei: ‘Irène haal nou geen muizenissen in je hoofd, we komen
heus wel veilig thuis.’
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Ze liepen door de voordeur en gingen de trap af naar beneden.
Boven stonden nu Irène en haar moeder naast elkaar.
Irène sloot de deur en pakte haar moeder even vast. Rosetta barstte weer in
tranen uit.
Ze kon zichzelf niet meer beheersen en ze snikte luid en trilde op haar benen.
‘Kom moeder, kom nou zitten, het komt allemaal goed, dat zeg je zelf toch
ook altijd ?’ zei Irène sussend
‘Ik weet het niet meer, alles is zo anders, het verandert met de dag. Meier heeft
gehoord dat ze die jongens naar werkkampen sturen en dat ze zich
doodwerken.’ Rosetta keek naar haar handen, die trilden zo erg dat ze het glas
water wat Irène haar gaf bijna liet vallen.
Sophia keek nog steeds geschrokken naar haar grootmoeder en durfde niets te
zeggen.
‘Sophia wil jij even kijken of Chris nog slaapt ?’ Sophia rende de achterkamer
in waar Irène sliep en het bedje van Chris stond.
‘Mama hij is wakker’ riep ze vanuit de achterkamer. Irène liet haar moeder
even alleen en haalde Chris uit z’n bed.
Bij het zien van de peuter fleurde Rosetta weer enigszins op. Het deed haar de
huidige ellende even vergeten.
De volgende dag , zondag 23 februari, gingen de arrestaties en rellen nog
steeds door. 400 joodse mannen werden opgepakt en gedeporteerd naar het
concentratiekamp Mauthausen in Oostenrijk. In reactie hierop brak de
Februaristaking uit. Dit was de eerste grote demonstratie tegen de Duitse
bezetter de loop van 1941 steeds meer anti-Joodse maatregelen afgekondigd.
Zo werden in maart de bedrijven van joodse eigenaren onder toezicht van
een zogenaamde ‘Verwalter’ geplaatst. De eigen zeggenschap over het
bedrijf ging daarmee verloren. Ook Philip Rimini senior raakte de
zeggenschap over zijn winstgevende bedrijf kwijt. Het was voor hem een
verschrikking om niet direct zaken te kunnen doen zonder toestemming van
de ‘Verwalter.’
Leentje was gestopt met pianolessen, ze had er geen zin meer in, de
confrontatie met de oom van Irène brak haar op en ze wilde achter haar man
staan. De problemen in de zaak werkten thuis verder thuis door. Leentje en
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Philip senior hadden veel ruzies. Philip kon weinig betekenen op de zaak en
bleef regelmatig thuis. Ze kibbelden de hele dag door.
Lea en Philip kwamen zo weinig mogelijk bij de Rimini’s thuis, het geruzie
van Philips ouders werkten op hun zenuwen en ze hadden zelf al genoeg sores.
Philip had nog steeds werk maar ondertussen werden joodse ambtenaren
ontslagen en namen de anti-Joodse maatregelen met de dag toe. Ze moesten
hun radio inleveren,een van hun weinige vormen van vermaak. Het treiteren
van de joodse bevolking had het niveau van pure discriminatie en volken
scheiding bereikt.
Piet van der Smagt werkte nu al 10 op kantoor van de douane in de
Amsterdamse havens. Hij was boekhouder en had te maken met de in en
uitvoer van goederen uit overzeese gebieden. Piet had plezier in z’n werk en
was nog nooit met tegenzin naar de havens gefietst om z’n werk te doen. Hij
woonde in de Amsterdamse Pijp en kwam uit een modaal gezin. Het was ook
op kantoor een bekend gegeven dat Piet lid was van de NSB. Hij droeg zijn
speldje met trots. Echter, Piet van der Smagt liet weinig los over zijn politieke
ideeën. Piet was net 31 jaar geworden. ‘Meneer van Duren, denkt U dat we
deze middag nog de vrachtbrief van de ‘Willemstad’ kunnen afhandelen
?’vroeg hij aan z’n chef.
Meneer van Duren was de afdelingschef
en het was bekend dat hij absoluut afkerig was de Duitse bezetter en er
sommige medewerkers dachten dat van Duren in het verzet zat. Een van de
redenen van zijn afkerigheid lag meer in het feit dat hij niet hield van de
vreselijke administratieve rompslomp op zijn kantoor. Werkelijk alles werd
genoteerd, van een vrachtbrief werd drie maal carbon kopie gemaakt en deze
werden weer verzonden naar verschillende afdelingen.’Ja Piet begin maar
vast, het kan even duren voordat ze met de lading kunnen beginnen, er schijnt
weer vertraging in de aanvoer te zijn, de controles zijn weer verscherpt ‘
antwoordde van Duren. De bezetter hield alle bewegingen en handel
nauwlettend in de gaten. Piet werkte met plezier op dit kantoor en hield van
het nauwkeurige werk, het verwerken van de vrachtbrieven en
waardebepalingen was een voor hem elke dag weer een nieuwe uitdaging.
Diezelfde ochtend had hij Irène voor de derde keer gezien, ze liep door de
tweede Jan Steenstraat richting de Ferdinand Bolstraat om daar op de tram te
stappen. Ze was onderweg naar haar werk. Wat een mooie vrouw, god wat
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was ze mooi. Hij had haar nagestaard en kon alleen nog maar aan haar denken.
Haar golvende bruine haar. Hij had haar nu al drie keer gezien en telkens was
hij verbaasd over haar afwezige blik. Het leek wel of ze met niemand contact
wilde maken. Hij had er alles voor over om haar te leren kennen.
Irène liep door de straat op weg naar haar werk. Chris had veel gehuild die
nacht en ze was moe en nerveus. Haar moeder zou weer op Sophia en Chris
passen vandaag. Net toen ze de hoek om liep kwam ze een jongeman tegen
die haar bekend voor kwam. ‘Waar had ze hem nou eerder gezien ?.’ Net toen
ze hem een goedemorgen wilde zeggen , zag ze een Duitse soldaat die haar
intens aankeek. Een golf van woede kwam in haar op, en ze wendde haar blik
snel van hem af en liep door. Een NSB’er met speld. Ze moest niets van de
man hebben. Een week later liep ze weer naar dezelfde tramhalte, ondanks het
verbod voor Joden om met de tram te reizen, en ging richting haar werk. Piet
zat ook in deze tram en hij wilde niets liever dan contact met haar maken. ‘Wat
een regen, vind u ook niet mevrouw’? vroeg hij aan Irène. ‘Nou zeg dat wel
meneer’ Irène keek weer naar de grond en wilde het gesprek zo snel mogelijk
beëindigen. Piet volhardde en begon te praten over het slechte weer de
afgelopen dagen. Irène zette al haar stugge kwaliteiten in en deed haar best
om hem te negeren. Ze antwoordde kortaf dat ze de volgende halte uit moest
stappen. Piet keek teleurgesteld en wenste haar een fijne dag. Irène mompelde
een soortgelijk antwoord en in gedachten wenste ze hem nog meer regen toe.
Dit was natuurlijk niet de halte waar ze uit moest stappen en het gevolg van
haar actie was dat ze nog een eind naar haar werk moest lopen. Humeurig
kwam Irène op haar werk aan.
De situatie verergerde met de dag en steeds werd het moeilijker om als jood
te leven in Nederland. Met name in Amsterdam waren arrestaties eerder regel
dan uitzondering. In mei 1942 werd de davidster door de nazi’s ingevoerd en
zelfs dit symbool van verschrikkelijke discriminatie moesten de joden zelf
betalen. Irène heeft zelf noch haar kinderen een davidster gedragen. Steeds
vaker hoorde ze over families die gingen onderduiken. Lea en Philip wilden
niet onderduiken en de ouders van Philip bleven ook gewoon in hun huis. Het
toch niet erger worden dan dit ?
Het werd steeds grimmiger en duidelijker
wat de nazi’s van plan waren met de joden. De eerste berichten van
vernietigingskampen in het oosten waren de stad al bereikt. Irène had deze
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berichten ook gehoord en wilde eigenlijk dat haar moeder niet meer alleen
over straat zou lopen. Rosetta heeft dat weggewuifd, ’wat moesten de nazi’s
nou met een vrouw van 56 jaar. Naar een werkkamp sturen? En wat kon ze
nou nog ?’ Irène voelde zich nog steeds veilig, toch ze realiseerde zich maar
al te goed dat dit slechts een gedachte was. En met die gedachte hield ze
zichzelf op de been.
Op een zomerse zaterdagmiddag ging Irène met de kinderen een wandeling te
maken, het was prachtig weer. Irène had de kinderen luchtig aangekleed
vanwege de warmte. Er stond een lome bries en ze liep met Sophia spelend
voor zich uit en Chris in de wandelwagen richting de Lekstraat waar Lea en
Philip en de kinderen woonden. Ze liep door het Sarphatipark en genoot van
het stralende zomerweer. Ze had niet in de gaten dat ze achtervolgd werd. Het
was een kleine 30 minuten lopen naar de Lekstraat maar nu in de zomer was
dat helemaal niet erg. Het was druk op de straat. Mensen liepen zowat te
flaneren alsof er geen oorlog was. Na 30 minuten lopen waren Irène en de
kinderen bij de Waalstraat aangekomen in de Rivierenbuurt. In de verte
hoorde Irène het gebrul van vrachtwagens en verbaasd keek ze om zich heen
waar dit vandaan kwam. Ze zag niets. Ze sloeg linksaf de Lekstraat in en
bevroor door hetgeen ze zag en hoorde. In een fractie van een seconde drong
tot haar door wat er gaande was. Er klonk geschreeuw in het Duits en gehuil
van vrouwen en kinderen, blaffende honden. Irène zag mensen die ruw in
vrachtwagens werden geduwd. Zwaar bewapende soldaten duwden de
mannen als eersten in de legervrachtwagens, daarna werden vrouwen en
kinderen in de vrachtwagens getild. Een oudere vrouw stond huilend te
schreeuwen. Irène was niet in staat om alles te registreren wat ze zag. Het was
een grote chaos van gillende en huilende mensen, er werd geslagen met
stokken. Het was alsof ze ademloos naar een voorstelling keek. Terwijl de
wereld in al haar gekte doordraaide stond Irène roerloos en ijskoud. Wat ze
daar zag zou ze haar leven niet meer loslaten. De oudere vrouw die stond te
huilen was haar eigen moeder. Rosetta was die vreselijke dag bij haar dochter
en werd samen met Philip en Lea en de twee dochtertje afgevoerd naar de
Hollandse Schouwburg. Ook oom Meier en tante Sophia werden opgepakt.
Irène wilde gillen, ze schreeuwde om haar moeder en zus maar kon geen
woord over haar lippen krijgen. Het enige wat ze kon doen was Sophia bij
haar hand vasthouden. Zo stonden Irène en Sophia te kijken naar het
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verschrikkelijke onmenselijke tafereel. Irène zag nog hoe haar moeder de
vrachtwagen in werd geduwd door een soldaat en dat haar zus Lea een hand
uitstak om Rosetta in de vrachtwagen te helpen. Op dat moment begon Irène
te gillen. Ze merkte nauwelijks dat ze van achteren door iemand werd
benaderd. Een hand sloot om haar mond en ze werd mee naar achteren
getrokken door een onbekende man. Sophia begon te huilen en Irène hield met
een hand de wandelwagen vast en de andere hield ze Sophia beet. Ze werden
de hoek om getrokken en eenmaal om de hoek schudde Irène zich woedend
los van haar belager. Verdwaasd en buiten haar zinnen van woede draaide ze
zich om keek in de ogen van Piet van der Smagt.
‘Jij ?!’ Totaal verward
kon ze de een na de andere emotie niet meer plaatsen. Piet zei; ‘Loop mee en
doe alsof alles normaal is, loop met me mee, we zijn per ongeluk op een razzia
gestuit.’ Irène weigerde en zei dat ze hier wilde blijven, ze wilde naar haar
familie. ‘Ik kan mijn familie niet laten wegvoeren ik moet iets doen, laat me
los !’ riep ze. ‘Als je wilt blijven leven loop je nu met mij mee’ riep Piet terug.
Hij trok aan haar schouders om haar de andere richting op te duwen. Huilend
liet Irène zich meevoeren. Sophia in de ene hand en met de andere hand duwde
ze de wandelwagen. ‘Erger dan dit kon het toch niet worden’ spookte door
haar hoofd. De woorden van Philip. Ze hoorde de legervrachtwagens
wegrijden. Het werd stiller op straat. Piet trok haar mee in de richting van de
noordelijke kant van de Waalstraat. Sophia huilde nog steeds en er was
niemand op dat moment die aandacht had voor het verdriet en angst van het
kleine meisje.
In de legervrachtwagen zaten de mensen dicht op elkaar. Het was doodstil op
het onderdrukt snikken van een enkel bang kind. Het was ontzettend benauwd
in de wagen. De wagen hotste door de straten en de passagiers werden tegen
elkaar aangedrukt als de wagen door een bocht reed. De soldaten hadden de
achterkant met doek afgesloten. Hier en daar kierde het licht naar binnen. Na
een rit van ongeveer 20 minuten hield de wagen halt en waren ze in het
centrum van Amsterdam aangekomen. Niemand durfde iets te zeggen. Het
doek werd opengegooid en knipperend met hun ogen stonden ze plotseling in
de Plantage Middenlaan voor de Hollandse Schouwburg. Overal stonden
SS’ers met geweren en onder de dreiging van de wapens werden de mensen
naar binnen gevoerd. Het was benauwd en chaotisch in de schouwburg.
Rosetta bleef in de buurt van Philip en Lea. Ze herkenden nauwelijks de
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schouwburg. Het toneel leek geheel verdwenen en overal zaten en lagen
mensen. Rosetta zag honderden mensen om zich heen, ouderen, jongeren,
baby’s, gezinnen, kinderen. Vertwijfeld vroeg ze zich af wat er in godsnaam
nog meer kon gebeuren. Rosetta had geen flauw benul. Philip daarentegen had
snel door dat hij hier zo snel mogelijk uit moest zien te komen. Hij probeerde
medewerkers van de Joodse Raad te overtuigen dat hij en z’n gezin hier
absoluut onterecht naar toe waren gebracht.
Niemand
had oor voor zijn verhaal en voorlopig zat hij hier net als iedereen, net als alle
andere honderden mensen. Te wachten op het vervolg. Er heerste angst en
vertwijfeling. Die avond hadden ze eten gekregen van de Joodse Raad
medewerkers. Er werden matrassen neergelegd voor de ouderen.
Rosetta deed die nacht geen oog dicht. Ze lag weliswaar op een matras maar
door de constante angst kon ze de slaap niet vatten. Haar buik deed pijn van
de angst. Eerder die avond had ze maar net het toilet gehaald. Van de een op
de andere dag was ze van haar vrijheid beroofd. Het was allemaal zo snel
gegaan, ze had amper de tijd gehad om na te denken wat haar overkwam.
Steunend en kreunend van de buikpijn kwam ze uit het toilet. Lea had haar
tante geen moment alleen gelaten. Philip was bij de meisjes gebleven.
Moeder Roos gaat u nou even liggen’ zei ze ‘probeer wat rust te krijgen.
‘Ach laat me maar, ik ben te nerveus om te slapen’ zei ze. Toch ging ze liggen.
Ze bedacht hoe vaak ze hier was geweest om naar Jetty’s optredens te kijken.
En hoe haar zwager Meier Frank had gespeeld in het orkest. Ze was altijd trots
geweest op haar getalenteerde familieleden. Het was donker geworden buiten.
Binnen in de schouwburg schemerde het de hele tijd, de verlichting was er uit
gehaald en alleen de rode lampjes van de noodverlichting brandden. Het werd
iets stiller in het half afgebroken theater. Het theater was een levend decor
geworden van groot menselijk lijden. Rosetta had wat gedommeld in haar
slaap en werd plotseling wakker toen er aan haar arm werd gerukt. Verschrikt
en verdwaasd keek ze op. De ellende was na haar slaap nog niet voorbij. Philip
trok aan haar arm om haar wakker te maken. ‘Moeder Roos, wakker worden,
we gaan weg’ zei hij. ‘Waar gaan we naar toe dan ?’ vroeg Rosetta. Ze was
nog niet helemaal wakker en wreef de slaap uit haar ogen.
‘We
worden overgebracht naar Westerbork, een kamp in Drenthe. De Duitsers
willen dat we daar allemaal verblijven.’ Er klonk hoop in zijn stem. Alsof het
samenbrengen van Joden het enige doel was van de nazi’s. Rosetta stond op
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en rechtte haar jurk. Er was geen enkele gelegenheid om zich te wassen.’Maar
we hebben helemaal geen spullen bij ons ‘ besefte ze plotseling. ‘Philip hoe
moet met het dan met onze spullen, we hebben niets alles ligt thuis.’ ‘Moeder
Roos, ik weet het niet, ik ga ervan uit dat dit allemaal op een vergissing berust
en dat we snel weer terug zijn.’
Het was binnen nog net zo donker als afgelopen avond. Rosetta liep met
Philip mee naar Lea en de kinderen. Alleen Rosetta haar naam werd
afgeroepen. Twijfelend van angst liep ze naar buiten. Het felle zonlicht deed
zeer aan hun haar ogen. Buiten stonden trams klaar die haar en Rosetta
vervoerden naar Amsterdam Centraal Station. Rosetta verbaasde zich over
het feit dat alles zo rustig en ordelijk verliep. Eenmaal op Centraal
aangekomen werden ze via een aparte ingang naar het perron geloodst. Een
trein van de Nederlandse Spoorwegen stond klaar. De trein zou hun tot
Hooghalen brengen. Het was een normale trein met zitplaatsen, toch was er
niet plaats genoeg voor iedereen en moesten mensen in de overvolle en
vooral warme trein op de grond zitten, in de gangpaden en op de balkons.
Rosetta keek om zich heen, iedereen had het fatsoen haar te laten zitten. Het
kwam zo ordelijk over. De knagende angst voor het onzekere en dreiging van
het gevaar ging niet weg. Waar waren Philip en Lea, en de kindjes ? De trein
vertrok en spoedig hadden ze Amsterdam achter zich gelaten. De reis ging
via de Veluwe, voorbij Zwolle en ging richting de provincie Drenthe. Bij het
station Hooghalen moest iedereen uitstappen. Rosetta keek om zich heen en
verwonderde zich over de leegheid van het landschap. Er waren uitgestrekte
velden te zien, wat boerderijen en verder helemaal niets. Als een vrouw uit
de stad verwonderde ze zich over het rustgevende landschap. Een lange rij
van passagiers uit de trein werd onder begeleiding van de soldaten richting
het kamp geëscorteerd. Het was verschrikkelijk benauwd en muggen en
vliegen zoemden om hun oren. Na ongeveer 40 minuten lopen zagen ze een
andere spoorlijn die parallel liep aan de weg waar zei over liepen. Deze
spoorlijn liep door naar het kamp. Ze zwoegden over het zandpad richting
het kamp en na nog eens tien minuten lopen kwamen ze bij de wachtpost en
slagboom. Het was net een stad. Grote houten en stenen barakken
domineerden plotseling het landschap. Er werd gebouwd, je hoorde en zag
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activiteit. Overal liepen mensen. Er was een wasserij, een school en zelfs een
restaurant voor wie het kon betalen. Rosetta had al wel gehoord van dit
kamp en wist dat dit werd gebruikt voor de opvang van joodse vluchtelingen
uit Duitsland. Rosetta keek om zich heen en herkende inmiddels
verschillende mensen uit Amsterdam. Het was geen blijde hereniging met de
bekenden. De sfeer was bedrukt. ‘Tante Roos, tante Roos’ hoorde ze
plotseling achter zich. Rosetta keek om en zag haar nichtje Jetty staan.
‘Och Jetty, jij ook al hier ?’ huilde ze. ‘Tante Roos bent u alleen ?’ vroeg Jetty.
‘ja ik heb geen bekenden gezien in de trein en Lea en Philip en de kinderen
hebben een Sperre.’ ’Is Irène er niet ?’ fluisterde Jetty bij haar oor. ‘Nee ze is
in Amsterdam, ik weet niet waar ze is’ zei Rosetta wanhopig. Ze keek om zich
heen en maar gelukkig kon niemand het gesprek tussen haar en Jetty horen.
Jetty vertelde aan Rosetta dat haar ouders ook in Westerbork waren en ze
moest zorgen om zich nuttig te maken. Als je een taak had, of je was
onmisbaar werd je niet naar het oosten gestuurd zei ze. Rosetta kneep even
haar ogen dicht en vroeg wat Jetty hier dan zelf deed. ‘Tante Roos je zult het
niet geloven maar ik zit in de Gruppe Bühne Lager Westerbork.’
‘In de wat zit je ? ‘ vroeg Rosetta aan haar nicht. Jetty vertelde dat ze in een
cabaret en muziek groep zat. Samen met Duitse en Nederlandse Joodse
gevangenen met ervaring op de bühne organiseerde en speelde ze in
cabaretvoorstellingen in Westerbork. De Nazi’s waren gek op de muziek en
cabaretvoorstellingen. Ze stonden het niet alleen toe maar moedigden het
aan. Niet in de laatste plaats om het moreel in het kamp hoog te houden..
Duitse artiesten als Willy Rosen, Max Ehrlich en Erich Ziegler. Maar ook
Nederlandse artiesten als Camilla Spira, Esther Philipse, Otto Aurich, Mara
Rosen, Liesl Frank. De Gruppe Bühne Lager Westerbork bleef lang bij elkaar,
omdat zij vanwege een belangrijke bijdrage aan het moreel van de kamp
bevolking hadden en kampcommandant Gemmeker hen steeds opnieuw hun
vrijstelling
gunde.
Elke dinsdagavond was het Bunter Abend. Op dinsdag was er transport en
iedereen wilde ’s avonds afleiding voordat de transporten een week later
weer opnieuw zouden beginnen. ‘Tante Roos zorg dat u niet op transport
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moet, zorg voor uzelf maar ook voor Lea en Philip’ zei Jetty indringend tegen
haar tante. Rosetta keek om zich heen of ze Lea en Philip zag. ‘Ik moet nu
oefenen, over twee dagen is het weer zover.’ Jetty gaf haar tante een zoen
en liep door naar de geïmproviseerde schouwburg in het kamp. Twee dagen
later, op een dinsdag vertrok er weer een trein richting het oosten. In deze
trein zaten Rosetta en Tante Sophia en Oom Meier. De trein ging regelrecht
naar Polen. Als vee werden de vrouwen in de wagons geduwd. De
bestemming van de trein was Auschwitz. Geen van de mensen in deze trein
heeft de ramp overleefd. Oma Roos, tante Sophia en Oom Meier werden bij
aankomst in Auschwitz gelijk vergast.
Die avond van het transport moest Jetty gewoon, net als voorgaande weken,
zingen en viool spelen. Haar eigen ouders zaten op het transport van die dag,
samen met Rosetta.
Totaal overstuur kwam Irène thuis met de kinderen. Het huis was stil en leeg.
Piet was met hun meegelopen naar huis. Hij zei: ‘Mevrouw u moet gaan
onderduiken, denk aan uw kinderen en aan uzelf en zoveel mensen doen dat
nu al.’ ‘Hoe kunt u dat nu weten ?’ zei Irène.. Ze was huilend met hem
meegelopen. Piet vertelde heel eerlijk dat hij het nationaal socialisme had
nagelopen tot het moment dat er daadwerkelijke Jodenvervolgingen waren.
Dit was het punt waarop hij afhaakte. Hij kon alleen niet meer afhaken, de
sociale controle in deze tijd was te sterk. Hij vertelde ook dat hij al langer met
haar in contact wilde komen maar na de confrontatie in de tram het eigenlijk
niet meer durfde. Op deze mooie dag was hij haar gewoon achterna gelopen
om te kijken waar ze naar toe ging. Hij zei dat hij niets wist over de razzia.
‘Maar hoe weet u dan waar ze naar toe gebracht worden, hoe weet u dan
dat het gevaarlijk is ?’ vroeg Irène ‘Ik hoor dingen ‘ antwoordde Piet
ontwijkend. Ze waren bij haar woning aangekomen en hij hielp haar met de
wandelwagen de trap op. Boven bij de deur twijfelde Irène of ze hem binnen
moest laten. Ze twijfelde of ze hem wel echt vertrouwen kon. ‘Weet u waar
ze nu naar toe gebracht worden?’ vroeg Irène.’Noemt u mij alstublieft Piet,
Piet van der Smagt’ vroeg hij bijna smekend. ‘Ik weet dat ze naar de
Hollandsche Schouwburg gebracht worden om daar te wachten op verder
transport.’ Irène keek hem vragend aan. ‘Wat voor transport, waar naar toe
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?’ Ze liet haar wantrouwen varen voor de informatie die ze via hem kon
krijgen over de familie. ‘Ze worden naar Westerbork in Drenthe gestuurd,
maar wat dan verder gebeurt weet ik ook niet’ zei hij. ‘Ik heb gehoord van
werkkampen in het oosten, in Polen.’ Sophia zat naast Piet op de bank en
keek hem met grote ogen aan. Ze had niets meer gezegd na wat ze gezien
had in de Lekstraat. Ze pakte haar lappenpop op van de grond en nam deze
op schoot. Piet keek haar even aan. Sophia wende haar blik af en keek
verlegen naar haar lappenpop. Irène keek naar Piet toen ze hem hoorde
vertellen over de werkkampen. Ze zei dat ze er ook over had gehoord en dat
het vreselijk moest zijn. ‘Noemt u mij Irène’ zei ze. ‘Ik wil je helpen, jou en je
kinderen’ zei Piet. Irène keek hem met een vragende blik aan. ‘Hoe zou je ons
kunnen helpen ?’ vroeg ze. ‘De kinderen zijn katholiek gedoopt, denk je dat
ze veilig zijn ?’ Piet zei het niet zeker te weten maar hij dacht dat het veiliger
zou zijn als ze zouden onderduiken, ergens buiten Amsterdam.
‘Niemand weet toch dat we joods zijn ?’vroeg ze zich af. Piet wist ook niet
wat er nu wel en wat er nu niet bekend was bij de bezetter.
‘En waar moeten we dan naar toe, ik heb geen geld, heb geen goud of dure
bezittingen, niemand zit op een gezin te wachten’ riep Irène. Wanhopig
voelde ze de wurggreep van nazi’s en niet in staat te zijn haar kinderen te
beschermen. Plotseling stond ze op en zei dat ze naar haar moeders huis
wilde gaan. Piet stond ook op en zei: ‘het heeft nu weinig zin om daar naar
toe te gaan en wie moet er op de kinderen passen, je kunt nu beter bij hun
blijven, misschien dat ik morgen naar je moeders huis kan gaan kijken.’ Hij
keek haar aan ze besefte dat hij gelijk had. Irène streek nerveus door haar
haren en zei dat ze nu alleen wilde zijn met de kinderen om na te denken wat
ze kon doen. Het liefst was ze naar de Hollandse Schouwburg gegaan om haar
moeder, zus en Philip en de kinderen te zien, er uit te halen. Machteloos zag
ze toe dat ze helemaal niets kon doen.
Philip en Lea en de kinderen werden vrijgelaten uit de Hollandsche
Schouwburg. Het was echter uitstel van deportatie.
Philip was al jaren lid van de NSB en stond op een speciale lijst van
vooraanstaande joden met zo lang mogelijk uitstel tot deportatie. Destijds
was dat als hoogverraad. Hoe kon je als jood lid zijn van een dergelijke
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verwerpelijke organisatie. Philip en Lea probeerden in een speciale villa in
Doetinchem, villa Bouchina, een plekje te krijgen en daar de tijd af te
wachten tot de oorlog voorbij zou zijn. Deze villa was alleen voor joden die
iets betekenden voor de NSB.
Omdat kleine Elisabeth ernstig ziek werd konden ze niet afreizen naar de
villa.
Echter Philip en zijn gezin ontkwamen niet aan deportatie. Via Westerbork
en Theresienstadt zijn Lea en de kinderen uiteindelijk op 25 oktober 1944 in
Auschwitz aangekomen en werden gelijk vergast. Philip Rimini is in Auschwitz
terecht gekomen en heeft volgens overlevering meegelopen in de
dodenmars. Hij is uiteindelijk gestorven op 8 maart 1945 in
concentratiekamp Buchenwald.
Onze grootvader werd 35 jaar.
Jetty Cantor, geboren als Henriëtte Frank( Den Haag, 16 mei 1903-Hilversum,
23 april 1992) was een Joods-Nederlands violiste, zangeres en actrice. In de
jaren 1930 speelde zij in het Kurhaus-cabaret van Louis Davids. Ook werkte
ze voor de AVRO. Daar werkte Jetty Cantor voor het eerst samen met zanger
Bob Scholte. In mei 1940 werd zij vanwege haar Joods-zijn ontslagen door
AVRO-directeur Willem Vogt.Tante Jetty Cantor trouwde in 1953 met
hoorspelacteur .Maarten Kapteyn. Tijdens de oorlog zat Jetty Cantor
gevangen in het concentratiekamp Westerbork. Met haar zaten daar veel uit
Duitsland gevluchte artiesten. De kampcommandant Gemmeker was een
liefhebber van kleinkunst, zodat er regelmatig revues werden opgevoerd, en
de artiesten lange tijd in het kamp bleven.
In augustus werden zij uiteindelijk op transport gesteld. Cantor kwam eerst
terecht in Theresienstadt, waar zij haar zuster voor het laatst zag. Een paar
maanden later werd zij afgevoerd naar Auschwitz. Daar werd zij in het
orkestje ingedeeld dat muziek maakte terwijl gevangenen naar de gaskamers
werden geleid.
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Ten tijde van de bevrijding was Jetty Cantor er zo slecht aan toe dat ze
maanden met krukken moest lopen. Zij richtte haar aandacht op het toneel en
vormde de Radiostad Comedie. Vanaf 1963 was ze twee seizoenen op de
televisie als Saartje in de serie Swiebertje.

September 1942
Die avond kon ze absoluut niet in slaap vallen, het was warm en ze bleef maar
draaien. Haar onrust werkte door op de kinderen. Sophia was laat in slaap
gevallen en Chris huilde af en toe als hij wakker werd.
Irène
was net ontbijt aan het maken voor de kinderen toen er aangebeld werd. Ze
dacht dat ze Piet zou aantreffen, echter buiten beneden aan de trap stonden
Alida en Hans van Doorneveld. Irène keek even verbaasd maar vroeg ze
binnen te komen. Sophia had haar grootouders al een lange tijd niet meer
gezien maar liep blij op ze af. ‘Dag lieve kleine meid’ zei Hans senior. ‘Opa,
gisteren is oma Roos met de vrachtwagen weggegaan’ zei Sophia ernstig. ‘Ja
ze is op vakantie gegaan ‘ antwoordde hij. Sophia keek hem ongelovig aan
‘maar Mama moest huilen en toen heeft een meneer ons naar huis gebracht’
Alida keek vragend naar haar man en liep naar de keuken om met haar
schoondochter te praten. Een onderdrukt gesnik kwam uit de keuken. Alida
en Irène hielden elkaar vast en stonden beiden te huilen. In de keuken
vertelde Alida huilend dat ze hadden gehoord over deportatie en dat ze
besloten hadden om onder te duiken. Irène zei tegen Alida dat ze precies
hetzelfde had besloten. Maar wist nog niet hoe en wanneer. Hans senior had
Sophia even alleen gelaten in de kamer en kwam in de keuken. Hij schraapte
zijn stem en keek Irène ernstig aan en zei: ‘misschien heb je ooit gelijk gehad,
het was destijds onvergeeflijk en niet bespreekbaar.’ Hans senior doelde op
Irène’s wanhopige daad de kinderen te dopen om ze te beschermen tegen
het nazi-gevaar. Irène keek naar haar schoonvader, hij was oud geworden.
Zijn altijd opgewekte gezicht was nu doorgroefd van diepe rimpels en het
beetje haar wat hij nog had was spierwit geworden. De bittere tijden hadden
Alida ook niet goed gedaan. Ze was een oudere vrouw geworden, met
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scherpe lijnen in haar gezicht. ‘Onze oudste zoon is dood, het bedrijf ben ik
kwijt en we zullen weldra uit onze woning worden gehaald’ Hans senior keek
triest naar zijn vrouw. Alida kon haar man niet eens meer aan kijken.‘Het gaat
allemaal zo snel,maatregel op maatregel en we kunnen alleen maar kijken
hoe alles om ons heen verslechterd’ zei Alida. ‘En nu moeten we
onderduiken, en waar en voor hoe lang ?’ Niemand in de keuken gaf
antwoord. ‘Laten we even gaan zitten in de woonkamer Alida’ zei Hans
senior. ‘We hebben een plan’ zei hij kijkend naar de kinderen. ‘Het
belangrijkste zijn de kinderen, die hebben een heel leven voor zich, we
kunnen jou met een van de kinderen onder laten brengen in Halfweg’
‘Een van de kinderen ?’ vroeg Irène. ‘Ik wil dat we bij elkaar …’ Hans senior
onderbrak haar en vervolgde ’ja Irène, een van de kinderen, het is niet
anders.’ Irène keek in paniek naar de kinderen, Sophia was inmiddels haar
verzameling prentbriefkaarten te voorschijn aan het halen en Chris speelde
op de grond. Verslagen keek Irène weer naar haar schoonouders. ‘Maar stel
dat ik met Chris onderduik, waar moet Sophia dan naar toe, ik kan haar toch
niet alleen laten’ zei Irène met een snik in haar stem. Sophia schrok op van
haar prentbriefkaarten, ze hoorde haar naam en haar moeder huilde weer.
Ze wist dat als grote mensen praten dat ze niets mocht zeggen, dus bleef ze
turen naar haar prentjes. Ze snapte er helemaal niets van. Ze bleven maar
praten en elke keer huilde er iemand anders. Er werd weer aangebeld. Irène
liep naar de gang en deed open. Tot haar verrassing zag ze Piet beneden
staan. Hij kwam twijfelend naar boven lopen. De Van Doorneveld’s wilden
opstaan en vertrekken maar Irène zei dat Piet te vertrouwen was. Hans
senior keek wantrouwend naar Piet maar wist dat hij weinig keuze had, ze
waren immers al in hetzelfde vertrek. ‘Ik heb je gisteren beloofd om naar je
moeders huis te gaan, dus kom ik de sleutel halen’ zei Piet. Irène was
verbaasd, ze was het eigenlijk vergeten en wilde zelf al gaan. ‘Ja natuurlijk, ik
zal even de sleutel pakken’ Ze liep de gang in en pakte uit het kleine
sleutelkastje de sleutel van haar moeders huis. Ze wist niet eens of tante
Sophia en oom Meier daar zouden zijn. Ze durfde nergens meer naartoe.
‘Alsjeblieft, bel eerst aan, mijn oom en tante wonen daar ook’ zei Irène. ‘Mijn
moeders kamer kun je vinden als je bij binnenkomst de gang doorloopt en
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dan de tweede kamer aan de linkerkant’ Ze noemde het adres. ‘Nou zal ik
dan maar gelijk
gaan ?’ vroeg hij. ‘Graag Piet, dank je wel, nogmaals
bedankt ‘ zei Irène dankbaar. ‘Wat gaat hij daar eigenlijk doen ?’ vroeg Alida
met een fronsend gezicht. Irène keek haar aan en zei dat ze gewoon wat
spulletjes van haar moeder wilde hebben. Ze zei dat ze bang was dat het
anders geroofd zou worden. ‘En wat dan als jij gaat onderduiken ?’ vroeg
Hans senior. Irène wachtte even met antwoorden ; ‘ik weet het nog niet, ik
wil eerst weten waar we terecht kunnen’ Ze was nog steeds niet zeker van
haar zaak. Irène wist dat ze geen keuze had. En ze wist ook dat het moment
naderde om een beslissing te nemen. God, wat was ze bang. Ze wist niet waar
moeder en zus waren, wat er met hen ging gebeuren, de angst dat er iets
met hen zou gebeuren en dan wist ze nog niet eens wat er van haar eigen
gezin moest komen
Irène wist nog steeds niet of ze Piet kon vertrouwen, ze vertelde hem ook niet
alles. Ze was erg blij met z’n hulp, dat absoluut. Ze stond er alleen voor en de
wetenschap dat niemand van haar familie in de buurt was om haar te helpen
maakte haar wanhopig. Nog niet zo lang geleden had ze een echtgenoot waar
ze terug op kon vallen, een man van wie ze hield. Ze had haar ziel en zaligheid
in zijn handen gelegd. Nu was hij haar ontvallen. Elke dag mistte ze hem. ‘Wat
zou Hans nu besloten hebben ?’ vroeg ze zich af. Ze wist zeker dat hij net als
haar de kinderen ten alle tijden zou beschermen.
‘Mama mogen
Chris en ik zo dadelijk buiten spelen, mogen we naar het park ?’ vroeg
Sophia. Irène twijfelde, het was immers verboden voor joden om een park te
bezoeken. Sophia wist dat niet en buiten dat feit, het zou gevaarlijk kunnen
zijn. Ze besloot samen met de kinderen het park in te gaan, het was een warme
middag en ze zou Piet meevragen. ‘Weet je wat Sophia, we gaan met z’n allen
en we vragen oom Piet ook mee’ zei Irène quasi blij. ‘Als je dat leuk vind
tenminste’ ze keek Piet aan die in de kamer even met Chris aan het spelen
was. Z’n ogen lichtten op en hij antwoordde dat een goed idee te vinden. De
kinderen moesten er even uit . Hoe langer hij bij haar in de buurt kon zijn, des
te beter hij het vond. ‘Nou vooruit jongens, doe jullie sandalen aan en dan
gaan we naar beneden’ Irène wist dat ze een risico nam maar ze wilde de
kinderen niet bang maken en net doen alsof alles weer gewoon was. Ze wist
dat spoedig een gruwelijk afscheid zou komen als ze geen goed adres voor
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hun drieën zou vinden. Met pijn in haar buik ging ze met de kinderen naar
buiten, angstig voor wat er vandaag kon gebeuren. Over de volgende dagen
wilde ze eigenlijk niet eens meer nadenken. Twijfel knaagde aan haar. De
verscheurende angst om de kinderen te verliezen werd alleen maar groter. De
pijn in haar hart als ze dacht aan haar moeder en familie. Die avond bleef Piet
een beetje langer dan waar ze op had gerekend. Ze vond hem een aardige vent.
Hij was erg behulpzaam geweest. Het zat haar dwars dat hij een NSB verleden
had en ze durfde niet in te schatten of hij nog steeds lid was en of hij een
verrader was. ‘Maar als hij een verrader was, waarom zou hij mij gered hebben
?’ bedacht ze. Piet had haar op zachte toon maar zonder twijfel een naam
ingefluisterd. Een naam en een adres in Zandvoort. De twijfel sloeg toe, hoe
kon ze hem vertrouwen ? Het enige wat ze kon bedenken was om alleen naar
Zandvoort te gaan. Op zichzelf te vertrouwen. Irène wilde dat ze kon bidden
om sterkte. Maar diezelfde god die ze om sterkte zou vragen had haar al lang
geleden verlaten. De kinderen lagen te slapen en ze kwam een beetje tot rust.
De stilte louterde haar ziel. Irène had bedacht dat ze de volgende dag naar
Zandvoort moest zien te komen. Ze wilde proberen naar die kennissen van
Piet te gaan.. Ze wist niet precies hoe ze daar moest komen, hoopte dat iemand
haar naar het huis van Varecza kon leiden. Rare naam eigenlijk. Ze zou het
risico moeten nemen om er aan naartoe te fietsen. Ze had een fiets, er zaten
houten banden om en ze had hem tegen alle maatregelingen in niet ingeleverd.
Joden mochten geen fiets meer bezitten, maar ze was uiteindelijk niet
geregistreerd. Irène lag te baden in zweet die nacht. Ze had weer die
nachtmerries over haar moeder en zus in de Schouwburg.
Na een afgrijselijke nacht met weinig slaap bracht ze de kinderen naar haar
schoonouders. Om kwart over acht fietste Irène over de Haarlemmerweg
richting Halfweg en Haarlem. Ze had een paar flessen water meegenomen en
had ’s ochtends op de markt nog een paar appels gekocht voor onderweg. Alles
wat ze die dag deed was verboden door de nazi’s. Ze mocht niet fietsen, ze
mocht geen boodschappen doen bij niet joden. Ze moest een gedeelte van de
dag binnen blijven. Ze had haar persoonsbewijs en daar stond niets bijzonders
op. En met een beetje mazzel zou ze niet worden aangehouden. Zonder
noemenswaardige gebeurtenissen fietste Irène via Halfweg naar Haarlem. Net
voorbij Haarlem werd ze aangehouden door een groep Wehrmachtsoldaten.
Ze controleerden iedereen die daar voorbij reed. Er was een grote luchtafweer
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installatie in de buurt. Na een oppervlakkige blik op haar persoonsbewijs kon
Irène door rijden. Ze reed door naar Aerdenhout en via Heemstede uiteindelijk
naar haar eindbestemming Zandvoort.. Ze arriveerde bekaf en uitputting nabij
in Zandvoort. Het zweet droop van haar af en ze had pijn in haar billen en
benen van het fietsen. Irène herinnerde zich dat ze hier ooit was geweest en
zocht naar herkenningspunten. Het enige wat ze herkende was de weg waar
ze op fietste en wist dat ze het dorpje uit zou moeten rijden om bij die landweg
te komen. Ze durfde aan niemand de weg te vragen want ze was bang dat
iemand zich haar zou herinneren. Na een tien minuten gezocht te hebben vond
ze eindelijk het bewuste landweggetje. Met lood in haar schoenen reed Irène
door naar het adres wat ze uit haar hoofd had geleerd. Het was een uur ’s
middags en het leek stil rond het huis. Het enige wat ze hoorde was het zoemen
van de vliegen en muggen. De stilte van de omgeving was bijna louterend.
Irène stapte van haar fiets af en liep met de fiets aan de hand richting het huis.
Niemand had haar opgemerkt toen ze de oprit op liep. Opeens sloeg een hond
aan. Stokstijf bleef Irène stil staan, met een bonkend hart zag een hond op haar
af rennen. Het dier rende blaffend en kwispelend op haar af. Terwijl ze
zwijgend naar het dier keek hoorde ze wat gestommel uit het huis komen. De
hond bleef maar blaffen en iemand riep ‘Bello af!’ Een vrouwenstem. De half
openstaande deur ging verder open en ze zag een vrouw, haar leeftijd en die
niet bijzonder vriendelijk keek. ‘Goedendag kan ik u helpen mevrouw? ‘ Het
Duitse accent was onmiskenbaar en Irène kromp in elkaar.
De vrouw liep op haar af en zei: ‘noemt U mij Annie, en ja ik ben geboren in
Duitsland, bent U mevrouw van der Smagt ?’ Nou nee zo heette ze niet maar
bij het noemen van Piet zijn achternaam was haar ongerustheid grotendeels
afgenomen. Ze kneep haar ogen even dicht en vroeg ‘bent U mevrouw
Varecza , voor opvang van stadse bleekneusjes? ‘ Deze woorden,
sleutelwoorden, had Piet haar verteld. Irène keek haar zwijgend aan. Er viel
een pijnlijke stilte tussen de vrouwen. Annie sloeg een hand voor haar mond.
De hond begon weer te blaffen en ze maande hem tot stilte. Ze pakte de fiets
van Irène aan en zette deze met resoluut gebaar tegen de muur. ‘Kom maar
mee naar binnen’ zei ze rustig tegen Irène. Via de achterdeur liep ze achter
Annie aan naar binnen. De geur van het huis kwam haar onbekend voor. Het
was een andere soort etensgeur dan in Hollandse huizen. Ze gingen aan de
keukentafel zitten en Annie gaf haar een glas water. Geen van beiden begon
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te praten, het was alsof Annie intuïtief aanvoelde wat er komen zou. ‘Ik heb
hulp nodig’ begon Irène te vertellen. Ze begon te praten maar na de eerste zin
barstte ze in tranen uit en kon even geen woord meer uitbrengen. Snikkend
begon Irène te vertellen over de vreselijke gebeurtenissen van de afgelopen
dagen. De deportatie van haar familie, de angst en de twijfels. Ze vertelde over
Hans en over de kinderen. Ze praatte bijna 30 minuten lang aan een stuk door.
Annie liet haar praten en vulde herhaaldelijk Irène’s glas water. Na een tijdje
ging Annie tegenover Irène zitten en vroeg : ‘om hoeveel bleekneusjes gaat
het ?
Irène voelde alsof ze
hoogverraad aan haar dochter pleegde, alsof ze haar kind had verkocht. Ze zou
haar dochter afstaan en misschien nooit meer terug zien. Deze onmenselijke
daad druiste tegen haar moedergevoel in. Het loodzware gevoel zou ze niet
meer kwijtraken tot de dag kwam dat ze haar dochter weer veilig en al in haar
armen kon sluiten. Een vrouw die bijna alles verloren had, een vrouw met
nog een heel leven voor zich. Irène was zich niet bewust dat ze met deze
beslissing, de juiste had genomen. Zo voelde het niet. Ze voelde alleen maar
pijn bij het naderende afscheid. Een onherstelbaar afscheid. Als ze al zelf deze
verschrikking zou overleven, als de kinderen het zouden overleven, hoe
zouden ze elkaar ooit weer terug vinden ? Ooit weer normaal van elkaar
houden ? Irène vertelde dat het om Sophia en Chris ging. Annie knikte
zwijgend en legde een hand op Irène’s schouders.

4. De verschrikking opnieuw
Augustus 1945
Zwijgend las Irène het korte briefje. Deze werd de afgelopen ochtend
bezorgd. De afzender was het Rode Kruis.
De korte tekst vermeldde dat Rosetta Vreeland, haar moeder, was overleden
op 21 september 1942 te Oswiecim.
Haar moeder was dood.
Ze had het eigenlijk al die jaren geweten. Ze had nooit geloofd dat haar 60
jaar oude moeder in 1942 naar een werkkamp werd gestuurd.
Ze had tijdens de onderduik de verhalen gehoord.
De jaren van zwarte angst en vertwijfeling.
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Een steek van pijn in haar borst ontnam haar de adem. Ze voelde zich duizelig
worden van verdriet.
Buiten adem ging ze aan de eettafel zitten.
Toen de brief in de gang had gelegen, had ze geweten welk nieuws er zou
komen.
Bevend had ze de brief opengemaakt.
Ondanks haar intuïtie had het nieuws haar overdonderd. Het viel over haar
als een emmer met ijs.
Het ijs prikte diep in haar ziel en alles om haar heen was grauw geworden.
Het licht van de zon verdween en de wereld was een zwart/wit voorstelling
geworden. Geen muziek zou haar hart nog tot blijdschap kunnen roeren.
‘Mama je bent niet gestorven’ dacht ze ‘je bent vermoord.’ Ze herhaalde
langzaam de woorden voor zichzelf ; ‘mama je bent vermoord’
Het besef werd steeds duidelijker, de diepte van triestheid lonkte.
Langzaam maar zeker maakte een hysterische woede zich van haar meester.
Ze begon de woorden te herhalen.
‘Niets gestorven, ze zijn vermoord, ze zijn vermoord’ gilde Irène. Hijgend
sloeg Irène haar armen om haar borsten en schommelde haar lichaam op en
neer. Op de cadans van haar beweging gilde ze de woorden ‘ze zijn
vermoord.’
Vlak voordat Irène in een diepe kuil van verdriet stortte, werden haar
schouders beet gepakt. Woedend weerde ze de handen van haar schouders.
‘Waag het niet me te troosten, neem mijn verdriet niet af ‘schreeuwde ze.
Piet probeerde haar te troosten, hoewel hij zich wanhopig voelde. Zulk een
verdriet had hij nog nooit gezien.
Plots stond Irène op en liep naar de kleine eenvoudige keuken. Ze pakte een
zakdoek uit een lade en snoot haar neus.
Piet keek naar haar. Hij zei bedremmeld dat hij haar wilde helpen.
‘Niets kan mij helpen, jij hebt je familie nog’ riep ze vanuit de keuken.
‘Ze zijn vergast, als vee zijn ze vergast’ snikte Irène.
Haar huilen was stiller geworden.
Ze liep terug naar de tafel en omhelsde Piet. ‘Help me dan toch, help me,
help me’ bleef ze snikken.
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Piet liep met haar samen naar de slaapkamer waar hij haar op bed legde.
Liefdevol streelde hij haar. Hij bleef haar strelen tot ze weer rustig adem
haalde.
Ze viel in een diepe onrustige slaap.
28 Mei 1945
Sophia herkende haar moeder gelijk. Ze was aan het spelen achter het huis.
Samen met Chris, en de dochter van de buren. In het het rustige Zandvoort
waren Sophia en Chris drie jaar samen. Ze waren er zelfs naar school gegaan.
In die drie jaar was Sophia inmiddels gewend aan haar schuilnaam. Elsbeth
genoemd. Als zogenaamde stadse bleekneusjes hadden ze relatief veel
vrijheid.
Eind mei 1945 kwam Irène in Zandvoort aan om Sophia en Chris op te halen.
De confrontatie was vreemd. Ze was drie jaar uit het leven van haar kinderen
geweest en plotseling stond Irène daar in de tuin van het huis. Zonder
aankondiging stond daar een magere stadse vrouw. Sophia keek op van haar
spel en zag een vrouw die vaag op haar moeder leek. Ze herinnerde Irène wel
en wist dat Annie haar moeder niet was. Hoeveel avonden had Sophia niet
gehuild omdat ze haar moeder zo miste. Haar broertje die zo een kleine
jongen was. Sophia wist nog hoe boos ze was toen oom Piet hen naar dit huis
bracht. Ze haatte hem. Hij had haar bij haar moeder weggenomen. De eerste
weken waren erg moeilijk en Annie had Sophia altijd eerlijk verteld waarom
ze nu in Zandvoort woonde. Ze vertelde ook dat op een dag Irène zou komen
om Sophia en Chris weer mee naar huis te nemen. Het eerste jaar had Sophia
dat altijd gelooft. Maar ze hoorde helemaal niets van haar moeder en
langzaam maar zeker begon de herinnering te vervagen.
‘Sophia !’
Sophia keek weer op van haar spel en voelde haar hart bonzen in haar keel.
Haar moeder was daar. Verlegen stond ze op en sloeg het zand van haar jurk.
Ze liep naar Irène en Annie..
‘Hallo Mama’ zei ze verlegen. Ze durfde niet op te kijken.
‘Sophia, mijn schat, kindje kom hier’ riep Irène met een brok in haar keel.
‘Wat ben je groot geworden’
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Ze tilde Sophia op, zoende haar gezicht en streelde haar krullende haar.
Sophia wist zich geen raad en wendde haar gezicht af.
‘Kom geef je moeder eens een zoen’ zei Annie .
Sophia gaf haar moeder een zoen, het leek wel of ze dit met tegenzin deed.
Op de achtergrond stond Piet stil te kijken. Hij zag het tafereel op een afstand
en herinnerde zich goed hoe hij de huilende Sophia destijds naar deze plek
had gebracht. Sindsdien was hij hier zelf niet meer geweest. Er was
nauwelijks contact mogelijk.
Vanochtend was Piet met Irène naar Zandvoort vertrokken en ze had erg in
spanning gezeten en niet zeker geweten of haar kinderen haar nog zouden
herkennen.
“Mag ik weer met Anna spelen?’ vroeg Sophia aan Annie .
‘Maar Sophia je moeder is hier om je op te halen ?’ antwoordde Annie. Ze
keek vragend naar Irène en die knikte dat het wat haar betreft in orde was.
Irène stond zwijgend naar Sophia te kijken. Ze had haar dochter zo
verschrikkelijk gemist de afgelopen jaren. En ze miste haar niet alleen, ze was
doodongerust dat haar iets zou overkomen.
‘Laat haar maar even spelen’ zei Irène. ‘Bij ons in de stad valt een stuk minder
te spelen.’ Het verbaasde haar niet dat Sophia afstandelijk reageerde op
haar. Het deed haar pijn maar ze had de verhalen van anderen gehoord. ’Het
lijkt alsof kinderen sneller vergeten’ dacht ze.
Annie vroeg Piet en Irène mee naar binnen te gaan. Sophia stond voor Anna
en zei:‘mijn moeder is gekomen, ik moet met haar mee terug. Naar ons huis
in Amsterdam’
‘Kom je dan nooit meer terug ?’
‘Natuurlijk kom ik weer terug en dan kom ik logeren en jij mag, als het van je
moeder mag, ook bij mij komen’
‘Ik wist niet dat je Sophia heette ?’ zei Anna verbolgen. ‘Waarom heb je dat
nooit verteld?’
‘Het mocht niet van mijn moeder, ik mocht niets vertellen, aan niemand’
Anna was jonger dan Sophia en had weinig meegekregen over de oorlog. Het
enige wat ze wist over Sophia dat ze Elsbeth werd genoemd en dat ze een
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bleukneusje uit de stad was. Anna had dit verhaal altijd geloofd.
Voor beide meisjes was dit een ontluisterend moment.
‘En ik ben ook niet je nichtje’ flapte Sophia er uit. Ze draaide zich en rende
richting de staldeur.
Anna bleef in verbazing achter bij de schommel in de tuin.
Sophia deed de deur open en zag haar moeder in de keuken staan huilen.
Oom Piet troostte haar. Ze zag hoe hij haar een zakdoekje gaf en zag hoe
tante Annie een glas water inschonk. Het rook naar verse koffie in de grote
woonkeuken. Alle volwassenen waren binnen.
‘Nooit heb ik iets van ze vernomen, na al die jaren, geen briefje, helemaal
geen berichten’ hoorde ze haar moeder huilend zeggen. Sophia keek
vragend naar tante Annie en die maakte een gebaar met een vinger voor haar
mond.
Het was stil in de keuken en niemand zei een woord.
Toen haar moeder niet meer huilde liep Sophia naar haar moeder toe en
vroeg ‘mama waar is Chris ?’
‘Chris is bij de overbuurvrouw’ antwoordde Irène.
‘Hij is groot geworden en is heel blij dat hij vandaag z’n grote zus weer gaat
zien.’
‘Mag ik hier wel weer logeren, mama ?’ vroeg Sophia. ‘Als tante Annie dat
goed vind, mag het van mij ook’ zei Irène. Ze trok Sophia bij zich op schoot.
Sophia bleef onwennig bij haar moeder op schoot zitten.
Het duurde maanden voordat moeder en dochter weer aan elkaar gewend
waren. Van een normale verhouding was geen sprake meer.
Er was te veel schade. Irène was een verbitterde vrouw geworden. Op 31 jarige
leeftijd had ze, als enige in haar directe familie,de oorlog overleefd. Er was
teveel gebeurd om ook nog het verdriet en angst van haar eigen kinderen te
begrijpen.
Het zaadje van angst en terreur was op jonge leeftijd geplant, en zou
uitgroeien tot een onkruid wat generaties later nog moeilijk uit te roeien was.
September 1942
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Dodelijk nerveus liep Irène thuis van de voordeur weer terug naar de keuken.
Ze had nog niets van Piet gehoord. Hij was ’s ochtends met Sophia richting
Zandvoort vertrokken en ze had geen idee hoe laat hij terug zou komen. Chris
speelde in de woonkamer op de grond. Het afscheid was vreselijk geweest.
Sophia had gehuild en wilde niet meegenomen worden.
‘Ik heb geen keuze, dit is het beste’ hield ze zichzelf voor. Ze geloofde zichzelf
niet. Een knagende angst en gevoel van onzekerheid maakte zich meester
van haar. Hoe kon ze weten wat het beste was ?
Na uren van wachten belde werd er aangebeld. Het was inmiddels half acht
’s avonds. Piet.
‘Is Sophia in orde ?’ Het eerste wat Irène uit kon brengen.
Piet klom de trap op en zei dat Sophia veilig in Zandvoort was aangekomen.
Hij vertelde niet dat Sophia veel gehuild had onderweg en dat ze boos was
geweest.
‘Ga zitten en vertel me alles’ vroeg Irène bijna dwingend. Langzaam begon
hij te praten. Hij vertelde Irène hoe hij met Sophia op de trein richting
Haarlem was gestapt en dat ze zonder controles waren aangekomen in
Zandvoort. ‘Het ging eigenlijk heel gemakkelijk’ hij zweeg. Hij keek naar Irène
die inmiddels Chris op de arm had genomen om hem zo dadelijk naar bed te
brengen. Het was inmiddels laat geworden.
‘Ik ben je zo dankbaar voor wat heb je hebt gedaan, hoe kan ik je ooit terug
geven wat je voor ons hebt gedaan ?’
‘We zijn er nog niet, Irène’ zei Piet. ‘Nu moeten jij en Chris nog weggebracht
worden en daar kunnen we geen dag meer mee wachten.’
‘Ook Chris brengen we naar het echtpaar Annie en Janos Varezca’. Hij leek
zeker van zijn zaak.
De ouders van Hans en Philip waren reeds ondergedoken, Philip senior had
het adres en gegevens achtergelaten. De bedoeling was om Irène daar ook
te laten onderduiken.
‘Piet als wij hier niet zijn, kun jij in dit huis blijven’ het was geen verzoek of
vraag.
‘Ik zal op je spullen letten’ beloofde hij.
Irène had Chris naar bed gebracht en kwam terug uit de slaapkamer. Piet was
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in gedachten verzonken en droomde om Irène in zijn armen te nemen. God
wat was hij verliefd op deze vrouw. Hij was nu zo dichtbij.
‘Piet’?
Hij schrok op uit z’n gedachten.
Irène slikte even ‘je kunt nu niet meer naar huis, je kunt hier in Sophia’s bed
of op de bank slapen. Piet zei dat hij ondanks de avondklok wel over straat
kon lopen.
‘We kunnen niets riskeren, stel dat je opgepakt word’ Irène keek bezorgd.
‘Nu of nooit’ dacht Piet. Hij liep naar haar toe en nam haar gezicht in zijn
handen. Hij zoende haar.
Ze beantwoordde zijn kus niet gelijk.
‘Mijn hemel, hij is verliefd op me’ het flitste door haar gedachten. Ze opende
lichtjes haar mond en liet zich meeslepen door het moment van vervoering.
Piet drukte Irène tegen zich aan. Ze durfde niet te weigeren. Ze liet hem gaan,
dacht alleen maar hoe Sophia gered was die dag.
‘Ze wil mij ook, ze zoent met me’
‘Hoever moet ik gaan ?’
‘Ik wil tegen haar aanliggen, ik wil haar beminnen’
‘Moet ik hoereren om mijn kinderen te redden ?’
Irène deed die nacht geen oog dicht. Piet lag naast te haar te slapen. Ze had
hem gegeven wat hij wilde. Ze staarde naar het plafond. Er rolde een traan
over haar wang, stil lag ze te huilen in het donker.
Morgen zou haar laatste dag in vrijheid zijn. Morgen zou ook Chris naar
Zandvoort gaan om onder te duiken. Piet snurkte zacht in zijn slaap.
Irène keek even opzij. Hij sliep vast.
Mei 1945
‘Nederland is vrij !’ Joop Terneuzen trok de deur van het schildersatelier
open. De zon scheen fel naar binnen. Irène knipperde met haar ogen. Ze keek
bevreemd naar Joop.
‘Hoe bedoel je, vrij ? Zijn de Amerikanen aangekomen, zijn we echt vrij ?’
‘Kom naar buiten en je kunt de tanks voorbij zien rijden’ riep Joop blij.
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Irène stonden op en liep met de man mee naar buiten. Ze hoorden het
gedreun van de tanks en legervoertuigen. Op ongeveer driehonderd meter
afstand reed een grote colonne van voertuigen richting Amsterdam West.
Aan de kant van de Haarlemmerweg stonden vele mensen blij te juichen en
te zwaaien. Velen hadden de Nederlandse vlag bij zich. Hier en daar werd
spontaan het Wilhelmus gezongen. De uitzinnige massa kreeg er geen
genoeg van. Na vijf lange jaren van bezetting en terreur was er een einde aan
de kwelling gekomen.
Irène keek naar de menigte en probeerde blijdschap te voelen.
‘Moet je kijken, de mof is weg’ zei Joop. ‘Ze zijn vannacht al gevlucht maar
zijn door de Amerikanen al opgepakt. Het is veilig.’
‘Kom we gaan kijken’ zei Irène en ze pakte hem bij de hand.
Ze hadden nu drie jaar in onderduik in gevangenschap gezeten. Drie jaar van
spanning en angst om opgepakt te worden. Ze hadden het relatief goed
gehad bij Joop Terneuzen. Joop was kunstschilder en had aan zijn woning een
atelier gebouwd. Ze had in het atelier gewoond. Er was een kleine
woonkamer en een slaapkamer ingericht. Ze kon overdag naar buiten omdat
Joop een klein dijkhuisje had, dat omringd was met bomen. Joop woonde
alleen en leefde als een kluizenaar. Tijdens de oorlog had hij zich aangesloten
bij een kleine groep die joden uit Amsterdam hielp. Er was eten en drinken
voldoende. Toch was de hongerwinter niet aan hun voorbij gegaan. Er waren
dagen dat ze leefden op een stuk brood en aardappelschillensoep.
Irène wilde haar blijdschap tonen, maar de knagende ongerustheid over
Sophia en Chris , haar zus en Philip en haar moeder overheerste.
Toen ze naar de menigte op de Haarlemmerweg liepen stroomden tranen
van opluchting, blijdschap maar vooral ook angst over haar wangen.
Ze had Piet nog twee keer gezien. Ze miste hem. Irène herinnerde wrang de
laatste nacht voordat ze naar Halfweg ging om onder te duiken. Ze wist niet
of ze van hem hield, hij was op de juiste tijd in haar leven gekomen.
Irène was ervan overtuigd dat Piet van haar hield, hij deed immers alles voor
haar. Ze haalde haar schouders op. ‘We zien wel’
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De bevrijding van Nederland was een gebeurtenis die eigenlijk aan haar
voorbij ging. Er werden grote feesten georganiseerd. Irène wilde nergens aan
deelnemen.
Samen met de kinderen was ze enkele dagen na de bevrijding terug naar huis
gekeerd.
Piet was een dag na de bevrijding al bij het dijkhuisje aangekomen. Hij kon
niet meer wachten om te zien hoe het met hun ging.
‘Mijn moeder is kaalgeschoren’ zei hij. ‘Er was een volks ritueel op straat, ze
hebben alle collaborateurs en verdachte NSB'ers op straat gezet, vrouwen
geschoren en mannen aan de schandpaal genageld’
Irène staarde hem aan, ze kon de mensen die zulke dingen deden geen
ongelijk geven.
‘Wat erg voor je ouders’ zei ze. Ze probeerde oprecht te klinken. Irène wist
dat Piet een goed mens was en dat hij juist zijn afkomst gebruikte om het
verzet te helpen. Hij had hen immers geholpen ?
Piet knikte Verdrietig en keek haar plotseling weer aan. Er brak een glimlach
door.
‘Ik ben zo blij dat ik je nu in alle vrijheid overal mee naartoe kan nemen, ik
wil heel graag de tijd nemen om jullie beter te leren kennen.’
Irène glimlachte ook en zei dat ze niets liever dan dat wilde. Ondanks haar
twijfels voelde ze genegenheid voor hem.
Steeds meer kwamen de verhalen binnen van joden die terug waren
gekomen uit de kampen.
Irène voelde aan dat haar familie eenzelfde lot was beschoren als vele andere
miljoenen joden. Het eerste bericht van Lea en de kinderen kwam al in juli
1945.
Daarna hoorde ze wekenlang niets totdat het bericht van haar moeder haar
bereikte. Ondanks haar voorgevoelens stortte haar wereld in. Niemand kon
haar helpen. Niemand kon haar troosten. In een tijd waar juist weinig
aandacht voor verdriet was. Men wilde verder gaan, zoveel mogelijk de
oorlog achter zich laten.
Op haar nichtje Jetty na was haar familie vermoord. Ze had weliswaar nog
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een paar achternichtjes en neven, maar daar had ze weinig of geen contact
mee.
Al haar naasten waren vermoord. Ze vroeg zich soms af om wie ze nu het
meest moest rouwen. Om wie had ze het meeste verdriet ? De oorlog had
niet alleen haar familie vermoord, Irène zelf was een gebroken vrouw. Een
stuk in haar wezen was vermoord. Ze had op de afgrond van een diepe
depressie gestaan maar doordat Piet haar constant had gewezen op haar
verantwoordelijkheid voor haar kinderen en voor het leven zelf, was Irène na
maanden van intens verdriet langzaam uit een dal geklommen. Dagen van
huilen in de veiligheid van haar bed. Ze kon amper voor de kinderen zorgen.
De eerste maanden na de oorlog waren voor de kinderen vreselijk geweest.
In hun kinderlijke wereld was toch immers alles voorbij ?
Hun moeder kon hun geen liefde en aandacht geven nadat ze was ingestort.
En als de kinderen thuis kwamen van school was het huis verduisterd want
hun moeder lag in bed.
Mede door de lange scheiding van drie jaar en door de depressie van Irène
nam de afstand tussen Sophia en Irène alleen maar toe. Dit zou nooit meer
optimaal helen. De relatie die Irène met Piet kreeg, verergerde dit.
De littekens zouden nooit meer herstellen maar ze vond de kracht om verder
te leven.
Juli 1947
‘Sophia, nu is het genoeg geweest, je gaat nu slapen’ Irène liep boos achter
haar dochter aan naar de slaapkamer.
‘Maar het is zo warm en ik kan niet slapen’ zei Sophia klagelijk.
‘Niets mee te maken, je gaat nu je bed, ik ben je gezeur zat’ Irène deed
ongeduldig de deur van de slaapkamer dicht en liep terug naar de
woonkamer.
Sophia draaide zich om in bed. Ze staarde naar het plafond.
Ze was elf jaar en zat in de vijfde klas van de lagere school. Ze was de
afgelopen dag op school geplaagd.
‘brillenjood brillenjood’ hadden Henkie en Johan geroepen. Ze werd altijd
geplaagd omdat ze een bril had.
De juffrouw had hun streng toegesproken en voor straf moesten de twee
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pestkoppen in de hoek staan.
Eigenlijk vond ze dat helemaal niet leuk. Sophia hield er niet van om in de
belangstelling te staan.
Ze had het zo warm.
Zuchtend draaide ze zich weer om en deed het gordijn open. Het was nog
licht buiten. En er gebeurde altijd wel wat op straat.
Ze pakte haar bril van het nachtkastje en zette hem op. Ze duwde het gordijn
wat verder open en ging met haar hoofd door het open raam verder naar
buiten hangen. Er stond een heerlijke koele avondwind. Ze liet haar hoofd
een beetje afkoelen.
Net toen ze nog iets verder naar buiten leunde, kreeg ze pets op haar
achterwerk.
‘Auw !’ verontwaardigd wilde Sophia zich omdraaien. Pets, nog een tik.
‘En nu is het echt afgelopen, waarom luister je niet naar je moeder, je moet
gaan slapen !’ Irène was zachtjes de kamer ingeslopen en had Sophia betrapt
met naar buiten kijken.
‘Ja maar mama’
‘Niks te maren nu, je gaat slapen, ik wil niets meer horen nu’ Irène liep boos
de kamer uit.
Sophia huilde van de schrik. Ze dacht dat haar moeder niet meer van haar
hield. Nooit eens een aardig woord, altijd maar streng. Ze mocht niets van
haar moeder. En de andere meisjes in de klas mochten alles.
Ze huilde bittere tranen. En dan die oom Piet. Ze haatte hem. Ze zou hem
nooit papa noemen. Hij kon dan wel met haar moeder getrouwd zijn vorig
jaar maar hij zou nooit haar vader worden.
De enige met wie Sophia goed overweg kon was met tante Jetty. Ze was trots
op haar. Tante Jetty was een vrouw van de wereld. Ze droeg make-up en zag
eruit als een filmster. En ze was regelmatig op de radio te horen. Tante Jetty
zong altijd voor haar.
Ze mocht mee naar concerten in het concertgebouw en op heel jonge leeftijd
leerde Sophia klassieke muziek waarderen.
Dat Jetty hetzelfde verdriet in zich droeg besefte Sophia niet. Maar Jetty ging
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daar anders mee om dan Irène. Ze had zich, toen ze terugkwam uit
Auschwitz, geheel geworpen op haar artistieke carrière.
Voor Sophia was Jetty’s verdriet bijna onzichtbaar.
Ik heb tante Jetty enkele malen ontmoet en de fysieke gelijkenis met mijn
grootmoeder was treffend. Ook hun stemmen leken griezelig veel op elkaar.
Mijn oma was harder qua karakter, Tante Jetty was zachtaardiger. Nu in de
dagen van technologie en internet hebben Tante Jetty haar kleindochter en
ik elkaar gevonden. Via de Holocaust Memoriam pagina van Tante Lea.
1949
Sophia en Chris zaten op dezelfde school. Het was een katholieke lagere
school in Amsterdam Zuid. Chris was een plaaggeest en trok altijd aan
Sophia’s vlecht. Hoewel ze het goed konden vinden was Sophia altijd jaloers
op haar broertje want hij mocht alles van hun moeder.
‘We doen het hierin’ zei Chris. Hij leegde een klein potje blauwe inkt in de
grote wijwaterbak.
Sophia giechelde en gebaarde haar broertje om snel naast haar te zitten. Het
was zondagmorgen en ze gingen samen naar de verplichte ochtendmis.
De kerkgangers kwamen binnen gelopen en doopten hun vingers in de
wijwaterbak.
‘Je moet niet steeds achterom kijken stommerd’ zei Sophia tegen Chris. Ze
duwde hem even aan.
‘Ik moet toch zien of er een blauwe stip op hun hoofd zit?’ antwoordde hij
verontwaardigd.
En er was een blauwe stip te zien. En hoe !
De meeste kerkgangers hadden niets door. De pastoor zag hoe de
gemeenschap binnen druppelde en zag de blauwe stippen op hun gezichten.
Hij liep snel naar de wijwaterbak en vroeg wie er inkt in had gedaan.
Sophia en Chris keken strak voor zich uit. Ze hadden moeite hun lachen in te
houden. Opeens proestte Sophia het uit van het lachen. Haar lachen schalde
door de kerk.
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Vele hoofden draaiden om naar achteren, nieuwsgierig naar het rumoer
achter in de kerk.
‘Zijn het die joodjes weer ?’ vroeg een oudere man.
‘Wat doen die kinderen hier eigenlijk, hebben ze niet een eigen kerk ?’ zei
een vrouw die naast hem zat.
‘Zeker vergeten door Hitler’ opperde weer een ander.
Sophia voelde haar hart bonzen in haar keel en keek strak naar de grond. Ze
slikte en zei zachtjes tegen Chris ‘zie je nou wel, dat komt van die flauwe
grappen van jou, laten we naar huis gaan.’
Chris zei benepen dat hij niet naar huis durfde omdat hij bang was dat hun
moeder en oom Piet boos zouden zijn.
Met het schaamrood op de kaken verlieten de twee de kerk en liepen de
frisse buitenlucht in.
‘Het gezicht van die mensen’ gierde Chris van het lachen. ‘Het was zo grappig
!’ Hij sloeg op z’n dijen van het lachen. Sophia kon er niet meer om lachen.
‘Heb je gehoord wat de mensen zeiden over ons? En wat zal mama zeggen
als ze de pastoor spreekt ?’
‘Maar het was toch een leuke grap’ zei Chris nog na grinnikend.
Ze liepen via de Ferdinand Bolstraat richting het Sarphatipark.
‘Hij durft alles’ dacht ze een beetje jaloers. ‘Hij is voor de duivel nog niet
bang.’
‘Wat zeggen we nou tegen mama’ vroeg ze Chris.
‘We zeggen helemaal niets’ zei hij.
Sophia riep dat hij er niets van begreep. Op school zouden ze het toch ook te
weten komen ?
‘Ze komen er echt niet achter op school ‘ zei hij terug.
‘En waarom dan niet ?’ vroeg Sophia.
‘Dat denk ik gewoon’
Het zat Sophia erg dwars wat ze mensen had horen zeggen. Ze wist niet
precies wat de mensen bedoelden maar het had erg gemeen geklonken.
Ze hadden een uur gewacht voordat ze naar huis gingen. Eenmaal thuis
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gekomen zagen ze dat hun moeder alleen thuis was.
‘Waar is oom Piet’ vroeg Chris aan zijn moeder.
‘Hij helpt zijn vader in het café ’ antwoordde Irène.
‘Toe Sophia ga jij eens kijken waar hij blijft’
Zuchtend stond Sophia op en vroeg haar broertje om met haar mee te gaan.
Chris was altijd in voor een uitje, samen gingen ze naar het café.
Piet hielp zijn vader wel eens vaker op zondag. Het café zat al in de ochtend
vol met vaste klanten.
‘He daar zijn de kinderen van Irène’ riep Piet z’n moeder. Piet keek op van
achter de bar.
‘Wat komen jullie hier doen’ vroeg hij niet bijzonder vriendelijk.
‘Mama vraagt of u zo dadelijk naar huis komt’ zei Chris
‘Zeg maar dat het nog wel even kan duren, het is erg druk’
Piet had inmiddels zelf ook een slok op en sprak een beetje met een dubbele
tong.
‘Dat zullen we zeggen, ga je mee Sophia? ‘ Chris was niet uit het veld te slaan.
Ze knikte en wilde maar al te graag weg.
Die middag kwam Piet behoorlijk dronken thuis.
Sophia en Chris zaten in de slaapkamer op de grond een puzzel te leggen. Op
de achtergrond hoorden ze oom Piet schreeuwen tegen hun moeder. ‘Je
moet die twee niet sturen om me te halen, kom dan zelf. Die achterlijke
dochter van je keek zo vreemd’
‘Sophia is niet achterlijk, hoe kun je !’ Irène was woedend.
‘Je bent dronken en ga je bed in.’
Er klonk gestommel en Piet liep naar de slaapkamer.
Sophia en Chris zaten verschrikt naar hun puzzel te kijken.
‘Hier moet nog een stukje van de kerktoren’ Sophia probeerde haar
gedachten te verzetten.
Op school ging het prima met Sophia, ze was een intelligent meisje. Ze kon
makkelijk meekomen en leerde graag.
De laatste maanden had ze regelmatig enge dromen en werd huilend wakker.
Ze droomde van stampende soldatenlaarzen die haar meenamen naar een
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onbekende bestemming.
Ze vertelde niemand over haar dromen.
Door de jaren heen werd ze steeds nerveuzer en schichtiger. Hoewel de
oorlog al 3 jaar geleden voorbij was, droomde ze er veel over.
De context ontging haar. Er werd met geen woord gesproken over de
familieleden die waren verdwenen.
Heel af en toe trof ze haar moeder huilend aan op de rand van haar bed. Als
Sophia vroeg wat er was, dan schudde Irène haar ruw van zich af en zei dat
er niets was.
Er was altijd die zware druk in huis, maar niemand durfde er over te praten.
Het was moeilijk voor een jong kind dat niet begreep waar haar enge dromen
vandaan kwamen. Nooit eens geknuffeld werd door haar moeder.
Sophia leerde al jong om in een eigen wereld te leven. Haar eigen
fantasiewereld. Een wereld vol dieren, vlinders en mooie bloemen.
Ze droomde regelmatig weg op school en dacht dan aan de boerderij waar
ze ooit in had gewoond.
Het dromerige meisje werd zelden begrepen. Haar wereld was niet de
realiteit en ze kon zich staande houden door haar fantasie en werkelijkheid
door elkaar heen te laten lopen.
De relatie tussen Sophia en haar moeder was moeilijk. Sophia kon niet met
Piet overweg en ze vervreemde zich van haar moeder. Ze zag ook dat Chris
Irène’s oogappel was en het maakte haar jaloers.
Chris was snel van begrip, had humor en deed alles om z’n moeder om z’n
vingers te winden. Hij had een beetje de stijl van zijn oom Philip.
Sophia werd steeds stiller maar ook opstandiger.
Toen ze zeventien jaar oud was, besloot ze om uit huis te gaan.
Dat was wel erg jong maar ze kon naar een zogenaamd ‘Huis voor werkende
meisjes.’
In dit huis zou ze zich gewaardeerd en op haar gemak voelen. Er was niemand
die druk op haar uitoefende en er was altijd een luisterend oor.
Ze heeft altijd goede herinneringen aan deze periode in haar leven bewaard.
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Het huwelijk tussen Irène en Piet werd in 1954 ontbonden. Piet greep steeds
vaker naar de fles en was een agressieve man geworden.
Na de scheiding kwam Sophia weer thuis wonen.
Pas toen besloot Irène om Sophia en Chris alles te vertellen over hun
verleden.
De verschrikking van de tweede wereldoorlog is met geen enkele pen te
beschrijven. Geen film of muziek kan weergeven hoe vreselijk de sjoa is
geweest. Dit waar gebeurde verhaal is er een van vele miljoenen
Er bestaat geen medium dat alle individuele verschrikkingen kan beschrijven.

Rosetta Vreeland
Geboren
20-02-1882 te Harderwijk
Vermoord
21-09-1942 te Auschwitz
Lea Rimini
Geboren
Vermoord

03-11-1910 te Amsterdam
25-10-1944 te Auschwitz

Philip Rimini
Geboren
Vermoord

14-08-1909 te Amsterdam
08-03-1945 te Buchenwald

Elisabeth Rimini
Geboren
21-02-1934 te Amsterdam
Vermoord
25-10-1944 te Auschwitz
Sophia Rimini
Geboren
Vermoord

14-01-1936 te Amsterdam
25-10-1944 te Auschwitz

94

Meier Frank
Geboren
Vermoord

22-05-1880 te Amsterdam
21-09-1942 te Auschwitz

Sophia Frank
Geboren
Vermoord

05-02-1868 te Harderwijk
21-09-1942 te Auschwitz

Alleen mijn grootmoeder, mijn moeder en mijn oom, en tante Jetty hebben
de sjoa overleefd.

5. We gaan door met leven
Mijn ouders hadden vaak ruzie, ik herinner me eigenlijk alleen maar de
heftige momenten van schreeuwen en smijten met deuren en
voorwerpen. Mijn ouders zijn, geloof ik, weinig gelukkig met elkaar
geweest. Ze trouwden in 1960.
Een van de eerste ruzies die ik me herinner was in Leeuwarden. We waren
verhuisd vanuit Amsterdam naar het oosten van Nederland. Mijn oma vond
het vreselijk. Maar het was voor mijn ouders een goede uitwijk. Mijn vader
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kon werk krijgen in het ziekenhuis in Leeuwarden en de vooruitzichten waren
stukken beter dan in Amsterdam.
We zaten in de woonkamer en ik zat bij mijn vader op schoot. ‘Gaan jullie
nou weer ruzie maken?’ vroeg ik hem. Hij lachte en zei dat hij geen ruzie meer
zou maken. Diezelfde avond begon de ellende weer.
Ik herinner me weinig meer van de periode dat we in Amsterdam woonden.
Vage herinneringen van Amsterdam in de jaren zestig. Er was een vriendje
met wie ik regelmatig speelde. We hadden samen autootjes en speelden
daarmee. Ik weet nog goed dat ik per ongeluk op zijn vuilniswagen trapte en
deze kapot ging. Wat er daarna gebeurde weet ik niet meer, volgens mij was
dat het einde van onze vriendschap.
Mijn moeder was een nerveuze vrouw en kon de verzorging van de kinderen
eigenlijk niet aan. Voor zover ik weet hebben we altijd een vorm van hulp
gehad. Of het was een gezinsverzorgster of een hulp in de huishouding.
Het begon met het ongeluk dat mijn vader ooit heeft gehad. Hij had een
scooter en werd aangereden door een auto. Hij liep een schedelbasisfractuur
op. Mijn vader lag doodziek in het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam. Een
van de eerste dingen die mijn moeder deed, was de verzorging van de
kinderen uit handen geven. Ze kon het alleen niet aan. Elma en ik werden
door mijn oma verzorgd. Ik weet niets meer uit deze tijd, ik was te klein om
dit te herinneren. Mijn moeder had het liefst een groot gezin. We hadden
thuis vier kinderen. Daarnaast heeft mijn moeder een miskraam gehad en
eenmaal een abortus. De abortus werd uitgevoerd toen mijn vader in het
ziekenhuis lag met de schedelbasisfractuur.
Mijn moeder, Sophia, was een afhankelijke vrouw. Ze durfde zelf weinig
beslissingen te nemen en vond het heerlijk om bij de hand genomen te
worden. Ze speelde vaak de onwetende echtgenote. Ze was een intelligente
vrouw. Sprak vloeiend Duits, Frans en Engels en had een afgeronde HBS
opleiding.
Mijn vader was een driftige man. Hij vertelde me wel eens dat hij een nacht
in een politiecel had doorgebracht wegens het in elkaar slaan van een agent.
Hij kwam uit een eenvoudige familie uit Bergen. Een familie van arbeiders.
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Een familie zonder illusies om het ooit hoger op te brengen.
Mijn vader heeft in onze Amsterdamse periode verschillende banen gehad.
Hij heeft in de haven gewerkt, ramen gelapt. Hij heeft altijd hard gewerkt om
voor ons te zorgen.
In 1970 kreeg mijn vader een aanbod om in Leeuwarden in het ziekenhuis te
werken. Mijn vader was een soort regelneef in het ziekenhuis. Hij deed daar
van alles. Zijn taken waren niet specifiek. Hij deed verschillende technische
werkzaamheden. Reed rond in elektrische karretjes om goederen rond te
brengen.
Tot het moment kwam dat hij bij uitnodiging een obductie bij kon wonen. In
het ziekenhuis waren assistenten nodig om dode mensen af te leggen en te
assisteren tijdens obducties.
Mijn vader vond het werk interessant en werd mortuarium bediende. Dit
werk heeft hij tot zijn pensioen gedaan.
Ik geneerde me altijd een beetje voor dat werk en vertelde aan vriendjes dat
mijn vader chirurg was. Dat klonk een stuk beter.

Mijn ouders hebben veel fouten gemaakt, maar een van de grootste fouten
in mijn ogen was dat mijn vader werk in Meppel kon krijgen en wij naar die
streek verhuisden.
In het Meppelse ziekenhuis kon hij een baan krijgen in het mortuarium en
het werd goed betaalt.
Dus gingen wij met z’n zessen in Staphorst wonen.
Staphorst !
We hadden een heerlijk huis, een twee-onder-een-kap, daar was niets fout
aan. Ook de omgeving was schitterend. Prachtige pastorale landschappen.
Rustieke boerderijtjes met land er om heen. Grazende koeien in de wei. We
konden heerlijk buitenleven. Het zou ons allemaal goed doen. Mijn moeder
kreeg zelfs een hulp in de huishouding.
Het goede aan deze periode was het rustige landleven. Het was voor ons als
stadsmensen uniek om in een echt huis te gaan wonen. Tot nu toe hadden
we altijd in kleine huizen gewoond en dit zou de vrijheid betekenen.
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Een tuin rondom het huis, mijn vader bouwde een grote volière in de tuin.
We hadden honden en katten. Mijn drie zussen en ik hadden een eigen
slaapkamer.
We zaten op een christelijke school. Hadden mijn ouders dat maar nooit
besloten. Ik hoorde mijn moeder tegen mijn oma zeggen dat ze wilde dat we
van ‘alles’ wat mee zouden krijgen.
De school was ronduit afschuwelijk. Een moderne christelijke nationale
school.
De kinderen in mijn klas speelden niet met ons want wij gingen niet ‘ter
kerke.’ Het was voor een kind op de leeftijd van zes jaar niet te bevatten. Ik
snapte het niet. ‘Er was toch niets mis met ons ?’
We werden met de nek aangekeken omdat wij niet naar de kerk gingen. We
speelden op straat op zondag, we gingen fietsen of met de auto rijden.
Allemaal dingen die verboden waren in Staphorst.
Er liep dwars door het dorp een grote straat, de Gemeenteweg, en deze
straat was op zondag geblokkeerd voor gemotoriseerd verkeer.
De hele gemeente liep uit om naar de kerk te gaan.
De kerk van dominee Dorsman. Een terrorist in religieus christelijke zaken.
Een dominee die z’n gemeente ooit had opgeroepen om de kinderen niet te
vaccineren tegen polio.
De erfenis resulteerde in gehandicapte kinderen die weg waren gestopt in
tehuizen. In Staphorst zelf heb ik nooit een invalide kind gezien.
Hier in dit dorp begon de ellende voor mij zichtbaar te worden. Mijn vader
dronk steeds meer. Mijn ouders kregen steeds vaker ruzies. Vaak gingen die
ruzies over geld.
Mijn vader heeft altijd gezegd dat mijn moeder leningen afsloot zonder zijn
medeweten. Dat ze zijn handtekening had vervalst om contracten te
signeren.
Soms gingen die ruzies niet over geld. Over futiliteiten die enorm
escaleerden.
We hadden op een zondag een fietstocht gemaakt naar een recreatiepark.
Het was een prachtige dag geweest. De honden hadden we thuis gelaten.
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Rond etenstijd kwamen we weer thuis aan.
Een van onze honden, Dorus had de gordijnen aangevreten. Het beest
verveelde zich en was met de vitrages aan de haal gegaan.
Alles had hij kapot getrokken en er hingen alleen nog flarden aan de rails.
Mijn vader ontstak in een woede. Eerst richtte hij z’n woede op de hond en
later op mijn moeder. Niet alleen verbaal geweld maar vooral ook fysiek. Hij
tuigde eerst de hond af en daarna was mijn moeder aan de beurt.
Wij als kinderen zagen het gebeuren. En we konden niets doen. Mijn moeder
heeft tot diep in de nacht de gordijnen hersteld.
Tot op de dag van vandaag heb ik nooit begrepen waarom ze nu ruzie kregen.
Wat waren we gelukkig als de ruzies weer voorbij waren. Maar het was nog
niets vergeleken met wat nog komen zou.
De financiële zorgen stapelden zich op en blijkbaar was dit allemaal te veel
voor mijn vader. Hij had een zware baan in het ziekenhuis en hij had geen
overzicht wat er thuis allemaal gebeurde als hij er niet was.
Mijn vader vertelde me ooit dat hij het gevoel had dat hij altijd tegen mijn
oma en moeder op moest boksen.
Hij raakte zwaar overspannen en greep naar de fles.
Ik was de wekker van de familie. Elke ochtend werd ik om half zeven wakker.
Een soort biologische klok. Zelfs nu heb ik daar profijt van.
Verslapen is een zeldzaamheid.
Toch een enkele keer gebeurt het. Ook toe ik een jaar of zeven was.
Ik had mij verslapen en werd wakker van het geschreeuw uit de slaapkamer
van mijn ouders. Ik deed mijn slaapkamerdeur open en mijn vader stond in
pyjama aan de andere kant van de overloop.
‘De volgende keer maak ik je dood’ schreeuwde hij naar mij en hij gooide een
wekker naar mijn hoofd.
Het was voor mij het moment om te leren haten.
Ik haatte hem, voor alles wat hij deed.
Een van de taferelen die in mijn geheugen gegrift staat was op een middag.
We zaten met z’n allen aan tafel en Corina, mijn een na oudste zus, was aan
het klieren met het eten.
‘Corina hou nou eens op en eet normaal’ zei mijn moeder
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‘Jahaa’
Ze speelde met het eten en was een beetje aan het plagen.
Mijn vader zat aan het hoofd van de tafel en aan de linkerkant zat naast hem
mijn moeder. Naast mijn moeder zat Irène, mijn oudste zus.
Tegenover mijn moeder en Irène zaten Corina, Elma en ik. Elma is de jongste.
‘Is het nou afgelopen ?’ vroeg mijn moeder weer.
‘g’d gloeiende g’d verdomme’ schreeuwde mijn vader.
Hij stond woedend op en z’n stoel viel naar achteren.
Ik schrok me rot. Met bonkend hart zag ik hoe hij achter mij langs kwam en
Corina uit haar stoel trok.
Hij trok haar achter ons langs en sleurde haar over de grond. Vlak voor de
kachel gooide hij haar op de grond en kneep haar keel dicht.
Corina’s gezicht liep blauw aan.
Het was mijn moeder die uiteindelijk ingreep. Ze pakte een lege fles en sloeg
deze kapot op mijn vaders hoofd.
Versuft liet hij Corina los.
Binnen dertig seconden waren Elma en ik van tafel opgestaan en renden naar
buiten.
We zijn met z’n tweeën het huis uit gerend en naar een klein parkje gegaan.
In dit parkje zijn we beiden huilend op grond gevallen en hebben gebeden.
Precies zoals we op school geleerd hadden.
Ondertussen had mijn moeder met de oudste twee dochters ook het huis
verlaten om naar de buren te vluchten.
Mijn vader bleef alleen thuis.
Hij besefte kennelijk goed wat er gebeurd was en heeft een poging
ondernomen om een eind aan z’n leven te maken.
Hij heeft die middag een hele fles jonge jenever op gedronken samen met
een doosje slaapmiddelen.
Elma en ik waren zo ontzettend bang dat we niet meer huis durfden te gaan.
Toen we na een paar uur weer in onze straat liepen, wenkten de overburen
ons naar binnen. Daar waren mijn moeder en de oudste twee zussen.
De buurman was bij mijn vader wezen kijken. Hij vond mijn vader huilend op
de bank. De pillen hadden hun werk nog niet gedaan.
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De overbuurman dacht dat het wel goed zou zijn als wij allemaal naar huis
zouden terugkeren.
Het was een afschuwelijk beeld. Mijn vader lag huilend op de bank. Hij
schreeuwde iets over zesduizend gulden. Hij braakte een witte vloeistof.
Binnen een paar minuten arriveerde de ambulance en mijn vader werd
uiteindelijk bewusteloos afgevoerd.
‘Nu worden we weeskinderen’ zei ik. Ik leunde met m’n achterwerk tegen
de kachel.
Diezelfde avond kreeg mijn vader in het ziekenhuis een hartstilstand. Hij
werd gereanimeerd en heeft het overleefd.
Ik was teleurgesteld. Zijn dood zou mijn bevrijding zijn.
Hij zou eventueel terug kunnen keren en dat was een mogelijkheid waar ik
liever niet aan dacht. Vanuit het ziekenhuis is mijn vader overgebracht naar
een psychiatrisch ziekenhuis. Hoe gek het ook klinkt, hij voelde zich daar
begrepen en heeft er geen negatieve herinneringen aan overgehouden.
Die zomer heeft mijn moeder bewezen dat ze heel goed voor ons kon zorgen.
Ze deed werkelijk van alles om ons door de zomervakantie heen te helpen.
Vier kinderen die zes weken lang naar school hoeven is een hele opgave voor
haar geweest. Ze zorgde dat wij aan allerlei activiteiten mee konden doen.
We gingen regelmatig op de fiets naar recreatieparken en Elma en ik
mochten zelfs op zomerkamp.
Natuurlijk was het voor haar ook een verlichting als ze een week niet voor
ons hoefde te zorgen. Maar als kind heb ik dat niet zo ervaren en was de
zomer voor ons een ruzieloze en prettige zomer.
Op een ochtend werd ik vroeg wakker en hoorde geroezemoes beneden in
de keuken. Nieuwsgierig als ik nu eenmaal ben, liep ik zachtjes de trap af om
te kijken wie daar was.
Mijn vader ! Ik zag alleen maar z’n rug. Ik hoorde hem rustig met mijn moeder
praten.
Ik rende de trap op terug naar mijn kamer en kroop met een bonkend hart
mijn bed weer in.
Mijn vader had de inrichting verlaten en was terug naar huis gekomen.
Ik wilde niet dat mijn vader terugkwam in ons leven. We hadden het toch
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goed met z’n vijven ?
Hij ging inderdaad weer terug naar de inrichting maar niet voor lang. Hij was
inderdaad tot rust gekomen en had verschillende therapieën gehad om
anders met z’n gevoelens en drankgebruik om te gaan. Toen hij
daadwerkelijk weer bij ons thuis was voelde ik me verraden door mijn
moeder. Ook al was mijn vader verandert.
Ze had weer voor hem gekozen en de vrede in huis zou voorbij zijn.
Of had mijn vader weer voor haar gekozen, misschien heeft hij wel voor de
kinderen gekozen.
Voor mij maakte dat toen niets uit, hij was terug en mijn zorgeloze leven zou
voorbij zijn.
Elma en ik hadden als kinderen, en nog steeds, een goed contact. We
speelden veel samen en groeiden harmonieus op. Mijn jongste zus en ik
hadden ook het meeste contact met onze moeder
Irène trok altijd wat meer naar mijn vader en Corina zat er soms wat tussen
in. Eigenlijk ging Corina een beetje haar eigen weg.
Het klinkt tegenstrijdig maar als gezin waren we wel een blok.
Een blok tegen de boze buitenwereld.
We werden niet geaccepteerd in Staphorst. Mijn ouders hadden geen
vrienden in het dorp. We gingen regelmatig naar Amsterdam om onze familie
te bezoeken.
Mijn oma kwam regelmatig logeren. Dat was altijd groot feest. Als oma
kwam dan sliep ze in mijn kamer en mocht ik bij Elma op de kamer slapen.
We hadden de grootste lol samen, we deden kwisjes, spelletjes en kriebelden
elkaar op de rug. Mijn oma nam altijd lekkere dingen mee uit Amsterdam.
Orcheade-en gemberbolussen van Theeboom. Allerlei soorten kaas. En
meestal ook nog een cadeautje voor ons.
Ik adoreerde mijn grootmoeder. Ze was een echte dame. Ze was altijd
prachtig gekleed, mooie mantelpakjes met prachtige schoenen. En als ze op
mijn kamer had geslapen dan rook het er altijd heerlijk.
Er was een groot verschil tussen mijn grootmoeder en moeder. Mijn moeder
vond ik altijd de liefste vrouw op de wereld. Maar ze had geen gevoel voor
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uiterlijke verzorging. Ze maakte haar kleding vaak zelf en kon er soms zelfs
slonzig uit zien.
Toch heb ik mij nooit genegeerd voor haar. Het damesachtige wat mijn oma
had ontbrak volledig bij mijn moeder.
Maar ik voelde me altijd veilig bij haar.
Gelukkig bleven we niet al te lang wonen in Staphorst. Het huis wat mijn
ouders huurden, kon worden gekocht. Mijn ouders hadden daar destijds
geen geld voor.
We verhuisden naar Meppel.
Deze periode is eigenlijk heel vaag. We hebben daar maar een jaar gewoond.
Het was eigenlijk niets voor ons. We waren inmiddels zo gewend om niet
meer in een stad te wonen. Nu woonden we in een burgerlijke straat. Geen
tuinen meer, geen twee onder een kap woning maar een lelijke rij woningen
aan elkaar.
De periode in Meppel was ook een rustige periode. Er waren geen ruzies
meer tussen mijn ouders en de oudste twee dochters gingen inmiddels naar
de middelbare school.
Elma en ik zaten op dezelfde school. We zaten natuurlijk in een verschillende
klas.
Wij leerden op school over Anne Frank en haar dagboek. Ik begreep er
helemaal niets van. Wie was nou die Kitty aan wie ze elke dag schreef ? En
wat was er toch met de joden ? We hadden op de christelijke school in
Staphorst geleerd dat er joden in de bijbel voorkwamen en dat die iets te
maken hadden met Jezus. Het fijne heb ik destijds niet begrepen.
‘Mama we hebben vandaag over Anne Frank gepraat, ze heeft een boek
geschreven’ zei ik tegen mijn moeder.
‘Oh ja ? En wat hebben ze op school nog meer verteld ? ‘ vroeg mijn moeder.
‘Ik snap het niet zo goed, ze waren joods en zaten in een huis. Maar ze schreef
iets over Kitty’ zei ik
‘Anne Frank heeft elke dag een stukje in een schrift geschreven, en elke dag
deed ze alsof ze een brief schreef aan een vriendin die Kitty heette.’
‘Maar waarom zat ze in dat huis dan ?’ vroeg ik verder.
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Mijn moeder was buiten de was aan het ophangen. Ik weet nog heel goed
dat het lente was. Voor mijn ogen zie ik haar de lakens ophangen aan de lijn
achter ons huis.
‘Ze zat in dat huis omdat ze joods was’ vervolgde mijn moeder.
‘En is dat zo erg dan ?’
‘Luister Adrie, je mag dit nooit verder vertellen maar wij zijn ook joods’ mijn
moeder ging zachter en langzamer praten.
‘In de oorlog is mama’s oma en familie vermoord’
‘Wat had jou oma gedaan dan’ vroeg ik haar verbaasd. ‘Is ze vermoord door
een boef, net als op tv ?’
‘In de oorlog waren de Duitsers in Nederland en die hebben bijna alle joden
vermoord.’
‘Met een pistool of zo ?’ ik was echt verbaasd. Ik kon niet begrijpen dat mijn
moeders grootmoeder vermoord was.
“Nee lieverd, in de oorlog werden de joden afgevoerd naar kampen en daar
werden ze vermoord. Beloof me dat je er niet over praat, beloofd ?’
‘Ja mama, ik zal het tegen niemand zeggen’ beloofde ik haar.
Nu ben ik nooit echt goed geweest in het bewaren van geheimen en aan het
einde van de middag wist ten minste de helft van klas dat wij joods waren.
Ik had totaal geen benul wat het betekende maar ik vond het erg interessant.
Na een klein jaar verhuisden we naar Havelterberg. Een klein gehucht in de
buurt van Havelte en Steenwijk.
Mijn ouders kochten daar een heerlijk huis. Het was een groot huis met een
royale tuin om het huis. De omgeving in Havelterberg is een droom voor elk
opgroeiend kind. Onze tuin liep bijna uit in het bos. Je liep de woonkamer uit
en vijf minuten later stond je in het bos.
De bossen waren prachtig. Grote heidevelden met zeldzame planten, herten
en reeën en zelfs vossen hebben we daar gezien.
Het leek wel of alles zich ten goede keerde.
Er was in ons gezin weinig te merken van de joodse achtergrond van mijn
moeder. Tenminste, in religieus opzicht.
Als mijn moeder samen met mijn oma aan het praten was dan hoorde ik vaak
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woorden die ik niet begreep. Maar de woorden waren wel vertrouwd. Er
waren wel meer woorden die ik niet begreep.
Het jodendom was er wel maar je zag het niet. Het zat hem in kleine dingen.
De manier waarop ze kookte. De tafel dekte, de vrijdagavond. Maar ook in
haar gedrag. Ze gedroeg zich soms heel erg vreemd. Dan zat ze te luisteren
naar klassieke muziek. Vaak had ze dan een hoofdtelefoon op en als ik terug
kwam van school vond ik haar soms huilend aan de eettafel.
Ik begreep het nooit maar voelde wel aan dat mijn moeder iets met zich mee
droeg dat zwaar was.
De dagen rond de maand Mei waren altijd moeilijk voor haar.
Ik heb haar ooit gevraagd wat ze het ergst vond tijdens de oorlog en ze
vertelde dat het stampen van de laarzen van soldaten op haar veel indruk
hadden gemaakt. Nooit heeft ze een woord losgelaten over haar verleden.
Ze vertelde nooit over haar kinderjaren.
Mijn moeder heeft heel wat psychologen en psychiaters bezocht en had ook
veel lichamelijke klachten. Misschien dat ze tijdens de therapiesessies iets
kwijt kon aan de therapeut. Maar ons vertelde ze niets.
Er was altijd wel dat vreemde verhaal dat mijn grootmoeder iets had met een
NSB'er. Maar zelfs dat onderwerp lag niet makkelijk en werd weinig
besproken.
Elma en ik gingen een keer logeren bij mijn oma in Amsterdam en voordat
we vertrokken had mijn moeder ons op het hart gedrukt vooral niets te
vragen over de foto in de slaapkamer.
Op de foto stond mijn oma’s zus Lea en haar gezin. Mijn moeder vertelde dat
oma daar niet over praten wilde.
Het was altijd heerlijk om bij mijn oma te zijn. Ik bewonderde haar smaak
voor fijne zaken. De manier waarop ze eten bereide en het serveerde. Ze kon
heerlijk koken en wist van de meest eenvoudige gerechten nog een feest te
maken.
Brood sjaletjes maakte ze van oud brood met melk en rozijnen, amandelen
en eieren. Ze kneedde het deeg dat ovaalvormige bolletjes en bakte die in de
boter.
En dan de kugel met peren. Op vrijdagmiddag maakte ze een deegbal en
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deed die in het petroleumstel en op de bodem stoofpeertjes. Dat liet ze dan
bakken tot zaterdagmiddag. Al het vocht van de peertjes was in het deeg
getrokken en geheel was net een hele grote taart. Het was een ontzettend
zwaar gerecht maar zo heerlijk.
Pas veel later zou ik horen dat dit juist typisch joodse gerechten zijn. Voor
ons waren dit typische oma gerechten.
Mijn moeder kon fantastisch koken. Ze draaide haar handen niet om voor
een buffet of allerlei ingewikkelde Franse gerechten.
Aan koosjer eten werd thuis al helemaal niet gedaan. We aten alles en met
smaak !
Ik vroeg mijn moeder ooit eens waarom wij varkensvlees aten. Ze vertelde
me dat we spekjoden waren.
Ik moest zo ontzettend lachen om die uitdrukking. Spekjoden.
Alsof we zelf van spek waren. Maar in die tijd speelde koosjer eten absoluut
geen rol in ons gezin.
Mijn moeder kwam natuurlijk al uit een geassimileerde familie dus bleef er
weinig van het culturele erfgoed over, laat staan het religieuze gedeelte.
We woonden, ook in Havelterberg, in een christelijke omgeving. Het was dus
heel logisch dat wij alles leerden over het christendom op school.
Het was niet altijd vervelend. Op school, zeker in Havelte, heb ik goede
waarden en normen geleerd. Maar of dat per definitie een christelijk iets is..
We gingen niet naar een kerk of geloofsgemeenschap. Mijn beide ouders
deden niets aan religie. Ik ben altijd erg gevoelig geweest voor religie. Ik vond
Bijbelles leuk en hoorde graag de spannende verhalen uit de bijbel.
Echter, het uit mijn hoofd leren van Bijbelboeken vond ik nutteloos. En hoe
vreemd het ook klinkt, ik vond alleen het oude testament interessant. Alle
andere verhalen die we op school leerden uit het nieuwe testament vond ik
saai. Behalve het kerstverhaal, dat was spannend
De tijd rond kerst was altijd een heerlijke tijd. De feestdagen aan het einde
van het jaar waren een hoogtepunt.
Niet alleen op school maar vooral thuis. Mijn oma kwam altijd logeren tijdens
deze periode. Er werd lekker gekookt. We waren twee weken vrij van school.
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De kerstdagen werden in relatieve gezelligheid gevierd. De enige domper
was altijd het einde van de avond als mijn vader weer laveloos in zijn stoel
lag te snurken. We moesten allemaal stil naar bed en dan was de
feestvreugde voorbij. Gelukkig was er weinig ruzie tijdens dit soort dagen
want mijn oma was er.
Ik was een angstig en gevoelig kind. Al op jonge leeftijd had ik dingen gezien
en meegemaakt die eigenlijk die niet voor mijn ogen bestemd waren. Ik was
bang voor vuur en had een nog grotere angst voor kleine ruimtes.
Zelfs de brandweerwagens vond ik eng omdat die grote zwaailichten hadden
en die associeerde ik met vuur. Niet geheel onterecht natuurlijk.
Ik durfde pas toen ik 12 jaar oud was een lucifer aan te steken.
Ik speelde liever met de poppen van mijn zusje dan met mijn autootjes. Heel
stiekem kamde ik de haren van de poppen en knipte deze zelfs. Als mijn zusje
dat ontdekte was ze natuurlijk boos en ik hoopte dat ze niets tegen mijn
vader zou zeggen.
Hij wilde het liefst een man van mij maken. Dat is hem nooit gelukt. Ik moest
op voetballen en dat wilde ik absoluut niet.
Ik kon niet voetballen en vond het ook niet leuk. Elke zaterdag was het weer
een drama want er moest gespeeld worden. Dan deed ik of ik ziek was.
Uiteindelijk mocht ik er mee stoppen.
Mijn moeder wilde ook graag dat ik af en toe samen met mijn vader, als vader
en zoon, samen dingen deed.
Dan moest ik mee gaan zeevissen. Afschuwelijk ! Een hele dag met mijn vader
alleen naar Den Helder en dan samen op een groot schip.
Ik wilde gewoon niet samen met die man zijn. We kwamen terug met zakken
vol vis. Mijn moeder hoopte op die manier dat dit de verhouding ten goede
zou komen.
De verhouding tussen ons was tot een dieptepunt gezakt. Ik wilde hem
verbannen uit mijn leven en had me voorgenomen hem in elkaar te slaan als
ik volwassen zou worden.
Mijn vader had losse handen. Hij sloeg mij veel of ik nu ziek in bed lag of niet.
Hij heeft me eens een blauw oog geslagen. Ik kon natuurlijk niet op school
vertellen dat mijn vader me sloeg dus vertelde ik dat ik van de trap gevallen
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was.
Hij heeft eens een hamer naar mijn hoofd gegooid omdat ik per ongeluk een
deur opende en hij aan de andere kant van diezelfde deur iets aan het
repareren was.
Misschien was ik een vervelend kind, echter het had nooit mogen gebeuren
dat een vader zijn kind op die manier slaat.
Hij was zo een driftige man, hij had op geen enkele manier zijn gevoelens
onder controle. Het frappante was dat zijn agressie zich alleen richtte tot
mijn moeder en mij. Geen ander kind in ons gezin sloeg hij.
Mijn vader stond bekend als dierenliefhebber. We hadden honden, katten
en vogels. Zelfs een aquarium. Elke dag ging hij met de honden lopen in het
bos. Van de katten moest hij niet zoveel hebben.
Gek was mijn vader op zijn vogels in de volière. Hij had een prachtige volière
in de tuin gebouwd. Met planten en bomen erin.
Ik vond het altijd heerlijk om naar het gekwetter en geluid van de
zebravinkjes te luisteren.
Op een ochtend had mijn vader vergeten te volière goed af te sluiten en een
kat van een van de buren was naar binnen geslopen. Het dier had een ware
slachtpartij aangericht. Overal lagen afgebeten en dode vogels. Het moet
verschrikkelijk geweest zijn voor mijn vader. Ik hoorde hem vloekend door
de tuin rennen. De kat die het bloedbad had aangericht was nog in de volière.
Ik zag mijn vader een tuinschep pakken en achter de kat aan jagen. Hij kreeg
het dier te pakken. Het beeld van mijn vader die een kat aan stukken sloeg
heeft mij nooit meer losgelaten. Mijn vader was een monster. Ik had het zelf
gezien. Zeker drie nachten lang heb ik niet kunnen slapen van de
afschuwelijke beelden in mijn hoofd.

Er zijn vele pogingen geweest om het contact tussen hem en mij te
verbeteren. En dat is ook ten dele gelukt, hij leeft niet meer, maar in zijn
laatste dagen en hij een aardige oude man was, kon ik het beter opbrengen
om hem toe te laten in mijn leven.
Laatst vroeg een vriendin van mij, ze had gezien hoe ik driftig was geworden,
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of ik dat van mijn vader had. Natuurlijk ontkende ik dat ten stelligste.
Maar uiteindelijk zal er een kern van waarheid in zitten. Uiteraard lijk ik ook
op hem. Gewoon, genetisch.
Van buiten leek ons gezin gelukkig. Een vriendin van mij, ik ken haar nu al 28
jaar, vertelde me dat ze altijd jaloers was omdat het bij ons thuis zo gezellig
leek.
Het was soms ook erg gezellig. We hadden allemaal wat in te brengen en
konden over heel veel dingen praten met onze ouders.
Er waren eigenlijk geen taboes thuis. Maar zodra mijn ouders ruzie hadden
of er werd alcohol geschonken was alle redelijkheid verdwenen.
Tegenover ons huis in Havelterberg waren nieuwe mensen komen wonen.
Janny en Nico en hun zoontje Marcel.
We konden gelijk heel erg goed met elkaar opschieten. De komst van dit
gezin zou ons hele leven overhoop halen.
Het echtpaar zou spoedig scheiden. De man was ernstig schizofreen. Mijn
beide ouders hebben Janny en haar zoon altijd geholpen en ondersteund. Ze
hebben zelfs gezorgd dat de schizofrene echtgenoot werd opgenomen en
voorgoed verdween uit Janny haar leven.
Mijn moeder had op een avond mijn vader en Janny betrapt. Volgens mijn
moeder lagen ze in een intieme houding.
Het werd natuurlijk weer een knallende ruzie en die eindigde deze keer heel
anders.
Mijn vader en moeder wilden gaan scheiden. Ik herinner me goed hoe dit
ging.
We zaten aan tafel te eten en ze kondigden aan dat ze wilden scheiden.
Eigenlijk ging het heel rustig. Wij wisten heus wel dat het er aan zat te komen.
Maar totaal onverwachts kwam de vraag bij wie we gingen wonen.
Ons werd gelijk gevraagd wat we wilden. Mijn vader ging bij Janny wonen.
En wie wilde mocht mee.
Het was zo een ontzettend vreemde situatie. Wie wilde mocht mee. En mijn
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moeder dan ?
Dus zo tactvol als ik ben , zei ik dat ik bij mijn moeder wilde blijven omdat ze
anders alleen zou zijn.
‘Als het zo moet ga je maar bij je vader wonen’ riep ze.
Irène en Elma bleven bij mijn vader wonen en Corina bleef bij mijn moeder
wonen.
Die avond had ik nog geen beslissing genomen. Na alles wat er gebeurd was
zou het gek zijn om voor mijn vader te kiezen. Maar Janny vond ik ook wel
lief. Ik twijfelde ontzettend.
De volgende ochtend was mijn moeder verdwenen.
‘Adrie wakker worden’
‘Wat is er ?’ vroeg ik.
‘Mama ligt in het ziekenhuis, ze ligt op de intensive care’
Ik schoot overeind en keek mijn vader aan.
‘Wat is er gebeurd dan ?’
Mijn vader vertelde me, heel rustig trouwens, dat mijn moeder de avond
ervoor het huis had verlaten en slaapmedicatie had ingenomen. Ze was in
een greppel gevonden door de politie.
Nog steeds huilt mijn hart als ik denk aan wat er gebeurd is die avond.
Mijn lieve mollige moeder eenzaam in een donkere greppel.
Het was hartverscheurend.
Mijn vader vertelde er ook bij dat ze niet genoeg had ingenomen om eraan
te sterven en dat dit een roep om aandacht was geweest. Ik heb dat nooit
geloofd.
Hoe moet het zijn voor een moeder als je kinderen bij een andere vrouw gaan
wonen ?
Ik kon best begrijpen dat ze het leven niet meer aan kon.
Mijn moeder bleef een paar dagen in het ziekenhuis. Ik wist eigenlijk al dat ik
bij mijn vader ging wonen. Wat een vreemde keuze..
Maar ik heb wel vaker precies datgene gedaan wat ik eigenlijk niet wilde.
Toch was die keuze niet helemaal vreemd.
Via Janny had ik haar zus en echtgenoot leren kennen. Rika en Dirk.
Ik logeerde voor de scheiding van mijn ouders wel eens bij hun.
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Van vrijdag tot en met zondag. Dat waren heerlijke weekenden.
In mijn ogen waren Rika en Dirk zeer artistieke en progressieve mensen. Ik
kon daar ook rustig vertellen over mijn homoseksualiteit.
Als ik bij mijn moeder zou blijven dan zou ze het ongetwijfeld niet goed
vinden als ik hun bijna elk weekend zou zien.
Dus was de keuze eigenlijk al gemaakt, ik ging bij mijn vader en Janny wonen.
Het was een vreselijke tijd van vertwijfeling en onzekerheid. Als mijn moeder
op straat liep en ze kwam Janny tegen dan schreeuwde en schold ze Janny
uit voor rotte vis.
Ik schaamde me voor mijn moeder. Toch begreep ik wel wat ze moest voelen
in die tijd.
Ze had alleen nog Corina thuis wonen.
Mijn vader bleef mijn vader en al spoedig stonden zijn problemen centraal.
Hij was gedeprimeerd en greep weer naar de fles. Toch leek het alsof Janny
er beter mee om kon gaan. Het leek alsof ze de juiste toon bij hem kon
aanslaan.
Soms ging ze tegen hem in of werd zelfs kwaad op hem. Er gebeurde dan
helemaal niets.
Hij sloeg niet, hij schreeuwde niet tegen haar.
Voor mijn vader is Janny een reddende engel geweest. Na het huwelijk met
mijn moeder vond hij nu een persoon bij wie hij alles kwijt kon, maar ook
iemand die hem aan kon.
Mijn moeder woonde recht tegenover mijn vader en het was
hartverscheurend om te zien hoe ze met de scheiding om ging.
Ze kon alleen maar boos zijn op mijn vader. Corina werd in materieel opzicht
erg verwend. Opeens kreeg ze een bromfiets, een elektronisch orgel. Het kon
niet op.
Bij mijn vader en Janny was het krap. Mijn vader en Janny hadden besloten
om de schulden uit mijn ouders’ huwelijk op zich te nemen. Er werd dus aan
alle kanten bezuinigd.
We aten, geloof ik, elke dag een andere versie van kool en worstjes. Mijn
haat tegen mijn vader nam absoluut niet af. Het werd erger.
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Op een ochtend toen ik opstond was er een foto van mij van de muur
verdwenen.
Die had hij de avond er voor in de open haard gegooid. Hij had mij nu ook
verbannen. Hij had mijn foto verbrand.
Deze gebeurtenis was voor mij het punt waarop ik besloot dat hij voorgoed
uit mijn systeem verwijderd werd. Deze man zou nooit meer mijn vader zijn.
Ik wilde niets meer met hem te maken hebben. Toen heb ik me voor hem
afgesloten. De deur is nooit meer open gegaan. Mijn vader is uit mijn leven.
Thuis en op school werd de situatie steeds meer onhoudbaar. Ik bleef voor
de tweede keer zitten. Ik was de slechtste leerling in de klas. Het deed me
niets.
Thuis sprak ik niet meer met mijn vader. Als hij thuis kwam, ging ik naar mijn
kamer. Via Janny communiceerde ik met mijn vader.
Gelukkig voor mijn vader had Janny een zoon, Marcel. Hij kon mijn plaats
gelijk innemen. Niet bewust van Marcel zijn kant maar wel van mijn vaders
kant.
Hij was de zoon die mijn vader graag had gewild. Hij was jongensachtig, geen
kapsones, hield van voetbal, nou ja het hele hetero rataplan !
Vrij snel besloot ik om weer bij mijn moeder te gaan wonen. Dat zou
waarschijnlijk de uitkomst zijn.
Mijn moeder was dolgelukkig met mijn beslissing. Hoe heerlijk het ook klonk,
nooit meer in dezelfde ruimte te hoeven zijn waar mijn vader was, maar ook
bij mijn moeder was ik ongelukkig.
Dat was op zich vreemd, ik was gek op mijn moeder. Ook mijn oma was nu
weer in het zicht.
En toch kon ik ook bij haar alleen niet aarden.
Ik denk achteraf dat de totale breuk van ons gezin mij heeft verward en mijn
verwachtingen van een leven zonder mijn vader, te hoog gespannen waren.
Mijn moeder was in deze tijd geen makkelijke vrouw. Ze was erg onrustig,
miste waarschijnlijk de gezelligheid van het gezin. Het was ook zo triest, twee
kinderen bij hun vader en twee kinderen bij hun moeder.
Misschien dat we nooit de keuze hadden mogen krijgen.
Gelukkig kon ik nog steeds naar Rika en Dirk in Enschede. De weekenden bij
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hun thuis waren mijn uitstapjes en ontsnappingsmogelijkheid. Bij deze
familie in Enschede kon ik gewoon Adrie zijn, ik werd daar geaccepteerd zoals
ik was.
Tijdens een van mijn laatste logeerpartijen daar, bood Dirk mij iets aan. Ze
hadden gezien hoe moeilijk de situatie voor mij geworden was in
Havelterberg. Ze wilden optreden als tijdelijk pleeggezin.
Ik kon mijn oren niet geloven, mag ik weg uit Havelterberg ? Mag ik er uit
stappen, weg van de problemen ?
Ja, nu zou mijn tijd aanbreken.
Het was inderdaad mijn laatste logeerweekend bij hun geweest. Want de
week daarop zou ik bij hun gaan wonen.
Het was de bedoeling dat ik een paar weken of maanden bij hun zou blijven.
Om tot rust te komen.
Het werden drie jaar.

6. Het Begin en het Einde
‘Je mag hem houden’ woedend gooide Sophia de telefoon op de haak.
Ze draaide gelijk een ander nummer.
‘Mam ?’
‘Sophia, wat bel je vroeg, wat is er ?’ Irène nam verbaasd de telefoon op.
‘Mam moet je luisteren, Adrie is weggelopen van huis, hij zit bij die familie in
Enschede, bij de zus van die hoer’ Sophia was laaiend.
‘Adrie weggelopen ? Dat kan toch niet ? Bij wie zit hij ? ‘ vroeg Irène
meelevend.
Sophia barstte in tranen uit. Het werd nu echt allemaal te veel. Haar kinderen
waren haar afgenomen. Twee bij hun vader. Corina bij haar.
En nu was haar enige zoon ook al vertrokken.
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‘Hij zit bij die Rika en Dirk, ze hebben me net gebeld’ snikte Sophia.
‘Hij is vanmorgen vroeg door hun opgehaald en blijft voorlopig daar’
‘Weet Arie het al ? ‘ vroeg Irène.
‘Hoe moet ik dat weten, hij kan het heen en weer krijgen’ antwoordde Sophia
verongelijkt.
Rika legde verbaasd de telefoon neer.
‘Nou ik had verwacht dat ze met de politie wilde komen om je op te halen’
zei ze tegen mij
‘Wat zei ze dan tegen je ?’ vroeg ik.

‘Dat we je mogen houden’ antwoordde ze eenvoudig.
Ik keek haar aan. Tranen welden op in mijn ogen.
‘Je mag me houden ?’ vroeg ik verdrietig.
Ik verwachtte blijkbaar dat mijn moeder problemen zou maken. Dat ze zo
makkelijk afstand van mij zou nemen was niet wat ik verwachtte.
Rika pakte me beet en knuffelde mij.
‘Voorlopig blijf je bij ons, hier zit je goed en we zien wel wat er gaat
gebeuren.’
De afgelopen maanden waren erg zwaar voor mij geweest en tot mijn geluk
kon ik aan de situatie ontsnappen. Het was mijn redding.
‘Waar zit Adrie Louwe ?’ Simon Bussink kwam het lokaal binnen gelopen.
‘Hier ben ik, hoezo ?’ Ik stak zijn hand omhoog.
Het hart bonsde in mijn keel. Ik had die ochtend een proefwerk wiskunde
gemaakt en nu kwam de leraar wiskunde zomaar het lokaal Nederlands
binnengelopen.
‘De eerste keer een proefwerk op een nieuwe school en dan gelijk een tien ?
Dat vind ik geweldig’ zei Simon enthousiast.
‘Ja maar het was toch heel makkelijk ?’ zei ik verbaasd.
‘Je hebt het toch maar mooi gedaan, ik zal jullie niet verder storen’ Simon
excuseerde zich en vertrok uit de klas.
‘Leermietje’ werd er achter in de klas gezegd.
Ik straalde van trots. Voor het eerst in mijn leven had ik iets goeds gedaan.
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Ik had nog nooit een voldoende voor wiskunde gehad, laat staan een tien
voor een ander vak.
‘In het land der blinden is eenoog koning’ zei ik thuis. ‘Het is een makkelijke
school.’
Tegen het einde van het jaar stond er een goed rapport. Ik besloot dit rapport
aan mijn ouders in Havelterberg te laten zien.
Het contact was nooit helemaal verbroken geweest.
Mijn vader reageerde stoïcijns ‘ik wist wel dat je het kon’ maar mijn moeder
was enthousiast en dacht dat ik misschien nu toch nog arts kon worden.
Sophia staarde naar het plafond. Ze was eenzaam.
Ze rilde en probeerde zich om te draaien. Het bed kon de kilte in haar hart
niet wegnemen.
Nog maar een paar maanden geleden had ze nog een gezin. Was ze een spil
van een drukke familie. Nu ?
Ze had niets meer.
Twee dochters woonden bij haar ex. De oudste en de jongste.
Haar zoon woonde in Enschede, alleen Corina had ze nog thuis.
‘Ik ga er uit’ zei ze tegen zichzelf.
Ze stond op en trok haar ochtendjas. Zachtjes liep Sophia de donkere trap af.
Het was half twee ’s nachts.
Beneden in de woonkamer vleide de kat zich tegen haar benen.’Kom maar
bij me zitten’ zei ze zachtjes.
Het was donker in de woonkamer. Precies tegenover Sophia woonden haar
ex-man Arie en Janny. Zo te zien waren ze wakker, er brandde licht in de
woonkamer.
Sophia was nerveus, ze kon het niet laten om naar het huis aan de overkant
van de straat te kijken. Een machteloze woede maakte zich meester. Die vuile
rothoer had niet alleen haar man ingepikt maar ook op een slinkse manier
haar kinderen voor zich gewonnen. Daar in dat huis lagen haar dochters te
slapen !
Ze liep weg van het raam en ging aan de eettafel zitten. In alle stilte van de
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nacht stak ze een sigaret op.
Er was geen oplossing, ze had verloren. Het was net een kaartspel, alles wat
ze had ingezet was ze kwijt geraakt.
Een moeder die haar kinderen op afstand zag opgroeien.
In de keuken hoorde ze de kat miauwen. Ze liep naar de keuken en zag dat
het dier naar buiten wilde.
‘Ga jij ook maar weg’ zei ze tegen de kat. Ze deed de deur open om hem naar
buiten te laten.
De koude nachtlucht sloeg tegen haar gezicht. Het was als een schok. Sophia
rilde even. Ze liep in haar ochtendjas even de tuin in.
Automatisch keek ze omhoog naar de bewolkte lucht. Iets in haar knapte en
stil stond ze te huilen in de koude nacht.
Ze vond niet dat ze zelfmedelijden had, dit was haar verdriet, en dat was
oprecht. Ze mocht verdrietig zijn.
Ze liep naar binnen en nam een besluit.
Sophia had besloten om opnieuw te beginnen. Ze wilde verder met haar
leven. Een van haar sterke eigenschappen was dat ze altijd maar door kon
gaan. Zonder om te kijken en de blik op vooruit
Zeker, ze zou haar ex-man missen. Maar als hij opnieuw kon beginnen dan
kon Sophia dat ook.
Allereerst verhuisde ze met Corina naar een ander dorp, hier konden ze een
nieuw bestaan opbouwen zonder de confrontatie elke dag met haar ex en de
kinderen.
Toen ze verhuisde naar Willemsoord was dat voor iedereen een stuk rustiger.
Irène werd een oude vrouw.
Ze had twee zware hartinfarcten gehad en lichamelijk was ze niet meer zo
vitaal en sterk als ze ooit was.
Ze reed al een tijdje geen auto meer en was afhankelijk van openbaar vervoer
geworden. Ze ging zo nu en dan nog wel naar haar dochter. Maar eigenlijk
werd het haar teveel.
Het reizen viel haar zwaar en ze kon eigenlijk ook niet meer tegen de
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problemen van haar dochter.
‘Sophia zit altijd in problemen’ mijmerde ze.
Ze keek uit het raam de straat in. Het was al donker geworden.
Ze woonde hier bijna haar hele leven.
In dit huis was ze teruggekeerd na de oorlog. Hier waren Sophia en Chris het
huis uit gegaan.
Hier hadden de kinderen van Sophia gelogeerd.
‘Zou de slager nog open zijn ?’ vroeg ze zich af.
Irène pakte de telefoon om haar moeder te bellen. Met een schok legde ze
de telefoon terug. Opeens besefte dat ze haar moeder niet kon bellen. Ze
leefde al jaren niet meer.
‘Moeder waar bent u toch ?’ snikte Irène opeens.
‘Moeder ik kom nu naar u toe, ik ga eerst langs de slager om een ons
rookvlees te halen.’
Irène trok haar jas om naar de slager te gaan. Het was half tien ’s avonds. Ze
deed haar bontjas aan, zette haar bontmuts op en liep snel de trap af. Een
paar straten verder was de slager.
‘Stelletje schurken, doe eens open voor een dame, kom op ! Ik heb nog meer
te doen, stelletje gajes dat jullie er zijn.’
Irène bonkt tegen het winkelraam van slager Marcus in Amsterdam.
Zachtjes werd ze beetgepakt.
‘Dag mevrouw, wat is er aan de hand, de slager is gesloten hoor’ zei een
vriendelijke politieagent.
‘Vuile fascist !’ siste Irène hem toe.
‘Mevrouw, het is half tien in de avond en de slager is echt gesloten.’
Irène kalmeerde een beetje en realiseerde zich wat er aan de hand was.
Verdrietig greep ze de hand van de politieagent vast en vroeg: ‘Wilt u me
naar huis brengen meneer ?’
‘Geen probleem mevrouw, maar waar woont u ?’
De wazigheid van haar geheugen leek te verhelderen en moeiteloos zei ze:
‘rare vraag, in de tweede Jan Steenstraat 4, dat weet u toch wel?’ Ze grinnikte
zelfs een beetje.
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Irène werd dement.
Haar zoon Chris had al eerder gezien dat ze af en toe een beetje vreemd
deed. Als ze bij hem thuis was dan trok ze plotseling haar jas aan en wilde
dan hals over kop naar huis.
Ze ging snel achteruit. Zowel lichamelijk als geestelijk.
Chris en Sophia hadden samen besloten om hun moeder in een joods
verpleeghuis in Amsterdam onder te brengen. Irène laatste huis zou Beth
Shalom zijn. Huis van de Vrede.

Sophia had zich ingeschreven bij een radioprogramma om andere mannen te
ontmoeten.
Na een aantal miskleunen kwam ze Hugo tegen. Hugo was alles wat haar ex
niet was.
Hij had gestudeerd, was intellectueel, hield van oude auto’s. Maar hij was
wel wat stijf en formeel in de omgang.
Ze was helemaal weg van hem. Erger nog; ze adoreerde Hugo ! Sophia leek
zichzelf en haar intellectuele vaardigheden compleet te vergeten. In haar
adoratie kleineerde ze zichzelf door het afhankelijke vrouwtje te spelen.
Al snel maakte ze zichzelf onmisbaar in zijn huishouden. De enorme chaos in
zijn huis, losse auto onderdelen in alle kamers, wist ze snel naar de garage te
dirigeren.
Als ze haar kinderen sprak kon ze alleen maar praten over haar geluk met
Hugo.
‘Hij is zo ontzettend lief voor me, Huugje is zo’n schat,’ sprak ze door de
telefoon met Elma.’Ik wou dat oma hem had gekend.’
‘Mam ik ben heel blij voor je, echt waar’ sprak Elma. Ze kreeg er nauwelijks
een woord tussen. Haar moeder kon alleen nog maar in superlatieven over
Hugo spreken.
Geen beslissing nam Sophia zelf nog, alles liet ze (graag zelfs) over aan Hugo.
Hij controleerde haar hele leven. Haar financiën, haar relatie met haar
kinderen. Ze liet het toe. Het was de prijs die ze betaalde voor de liefde van
een man.
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Ze kookte voor hem, ze maakte het huis schoon en fietste de hele stad af om
de laatste aanbiedingen te kopen. Want ze wilde laten zien dat ze het kon,
een leven zonder schulden. Een fatsoenlijk leven met Hugo als moraalridder.
Sophia was eenzaam. Ze hield van Hugo, ze dacht dat ze van hem hield. Maar
hij was zo ontzettend voorspelbaar en saai. Datgene waar Sophia juist niet
van hield.
Sophia was spontaan en vrolijk en vooral impulsief.
Langzaam maar zeker doofde in haar het vuur wat altijd zo hevig brandde.
De bijna kinderlijk enthousiaste vrouw werd steeds meer een schaduw van
zichzelf.
Toch bleef ze bij Hugo omdat hij haar zekerheid bood op een fatsoenlijk
bestaan. Als echtgenote van een doctorandus had ze een status in bepaalde
kringen gevonden. Zijn intellect stond haaks op het volkse van haar exechtgenoot. Daar genoot ze van !
Wat jammer dat haar moeder dit niet meer zou begrijpen, Irène zou trots
geweest zijn op Sophia.
Daar was ze van overtuigd.
Vele uren bracht ze alleen door in de huiskamer bij Hugo. Hij sleutelde aan
zijn antieke auto’s in de garage. Ze zat alleen voor de kachel, soms wat te
lezen, soms wat te borduren. Ze verveelde zich.
Haar drukke leven in Havelterberg was voorbij, geen ruzies meer, geen
kinderen om voor te zorgen.
Ze realiseerde zich dat ze de spanning een beetje miste.
Maar ze zou het nooit toegeven, dit was Sophia’s overwinning. Een man met
status die hij op haar afstraalde.
Sophia en Hugo trouwden. Op huwelijkse voorwaarden.
Hugo hield alles bij waar Sophia geld aan uitgaf. Alle kosten die ze maakten
om bijvoorbeeld naar haar kinderen te gaan werden opgeschreven.
Hugo zei tegen Sophia dat hij dat deed om haar bestedingspatroon
inzichtelijk te maken en zo geen schulden meer kon veroorzaken.
Sophia interesseerde zich niet voor geldzaken, dus liet ze Hugo zijn gang
gaan. Hij zou het immers wel weten ?
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Met een daverend klap sloeg ik de deur achter zich dicht. Ik had een knallend
conflict met Rika en Dirk gehad over een vriendje. De maat was vol.
‘Ik kan zelf wel bepalen met wie ik om wil gaan’ schreeuwde ik.
Je mag kiezen, of voor ons of voor die Rob, had Dirk gezegd.
Nou het kon wat ! Ik kon ook wel voor mijzelf zorgen. Niemand maar dan ook
niemand had ik nodig.
Er was geen weg terug meer. Ik had een vriend en dat was belangrijker dan
alle huisregels. Regels die trouwens alleen voor mij golden.
Op mijn achttiende verliet ik hun huis en ging op kamers wonen. Niet dat het
zo bijzonder was om op kamers te wonen, dan wel de reden daarvoor.
Ze hadden mij voor het blok gezet, vond ik.
Ik had inmiddels geleerd om na het vallen snel weer op te staan en vooral
niet achterom te kijken. Doorgaan, in volle sneltreinvaart. Er stond een leven
op mij te wachten.
‘Waarom wil je psychiatrisch verpleegkundige worden?’ vroeg de man.
Terwijl hij z’n bril even afzette en schoonmaakte wachtte hij op mijn
antwoord.
‘Misschien omdat ik privé wel eens te maken heb gehad met psychiatrische
gevallen, gewoon, omdat ik het leuk vind om met mensen om te gaan, het
verzorgende,’ antwoordde ik.
Ik solliciteerde in een psychiatrisch ziekenhuis op de Veluwe naar de functie
van leerling-verpleegkundige.
Ik had geen idee wat de functie inhield maar als ik werd aangenomen zou dit
een eerste serieuze stap mijn naar de vrijheid.
Weg van Rob, weg van m’n pleegfamilie, weg van m’n ouders. Een zelfstandig
bestaan.
Rob had afgelopen maanden eigenlijk alleen maar in de weg gestaan. Ik wilde
verder, niet afhankelijk te zijn van deze neuroot. Ik wist heel goed, als ik zou
worden aangenomen, dat dit de ontsnapping zou zijn aan Rob en een goede
reden om deze relatie te verbreken. Het boterde eigenlijk al een tijd niet
meer tussen ons. Rob wilde mij beschermen tegen al het kwaad van de
buitenwereld. En ik wilde die buitenwereld juist in.
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‘Wat denk je voor vaardigheden te bezitten voor deze functie ?’ hij vroeg
verder.
‘Ik denk dat ik verzorgend ben, inlevend en wil graag andere mensen helpen’
Mijn antwoord was misschien vaag. Maar voldoende om aangenomen te
worden als leerling verpleegkundige in de psychiatrie.
Er brak een tijd aan van zegeviering. Eindelijk kon ik bewijzen wat ik was, wat
ik kon.
Het was een ware beproeving, de psychiatrie. Een opleiding van drie jaar in
dienst van het ziekenhuis. Na een opleiding van twee maanden ging ik als
leerling werken op een geriatrische afdeling.
‘Goed, hier is de spoelkeuken, elke dag worden hier de po’s gespoeld en
helemaal schoongemaakt. Hier vind je ook de schoonmaakartikelen, zoals
lyorthol. Morgen ga je samen met Marlies je eerste dienst draaien, heb je
nog vragen?’ Het afdelingshoofd keek vragend naar mij.
Ik was wat overdonderd met alle informatie die ik de afgelopen 30 minuten
had gekregen.
‘Ja, ik heb het begrepen, en mijn dienst begint morgenochtend om half acht,
toch ?
Ja, klopt helemaal, nou ik wens je veel plezier op de afdeling, als er iets is,
kun je altijd bij mij langskomen.’
En ze liep weer terug naar haar kantoortje.
Ik keek om zich heen, dit was de eerste keer dat ik daadwerkelijk als leerling
verpleegkundige ging werken. Ik hoorde gekrijs op de achtergrond. Een rilling
ging over mijn rug.
Een van de oudere patiënten kwam op me afgelopen. Ze leek wel honderd
jaar oud. Een beetje gebogen en al handenwrijvend kwam ze naar me toe. Ze
pakte mij beet en gaf me een dikke zoen op m’n wang. Verbaasd en enigszins
geschrokken bleef ik staan. Onverstoorbaar liep de vrouw weer verder, mij
in verbazing achterlatend.
‘Ik zie dat je al kennis hebt gemaakt met mevrouw Braakman’ hoorde ik
achter me.
Ik draaide me om en keek naar een sympathiek gezicht.
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‘Hoi , ik ben Trix en ik zag dat je vandaag je eerste kennismaking kreeg hier,
welkom !’
‘He dank je wel, ik ben Adrie.’
‘Mevrouw Braakman is eens schat, ze zoent iedereen die voorbij loopt, ze
doet geen vlieg kwaad’ ging Trix verder.
‘Werk jij hier ook als verpleegkundige?’ wilde ik weten.
‘Ja ik ben ziekenverzorgster, en werk hier nu vijf jaar, leuk team hier en het
werk is zwaar maar heel leuk.’
‘Ik ben heel benieuwd, vind het allemaal erg spannend, voor mij is het
allemaal nieuw hier.’
‘Je gaat het vast wel leuk vinden hier, he, ik moet nu verder, want het is
etenstijd voor de dames.’ Trix liep de lange gang door naar haar afdeling.
Ik keek haar na, wat een tof wijf dacht ik, knalrode krullen en een grappige
kop.
Het was inderdaad leuk werk. De diensten vielen mij mee maar het werk was
zwaar. Ik merkte dat juist het verzorgende karakter van deze afdeling mij erg
goed beviel.
Mijn werk bestond uit het verzorgen van acht vrouwelijke patiënten. Elke
dag de dames wekken, verzorgen en helpen met wassen en aankleden.
Helpen met ontbijten, lunchen en dineren en daarna gingen de dames weer
naar bed. Er gebeurde weinig spectaculairs op de afdeling. De meeste
patiënten zaten al jaren in het ziekenhuis, sommigen zelfs hun hele leven.
Overblijfselen uit de tijd. De tijd waarin echt niets gebeurde met patiënten.
Als je gek was, dan bleef je gek, je hele leven. Maar weinig mensen kwamen
gezond weer uit een inrichting.
De enige opmerkelijke belevenissen op de afdeling waren dat ik een keer een
pan hete aardappelen op m’n hoofd kreeg en een keer een pot hete thee
naar m’n hoofd kreeg gegooid.
Trix en ik raakten bevriend en werkten regelmatig samen. We deelden een
flat, gingen weleens samen op vakantie.
Op een avond besloten we geesten op te roepen, ik zal 19 jaar oud geweest
zijn. Het was een spelletje van twee domme jongen mensen. Ik zou het niet
benoemen als het niet zo bijzonder was. Er was een boodschap voor mij, een
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zekere Flip. Hij vertelde dat ik een beschermengel om mij had. En ik mij geen
zorgen hoefde te maken. Ik antwoordde dat ik geen Flip kende. De geest zei
dat hij mijn familie was. Hoe vreemd.
Ik heb het nooit meer gedaan.
In Amsterdam, Beth Shalom, raakte Irène steeds verder verwijderd van de
realiteit. Ze zakte steeds dieper weg in haar verleden. Al een tijdje herkende
ze haar kinderen niet meer. Van de kordate vrouw die ze altijd was geweest,
was nu nog een schim over. Ze was een vriendelijk glimlachend oud dametje
geworden. Ze sprak weinig en zat meestal wat te schommelen in een stoel.
Er was weinig contact mogelijk met haar.
‘Mevrouw Basilide, uw kleinzoon is er, mevrouw’ de Surinaamse verpleegster
tikte Irène even aan.
Irène was in slaap gedommeld op haar stoel.
Plotseling deed ze haar ogen open en ze zag Philip staan.
‘Mijn liefste kom hier, kom bij me, ik heb wat lekkers voor je’
Ik keek m’n grootmoeder aan. Wat was ze oud geworden. Mijn chique
grootmoeder was nu een verschrompeld oud vrouwtje.
‘Hallo oma, hoe gaat het met u?’ vroeg ik verlegen. Ik wist me geen raad met
de situatie. Stilletjes had ik gehoopt dat m’n grootmoeder mij nog zou
herkennen.
‘Kijk, hier is pudding, moet je gewoon even proeven, hier neem maar’ ze
pakte een schaaltje met viezige griesmeelpudding en probeerde dit aan mij
te geven.
‘Nee oma, dank u wel, ik heb net gegeten’ zei ik. Achter mij stond Trix te
grijnzen.
Trix en ik waren bevriend geraakt en ze had het wel een leuk uitje gevonden
om mee naar Amsterdam te gaan.
Ze had zich verbaasd over de beveiliging van het verpleeghuis.
‘Het is natuurlijk wel een joods verpleeghuis’ zei ik tegen Trix.
‘Is je oma joods joh ?’ vroeg Trix verbaasd.
‘Ja, maar ze sprak er niet over’ antwoordde ik.
‘En doen ze hier speciale dingen met de patiënten omdat ze joods zijn ?
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‘Het zal wel, ja ik denk het wel, maar vraag me niet wat, daar heb ik geen
verstand van.’
‘Ik ook niet’ zei Trix ‘Maar het lijkt me wel interessant.’
Irène stond op van haar stoel, ik volgde haar.
Gearmd liepen we door de gangen van Beth Shalom. We liepen naar een
toilet.
‘Oma wilt u naar het toilet,’ ik keek m’n oma aan.
Irène pakte zonder iets te zeggen een luier van de grote stapel en gaf deze
aan mij.
‘Pak maar, die is voor jou’ Ze draaide zich om en liep naar een mannelijke
patiënt.
‘Piet, Piet , wacht nou even, ik kom’ riep Irène. Ze pakte de arm van de man
en samen schuifelden ze weg.
Later in de tram besefte ik dat ik de groene luier in m’n tas had gedaan.
Verdrietig verliet ik het verpleeghuis.
Gelukkig was Trix als altijd even opgewekt en wist ze mij over te halen een
broodje shoarma te gaan eten in het centrum van Amsterdam.
‘Eigenlijk gek hè ? Dan heb je een heel leven aan herinneringen, zoveel
meegemaakt en door zo’n idiote hersenziekte raak je vervolgens weer alles
kwijt’
‘Hoe was je oma eigenlijk ?’ wilde Trix weten.
‘Ze was geweldig, een pittige vrouw en altijd zo goed verzorgd, ik was altijd
gek op haar, nog steeds moet ik je bekennen. Ik ben altijd al gek geweest op
oude mensen. Ze vertederen me’ bekende ik.
‘Ja dat is te zien op de afdeling, je vind dat echt leuk hè ?’ beaamde Trix
‘Heerlijk’ zuchtte ik.
In 1987 overleed Irène vrij plotseling. Ze was bedlegerig geworden en had
doorligwonden op haar stuit en heupen.
Ze is 73 jaar oud geworden.
Sophia hoorde het nieuws van haar broer Chris.
‘Mama is dood’ zei hij eenvoudig.
‘Nee !’ huilde Sophia aan de telefoon.

124

‘Hugo ? Hugo hoor je dat ? Mama is dood’ Sophia was helemaal overstuur
van het plotselinge nieuws over haar moeder.
Hugo nam de telefoon over en sprak een paar korte woorden met Chris. De
crematie zou over twee dagen plaatsvinden.
Crematie ?
Ja crematie, Irène had in haar gezonde leven vastgelegd dat ze absoluut niet
begraven wilde worden.
Ze had ooit eens ruw gezegd dat haar familie door de schoorsteen was
gegaan , zij er ook doorheen wilde.
Ik belde mijn moeder om haar te condoleren. Ons contact was al jaren weer
hersteld en goed.
De hele familie toog naar Amsterdam om de crematieplechtigheid bij te
wonen.
Irène zou zichzelf niet geweest zijn als ze niet had gezorgd voor een chique
crematie. In volgauto’s ging het gezelschap naar Velsen.
‘Nu is het laatste stukje jodendom ook verdwenen’ Ik snikte het uit.
Ik zat naast mijn zusje Elma.
Niemand antwoordde.
Toen Elma en ik naar buiten liepen, zagen we Sophia en Hugo gearmd
vooruitlopen.
Ik kon m’n huilen niet meer in bedwang houden. ‘Kijk nou eens, zie eens hoe
mama en oom Chris van elkaar vervreemd zijn’
Chris en Sophia zagen en spraken elkaar minimaal. Hooguit op verjaardagen.
Het vreemde was, dat beiden hiermee genoegen namen. Als ze samen waren
hadden ze de hoogste lol en leek het net alsof ze elkaar wekelijks spraken.
De verdeling van Irène’s spullen ging in een zeer gemoedelijke sfeer.
‘Wil jij die koffer met die rare lamp Sophia ?’ vroeg Chris
‘Dat is toch de lamp van opa Basilide?’ Sophia was blij verbaasd.
Ze had haar grootvader nooit gekend maar in gedachten was ze wel honderd
keer bij hem op zijn schip geweest.
‘Ja, maar ik vind het een lelijk ding, en ik heb opa ook nooit gekend dus voor
mij betekent het niet zoveel’ Chris ging verder met andere spullen.
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Sophia pakte de lamp op, ze had hem niet vaak gezien. Haar moeder had
deze in een koffer onder haar bed bewaard.
Heel af en toe, toen Sophia en Chris nog kinderen waren, hadden ze de lamp
een keer per jaar gezien.
Dat was rond de paastijd als Irène het huis helemaal op de kop zette voor
een uitgebreide schoonmaak.
‘Eigenlijk is het ook een lelijk ding, maar als herinnering aan mama, hang ik
hem in de kamer.’
‘Zal Hugo leuk vinden’ zei Chris venijniger dan hij bedoelde.
Sophia realiseerde zich dat ze haar moeder weinig had bezocht de afgelopen
jaren. Het contact wat ze met Irène had was nooit zo geweest als dat Chris
met Irène had.
Nee er was zelfs geen vergelijking. Chris was alles. Had z’n studie afgemaakt.
Goed getrouwd, genoeg geld.
Sophia had zich altijd tweederangs gevoeld. Haar moeder had haar nooit de
liefde gegeven die ze Chris wel gaf.
Nee jaloers was ze niet, zo zat ze niet in elkaar.
‘Hugo is niet zo een moeilijke man, hij is zo’n schat voor me’ antwoordde
Sophia. ‘Jammer dat mama hem nooit goed gekend heeft.’
Een jaar later verhuisde ik naar Amsterdam. Ik had m’n opleiding tot
verpleegkundige met succes afgesloten en besloot terug te keren naar de
stad waar ik ooit geboren was.
Steeds meer bleek ik in staat te zijn de wortels van mijn verleden weg te
snijden en een zelfstandig leven op te bouwen.
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7. Mijn vader
Niet helemaal los van mijn verleden en hoewel dit boek over mijn moeder en
haar verleden gaat, verdient mijn vader een rol in dit boek. En niet alleen de
rol van ‘badguy’. Mijn vader was natuurlijk ook gewoon een mens, een kind
uit de oorlog, iemand die wilde liefhebben en gewaardeerd worden. Hij was
tot op zijn laatste dag naar mij toe een melancholieke man. Hij was niet
makkelijk, kon humeurig zijn en soms ook weer heel opgewekt en zelfs
gezellig. De liefde van zijn leven was niet mijn moeder. Mijn ouders hadden
nooit mogen trouwen. Maar ja, dan waren wij er niet geweest. Ik denk
weleens dat mijn ouders elkaar als partner hebben genomen, niet omdat ze
zoveel van elkaar hielden, maar eerder uit bondgenootschap. Een
gemeenschappelijke deler van verdriet en de zoektocht naar liefde.
1942
Toen in september 1942 de eerste familieleden van Sophia met de trein naar
de dood werden gereden, werd in diezelfde tijd Arie, Jan en hun jongere
broertje Henk in de bus gezet op weg naar Grave. Een slaperig dorpje vlakbij
Nijmegen.
Ze woonden in het Noord-Hollandse Bergen. Datzelfde dorp dat vandaag de
dag een dorp is van kunstenaars en jetset.
Hun vader, die ook Arie heette, was drie jaar geleden overleden. De man was
een hard werkende arbeider. Kreeg een hartstilstand en twee dagen later lag
hij in zijn graf.
Moeder Louwe kon het, als weduwe eigenlijk al langer niet meer aan, het
gezin leefde van de steun en van het kleine beetje loon dat Cootje bij elkaar
verdiende in de huishouding bij de pastoor in het dorp. De man die redding
bracht werd mijn toekomstige grootvader aan vaders kant. Ik kan geen
kleinkind noemen die deze man mocht. Jan Scholten wist moeder Louwe te
overtuigen om alle kinderen onder te brengen in tehuizen. Dan hadden ze
onderdak en voedsel in de barre oorlogsjaren. De man wilde natuurlijk niet
opgescheept zitten met de kinderen van zijn nieuwe vrouw. Hij wilde met
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een schone lei beginnen.

Moeder Louwe zou achterblijven zonder haar eigen kinderen. De meiden
gingen naar een internaat in Almelo.
Arie, Henk en Jan gingen naar Grave.
De wreedheid van een dergelijke beslissing lag in die tijd heel anders. Het
was nodig, er was geen geld en je moest overleven. 7 kinderen was in het
katholieke milieu heel gebruikelijk. De zorg voor al die kinderen was niet
zozeer gebaseerd op liefde maar op noodzaak. Je had ze nou eenmaal, dus
dan zorgde je ervoor. De keuze om ze uit huis te plaatsen kwam voor alle
partijen goed uit. Dat vonden moeder Louwe en Jan Scholten tenminste.
Arie en Henk zaten te klieren in de bus totdat hun oudere broer Jan ze
maande om stiller te zijn. Henk keek boos door het raam naar buiten. Hij
mocht nooit wat. En was altijd te druk. Zeiden de ouderen thuis. Maar dat
waren saaie zeurpieten. Henk wist eigenlijk niet waarom ze op schoolreisje
gingen. Het mocht wat, er zat niemand van de klas in de bus. ‘Jan zijn we
vanavond weer thuis?’ vroeg hij. Hij keek bijna smekend naar z’n oudere
broer. Jan keek over het hoofd van Arie naar z’n jongste broertje die bij het
raam zat.
Arie keek naar links, ‘we gaan niet naar huis Henkie, we gaan naar een
jongensinternaat’.
De bus hobbelde over de weg en moest verschillende keren stoppen voor
een controle. Voor de jonge kinderen uit een klein dorp als Bergen was het
allemaal heel interessant.
Henk knikte, ‘oh ja dat was ook zo’. Hij wist nog dat meneer pastoor het hun
kwam vertellen. Maar ja, ze gingen heus wel weer snel naar huis.
‘Nee ik wil geen jurk aan’ schreeuwde Arie. Zijn stem sloeg over. ‘Ik ben geen
meid’.
‘Arie luister nou, het is voor jongens zoals ons’, z’n broer Jan smeekte hem
bijna. Het was natuurlijk geen jurk, maar witte kledij om in de kerk tijdens
de mis te dienen.
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Als arme kinderen, nog net geen wezen, hadden ze weinig keuze. Het
jongensinternaat was katholiek en direct verbonden aan de kerk. Letterlijk
en figuurlijk. Je kon via de trap naar beneden en de binnentuin de kerk
inlopen.
En de jongens werden onderwezen door de paters. Voor de dagelijkse
moederlijke zorg werden de nonnen ingezet.
‘Draag nou je misdienaar gewaad, iedereen doet het, ik ook’ Uiteindelijk wist
Jan z’n jongere broertje te overtuigen. Arie zuchtte ‘je mag het nooit tegen
iemand zeggen. Ze lachen me uit’. Arie hield er niet van om in de
belangstelling te staan, al helemaal niet met een jurk aan. ‘loop met me mee,
dan gaan we de mis voorbereiden’. Arie hield helemaal niet van die fratsen,
hij geloofde niet eens. Hij had van Jan begrepen dat het goed zou zijn om
mee te doen. Pater Benedict had vriendelijke en begrijpende ogen. Knikte
waarderend toen Jan en Arie aangekleed voor de mis naar binnen liepen.
Misschien was het niet zo erg.
‘Arie’ klonk het zacht in het bed naast hem. Henk probeerde Arie z’n
aandacht te trekken. ‘Wat is er ?, ik slaap al bijna’ zei Arie. ‘Wat moet je nou
Henk ?’
‘Ken je Berend ?’ vroeg Henk. ‘Hij ligt aan de andere kant van de zaal en zit
me zo te jennen. Hij is veel groter dan ik. ‘hij heeft met een katapult kastanjes
op me geschoten, eentje raakte m’n oor. Ik moest naar de zuster omdat het
bloedde’.
Zo jong als Arie was, de kunst van het vloeken had hij reeds geleerd. Hij was
niet groot en kende geen angst. Trok driftig de riem uit z’n broek en al
vloekend toog hij naar het bed van de plaaggeest.
‘jij godverdommes tering joch’ schreeuwde hij het uit. ‘Blijf met je rotpoten
van mijn broertje af’. Hij stond achter het hoofdeinde van het bed, had de
dekens teruggeslagen en had het hoofd van de jongen in de houtgreep. De
riem had hij in zijn vrije hand en mepte op de jongen zijn knieën. Berend gilde
het uit. De andere jongens waren uiteraard wakker geworden. Een tumult
vanjewelste in de slaapzaal. Dat deerde Arie niet. Je kwam nou eenmaal niet
aan zijn broertje.
Gealarmeerd door het kabaal kwam Pater Benedict naar binnen gesneld.
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Vriendelijke ogen of niet, nu stonden ze kwaad. De pater liep naar het bed
waar al het lawaai vandaan kwam. Hij pakte Arie bij zijn lurven en sleurde
hem mee richting de slaapkamerdeur. Over zijn schouder riep hij naar de
kinderen dat ze in bed moesten gaan liggen en dat hij zo dadelijk weer terug
zou komen.
Hij vroeg niet wat er was gebeurd.
‘1 – je mag niet vloeken, 2 – geen gevechten in het internaat, 3 – je wordt
gestraft’ : zei de pater. De vriendelijkheid was verdwenen.
‘maar pater Benedict, hij heeft Henkie een kastanje in z’n oor geschoten’ Arie
probeerde het onrecht wat was aangedaan weer recht te zetten. ‘Ook
Berend zal z’n straf niet ontlopen’
‘Moet ik strafregels schrijven’ Arie probeerde te vissen naar de straf. In
Bergen had hij regelmatig straf gehad op school en werd met een rietje op
z’n vingers geslagen.
De vriendelijkheid leek terug te keren bij Pater Benedict. Hij glimlachte en
zei: ‘vanaf morgen moet je twee keer per week bij mij na de mis helpen met
alles op te ruimen’.
Arie had geen besef wat hem boven het hoofd hing. Hij dacht met deze straf
er mooi vanaf te komen. Het zou hem voor het leven tekenen. Niet alleen het
misbruik maar vooral het onrecht.

Kostscholen en gestichten, tehuizen en andere katholieke internaten waren
afgesloten gemeenschappen met veel kinderen, waarbinnen sommige
geestelijken de gelegenheid voor ongestraft misbruik vonden. Hier lijkt zich
een probleem van falend toezicht te hebben voorgedaan. Door de lange
verblijfsperiodes in de internaten met weinig tijd thuis bij het gezin voelden
veel internaat-slachtoffers zich losgeweekt van hun gezin. Ook buiten
internaten kwamen priesters veel met kinderen in contact, waarbij priesters
vaak niet aan supervisie waren onderworpen. Door een gebrek aan toezicht
hebben priesters kansen om in de fout te gaan. (Wikipedia.org seksueel
misbruik binnen de rooms katholieke kerk in Nederland)
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1944
Voor Grave eindigde de oorlog in september 1944. De Canadezen hadden
hun tenten al opgeslagen rondom de molen. Voor de kinderen uit het
internaat braken spannende tijden aan. Spoedig zou Nederland bevrijd zijn
en konden de meeste kinderen weer naar hun huis terug keren. De naweeën
en gruwelijkheden waren echter nog niet voorbij. Terwijl het noordelijk
gedeelte van Nederland nog tegen de bezetter vocht, leerden de jonge
kinderen uit het internaat de keerzijde van de vrijheid kennen. Op een koele
en regenachtige ochtend in september werden alle sterke jongens geroepen
door Pater Benedict. ‘Over een kwartier komt de politie. Ze hebben jullie hulp
nodig. Moge onze lieve Heer jullie zijn zegen geven’. Jan keek Arie vragend
aan. ‘Weet jij iets Henkie ?’ Henk was tijdens het verblijf in Grave gaan
stotteren. ‘natuurlijk weet Henkie niets’ zei Arie. Henk keek bedremmeld
naar de grond. ‘Ik ww..www weet wel wat’ zei Henk. ‘de politie heeft gisteren
de paters bijeengeroepen, ze hebben ons nodig. Iets met de lijken’. ‘Welke
lijken, ik zie geen lijken’ zei Jan. ‘Wacht nou totdat de politie er is’. Arie
roffelde met z’n vingers op de tafel. Hij was op jonge leeftijd al geen prater.
Wat er om hem heen gebeurde maakte wel indruk. Maar het had geen zin
om er uren gelul aan te besteden. En het maakte ook niet veel uit.
De meeste jongens waren opgewonden, er hing iets in de lucht, een
spanning. ‘Ik heb sterke jongens nodig’ zei de politieagent. ‘De oorlog is
voorbij en er zijn veel slachtoffers gevallen’. De politieagent had het over
loopgraven en de brug van Grave. Er waren misschien wel duizend doden
daar. Arie knikte, hij begreep ook wel dat je die lijken niet moest laten liggen.
De gruwelen van de tweede wereldoorlog gezien door de ogen van jonge
kinderen. In die tijd deed men niet aan slachtofferhulp, counseling of
groepstherapie. Je deed wat je gevraagd werd te doen. Samen met andere
sterke jongens gingen de drie jongens van de familie Louwe, begeleid door
een soldaat of politieagent het veld in. Een zogenaamde Lange Jan als baar
op twee wielen mee, elke dode brachten ze naar de tijdelijke begraafplaats.
Op jonge leeftijd werden Arie en zijn broers geconfronteerd met de dood,
met alle gruwelijke en griezelige vormen van dien. Onthoofde soldaten,
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missende ledematen, rottende lijkenlucht en insecten die bezit namen van
het lichaam.
Hoe vreemd het ook klinkt, op oudere leeftijd werd Arie mortuarium
bediende. Je zou bijna denken dat hij de innerlijke strijd met zijn verleden had
gewonnen. Zijn werk was het afleggen, opknappen en verzorgen van dode
mensen. Daarnaast verzorgde hij in opdracht van de anatoom patholoog op
de juiste wijze het verwijderen van bepaalde weefsels uit het lichaam.

1960
Het oudste café in Amsterdam, heette Café Chris en lag midden in de
Amsterdamse Jordaan. Nou ja, het ligt er nog steeds en het cafe claimt die
naam nog steeds. Het café was van mijn grootvaders familie. Misschien is het
dat nog steeds. Dat weet ik niet, ik heb het nooit echt uitgezocht. Mijn vader
was een graag geziene gast in het café , niet alleen omdat hij zo goed afnam
maar ook omdat hij vriendelijk was en er goed uitzag.
Sophia had hem al vaker gezien. Ze kwam regelmatig in het café. Niet om te
drinken. Ze kon haar vader helpen en verdiende een beetje bij. Ze vond het
leuk om bij hem in de buurt te zijn. Het was vreemd, haar vader had ze de
eerste 15 jaar van haar leven niet gezien. Ze dacht altijd dat hij dood was. En
zo’n vreemde gedachte was dat niet. Haar moeder zei altijd dat iedereen in
haar familie dood was. Ze vroeg er niet meer naar. Tot dat haar ouders
elkaar tegen kwamen op de markt. Op de typisch ruwe manier die Irène zich
eigen had gemaakt, duwde ze Sophia naar voren en zei: ‘dit is je vader
Sophia’. Met de komst van haar vader in haar leven, werd haar leven
makkelijker. Ze kon af en toe weg, weg uit de benauwde sfeer thuis. Irène en
Chris hadden een gouden band gesmeed waar Sophia moeilijk bijpaste.
Sophia ging steeds meer haar eigen gang.
‘Hallo ik ben Sophia, ik heb je hier wel vaker gezien’. Arie keek op van zijn
biertje. ‘hallo Arie is de naam’. Hij keek zwijgend voor zich uit. Nog steeds
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geen grote prater. Hij zei: ‘ik weet wel wie je bent hoor, je bent de dochter
van Hans van Doorneveld, ik heb je hier wel gezien’. Ze sprak een beetje
bekakt vond hij, maar niet storend. Ze was eigenlijk wel leuk. Niet knap maar
wel leuk. Sophia knikte verheugd, aandacht van een leuke vent. ‘Wat doe jij
voor werk Arie?’ Hij vertelde dat hij in de haven van Amsterdam werkte, en
zo nodig ook nog ramen lapte. Toe maar, een man die van aanpakken wist.
Misschien niet de kandidaat waar haar moeder op hoopte. Maar hij was toch
leuk ? Sprak bijna netjes Nederlands. ‘Hopelijk eet hij met mes en vork’
hoopte ze. Ze had ooit de verkering verbroken met Amsterdams grootste
autoverhuurder, Ouke Baas, alleen omdat hij niet netjes at. Arie en Sophia
kregen verkering. Of de andere partijen dat nu leuk vonden of niet. Ze waren
serieus.
Op een avond dronk Arie zijn drankje in cafe Chris en werd aangesproken
door een kennis van hem uit de haven. De man was blijkbaar al langer aan
het drinken en was redelijk aangeschoten. ‘hee, Arie, vertel mij eens, wat
moet je nou met dat malle jodemeissie ? Je ken toch zo wel zien dat ze niet
helemaal goed is?’ Net als jaren geleden in Grave, en menig andere keren,
flitste het Arie voor zijn ogen. De opkomende woede en drift kon nog maar
een kant uit. Hij sleurde de man van zijn kruk, dwars door het café. De man
stribbelde, nee vocht voor zijn behoud, het hielp niet. Zo klein als Arie was,
zo sterk kon hij zijn als het ging om onrecht of smeerlapperij. Uiteraard won
Arie dit gevecht, zijn eigen wonden kon hij likken in de cel die nacht.
Misschien heeft dit gevecht er toe bijgedragen dat hij mijn grootmoeders
hart veroverde.
De drift van mijn vader is beteugeld door zijn tweede vrouw. Het huwelijk
van mijn ouders was explosief. Niet in de laatste plaats door hun
verschrikkelijke ervaringen gedurende hun jeugd. Zoveel onverwerkte pijn en
trauma’s. Vroeger vond ik dat mijn ouders faalden. Nu ik ouder word zie ik
dat ze ondanks hun fouten, het wankele schip dat het huwelijk van mijn
ouders was, 19 jaar hebben laten varen. Ze hebben het wel geprobeerd.Ik
heb meer begrip voor hem, voor alles wat hij heeft betekend in mijn leven.
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8. Het jodendom in mij.
Mei 1990
‘Wil je zeggen dat je joods bent? Jij ? Aron was helemaal verbaasd.
‘Nou ja mijn moeder is joods, dan ben je toch joods ?’ Ik keek m’n collega
aan.
Ik had dit al vaker meegemaakt. Ik heb geen typisch joodse naam of uiterlijk.
Ja, donker haar en donkere ogen, dat wel maar hadden dat niet heel veel
mensen in Nederland ?
‘Je ziet er niet joods uit’ ging Aron verder. “Waar heb je Bar Mitswa gedaan,
hier in Amsterdam ?’
‘Bar Mits wat ? vroeg ik ‘Wat is dat nou weer ?’
Aron zuchtte en keek met een melodramatische blik alsof hij de zoveelste
keer dit verhaal moest uitleggen aan een niet-jood.
‘Joods volwassen worden op je dertiende jaar, de eerste keer dat je
opgeroepen wordt voor de Thora.’
‘Wij zijn van huis uit niet gelovig en mijn moeder zei altijd dat we spekjoden
zijn, ik moet je eerlijk zeggen dat ik er nooit iets aan gedaan heb.’
Het was zeven uur ’s ochtends en we werkten samen op de incheckbalie van
een kleine Engelse luchtvaartmaatschappij op Schiphol.
Achter de balies werden de meest intieme verhalen uitgewisseld. Tussen de
passagiers door werden levensverhalen, seksuele handelingen en relaties
besproken.
‘Oj nou je hebt wat gemist’ gilde Aron plotseling en net te iets hard.
Hoofden draaiden om en keken naar de balie waar wij zaten.
Ik keek even snel naar mijn computerscherm. Ik wist dat Aron af en toe
openlijk flirtte met mannen. En ik geneerde me voor mijn collega.
‘Kijk, daar van Seceurop, lekker ding, met dat korte haar’ Aron wees
inderdaad naar een lekker ding.
‘Hou nou je waffel, iedereen zit ons aan te kijken’ siste ik.
Aron leunde naar links en keek zijn collega even aan.
‘He, als je joods bent, waarom doe je er dan niks aan?’
Ik haalde z’n schouders op. ‘Het is er nooit van gekomen’
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‘Ben je wel besneden dan ? vroeg Aron zonder enige vorm van gene.
‘Oh dat was bij mij niet nodig’, zei ik ontwijkend.
‘Ja hallo, elke joodse man is besneden’
‘He, mijn moeders familie is vermoord en ze wilden er niets aan doen thuis,
ze wilden het jodendom vergeten.’
Ik wist dat het een legitiem antwoord was en kon me schuilhouden achter
het leed van mijn moeder. Het jodendom was immers een grote lijdensweg
? Was er niet door alle eeuwen heen gemoord en geplunderd? Was het
uitverkoren volk niet uitgemoord ? Nou dan ! Als kind had ik regelmatig
boeken gelezen over de tweede wereldoorlog. En die gingen precies over
waar het jodendom voor stond in mijn ogen.
De slachtofferrol.
Volgens mij was het jodendom geen religie maar een belevenis van
slachtoffers. En het jodendom was onlosmakelijk verbonden met de tweede
wereldoorlog. Meer niet.
Elke dag, op weg naar mijn werk fietste ik langs een synagoge, een liberale
synagoge. Er was een groot zwart hek rond de synagoge geplaatst met daarin
een Davidster. Ik keek regelmatig naar de joodse mensen die er naar binnen
gingen.
Natuurlijk was ik nieuwsgierig. Maar wat had ik daar te zoeken ? Het
religieuze jodendom had mij niets te bieden. En daarbij, wie zat er te
wachten op Adrie Louwe, een joodse jongen met een niet-Joodse naam en
dito uiterlijk?
Ik trok de stoute schoenen aan. Op een middag belde ik met de liberale
joodse gemeente.
‘LJG Amsterdam’ klonk een kattige vrouwenstem.
‘Goedemiddag u spreekt met Adrie Louwe, ik wil iets vragen over de joodse
gemeente.’
‘Ja gaat u gang’ zei de vrouw.
Ik vroeg de vrouw of je als jood een dienst bij kon wonen, hoe alles gaat in
de synagoge en vertelde haar dat ik wel joods ben maar niet joods opgevoed
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ben.
‘Hebben uw ouders een choppe gehad ?’ vroeg ze ongeduldig
‘Wat is dat, een choppe?’ vroeg ik.
Ik hoorde een zucht.
‘joods huwelijk’ antwoordde ze
‘Mijn vader is niet joods, dus dat zal wel niet.’
‘Dus uw moeder is joods, zegt u ?’
‘Ja mijn moeder is joods.’ Ik voelde me erg onzeker, de vrouw was bijzonder
afstandelijk.
‘Als u lid wilt worden van de gemeente moet u kunnen aantonen dat uw
moeder joods is volgens de joodse wet’, ging de vrouw verder.
‘En hoe toon je dat aan dan ?’ vroeg ik haar.
‘Door het joodse huwelijk van uw grootouders, als u dat allemaal hebt
uitgezocht, dan komt maar bij ons terug. Goedemiddag.’
Ze hing op.
Enigszins ontgoocheld legde ik de hoorn op de haak. Nou als het zo moest,
dan maar niet.
Een paar dagen later besloot ik om in het centrum te kijken naar een paar
lesboeken Hebreeuws.
Aron had me aan het denken gezet. Niet dat ik behoefte had een nieuwe
identiteit, maar diep van binnen was er iets veranderd. Ik wilde meer weten,
ik wilde verder kijken.
Ik kocht de boeken en voortvarend als ik en, begon ik diezelfde avond met
het lezen en leren van de nieuwe stof. Dit was ingewikkeld. Ik snapte er
helemaal niets van. Al snel smeet ik de boeken aan de kant. ‘Niets voor mij’
dacht ik.
Zeker na de telefonische aanvaring met kenau Simone Hasselaar was het
voor mij erg moeilijk om door te zetten. En waarvoor eigenlijk ?
Ter nagedachtenis aan mijn oma, aan de familie die vermoord was ? Was ik
iets verplicht aan de slachtoffers in mijn familie, moest ik een herinnering
levend houden. Op deze manier ?
Het kan toeval zijn of niet, maar het leek wel of mijn leven gestuurd werd.
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Misschien niet van bovenaf, dan wel door een innerlijke drang. Of misschien
zijn het de joodse genen. Misschien dan toch door bovenaf ? Ik weet het
niet. Maar frappant is wel, dat ten tijde van al deze twijfels en vragen, ik mijn
partner en mijn toekomstige echtgenoot, Ezra ontmoette.
En Ezra kwam uit Israël en was joods.
Toen ik mijn moeder aan de telefoon sprak en vertelde over mijn Israëlische
vriend, was ze zo ontzettend blij. Ze juichte aan de telefoon.
‘Oh wat had oma dat leuk gevonden, ik ben zo blij, een jood in de familie.’
‘Mama, oma hield niet homo’s en met het jodendom deed ze toch niets
meer’
‘Dat moet je niet zeggen, oma was altijd gek op je, dat weet je. En ik geloof
absoluut dat ze dit diep in haar hart erg leuk zou vinden.’
Het was even stil aan de telefoon.
‘Maar’ ging ze verder ‘ik vind het geweldig. Trouwens sowieso leuk dat je
weer een vriend hebt.’
‘Mam, hij is echt leuk, ik denk dat dit serieus is, het voelt gewoon goed.’
Mijn moeder en ik konden weer goed door een deur met elkaar. Alle ellende
was verleden tijd.
We zagen elkaar regelmatig en het was altijd fijn om bij elkaar te zijn. Er was
geen wroeging.
Het was vreemd om voor het eerst in mijn leven een partner te hebben die
eigenlijk dezelfde afkomst als ik had. Maar ook weer zo verschillend.
Ik was, destijds niet bewust, belast met een emotionele erfenis van mijn
moeder. Ezra had deze erfenis niet.
Voor hem was de tweede wereldoorlog een van de vele oorlogen die het
joodse volk had meegemaakt. Zonder daar lichtvaardig over te denken,
trouwens.
En daarnaast was er een groot verschil in de beleving van het joods zijn.
Het was voor hem vanzelfsprekend, soms zelfs lastig. Maar het was er altijd.
Voor mij lag dat heel anders. Ik zag het als iets nieuws, een ontdekkingsreis.
Mijn eerste grote confrontatie was tevens mijn eerste bezoek aan Israël.
Ik wist helemaal niets van het land.
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Ik dacht dat, bij wijze van spreken, bij aankomst in Tel Aviv mensen de Hora
zouden dansen.
Natuurlijk had ik wel van Tel Aviv gehoord. Ik wist dat het een moderne stad
was. Datzelfde jaar nog, tijdens de Golfoorlog. Maar dat was weer een
bevestiging van wat ik altijd dacht, de arme joodse slachtoffers. De arme
Israëliërs die werden aangevallen door Saddam Hoessein, door scud raketten
op Tel Aviv te gooien.
Nee, mijn beeld bij Israël was niet bijzonder actueel en helemaal niet juist.
De Hora dansers stonden al vijftig jaar niet meer op de kades in Haifa te
dansen.
Israël was een uiterst modern en vooral geen zielig land.
Dit was een jodendom dat ik echt niet kende. De Israëlische vlag was al een
openbaring, zonder gene wapperde een blauwe davidster in de wind. Ik was
van thuis uit gewend dat dit verborgen moest worden. Zoveel trots had ik
niet verwacht.
Het eerste bezoek viel tijdens de joodse feestdagen, ik had geen idee wat me
te wachten stond.
Joods nieuwjaar; Rosj HaSjana. Geen oliebollen en appelflappen en ook geen
vuurwerk. Het begin van een nieuw religieus joods jaar. Volgens de joodse
kalender. Dagen lang heeft Ezra’s moeder in de keuken staan koken voor de
hele familie. Niet zoals in Nederland alleen het gezin, nee de hele familie.
Broers en zussen van zijn ouders, grootmoeder, neven en nichten.
De tafel werd gedekt en ik had nog nooit zoveel eten bij elkaar gezien. De
betekenis van deze avond ontging mij een beetje. Gelukkig was Ezra daar om
het me uitleggen. Trouwens zijn zussen spraken prima engels om me verder
te helpen. Hebreeuws was ik, toen, niet machtig. Misschien twee woorden.
‘baroech ata adonai’ ik moest zijn vader naspreken om de zegeningen te
zeggen over het fruit.
Doodeng, ze dachten toch zeker niet dat ik dat zou begrijpen?
De hartelijkheid en warmte in de familie was nieuw voor mij.
Bij mij thuis was het soms ook gezellig, maar hier voelde ik iets anders. Een
sterke onderlinge band. Een saamhorigheid die, ondanks alle problemen,
nooit kapot kon gaan.
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Ik wilde dat deze familie mijn familie zou worden.
Zeker het eerste bezoek aan Israël was het moeilijk communiceren met
Ezra’s ouders. Ze spraken weinig tot geen Engels. Ik geen Hebreeuws.
Dus gebruikten we gebarentaal. Vooral met Dahlia, Ezra zijn moeder, kon ik
erg goed overweg.
Die eerste vakantie in Israël zal ik nooit vergeten.
Ons bezoek samen aan Jeruzalem. Ik herinner me hoe we op de snelweg
reden, de bergen in op weg naar de heilige stad.
De muziek in de auto stond aan en Ezra was net iets aan het vertellen toen
we de stad in reden. Ik had een brok in mijn keel en werd steeds stiller.
Op het moment dat de oude stad in zicht was rolde er een traan over mijn
wangen. Hoe ik, Adrie Louwe, in gezondheid en geluk, Jeruzalem kon zien.
Het was een ontzettend rijke ervaring. In gedachten voerde ik een gesprek
met mijn grootmoeder. Ik wilde haar zeggen dat er niets meer te verbergen
viel. En dat ze trots kon zijn.
Jeruzalem als stad vond ik prachtig. De klaagmuur was indrukwekkend.
Het was meer de sfeer die mij aantrok. Een bijna serene sfeer. De
nadrukkelijke spiritualiteit. Als een centrum van de wereld, hier komen alle
geloven samen.
Een scherp contrast was alle bewaking, de alom aanwezigheid van het leger.
Hierin vond ik geen bevestiging van de standaard zielige jood. Nee, het was
een trotse en bijna agressieve houding wat me opviel.
‘Met ons valt niet te spotten’ dat straalde het uit.
Geen nederige blikken, geen afhangende schouders.
Pas veel later zou ik inzien dat mijn visie op het jodendom, een blik in mijn
ziel was.
Bij terugkomst in Amsterdam besloot ik Hebreeuwse lessen te nemen. De
motivatie hiervoor was nu wel anders. Ik had een nieuwe familie in Israël met
wie ik wilde communiceren.
De lessen waren niet moeilijk en natuurlijk had ik het voordeel van een
Israëlische partner.
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Dit was de periode dat ik ondergedompeld werd in een joods bad. Het was
veel.
Het was veel te veel. Mijn hele bestaan was nu gericht op het verwerven van
kennis, religie, identiteit.
Alles in mijn leven draaide om het jodendom. Achteraf kan ik mij voorstellen
dat het wel eens vervelend was voor mijn vrienden, familie.
Ik kon over niets anders praten. Het leek een grote inhaalslag.
Elke week haalde ik een stapel boeken uit de bibliotheek, nog meer plaatjes,
nog meer ellende.
Ik raakte totaal verstrikt in het jodendom. Ik had via het gemeente archief
de oorsprong van mijn moeders familie gevonden.
Daarop volgend begon ik een speurtocht naar hun verleden. Via de archieven
in voormalig concentratiekamp Westerbork en een bezoek aan Yad Vashem
in Jeruzalem kwam ik achter het grote geheim van mijn moeders familie.
Het was teveel om te bevatten. Zoveel namen, zoveel mensen die vermoord
waren. Het was natuurlijk al een hele tijd geleden, maar de impact was er
niet minder om.
Ik draaide door.
Elke dag als ik van mijn werk naar huis reed, of als ik weer in een archief
geweest was, stelde ik me de enormiteit van de holocaust voor. Ik probeerde
de slachtoffers te tellen.
Probeerde zelfs te visualiseren hoe 6 miljoen mensen, als je die bij elkaar
zette, er uit zouden zien. Hoeveel ruimte zouden 6 miljoen mensen innemen,
bijvoorbeeld als je ze naast elkaar zou zetten. Hoeveel weilanden of open
vlakte zou je nodig hebben ? Ik kon (en kan) het niet plaatsen.
Het was een moeilijke tijd voor Ezra, hij steunde mij in mijn zoektocht maar
het was uiterst vermoeiend om elke dag de verhalen en ervaringen aan te
horen. Ook begon mijn zoektocht en vooral de gevolgen er van, grote invloed
te krijgen op onze relatie.
Steeds dieper zonk ik weg in een moeras, waarvan ik zelf de diepte niet kon
peilen.
Mijn afdwaling kreeg zoveel grip op ons leven, dat het voor Ezra steeds
moeilijker werd zich staande te houden. Ik werd ongedurig, snauwde, had
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nergens tijd voor.
Een goede vriend greep in. Hij had gezien hoe ik worstelde met mijn
identiteit en hij was zo eerlijk om mij te attenderen op de veranderingen in
mijn gedrag. Niet veel mensen zijn zo eerlijk.
Ik ben hem nog steeds dankbaar daarvoor.
Hij kende een vrouw, spiritueel therapeut, Yvonne. Hij adviseerde mij om
contact met haar op te nemen voor een aantal gesprekken.
Het waren verhelderende gesprekken. Ik dacht dat de oorzaak van mijn
depressie in het jodendom en de verhouding met mijn vader lag
Langzaam maar zeker wist Yvonne mijn ogen te openen. Het was erg
confronterend toen ze me het volgende vroeg;
‘Herinner je het moment dat je moeder je als kind, echt in haar armen nam?’
Ik keek haar aan, een koude rilling liep over mijn rug. Kom niet aan mama
Wat ? Over mijn moeder was geen discussie mogelijk.
Toch kon ik mij dat moment niet herinneren. Het drong tot mij door dat ik
een onwaar beeld van mijn moeder had.
Ik werd koud bij de gedachte en wilde het niet toegeven.
Yvonne zweeg.
Ze keek mij aan.
Plotseling begon ik te huilen, te snotteren als een klein kind. Ze liet me
huilen, ze liet me zelfs alleen.
Daar zat ik dan, waarom had ik eigenlijk verdriet ?
Prikte Yvonne mijn ballon door ?
Was mijn moeder mijn heldin omdat ze mij het jodendom had gegeven, mijn
legitimatie om slachtoffer te kunnen spelen ?
Het drong (gelukkig) tot mij door dat ik een verkeerde weg in was geslagen.
Letterlijk en figuurlijk snoot ik mijn neus, leegde ik mijn hoofd en vertrok.
Yvonne en ik hebben elkaar nog een paar keer gesproken.
Ze heeft de weg geopend naar een stabieler leven. Ze heeft me laten inzien
dat het jodendom geen lijdensweg is maar dat ik de goede, mooie, leuke
dingen er uit moet halen.
Ik realiseerde me dat de door mij ingeslagen weg, niet de manier was om
mijn moeders familie in herinnering levend te houden.
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Tijdens mijn speurtocht heb ik Luik in België bezocht. De officiële
geboorteplaats van mijn oma. Daar heb ik een geboortecertificaat gehaald.
Met dit certificaat ben ik naar de joodse gemeente gegaan en heb daarmee
mijn joodse oorsprong aangetoond.
De (orthodox) Joodse Gemeente stuurde me een brief waarin werd
vastgesteld dat ik joods door geboorte was.
Ik hield het document in mijn handen alsof het van goud was. Dit was de
erkenning waar ik zo lang naar gezocht had.
In deze periode woonden Ezra en ik in Beverwijk. We woonden in een
appartement.
Onder de appartementen waren verschillende winkeltjes en bedrijven. Ezra
zijn zus logeerde bij ons en we liepen op een koude winterochtend naar
buiten. Ezra en zijn zus waren net al pratend de deur uitgelopen toen er een
zijdeur van een hondenkapsalon open vloog.
‘Shalom’ hoorden we iemand roepen.
Verbaasd keken we om.
‘Shalom ! Ja ik heb jullie wel gehoord, anie ( ik ben - hebr.) Anneke.
‘Ik heb jullie hier wel vaker gezien maar wist niet dat jullie uit Israël kwamen.
Nou wat leuk !!! Ja, mijn zus woont ook in Israël, nou wat enig.’
We waren natuurlijk erg verbaasd, wie verwacht er nou een Hebreeuws
sprekende hondenkapster in Beverwijk ?
Na deze ietwat vreemde kennismaking raakten we bevriend met Anneke.
Samen met haar bezocht ik regelmatig de Liberale Synagoge in Amsterdam.
Maar wat heeft elke joodse man ?
Of eigenlijk niet ?
Het ontbreken van de voorhuid, de besbijdenis die wordt uitgevoerd op een
jongetje van 8 dagen oud.
Ik was nooit besneden en dit zou de laatste stap zijn. Ik moest (ritueel)
besneden worden.
Een afspraak met de moheel (besnijder) was zo gemaakt. Ik had geen idee
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wat me te wachten stond. Aan de telefoon vroeg ik de arts naar alle details.
Ik dacht eerst bij een soort slager terecht te komen. Gelukkig was de
besnijder een joodse arts en voerde deze religieuze en medische handeling
regelmatig uit. Ik zou een verdoving krijgen, dat viel me al mee.
Op de avond van de besnijdenis gingen Ezra en ik eten in een Israëlisch
kosher restaurant. Het was een feestelijke gebeurtenis, vonden we.
Eenmaal aangekomen bij de praktijk van de arts stierf ik inmiddels van de
zenuwen. We gingen naar binnen en de arts legde heel vriendelijk en rustig
uit wat de bedoeling was.
Hij gaf een injectie in mijn schaamstreek en binnen 5 minuten voelde ik niets
meer.
Na 15 minuten was ik een voorhuid en 350 gulden armer. Het stelde niets
voor.
De volgende dag zag mijn penis er uit alsof ik hem nooit meer gebruiken kon.
Met afgrijzen staarde ik naar beneden en zag een misvormd en blauw
aanhangsel. Ik verschoonde het verband en het zag er alleen maar erger uit.
Geronnen bloed, hechtingen en bloeduitstortingen maakten het tot een
weerzinwekkend geval. Ik had nachtmerries dat het nooit meer goed zou
komen met mijn mannelijkheid.
Een paar dagen later trok ik mijn onderbroek haastig naar beneden om te
douchen. Ik had niet in de gaten dat een van de hechtingen aan de
onderbroek vastgeplakt zat. Nee ! Wat een verschrikkelijke pijn !
Gelukkig, en volgens de prognose, genas alles snel.
De Liberaal Joodse Gemeente was uiteindelijk niet wat ik zocht.
Het viel me al snel op dat de authenticiteit van het jodendom in deze
synagoge anders was dan ik me voorstelde. Het was een jodendom dat me
te makkelijk leek. Zonder anderen te willen veroordelen, ik was op zoek naar
de oorsprong, niet naar verlichting of vernieuwing.
Tijd voor een pauze. Na mijn negatieve ervaringen in die periode besloot ik
wat rustiger aan te doen.
We waren in ons huis al joods genoeg. Ik hoefde even niets meer te bewijzen.
Pas veel later zou dit weer een rol gaan spelen.
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‘Adrie, hoor je me ? Het is niet waar wat ze zeggen.’ Het was acht uur ’s
ochtends en mijn moeder hing aan de lijn.
‘Mama, weet je wel hoe laat het is’ zei ik
‘Ja maar je moet nu even naar me luisteren’ antwoordde mijn moeder. Ze
klonk overstuur.
Wat nu weer ?
‘Wat is er aan de hand?’ Ik was niet ongerust, alleen een beetje geïrriteerd
dat ze zo vroeg belde.
‘Ze zeggen dat ik met de man van je zus naar bed ben geweest maar dat is
niet waar, ik weet zeker dat het niet gebeurd is.’
‘Mama hoe kom je daar dan bij, welke zus?’ vroeg ik verbaasd.
‘John van Corina. Nou, ze zeggen dat ik dat heb gedaan, maar het is niet
waar.’ Ze klonk zelfs boos.
‘Wie zegt dat dan?’
‘Weet ik het ? Ik heb het gehoord’ in mijn moeders stem klonk twijfel.
Het was een vreemd gesprek, ik vroeg of ze met Hugo had gepraat.
‘Nee, Hugo slaapt nog, heb je het dan ook gehoord?’
‘Mama, ik weet van niks en ik weet zeker dat het niet waar is, zal ik Corina
dan maar even bellen ?’
‘Ja dat is goed, maar zeg niets tegen Hugo’
Een moment van herkenning. Hoe vaak had ze vroeger niet gevraagd om
dingen niet tegen mijn vader te zeggen.
‘Ik bel straks terug’ beloofde ik haar.
Het gesprek verwarde me. Het was me al eerder opgevallen dat ze af en toe
dingen vergat, of zelfs heel zwijgzaam was geworden.
Nog niet zo lang voor dit vreemde telefoontje zou ze mij ophalen op Schiphol.
Ik werkte als grondsteward en zou na mijn dienst samen met mijn moeder
naar huis gaan.
We hadden een tijd afgesproken dat ik haar van het perron op Schiphol zou
afhalen. Ik had voor haar uitgezocht welke trein ze vanuit Almelo moest
nemen. Het enige wat ze had onthouden was de vertrektijd. En die verwarde
ze met de aankomsttijd op Schiphol.
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Het resultaat was dat ze twee te uur vroeg op Schiphol aankwam. Ze raakte
volledig in paniek. Ze had een uur lang rondgezworven, op zoek naar de
aankomsthal, zoals ze zich dat herinnerde uit de jaren zestig.
‘Wil de heer Adrie Louwe zich melden bij de luchthaven inlichtingen balie
?’ hoorde ik plotseling over de omroep.
In de eerste instantie dacht ik dat iemand een grapje met me uithaalde. Ik
belde even voor de zekerheid met de inlichtingenbalie.
Er werd me verteld dat er iemand uit Almelo huilend op me stond te
wachten.
Mijn moeder ?
Ongerust meldde ik mezelf af en ging naar de inlichtingenbalie. Ze hadden
mijn moeder in het dichtstbijzijnde restaurant gezet.
‘Hallo lieverd, ben je klaar met werken ?’ vroeg ze met een onschuldig
gezicht.
‘Mama, je bent veel te vroeg, waar is nou al die paniek voor nodig?’ ik was
woedend. Ik had me voor niets ongerust gemaakt.
Daar zat ze dan, een roddelblad te lezen, met een poeslief gezicht alsof er
niets gebeurd was.
Het waren deze gebeurtenissen die mij alarmeerden dat er iets met haar aan
de hand was.
We consulteerden een arts en vroegen wat er aan de hand kon zijn. Aan mijn
eigen werkervaring als psychiatrisch verpleegkundige had ik weinig. Het leek
mij, en iedereen in de familie dacht hetzelfde, dat ze op een vreemde manier
weer om aandacht vroeg.
Mijn moeder had altijd wat. Ze was of ziek of ze had psychische klachten. Ik
kende haar eigenlijk alleen maar ziek.
Mede daardoor waren we niet diep ongerust.
De arts wilde mijn moeder graag spreken en onderzoeken. De arts was
verbonden aan een gespecialiseerd instituut voor joodse mensen. Het leek
ons, met haar verleden, misschien wel goed om eens die kant uit te zoeken.
Het haalde weinig uit.
Het enige dat opviel was een traag werkende schildklier. Dat zou eventueel
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de oorzaak kunnen zijn van haar verwarring.
Dit was het begin van haar ziekte. Gelukkig wisten we niet wat er nog meer
zou komen.
We verhuisden naar Amsterdam, in een nieuwe buitenwijk hadden we een
lekker appartement gevonden. Ik kon m’n geluk niet op.
Ik had Beverwijk nooit een leuke plaats gevonden. We hadden daar weinig
vrienden en ik miste de Amsterdamse gezelligheid.
Ezra werkte nog steeds in het Van Goghmuseum en hoefde niet meer in de
dagelijkse file staan op weg naar huis.
Sinds een jaar was ik gaan vliegen als steward bij de KLM, dat was mijn
droom. Ik had al jaren eerder mijn baan als verpleegkundige opgegeven.
Het jodendom bleef me trekken. Ook al ging ik niet meer naar de Liberale
Synagoge, het bleef wel in mijn achterhoofd aanwezig.
Toch was de drempel op een of andere manier steeds te hoog. Ik durfde niet
zomaar naar een synagoge te gaan.
Tot ik een artikel in een joods weekblad las over een kleine (orthodoxe)
synagoge in Amsterdam West.
Het was een soort opstap sjoel. Een kleine groep van joden kwam daar eens
in de twee weken op Shabbat samen. Het kleinschalige trok me wel aan. Vlak
voor de joodse feestdagen in september werd de sjoel na een verbouwing
heropend.
Met mijn beste pak aan en keppel op mijn hoofd, toog ik naar Amsterdam
West. De sjoel lag een beetje verborgen. Het leek wel of ze zich verschuilden.
Eenmaal binnen werd ik allerhartelijkst ontvangen, ik mocht plaats nemen in
het mannengedeelte.
In de orthodoxe synagoge zijn mannen en vrouwen gescheiden van elkaar.
Nieuwsgierig keek ik om mij. Wat een drukte hier. Zitten ze nu met elkaar te
praten ? Ik hoorde gemurmel, prevelen.
Ik dacht eerst dat iedereen met elkaar in gesprek was. Ze waren hardop aan
het bidden. Alles was zo nieuw voor mij.
Ik schrok een beetje van de orthodox uitziende mannen. Mannen met lange
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baarden en gebedskleden omgeslagen. Het zag er zelfs een beetje
geheimzinnig uit.
Een niet orthodox uitziende man, wel een baard trouwens, hielp mij een
beetje door de eerste dienst heen. Hij vroeg of ik opgeroepen wilde worden.
Wat ?
Nou nee, geen fratsen, ik wil gewoon blijven zitten. Ik weet niet hoe dat
allemaal moet.
In de synagoge wordt op zaterdag uit de Thora gelezen. De Thorarol ligt op
een soort standaard en zeven mannen worden opgeroepen om de zegen over
de rol uit te spreken. Er is dan iemand anders die daadwerkelijk de rol leest.
Ik was als de dood dat ze me zouden oproepen of dat ik andere dingen moest
doen.
Toch vond ik het prettig genoeg om twee weken later weer terug te komen.
Door mijn bezoeken aan de sjoel in Amsterdam West leerde ik andere, en
vooral spirituele mensen kennen.
Opvallend was dat leeftijdsgenoten in de sjoel een voor mij herkenbare
achtergrond hadden. Het leek wel alsof ik hier naar toe gedirigeerd werd. De
sjoel werd gedreven door vrijwilligers. Een groep van zeer toegewijde
mensen. Zonder opdringerig te zijn wisten ze mij te bewegen een
regelmatige sjoelbezoeker te worden. Een van de grote drijfveren was de
zogenaamde sjoelmoeder. Ik kende Bloeme Evers niet. Maar iets in haar
deed mij aan mijn grootmoeder denken. Waarschijnlijk de leeftijd maar ook
het moederlijke. Bloeme heb ik goed leren kennen en we werden goede
vrienden. Van haar heb ik zoveel geleerd. Wat een bemoedigende en
bijzonder mens.. Ze heeft me altijd voor ogen gehouden niet te snel te willen
leren. Niet te veel willen in een keer.
‘Het jodendom is net een serveerblad met lekkernijen, je pakt eraf wat je wilt
hebben’ zei ze regelmatig. Haar grootmoeder had haar dat ooit in een andere
tijd verteld.
Die lieve Bloeme, ik mis haar nog steeds. Haar nagedachtenis is een zegen
voor velen in joods Amsterdam.
Voordat ik het goed en wel besefte werd ik opgeroepen voor de Thora. Ik
hoorde mijn naam en ging met een bonkend hart naar voren.
Gelukkig werd er bemoedigend geknikt, en met een beving in mijn stem
149

sprak ik de zegen in het Hebreeuws uit.
Het was gelukt ! Ik kon het ook !
En beter nog; ik begreep waar het over ging. Ik kon de gebeden en rituelen
volgen.
Als een volleerde jood stond ik op het ritme van een gebed te knikken en te
buigen. Het voelde nog een beetje vreemd, net alsof ik iets aan het opvoeren
was. Het zou een tijd duren voordat ik dat gevoel enigszins kwijt raakte. Deze
keer ging ik totaal anders met het joods zijn om. Het was meer gericht op de
inhoud en minder op de vorm. De buitenwereld hoefde niet alles over mij en
over het joods zijn te weten.

Ezra werd gebeld door zijn familie dat zijn moeder erg ziek was, een
hartaanval. We vlogen naar Israël om haar te bezoeken. Bij aankomst gingen
we midden in de nacht door naar het Kaplan ziekenhuis in Rehovot. De
situatie leek redelijk stabiel en naar twee dagen vlogen we weer wat geruster
terug naar Nederland. Echt Ezra bleef ongerust.
Op 1 januari hield hij het niet meer uit, hij wilde absoluut terug naar Israël.
Niet dat er slechte voortekenen waren, maar hij voelde aan dat het niet goed
ging. Zijn familie was zelfs verbaasd dat we weer zo snel terug wilden komen.
Het zelfde ritueel als drie dagen ervoor. Vanuit luchthaven Ben-Gurion weer
door naar het ziekenhuis. Er was gelukkig niets veranderd.
Enigszins opgelucht gingen we terug naar huis.
’s Ochtends ging weer de hele familie naar het ziekenhuis. Het was prachtig
weer. We hoorden dat zijn moeder geopereerd zou worden.
Het hele gezelschap van echtgenoot, kinderen, oom en tantes toog naar de
wachtruimte. Hier zouden we de operatie afwachten.
We dronken koffie, aten broodjes, pelden nootjes.
De deur van de operatieafdeling ging open en de arts verscheen met een
nietszeggend gezicht. De familie naar binnen alstublieft.
Alleen naaste familie.
Ik bleef achter met de andere familieleden in de wachtruimte, plotseling
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hoorde we een gekrijs en geschreeuw.
We renden naar de operatieafdeling en trokken de schuifdeur open. Ezra z’n
zus lag hoogzwanger op de grond te gillen, zijn broertje rende langs mij heen
en schreeuwend trapte hij de frisdrankautomaat aan diggelen.
Ezra rende op mij af. ‘Jij met je G’d ! Ze is dood, ze is dood’ Hij leunde huilend
tegen mijn schouders.
Zijn vader sommeerde iedereen bij elkaar te komen. Hij zei tegen zijn
kinderen ‘anachnoe misjpacha chazaka’ wij zijn een sterk gezin, we moeten
elkaar hier door heen helpen
Ik schrok zo ontzettend van de emotionele uitbarsting dat haar sterven
nauwelijks tot mij doordrong.
We mochten, tegen de joodse wetten in, nog afscheid nemen.
Het leek alsof zijn moeder had gevochten, ze lag er overhoop bij. Dat kwam
door de reanimatie.
Ezra zoende huilend zijn moeder. Ik kon mij niet bewegen.
Het was ongelooflijk, zijn mooie lieve en vooral levendige moeder was
gestorven.
Volgens de joodse wet dient een overledene zo snel mogelijk begraven te
worden. En het was vrijdag. Op zaterdag kun je niet begraven worden
volgens de joodse wet , dus werd zijn moeder ’s middags al begraven.
De begrafenis was een afschuwelijke ervaring. Binnen drie uur waren er een
paar honderd vrienden en familieleden opgetrommeld. Een grote huilende
en schreeuwende menigte stond op ons te wachten. Het was inmiddels
kouder geworden en de zon schuilde achter de wolken. Een klein lelijk busje
kwam de begraafplaats oprijden. In dat busje was het lichaam van Ezra’s
moeder. Bij het graf werden gebeden door de rabbijn uitgesproken.
Het was zo anders dan een begrafenis in Nederland. Hier gooide iedereen
zijn of haar verdriet er uit door te schreeuwen en te huilen.
In Nederland hoor je vaak fluisteren ‘ wat ligt ze er mooi bij’ of andere onzin.
Zoveel mogelijk je gevoelens wegstoppen en vooral niet laten zien dat je
verdriet hebt.
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Er stak een koude wind op. Alsof met het verlaten van haar geest, de wereld
in razendsnel tempo afkoelde.
Haar lichaam was gewikkeld in een wit doodskleed. Zonder kist ging ze het
graf in. Ik vond het bijna ruw hoe ze in het graf werd gelegd.
Daarna werd gelijk het graf dicht geschept met aarde. Iedereen, dat wil
zeggen de mannen, hielp daarbij.
Opnieuw werd er gebeden voor haar zielenrust en werd er kaddisj gezegd
door de naaste mannelijke familieleden.
Het moment dat ik Ezra kaddisj hoorde zeggen, brak ik. Ik huilde, en zijn zus
en ik hielden elkaar vast.
Ezra zijn moeder is veel te jong gestorven. Ze is slechts 52 jaar geworden.
Ze was zo een bijzondere vrouw.
Ik zou haar te kort doen om te proberen haar te beschrijven.
De dood van Ezra zijn moeder heeft er uiteindelijk toe geleid dat het contact
tussen zijn vader en Ezra sterk verbeterde.
De familiebanden waren altijd al sterk, nu waren ze onverwoestbaar.
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9. Huis van de Vrede
Mijn moeders geheugen ging achteruit. Ze woonde bij Hugo thuis en
ik merkte dat ze steeds stiller werd. Ze nam niet meer deel aan de
gesprekken die we bij hun thuis voerden. Meestal waren Hugo en ik aan
het woord en zat ze er stilletjes bij. Ook kon ze opmerkingen plaatsen
die niet met het onderwerp te maken hadden.
Maar ze had nog steeds meer goede dan slechte momenten. Ik denk zelfs dat
ze dat ze de dementie voelde aankomen.
‘Als het mij zo gaat als met oma, zorg je er dan voor dat ik naar Beth Shalom
ga ? vroeg ze mij.
We liepen door Almelo en ik weet nog precies dat we stevig gearmd langs de
winkels liepen. De vraag kwam onverwachts.
‘Mama, het gaat toch goed met je ? Er is toch helemaal geen reden om naar
een verpleeghuis te gaan ?’
Ik wist dat ik loog.
En zij wist het ook.
Mijn moeder keek me vragend aan.
‘Er is toch alleen maar een traag werkende schildklier bij je ontdekt? En met
de medicijnen gaat toch alles goed ? Mama je word echt niet dement !’ Ik
raakte zelfs geïrriteerd.
Ik had er vaak met Elma, mijn zusje, en Ezra over gepraat.
Het was, zeker de eerste jaren van haar ziekte, moeilijk erover te praten.
Vooral haar echtgenoot wilde niet geloven dat ze werkelijk ziek was. De
symptomen waren erg vaag.
‘Als het zover is, beloof me dan dat je voor me zorgt’ vroeg ze nogmaals.
Ik beloofde het haar.
Diezelfde avond reed ik terug naar Amsterdam en net als anders, huilend in
mijn auto. Het was zo deprimerend om haar achteruit te zien gaan. Het was
saai bij haar echtgenoot in Almelo. Er gebeurde niets. Daarbij kwam dat ze
ook geen contact meer had met de oudste twee dochters. Ze miste haar
kinderen ontzettend.
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Het contact werd verbroken nadat mijn moeder een aantal vreemde dingen
had gezegd en gedaan. Hoe bitter was het, dat mijn moeder zelf
grootmoeder was, maar nog nooit een kleinkind oma tegen zich had horen
zeggen.
Dàt was weggelegd voor de vrouw van mijn vader.
Elma en ik hebben heel wat gesprekken met Hugo gehad om hem ervan te
overtuigen dat onze moeder ziek was. Mede door onze medische
achtergrond dachten we in te schatten dat ze misschien dement zou worden.
Het beeld was zo vertroebeld door haar psychiatrisch verleden. We kenden
onze moeder genoeg om te weten dat ze misschien toneel speelde.
Maar wie wil nou geloven dat ze dit ook speelde ?
‘Komt u verder’ de arts keek ons nors aan.
Elma en ik hadden een afspraak gemaakt met de huisarts van onze moeder.
‘Wat kan ik voor u doen ?’ vroeg hij.
‘Nou, we hebben met u afgesproken om over onze moeder te overleggen,
mevrouw Vogelzang.’
‘Ja, juist ,ja ik zie het’ de arts keek ons aan alsof hij niet wist waar we over
wilden praten. ‘Nou gaat u gang’ ging hij verder.
Elma en ik hadden een onderlinge blik van verstandhouding en uiteindelijk
begon ik te vertellen wat ons was opgevallen.
De arts interrumpeerde herhaaldelijk, hij had weinig oren naar wat wij te
vertellen hadden en wat onze indruk was.
Hij had al vastgesteld dat onze moeder de ziekte van Alzheimer had.
‘Luister, we worden allemaal ouder, dit is wat u moeder krijgt, het is jammer
maar er is niets aan te doen.’
‘Ja maar ze is nog niet eens onderzocht door een neuroloog, hoe weet u dan
dat ze Alzheimer heeft, en is ze niet een beetje te jong voor Alzheimer ?’
vroegen we.
‘Ik heb genoeg ervaring, ik werk mijn hele leven als arts, en dit heb ik
geconcludeerd’ de huisarts sloot hiermee het gesprek af.
We waren overdonderd en stonden binnen vijf minuten verbaasd en boos op
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de stoep.
‘Is hij nou helemaal gek geworden? Wat een idiote lompe boerenlul’
schreeuwde ik boos.
‘Niet iedereen hoeft je te horen’ suste mijn zusje.
‘Ben je het met hem eens dan ?’ vroeg ik haar.
‘Nee natuurlijk niet, laten we even ergens koffie drinken en daarna gaan we
met Hugo verder praten’ zei Elma. Ze is altijd zo verstandig

We gingen naar een klein restaurant om koffie te drinken.
Over onze koffie gebogen praatten we zachtjes verder.
‘Die arts is totaal geschift, ze moet ergens anders onderzocht worden’ ik was
nog steeds boos.
‘Dat ben ik met je eens, maar we moeten het wel tactisch overbrengen op
Hugo, je weet hoe hij is, hij heeft heilig ontzag voor wat artsen zeggen.’
‘Daar heb je misschien wel gelijk in’ antwoordde ik.
Het was ontzettend irritant dat er zoveel mensen waren om mee te
overleggen. Wij hadden toch het beste met onze moeder voor ?
Elma en ik waren al veel eerder tot de conclusie gekomen dat onze moeder
minder voor Hugo betekende dan hij voor haar.
Terwijl ze compleet van hem afhankelijk was, ging hij zijn gang en stippelde
voor hun beiden het leven uit. Ze deed wat er van haar werd verwacht.
Ze deed boodschappen, maakte schoon en zat verder maar een beetje op de
stoel. Te wachten totdat de dag voorbij was.
‘We moeten het een beetje subtiel aanpakken, misschien kunnen we zelf het
RIAGG waarschuwen, voor er ongelukken gebeuren.’
‘Ja maar Hugo zal alleen naar die huisarts luisteren.’ Wierp ik nog tegen.
‘Weet je wat, praat jij nou eerst met Hugo en dan ga ik met mama een stukje
lopen.’
Het was moeilijk om Hugo te overtuigen maar uiteindelijk zag hij in dat de
situatie steeds nijpender werd.
Mijn moeder liep steeds vaker de deur uit. Boos om onbepaalde reden. Ze
had onredelijke driftbuien.
Ze heeft Hugo zelfs een paar keer geslagen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik
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daar vaak om gelachen heb.
Zou ze eindelijk eens wraak genomen hebben ?
Ze heeft een keer een paraplu op zijn hoofd kapot gemept. Of ze ging op zoek
naar haar moeder en stapte in het wilde weg op de trein.
Dan werd ze weer thuis gebracht door de politie. Het was een onhoudbare
situatie geworden.
Mijn moeder werd steeds agressiever naar haar echtgenoot toe. Ze begreep
op een gegeven moment niet meer wie hij was. Wat deed hij in haar huis?
Weg met die vent !
Hugo belde mij regelmatig. Hij was wanhopig en wist niet meer wat hij moest
doen om haar te kalmeren. Ze had wel kalmerende medicijnen maar die
moest hij ongezien in haar drinken doen. Zo paranoïde als ze geworden was,
deed ze moeilijk dit dan op te drinken.
Om Hugo te ontlasten hadden Elma en ik onze een moeder een dagje uit
genomen. Ze ging drie keer per week naar de dagbehandeling. De overige
dagen moest Hugo voor haar zorgen.
We namen haar mee naar een recreatiepark. We gingen met haar wandelen.
Het ging allemaal prima totdat ze moe werd en de verwarring toesloeg. Ze
wilde niet meer eten en stond op in het restaurant waar we zaten en wilde
plotseling naar huis.
We hadden nog eten op onze borden liggen. Terwijl we gingen afrekenen
propte mijn moeder het overige eten in haar mond. Op weg naar huis begon
ze in de auto te schelden en te schreeuwen tegen mij. Dit had ik nog nooit
meegemaakt. Ze zat naast mij, voorin in de auto. Ze keek mij aan en zei; ‘jij
vuile rotjood.’
Ik proestte het uit van het lachen. ‘Moet jij zeggen’ zei ik tegen haar.
‘Jij met je rotkop’ begon ze weer.
Ik keek even opzij en zei op zeer duidelijke en felle toon dat ze zo niet tegen
mij moest praten.
Als een beledigd kind keek ze voor ze zich uit en zei de volgende tien minuten
niets meer.
Het vliegen leek me onmogelijk. Ik wilde niet meer van huis.
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Elke keer als ik in het buitenland was, maakte ik me zoveel zorgen om haar.
Ik had altijd mijn mobiele telefoon bij me, voor het geval dat..
Als ik op een verre bestemming was dan rekende ik van te voren uit hoeveel
tijd ik nodig zou hebben om naar huis terug te keren.
Er waren zoveel kopzorgen tegelijk, ik wilde grip op de situatie houden.
Ze gleed langzaam maar zeker steeds verder af. Ik kon de situatie niet in de
hand houden. Ik moest het loslaten. En dat is nou net datgene wat ik niet
kon.
Ik stopte met vliegen. Nu zou ik altijd in Nederland zijn en als er iets was kon
ik ingrijpen, of in een geval, aanwezig zijn.
Wat een misrekening, wat zonde. Ik had altijd zoveel plezier in mijn werk. Na
drie maanden kreeg ik spijt van deze beslissing en kwam erop terug. Ik
besloot toch weer als steward te gaan werken.
Deze beslissing was eenvoudig, mijn moeder was inmiddels opgenomen in
Beth Shalom, het verpleeghuis in Amsterdam.
Hetzelfde verpleeghuis waar mijn oma ook verpleegd werd.
De dag dat ze werd opgenomen in het verpleeghuis is misschien wel de
ergste dag in mijn leven geweest.
Het zat eraan te komen, er werd ons al verteld dat de opname vrij spoedig
kon plaatsvinden.
In Beth Shalom werd er positief gediscrimineerd, joodse patiënten kregen
voorrang op niet joodse patiënten.
’s Ochtends vroeg had ik de trein naar Almelo genomen. Elma zou met haar
auto ook naar Almelo komen en mij afhalen van het station.
Ik was zo ontzettend Verdrietig, en omdat ik heel rustig mijzelf wilde
voorbereiden, had ik een eersteklas kaartje gekocht. In de trein keek ik
Verdrietig naar het mooie landschap.
Vandaag zou een einde komen aan mijn moeders vrijheid. Ik voelde me
schuldig. Diep, diep schuldig.
Herhaaldelijk barstte ik in tranen uit. Gelukkig zat ik alleen in de coupe.
Elma wachtte op het station en zwijgend reden we naar mijn moeders huis.
Hugo deed nerveus de deur open.
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Achter hem stond mijn moeder al te kijken wie er binnen kwamen. Als de bel
ging, vloog ze gelijk naar de deur. Niet uit nieuwsgierigheid maar uit
achterdocht.
‘Wat leuk, oh Hugo kijk eens mama en Chris zijn er,’ riep ze opgewonden.
‘Kijk eens goed Sophia, zie je het ?’ vroeg Hugo. ‘Elma en Adrie, je kinderen.’
Ze keek ons achterdochtig aan. ‘Wat komen jullie hier doen?’
‘Hallo mama, hallo Hugo.’
We kwamen quasi vrolijk naar binnen.
Hugo’s dochter was er ook. We hadden het plan opgevat om samen met mijn
moeder en Elma in een auto naar Amsterdam te rijden. Hugo zou met zijn
dochter achter ons aan rijden. Hij had al een koffer met haar spullen in zijn
auto gezet. Ze zou niets door hebben.
Het was zo vals. Zo doortrapt. Zo voelde het althans.
We dronken met z’n allen koffie en na de koffie zei ik tegen mijn moeder dat
we een dagje uit gingen.
‘En mag Hugo ook mee?’ vroeg ze kinderlijk opgetogen.
‘Ja natuurlijk mag Hugo mee, en weet je waar we naar toe gaan ? We gaan
naar Amsterdam !’
‘Oh Hugo hoor je dat, oh wat heerlijk, en dan gaan we ook naar mama?’ riep
ze blij.
Ik huilde van binnen.
Nietsvermoedend stapte ze bij Elma en bij mij in de auto. De tocht naar
Amsterdam viel eigenlijk wel mee. Elma en ik hebben ongeveer honderd keer
het kinderliedje ‘Op de grote stille heide’ ingezet. Mijn moeder zong elke keer
mee uit volle borst.
In het verpleeghuis werden we opgewacht door een prettige
verpleegkundige. Iedereen was vriendelijk.
Mijn moeder was haar eigen huis al vergeten.
Het moment naderde dat we afscheid gingen nemen. Ik zou de volgende dag
wel weer terug komen, Beth Shalom was 500 meter van mijn huis.
Mijn moeder liep gearmd met een verpleegkundige blij door de gang.
‘Krijgen we ook pannenkoeken? Wat zal Hugo dat leuk vinden !’ hoorde ik
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haar zeggen.
Ik leunde tegen een muur. Ik zakte in elkaar. Mijn wereld stortte volledig in.
Natuurlijk had ik er op gerekend dat het zwaar zou zijn. Maar het raakte me
zo diep, ik voelde me zo schuldig dat ik haar leven had afgenomen.
Ik kon alleen nog maar huilen.
De dag dat ze werd opgenomen was als een begrafenis. Maar dan wel alsof
iemand levend begraven wordt.
De eerste paar weken in het verpleeghuis was mijn moeder vrij rustig. Het
leek wel of ze zich verzoende met de situatie.
Ik was opgelucht dat het eigenlijk heel gladjes verlopen was. Ik vertrouwde
erop dat ze hier een prettige tijd zou krijgen.
Dat was ijdele hoop.
Ze werd erg onrustig en zelfs de medicatie kon haar niet meer kalmeren. De
verpleging in Beth Shalom wist niet hoe ze hoe mee om moesten gaan. Op
een ochtend vond ik mijn moeder gefixeerd op een stoel.
Ik hoorde bij binnenkomst al een geschreeuw. Ik wist niet wie het was.
Het bleek mijn moeder te zijn.
Ze zat alleen in een kamer. Ze kon haar armen wel bewegen maar zat met
haar onderlichaam aan de stoel vast.
Het beeld van mijn moeder, zo ontredderd en angstig, zal me niet snel
loslaten. Ik maakte haar los.
‘Zijn ze G’d verdorie helemaal gek geworden? Stelletje idioten hier’
Ik was razend.
Mijn moeder herkende mij gelijk en ze viel huilend in mijn armen. Ik kon haar
gelukkig nog troosten.
De verpleging had eerst toestemming moeten vragen, je kunt niet zomaar
iemand vast zetten tegen zijn of haar wil.
Het zou een eindeloze strijd tussen de verpleging en Elma en mij worden.
Hugo bezocht mijn moeder de eerste paar maanden, wekelijks. Ook dat werd
minder.
Ze herkende hem niet meer. Voor hem had het dan nog weinig betekenis om
bij haar op bezoek te komen. Ooit had Hugo, de docent engels, tegen mij
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gezegd dat hij met mijn moeder was getrouwd; ‘for better and for worse.
Nou, dat bleek in een geval niet uit de frequentie van zijn bezoekjes.
Mijn moeder ging hollend achteruit. Het was niet bij te houden. Zo kon ze
nog lopen, zo was ze invalide.
Van de een op de andere dag stopte ze met praten.
Ze weigerde haar gebit nog in te doen.
We hebben haar nog laten onderzoeken wat er nu precies met haar aan de
hand was.
De conclusie van de huisarts was inderdaad wat kort door de bocht geweest.
Ze had geen ziekte van Alzheimer, daar was ze te jong voor. Ook haar gedrag
was anders dan bij Alzheimerpatiënten.
Mijn moeder werd een tijdje in een joods psychiatrisch ziekenhuis
opgenomen. De verpleging van Beth Shalom was opgelucht want ze konden
mijn moeder niet aan. Hier werd ze erg goed onderzocht en verzorgd.
We hadden er een miljoen voor over als ze hier kon blijven.
De neuroloog nodigde ons uit voor een evaluatiegesprek. Totaal
onvoorbereid gingen we het gesprek in.
De arts vertelde ons dat ze aan de ziekte van Pieck leed. Een vrij onbekende
ziekte. Een progressieve en agressieve vorm van dementie.
Dat was niet het enige, er was een mogelijkheid van overerving.
Wij konden hetzelfde krijgen.
Dit was niet wat we hadden verwacht. Toen de arts zei dat mijn moeder de
ziekte van Pieck had, wist ik gelijk, het is mis.
Afgrijselijk, eerst mijn moeder zo te zien lijden en het daarna zelf te krijgen.
Er was weinig tijd om erover na te denken, we moesten helpen om onze
moeder terug te brengen naar Beth Shalom. Ze was nu ingesteld op andere
medicatie. Ze was een stuk rustiger geworden.
Ze sloeg niet meer, ze gooide niet meer met kopjes of messen.
Er brak voor haar een tijd van wachten aan.
Ik was bang. Ik denk dat mijn moeders ziekte me deed realiseren over mijn
eigen sterfelijkheid.
Als ik ’s avonds naar bed ging, durfde ik het licht niet uit te doen. Ik bleef een
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boek lezen totdat ik vanzelf in slaap viel.
Ik durfde niet in slaap te vallen.
Voor mij was slapen, geen grip op de situatie hebben. Slapen is ontspannen
en loslaten. En dat was wat ik vreselijk moeilijk vond.
De gedachten tolden door mijn hoofd. Ik kon het niet meer stilzetten. Steeds
vaker werd ik angstig en was bang om te sterven tijdens mijn slaap. Het werd
een obsessie.
De enige gedachte die mij rustig maakte, was het universum. De sterren en
planeten, de oneindigheid. Wie dat kan maken, zorgt dat alles weer goed
komt.
De zogenaamde zelfregulerende gedachten kon ik regelmatig inzetten om
me weer rustig te maken.
Ik kreeg zelfs hartkloppingen van angst als ik nadacht over het sterven. Ik
wilde niet verdwijnen in het oneindige niets. Als ik dood zou gaan was er niets
meer. Nooit meer een zonsondergang, nooit meer lekker eten, nooit meer
genieten van mijn geliefden.
De angst nam zo een grote vorm aan dat het mij blokkeerde om nog te
genieten van het leven.
Ik wilde niet meer genieten, want het zou toch voorbij gaan. En dan is alles
voor niets geweest. Toch ?
Ik besloot voor de tweede keer een therapeut te raadplegen. Deze keer was
het intensiever. Ik had me aangemeld bij een joodse instelling.
Een hele lange weg van gesprekken volgde, zelfs medicijnen. Door deze
behandeling durfde ik het zelfs aan om een genetisch onderzoek te starten
naar de ziekte van mijn moeder.
Mijn moeder was in een vegeterend stadium, ze kon niets meer. Ze lag in een
speciale rolstoel. Of ze had een zogenaamde rustdag in bed.
Ze zei niets, staarde alleen maar naar het plafond. Ze kon ook niets meer zelf.
Ze werd op het toilet geholpen, gewassen.
Waarschijnlijk was ze de laatste jaren van haar leven op het niveau van een
baby. Instinctmatig opende ze haar mond als ze iets voor haar ogen zag
bewegen. Dat was het enige waar ze nog voor leefde, voedsel.
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Het een afschuwelijk gezicht, mijn lieve moeder, zo weg te zien kwijnen.
Ik kan niet meer tellen hoeveel huilbuien ik had.
Drie keer per week ging ik haar opzoeken in het verpleeghuis. Vaker kon ik
niet opbrengen. Ik had mijn werk, mijn leven.
Ik zag er altijd tegenop om naar Beth Shalom te gaan. Meestal ging ik tijdens
de lunch, zodat ik een beetje kon helpen met het geven van eten.
Net als vroeger in mijn oude werk.
Meer had ik er niet te doen. Ik verveelde me er vaak. Mijn moeder zei niets
meer en elke vorm van contact was onmogelijk.
Ik was al blij als ze een keertje lachte. Maar dat was zeldzaam.
Eigenlijk waren de laatste jaren van haar leven, niet de zwaarste jaren. Het
ergste hadden we misschien al wel gehad.
2 augustus 2003
We hadden een uitnodiging gekregen voor de uitslag. De uitslag van het
genetisch onderzoek dat we hadden aangevraagd.
Nerveus gingen Elma en ik naar het VU ziekenhuis. Het was prachtig weer en
we zaten buiten even koffie te drinken.
Het was kennelijk het spreekuur voor transseksuelen, de een na de andere
omgebouwde of half omgebouwde man kwam naar buiten zetten.
Giechelend van de spanning gingen we het ziekenhuis in.
We hadden er bijna een jaar op moeten wachten. Genetisch onderzoek duurt
erg lang.
De arts kwam al snel met het verlossende woord. Er was geen genetisch
verband gevonden, onze moeder had wel de ziekte van Pieck maar niet de
genetische variant.
Er waren dus meerdere vormen en dat wisten we niet.
Ons geluk kon niet op en de arts feliciteerde ons. Wat een verlossing! Wat
een geweldig nieuws!
Al die maanden van spanning waren in een gesprek van vijf minuten
weggenomen.
Met de mobiele telefoon werd de hele familie ingelicht. Eindelijk eens goed
nieuws.
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10 januari 2004
Om kwart over twaalf in de nacht ging de telefoon. Ik liep naar de
logeerkamer om de telefoon aan te nemen.
Ik wist het, en toch was het onverwachts.
Beth Shalom.
‘Spreek ik met Adrie Louwe?’ vroeg een onbekende stem.
‘Ja, daar spreekt u mee’ antwoordde ik. Ik was ijskoud maar heel rustig.
‘Het spijt me heel erg dit over de telefoon te moeten zeggen, maar u moeder
is een half uur geleden overleden’
‘Ik kom eraan’ Ik legde de telefoon neer en maakte Ezra wakker.
Hij was zo verbaasd en probeerde me gelijk te troosten.
Nee, ik wilde niet getroost worden, nog niet. Ik was heel kalm, van binnen
beefde ik.
Ik kleedde mezelf snel aan en probeerde mijn zussen te bellen.Toen iedereen
gealarmeerd was gingen we naar Beth Shalom.
De verpleeghuisarts, zelf een orthodox joodse man, kwam op mij aflopen en
condoleerde me.
‘Het is een zegen jongen, ze heeft rust, er is een einde haar lijden gekomen’
zei hij eenvoudig.
Een cliché, maar zo ontzettend waar.
We gingen naar mijn moeders kamer.
Tegen de joodse wet in, tilden we het laken een stukje van haar gezicht af.
Ze zag er geschrokken uit. Alsof de dood haar toch nog had verrast.
De emoties die ik altijd verwacht had, bleven uit. Ik keek rustig naar mijn
overleden moeder. De vrouw die mij het leven had gegeven. Die mij warmte
en liefde had gegeven.
Ik voelde alleen maar liefde voor haar.
Na een uur kwamen mijn zussen aan, behalve Corina die bij haar zieke
echtgenoot bleef.
We gingen nog een keer naar mijn moeder. Door de emotionele reacties van
de anderen kon ik eindelijk huilen.
Irène riep ‘oh mijn G’d ze ziet er echt dood uit.’ Elma kon alleen maar huilen.
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Het was laat in de nacht toen we naar huis gingen, we probeerden te slapen
want we hadden nog veel te regelen. De volgende dag, volgens de joodse
rituelen werd mijn moeder op Muiderberg begraven.
Voor het eerst in mijn leven zei ik nu zelf kaddisj.
Maart 2004
Mijn auto was volgeladen met spullen. Spullen van mijn moeder. Hugo had
besloten dat hij er toch niets mee deed en de werkelijke erfenis zou nog
komen.
Ik had het gevoel dat ik in een auto met relikwieën reed. Er waren foto’s, een
petroleumstelletje van mijn oma, keukenapparatuur en een oude koffer met
kleding.
Ezra was thuis toen ik aankwam in Amsterdam. Met z’n tweeën pakten we
de spullen uit. Ik was erg nieuwsgierig maar ook blij. Er waren spullen bij die
ik in jaren niet meer had gezien.
Ik deed de oude koffer open.
‘He de oude lamp van opa Basilide’ riep ik enthousiast.
‘Van wie ? opa vaseline?’ schertste Ezra.
‘Ha ha ha’ zei ik een beetje sarcastisch.
Ik vertelde Ezra over de scheepslamp. Mijn moeder had me verteld dat die
van haar grootvader was geweest.
En nu was de lamp in mijn huis.
‘Wat een lelijk ding’ zei Ezra.
‘Nee , ik vind hem ook niet mooi, maar het is wel een familie erfstuk , dus ik
wil hem graag houden.’
‘Vind je niet dat de lamp er een beetje nieuw uitziet, hij zou toch zeker
honderd jaar oud moeten zijn, toch ?’
‘Ik weet het niet, misschien is hij gerestaureerd’ zei Ezra.
Ik draaide de lamp om.
Er zat een sticker op. ‘made in Hong Kong.’
Verbaasd keken we elkaar aan. ‘Dit is een lamp van de Xenos of zoiets, dit
kan de lamp van opa Basilide niet zijn.’ Ik schoot in de lach. Ezra moest ook
vreselijk lachen. ‘Mijn hele leven heb ik geloofd dat we nog een familie
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erfstuk hadden en dat blijkt ook al niets te zijn’ grinnikte ik nog na. Het was
dus niet de lamp van opa Basilide. Waar de lamp gebleven is kan niemand
vertellen.
De lamp is er niet meer.
De lamp is slechts een product.
Ik kan hem wel missen.

165

10. De kleinkinderen van Oom Philip
Het is mijn bedoeling om in dit hoofdstuk elk kleinkind van Irène en Philip
aan het woord te laten.
Het lijkt me een mooie gedachte deze geschiedenis te bekronen met
verhalen en indrukken van hen die in leven zijn, De erfenis van het jodendom,
wel of niet actief met onze afkomst. Verhalen of indrukken die wij hebben
van onze ouders en grootmoeder.

De kinderen van Sophia en Arie
Wat betekende Sophia voor je toen je nog een kind was?
Irène
Mijn moeder was wispelturig, leunend op haar oudste dochter en op
andere mensen.
Corina
Mama was mijn moeder die soms erg dramatisch kon reageren. Maar ze
was wel zorgzaam, als het zo uitkwam.
Ze was mijn moeder.
Adrie
Mijn moeder had niet echt belangstelling voor mij als kind.
Alsof ik een last voor haar was.
Elma
Mama was in mijn ogen onvoorspelbaar, kon erg lief zijn en
aandacht geven maar dat kon ook snel omslaan waardoor ik het gevoel
kreeg een ballast te zijn. Ze kon heel zorgzaam zijn maar ook totaal niet...Ze
kon heel vrolijk zijn maar ook snel boos en ik vond haar onrustig,
opgejaagd.
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Wat heeft Sophia je ooit verteld over haar jeugd?
Irène
Mama was een vrouw die de verantwoording van haar gezin niet aan kon.
Corina
Mama vertelde niet veel. Het enige wat ze mij vertelde is dat haar
vader/stiefvader een hete strijkbout op haar arm heeft gezet omdat ze niet
luisterde.
Adrie
Ik heb gezien hoe mijn moeder als mens beschadigd was en dat heeft mij erg
veel verdriet gedaan.
Elma
Niet erg veel, vooral de leuke verhalen uit haar kindertijd, streken die ze met
haar broer uithaalde. later ook wel over haar moeilijke relatie met haar
moeder, het gevoel achtergesteld door haar te worden, het verhuizen naar
een huis voor werkende meisjes ervoer ze als een opluchting. Ik kreeg het
gevoel dat ze het gevoel had haar moeder te teleurstellen, haar te dik zijn
droeg hier denk ik wel aan bij.

Wat vond je van Chris en Sophia, als broer en zus?
Irène
Ze vertelde over ondeugende dingen van Chris en haarzelf.
en Chris was een zakenman maar ik denk ook heel intelligent.
Corina
Mama was gewoon mama en Chris kende ik nauwelijks. Een paar keer gezien.
Maar daar ken je iemand niet mee.

Adrie
Het heeft mij altijd verbaasd dat mijn moeder en Chris dikke maatjes waren
als ze samen waren. Eenmaal ieder een zijn eigen weg, dan waren ze elkaar
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weer ‘kwijt’. Chris belde regelmatig met grappen, bijvoorbeeld een
internationaal telefoontje nadoen als: Maison Pauvre, Rue de La Frontiere
Paris. Het feitelijke huisadres in Amsterdam. Onvergetelijk.
Elma
Zowel mama als Chris waren in mijn ogen onrustig, opgejaagd gevoel. Willen
presteren, ook al ging dat ten koste van anderen, met name bij Chris speelde
dit. Konden zakelijke beslommeringen goed aan, maar bij mama was haar
financiële inzicht denk ik best goed maar ze neigde naar meer, ik denk meer
voor de buitenwereld dan voor haar zelf.…

Heeft Sophia je ooit verteld dat ze joods was?
Irène
Mijn moeder heeft inderdaad verteld dat ze joods was.
Corina
Mama heeft mij nooit echt gezegd dat ze joods is , maar na een film over
Anne Frank heeft ze er iets over losgelaten.
Adrie
Mijn moeder vertelde dat we joods zijn maar als een geheim dat we goed
moesten bewaren. Er werd niets mee gedaan. Pas op oudere leeftijd ging het
een rol spelen.
Elma
Mama vertelde dat we joods waren toen op school de WO2 ter sprake kwam,
deed hier wel erg geheimzinnig over, wanneer ik dit tegen anderen zou
vertellen, zou dit gevaarlijk zijn.
Hoe kijk je tegen oma aan, als grootmoeder?
Irène
Oma was een dame die alleen van nette en schone kinderen hield.
Corina
Oma vond ik soms best lief en soms ook keihard. Ze maakte onderscheid
tussen ons en Dave en Peggy.
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Adrie
Ook de herinnering aan mijn grootmoeder is beladen. Ik hield van haar. Ze
was een grande dame. Maar lief, echt lief ? nee dat was ze niet. De laag van
verbittering was dik en overheerste alles.
Elma
Oma vond ik een deftige statige vrouw, maar geen echt vriendelijke of
warme vrouw, ze toonde weinig tot geen genegenheid, ze was wel
verstandig.
Wat betekent Philip Rimini voor je?
Irène
Over Oom Philip ? Ik ken de man niet.
Corina
Philip Rimini zegt mij helemaal niets. Ik ken hem niet en heb ook nog nooit
iets over hem gehoord via oma of mama.
Adrie
Oom Philip, die dus nu mijn grootvader blijkt te zijn, is een rode draad in ons
leven. Mijn moeder sprak veel over hem toen haar geheugen haar in de steek
liet. De mysterieuze afwezige man die zoveel voor haar betekende in haar
leven, heb ik nooit gekend. Maar in de laatste jaren van mijn moeder’s leven
was zijn rol beduidend groot.
Elma
Philip Rimini ken ik alleen uit verhalen over de concentratiekampen en het
vermoorden van hem en zijn gezin. Verder ken ik de foto's van hem en zijn
gezin. Deze geschiedenis heeft mij wel enorm geraakt en maakt mij verdrietig
Wat betekent het jodendom voor je?
Irène
Ik heb niets met het jodendom.
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Corina
Het jodendom betekent niet zo veel voor me. Ik weet dat ik jodin ben maar
het doet me niets.
Adrie
In dit boek ben ik heel duidelijk over mijn affectie met het jodendom. Ik ben
joods en voel me ook zo. De identiteit is sterk. Mijn jodendom is in mindere
mate religieus dan wel cultureel. Toch word ik blij als ik in sjoel ben. De
gebeurtenissen uit WO2 hebben mijn leven en visie sterk beïnvloed. Ik denk
er elke dag aan.
Elma
Ik voel mij joods ook al ben ik niet praktiserend joods, het jodendom heeft
mij altijd geboeid en getrokken. Zo las ik vroeger alles over WO2 en maakte
de geschiedenis mij boos en verdrietig.
Ik ben wel trots dat ik van joodse komaf ben! .

De kinderen van Chris en Meta
Wat betekende Chris voor je toen je nog een kind was?
(Peggy) Onze moeder vertelde altijd dat Chris heel graag kinderen wilde. Hij
wilde er drie en nog voor zijn dertigste. Dat is gelukt. Hij wilde heel graag
dat we alles kregen wat ons hartje begeerde. Niets was te gek. Hij werkte
heel hard maar het weekend was voor de kinderen. Ieder weekend
bezochten we een kasteel, een museum of iets anders. De uitjes waren
vaak geschiedenis gerelateerd. Ik denk dat mijn vader eigenlijk het liefst
geschiedenis had willen studeren. De ommekeer in mijn vader als
familieman kwam toen zijn beste vriend ging scheiden. Na diens scheiding
was mijn vader niet meer in eerste plaats echtgenoot en vader, maar in
eerste plaats iemands beste vriend.
(Dave) Hij was mijn beste vriend
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Wat heeft Chris je ooit verteld over zijn jeugd?
(Peggy) Chris vertelde vooral anekdotes, meestal over zijn tijd op het
Ignatiusgymnasium, maar ook over kattenkwaad wat hij uithaalde. Hij sprak
nooit over zijn vader of over Ome Piet. Hij sprak met veel liefde over zijn
moeder. Over de oorlogstijd sprak hij nooit. Hij was natuurlijk ook erg klein.
Hij vertelde wel over het bleekneusjeskamp. Hij geloofde niet dat JFC van
Doorneveld zijn vader was. Hij was er vast van overtuigd dat Philip (Flip)
Rimini zijn vader was. Ik vroeg hem niets over zijn jeugd omdat hij er zelf
nooit over begon. Ik heb de indruk dat hij geen makkelijke jeugd gehad
heeft.
(Dave) Hij vertelde nooit iets behalve leuke korte verhaaltjes.

Wat vond je van Chris en Sophia, als broer en zus?
(Peggy) Mijn vader zal niet het leukste broertje geweest zijn. Hij hield
Sophia voor de gek en haalde grappen met haar uit. Ze kwamen ook niet
heel erg 'close' over. Ze hadden niet veel contact. Ik weet niet waarom. Als
er iets heftigs tussen ze is voorgevallen, weet ik niet wat.
(Dave) Hij sprak zelden over zijn zus
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Heeft Chris je ooit verteld dat hij joods was?
(Peggy) Ja, ik weet niet beter als dat we Joods zijn. Ik heb zelfs op
Maimonides gezeten. Geloof boeide mijn vader niet. Het joods zijn was
voor hem iets wat niets met geloof te maken had. Hij was heel erg bezig
met de tweede wereldoorlog. Hij had honderden boeken over de tweede
wereldoorlog. En films. We hebben Schindlers List met het hele gezin
gezien, in Tuschinski. Mijn vader heeft gehuild. Het kwam te dicht bij zijn
eigen belevingswereld.
(Dave) Ja, het joodse leven was bij ons erg aanwezig. Niet als geloof, maar
wel als roots om je aan vast te klampen.

Hoe kijk je tegen oma aan, als grootmoeder?
(Peggy) Oma was geen lief type, maar wel sterk en moedig. Ze hield wel
heel veel van haar kleinkinderen. Ik was de benjamin. Ik heb veel tijd met
haar doorgebracht en ze heeft ook bij ons ingewoond, toen ik elf jaar oud
was.
(Dave) Ik heb een hele leuke oma gehad. Ze ging overal mee naar toe. Ze
ging niet met je knutselen of spelen maar ging wel samen een boekje met je
lezen.
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Wat betekent Philip Rimini voor je?
(Peggy) Zoals ik al zei, was mijn vader er van overtuigd dat Philip zijn vader
was. Er hing bij ons geen portret van JFC van Doorneveld maar van Philip
Rimini. Ik heb geen grootvader gekend en geen van beide mannen
betekenen iets voor mij.
(Dave) Ik denk dat hij onze grootvader is. Hoe het precies zit, daar moet ik
nog achter komen.
Wat betekent jodendom voor je?
(Peggy) Ik ben niet gelovig. Het jodendom is voor mij - net als voor mijn
vader - niet belangrijk als geloof, maar ik hecht er wel waarde aan. Ik ken de
gebruiken en de gebeden. Ik sta pal achter Israël en kan meer joodse
volksliedjes zingen dan de gemiddelde inwoner van Tel Aviv. Ik ben een
zionist op afstand want in Israël wonen wil ik niet.
(Dave) Naar mate ik ouder word, voel ik me steeds Joodser. Ik ben wel
gelovig.
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Nawoord
De mensen in dit boek hebben echt geleefd of zijn nog in leven. De namen
van de vermoorde familieleden zijn terug te vinden in vele registers,
Holocaust Namen Monument De Hollandsche Schouwburg en in Yad
Vasjem.
Hun dood, samen met zoveel miljoenen anderen, was gruwelijk, zinloos en
gebaseerd op een diepgewortelde haat tegen ons volk.
hun nagedachtenis is een zegen
het volk Israël leeft.

Volgens de joodse overtuiging duurt het 3 generaties om pijn en ellende te
vergeten en te vergeven.
Wij, de kleinkinderen van Philip Rimini en Irène Basilide, zijn de tweede
generatie van die pijn.

voor Sophia Lea z”l
voor alle oorlogskinderen
28 juni 2022
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