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Inleiding

Jaap Cohen en Hinke Piersma

‘Wat is een held? Iemand die straffeloos onvoorzichtig is ge-
weest.’ Dit is misschien wel het bekendste citaat uit het oeuvre
van W.F. Hermans, afkomstig uit zijn oorlogsroman De don-
kere kamer van Damokles (1958).1 Het is een relativerende uit-
spraak, die goed past bij de manier waarop Hermans tegen
het verzet tijdens de Duitse bezetting aankeek. Volgens hem
was het grotendeels van het toeval afhankelijk of iemand wel
of niet als een held werd gezien: je hoefde alleen een beetje
risico te lopen, de rest deden de omstandigheden. Heldendom
overkomt je.

In De donkere kamer wilde Hermans aan de hand van twee
figuren – hoofdpersoon Osewoudt en zijn (fictieve) dubbel-
ganger Dorbeck – laten zien hoeveel de schlemiel en de held
op elkaar lijken, en hoezeer heldendom een constructie ach-
teraf is. Het zijn noties die vandaag de dag wel vaker worden
gehoord, maar in 1958 viel De donkere kamer als een steen in
de vrijwel rimpelloze vijver van oorlogsliteratuur die tot dan
toe was verschenen. ‘Een perfide roman’ oordeelde het Alge-
meen Handelsblad.2 Een andere recensent schreef boos dat
Hermans van verzetsstrijders ‘nietskunners’ had gemaakt.3

Waarom raakte Hermans’ oorlogsroman een gevoelige snaar?
In de eerste achttien jaar na de bevrijding bestond slechts

één dominant beeld van Nederland in oorlogstijd: een
heroïsch beeld. De Nederlanders hadden manmoedig gestre-
den tegen de Duitse overweldiger. Toegegeven, er was een
klein groepje van collaborateurs geweest, maar die hadden
zich buiten de Nederlandse ‘volksgemeenschap’ begeven. De

[ 9 ]

Helden Boom_Moedige mensen  14-10-14  16:58  Pagina 9



rest had collectief verzet gepleegd. Kijk maar naar de Fe-
bruari-, de April-mei- en de Spoorwegstakingen – in die drie
grote daden van verzet had het Nederlandse volk laten zien
dat het zich niet liet onderdrukken. Tel daarbij op de verhalen
van enkele moedige individuen – de soldaat van Oranje, Ger-
rit Jan van der Veen, Walraven van Hall – en het beeld van
Nederland Verzetsland was compleet.

Dit romantische en rooskleurige beeld werd in verschil-
lende geschiedenis- en gedenkboeken ingekleurd. De socio-
loog P.J. Bouman, die in opdracht van het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie een boek schreef over de April-mei-
stakingen van 1943, concludeerde bijvoorbeeld dat tijdens
deze stakingen ‘ons volk tot bezinning kon komen om zich
rekenschap te geven van eigen kracht en geesteshouding’.4

En het eerste hoofdstuk van Het Grote Gebod, een bundeling
van artikelen over het verzetswerk van de Landelijke Organi-
satie voor hulp aan onderduikers (lo ) en de Landelijke Knok-
ploegen (l k p ), begon als volgt: ‘De dominee van Heemse
(Ambt Hardenberg) in het Overijsselse land, dat dicht aan
het aole Drente grenst, maar naar het Oosten in Duitsland
blikt, heeft een wilde wapperende haardos. […] Ge kunt het
telkens weer lezen in de geschiedenis van het Meppeler ver-
zet, hoe de mensen uit deze streek uitermate zelfstandig op-
treden. Ze kennen geen aarzeling, pakken door en staan voor
hun daden. Sterk leeft bij hen het eigen verantwoordelijk-
heidsgevoel en op hun woord kunt ge aan.’5

Het zal niet verbazen dat deze dominee met zijn wilde ha-
ren, afkomstig uit een streek met daadkrachtige mensen, in
het verzet ging. Het was een verzet dat werd gekenmerkt door
‘jongeren en ouderen’, de meesten ‘eenvoudig’, die het ‘al of
niet onder leiding van een intellectueel’ opnamen tegen de
Duitse bezetter. ‘Zware jongens’, ‘onbedachte vechtersbazen’,
of ‘avonturiers’ maakten uitdrukkelijk geen deel uit van het
verzet.6 Daarnaast werd de Joodse bevolking als overwegend
passief getypeerd, en vrouwen deden verzetswerk dat paste

[ 10 ]
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bij hun gender: ze verzorgden onderduikers en verleenden
hand-en-spandiensten aan verzetsgroepen. Het heldendom
beschreven in Het Grote Gebod paste naadloos in het alom aan-
wezige maatschappijbeeld met overzichtelijke categorieën.
Helden werden gekenmerkt door activiteit, slachtoffers door
passiviteit.

En toen kwam De donkere kamer. Hermans’ ‘straffeloze on-
voorzichtigheid’ als kenmerk van heldendom was nogal iets
anders dan de moedige en manhaftige opofferingsbereidheid
die door Boumans verzetsstudie of Het Grote Gebod heen
galmde. Het is dus niet zo gek dat het boek van Hermans niet
alleen werd geprezen vanwege zijn literaire kwaliteiten, maar
ook veel kritiek kreeg. Hermans verwoestte de illusies waarin
Nederland zich na de oorlog had ondergedompeld, en velen
waren daar nog niet klaar voor.

Maar in de jaren zestig kantelde, misschien wel dankzij
Hermans’ voorwerk, het algemene beeld van Nederland in de
Tweede Wereldoorlog. Een periode van kritische reflectie brak
aan. Een nieuwe generatie zette vraagtekens bij de rol die Ne-
derlanders hadden gespeeld in de oorlog, en de weerstand
die ze hadden geboden tegen de Duitse bezettingsmaatrege-
len, in het bijzonder met betrekking tot de Jodenvervolging.
Het indringende boek Ondergang. De vervolging en verdelging
van het Nederlandse Jodendom van Jacques Presser – zelf ove-
rigens wél behorend tot de oorlogsgeneratie – liet in 1965, in
de woorden van historica Evelien Gans, ‘een duizendkoppige
hamer neerkomen op menig Nederlands hoofd’.7 In snel
tempo veranderde nu in de publieke opinie het oordeel over
het gedrag van Nederlanders in oorlogstijd: van collectieve
tegenwerking naar collectieve aanpassing en lijdelijkheid.
Van een tolerant land dat zich als één man solidair verklaarde
met Joodse landgenoten, naar ‘Nederland deportatieland’.8

In vergelijking met de romantische eerste naoorlogse periode
was er sprake van een koude douche.

Anders dan in de eerste fase was tijdens de periode van

[ 11 ]
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kritische reflectie – die tot op heden voortduurt – een een-
duidige kijk op verzet en heldendom ver te zoeken. Wel waren
er felle debatten, waarin ook verzetshelden niet gespaard ble-
ven. Coen Hilbrink, die in 1989 een proefschrift schreef over
illegaliteit in Twente, meende dat verzet een keuze was: wel
of niet meewerken aan de bezettingsmaatregelen, helpen of
afzijdig blijven, de strijd zoeken of het bij gevoelens van af-
keer laten.9 Chris van der Heijden keerde zich in zijn veelbe-
sproken boek Grijs verleden (2000) tegen dit beeld. Hij toonde
zich een navolger van Hermans: voor hem was er doorgaans
geen sprake van een keuze, maar deed eerder een aaneen-
schakeling van toevalligheden mensen in het verzet belanden.
Naar zijn mening waren omgevingsfactoren veel bepalender
voor gedrag dan overtuiging.10

Zoals Ewoud Kieft in zijn boek Oorlogsmythen terecht op-
merkt, domineert in beide visies een bepaald mensbeeld.11

Hilbrink beklemtoont het principiële en het engagement,
Van der Heijden heeft het liever over ‘doormodderen’. Maar
bij beiden ging het om de vraag wat mensen had bewogen
om in buitengewone omstandigheden van oorlog en massaal
geweld zich te verzetten tegen dictatuur en willekeur. Bart
van der Boom voegde in zijn boek ‘Wij weten niets van hun lot’
nog een dimensie aan de discussie toe door zich de vraag te
stellen wat de Nederlandse bevolking nu eigenlijk wist over
het lot van de gedeporteerde Joodse Nederlanders.12 Met name
het gebrek aan kennis over de industriële vernietiging van
de Joden zou volgens hem de sleutel zijn voor de beslissing
om afzijdig te blijven. Ook aan Van der Booms visie liggen
dus aannames ten grondslag over wat een mens wanneer en
om welke redenen zou doen of nalaten. Het zijn juist dit soort
aannames en verschillende mensbeelden die de debatten over
heldendom compliceren. Maar deze zijn niet het enige. De
politieke claim op heldendom is minstens zo’n complice-
rende factor.

[ 12 ]
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De paradox van het engagement

Een van Nederlands bekendste verzetshelden is Hannie
Schaft, het ‘meisje met het rode haar’. Hoewel aan haar held-
haftigheid nooit is getwijfeld, greep de overheid in de hoog-
tijdagen van de Koude Oorlog met harde hand in om de jaar-
lijkse herdenking van haar dood tegen te houden. Die
herdenking werd namelijk gehouden door communisten. Zij
voerden Hannie Schaft op als hét symbool van communisti-
sche onverschrokkenheid en zelfopoffering tijdens de bezet-
ting.

Met het einde van de Koude Oorlog viel de grond om com-
munistische verzetsstrijders buiten te sluiten weg. Toch
kwam er niet een algemene herwaardering van verzetshelden,
er was eerder sprake van een verdere minimalisering van het
heldendom. De Nederlandse bevolking besefte in deze peri-
ode in toenemende mate dat zij overwegend had toegekeken
toen de Nederlandse Joden werden gedeporteerd. Ook de ora-
tie van de historicus Hans Blom in 1983 was een belangrijk
keerpunt. In een reactie op het werk van Loe de Jongs morali-
serende geschiedschrijving vanuit het perspectief van colla-
boratie en verzet bepleitte Blom dit ‘goed of fout’-schema te
doorbreken, om meer inzicht te verwerven in de complexiteit
van het menselijk gedrag.13 Met deze nieuwe (wetenschappe-
lijke) agenda was heroïsering uit den boze en werd het start-
schot gegeven voor een analyserende vorm van geschied-
schrijving. 

Buiten Nederland is de politisering van verzetshelden soms
nog in volle gang. Dat geldt met name voor landen met een
korte democratische traditie en een instabiele politieke cul-
tuur. In brandhaard Oekraïne bijvoorbeeld woedde de afge-
lopen jaren een felle discussie over de nationalistische ver-
zetsstrijder Stepan Bandera (1909-1959). De voormalige,
prowesterse president Viktor Joesjtsjenko besloot hem in 2010
postuum tot ‘Held van Oekraïne’ te verheffen; hij zou heroïsch
en met zelfopoffering hebben gestreden voor een onafhan-

[ 13 ]
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kelijke Oekraïense staat. Maar Bandera is allerminst een bin-
dende figuur. Hij was afkomstig uit West-Oekraïne en wordt
in Oost-Oekraïne als een fascist beschouwd omdat hij in 1941
tijdelijk partij koos voor de nazi’s.14 Ook het Europese Parle-
ment betreurde de heldenverklaring van Bandera en pleitte
voor terugdraaiing van de beslissing.15 Dat gebeurde inder-
daad. Joesjtsjenko’s pro-Russische opvolger Viktor Janoeko-
vitsj maakte later de beslissing ongedaan. Maar de discussie
gaat door tot op de dag van vandaag. Veelzeggend is dat de
Russische president Vladimir Poetin de oppositieleiders die
in maart 2014 de regering van Janoekovitsj omverwierpen,
‘banderisten’ noemt.

In een land als Servië is heldendom nauwelijks minder
problematisch. Hier redde de Servische ex-soldaat Srđan
Aleksić  in 1993 het leven van een moslim – een actie waarbij
hijzelf werd vermoord. Zijn heldhaftige daad bleef lange tijd
onbesproken; de dominante opvatting was nu eenmaal dat
verschillende etnische volkeren onmogelijk naast elkaar kon-
den leven, en Aleksić’ geslaagde reddingspoging paste slecht
in dit beeld. Pas vijftien jaar na het drama kwam de erkenning.
In Sarajevo en Belgrado zijn er inmiddels straatnamen naar
Aleksić vernoemd. Volgens Olga Manojlovic Pintar, onder-
zoeker aan het Instituut voor Contemporaine Geschiedenis
van Belgrado, kan de herinnering aan Aleksić bijdragen aan
het opbouwen van ‘een nieuw waardesysteem gebaseerd op
ideeën van solidariteit, empathie en tolerantie’.16 Van enig
eerbetoon in Aleksić’ woonplaats Trebinje is daarentegen
(nog) geen sprake. De nog krachtige herinnering aan de oorlog
en wederzijdse haat maken het daar moeilijk om een gebeur-
tenis als deze (Serviër redt Moslim) een plaats te geven; de
onderlinge verhoudingen tussen de verschillende groepen
zijn nog te veel gepolitiseerd.

Tegen het licht van de politiek-geïnspireerde debatten in
andere landen moeten we de minimalisering van het helden-
dom in Nederland misschien omarmen. Discussies over een

[ 14 ]
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mensbeeld zijn toch een stuk onschuldiger dan wanneer de
inzet onafhankelijkheid (Oekraïne) of een pluriforme samen-
leving (Servië) is. Toch schuilt hierin een gevaar. Zo schreef
Arnon Grunberg in De Groene Amsterdammer van 20 februari
2014 dat in Nederland de ‘ontmaskering van het verzet lang-
zaam is verworden tot een gemeenplaats’. Het is inmiddels
normaal om verzetsstrijders af te schilderen als opportunis-
ten. Deze nieuwe Nederlandse mythe is om twee redenen in-
teressant. Ten eerste vormt zij, zoals Grunberg schrijft, een
morele ondersteuning voor onverschilligheid en wegkijken.
Ten tweede biedt zij een oplossing voor het dominante dis-
cours van het slachtofferschap en de daarmee in verband
staande falende ‘ander’, dat op gespannen voet staat met hel-
dendaden. Door het verzet te minimaliseren of verdacht te
maken (opportunisme, heroïsering ten behoeve van een na-
tionalistische agenda, enzovoort) wordt de geschiedenis van
haar gelaagdheid ontdaan. 

Je kunt in dit verband spreken van de paradox van het en-
gagement. De moed die nodig was (en is) om je te verzetten
tegen dictatuur en willekeur, leidt enerzijds tot bewondering,
maar is anderzijds een ongemakkelijk fenomeen – en onge-
makkelijkheid moet worden geneutraliseerd. Moedige mensen
wil hieraan een tegenwicht bieden door het uitzonderlijke
gedrag van een aantal bijzondere figuren in de schijnwerpers
te zetten.

Eenendertig helden

Moedige mensen is voortgekomen uit de ruim tweeënhalf jaar
lopende websiterubriek ‘Held van de maand’ met bijdragen
van niod-medewerkers. De rubriek was bedoeld als een zoek-
tocht naar wat ‘helden’ nu eigenlijk zijn. Waar staan ze sym-
bool voor? Wat zeggen ze ons over oorlog, en verzet in het al-
gemeen? En wanneer is iemand een ‘held’? Drie van de
eenendertig bijdragen betreffen fictieve helden. Zij zijn op-
genomen in de bundel omdat ze illustreren hoe heldendom

[ 15 ]
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zich aanpaste aan het dominante discours over de Tweede
Wereldoorlog. De stripfiguren Jan en Piet zijn exemplarisch
voor de wederopbouwfase, waarin de romantiek van de eerste
fase nog de boventoon voerde. De bijdrage over de gebroeders
Temmes – legendarische creaties van Van Kooten en De Bie –
past daarentegen beter in de periode waarin kritisch werd
gereflecteerd op het verzet. Een derde fictieve held is de door
de Amerikaanse overheid gecreëerde Rosie the Riveter. Zij
stond symbool voor al die (Amerikaanse) vrouwen die in het
kader van de oorlogsinspanningen hun traditionele, veelal
huiselijke posities verruilden voor werkzaamheden in de oor-
logsindustrie.

Bij sommige helden in de bundel is het goed mogelijk om
te benoemen waaruit zij hun inspiratie haalden. Zo speelde
bij een aantal religie een belangrijke rol. De ‘dames Jolink’
uit Varsseveld pleegden verzetsdaden vanuit hun orthodox-
christelijke levensovertuiging. Bij de gemeenteveldwachter
Dirk Boonstra leidde zijn gereformeerde levensbeschouwing
ertoe dat hij zich onthield van ingrijpen: ondanks een dienst-
bevel weigerde hij om Joden op te pakken. Voor hoogleraar
Victor Henri Rutgers was het beleid van de Duitsers zó in
strijd met zijn gereformeerde waarden dat hij bereid was om
grote risico’s te nemen als leider van het Schoolverzet. De Oe-
kraïense priester Aleksej Glagolev zette zijn geloof direct in
om Joden te redden door hen te dopen en in de kerk onderdak
te bieden. En de gezworen vijanden Anton van Duinkerken
en Menno ter Braak streden gezamenlijk op grond van hun
eigen overtuiging – bij de een het katholieke geloof, bij de
ander een seculier humanisme – voor het ‘vrije woord’ in een
pluriforme samenleving. 

Natuurlijk hoeft een standvastige levenshouding niet re-
ligieus geïnspireerd te zijn. De daden van vroedvrouw Nelia
Epker waren patriottisch van aard. Door haar toedoen werden
er heel wat Wilhelmina’s en Margrieten geboren, wat ertoe
leidde dat zij zelf naar kamp Ravensbrück werd afgevoerd.

[ 16 ]
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Ook de hoogleraar Joost van Hamel was vol van patriottisme
toen hij in de oorlog zijn vaderlandslievende stukken schreef
om mensen een hart onder de riem te steken. Met Epker en
Van Hamel liep het uiteindelijk beter af dan met de scholier
Dicky Hofman, die zich uit patriottische overwegingen aan-
sloot bij de verzetsgroep Prins Willem van Oranje en dat met
de dood moest bekopen. Hij stierf van honger in een gevan-
genis in het Duitse plaatsje Lüttringhausen. 

Andere helden in deze bundel kwamen tot hun daden als
gevolg van een moeilijker te definiëren sociaal gevoel. Ze na-
men ieder op hun manier hun verantwoordelijkheid. De hier-
boven al genoemde soldaat Srđan Aleksić greep in toen hij op
straat enkele dronken soldaten een islamitische jongen zag
mishandelen – met de dood tot gevolg. Onderwijzeres Mirjam
Pinkhof wist met haar verzetsgroep (de Westerweelgroep)
zo’n tweehonderd mensen (voornamelijk kinderen en jong-
volwassenen) uit de handen van de Duitsers te redden. Stu-
dent Piet Meerburg besloot zijn verantwoordelijkheid te 
nemen toen hij een Joodse medestudent naar een werkkamp
zag vertrekken: ‘Dat kan gewoon helemaal niet.’ Het werk
van Meerburg lijkt een beetje op dat van hoofdonderwijzer
Jan de Rek uit Overwoud. Deze voormalige onderduikgever
van Jacques Presser zag het als zijn plicht om Joden onder te
brengen. Ook de gearresteerde verzetsman Wim Roessingh
handelde uit een sterk sociaal gevoel, dat met name tot uit-
drukking kwam in Nacht und Nebel-kamp Natzweiler. Zonder
enig eigenbelang hielp hij medegevangenen, die vaak totaal
uitgeput waren door de zware lichamelijke arbeid, waar hij
kon. Eelkje Timmenga-Hiemstra zette zich in de oorlog in
voor de politieke gevangenen in Kamp Vught. Deze ‘moeder
der gevangenen’, zoals ze de geschiedenis in zou gaan, be-
zorgde Rode Kruispakketten en gaf berichten van familie-
leden aan gevangenen door en vice versa. De bekende ver-
zetsheldin Reina Prinsen Geerligs ten slotte handelde uit me-
dedogen. Maar zij koppelde dit mededogen, in de woorden
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van n i od-directeur Marjan Schwegman, ‘aan de bereidheid
te doden’. Het is een van de redenen waarom zij in de naoor-
logse periode tot een klassieke heldin kon uitgroeien.

Veel helden uit deze bundel hadden specifieke kwaliteiten
of expertises, die ze inzetten om levens te redden. Een van
hen was de antropoloog Arie de Froe. Zijn verzet bestond erin
om de rassenkunde van die tijd zo goed mogelijk toe te passen
door ‘wetenschappelijk’ aan te tonen dat Portugese Joden niet
tot het Joodse, maar tot het mediterrane ‘ras’ behoorden. In
zekere zin gebruikte ook Gerhard Joseph Badrian zijn exper-
tise, in dit geval zijn beheersing van de Duitse taal. Vermomd
als Duitse officier blufte Badrian mensen uit de gevangenis
vrij. Dankzij een wel heel bijzonder soort kennis – namelijk
van het riool – kon de voormalige Poolse beroepscrimineel
Leopold Socha vele levens redden. Ook bij Emmy Andriesse
speelde expertise een rol. Als fotografe legde zij zich toe op
het vastleggen van de oorlog. Haar foto’s, niet zonder risico
genomen, zijn blijvende getuigenissen van de verschrikkin-
gen van de oorlog voor de burgerbevolking. Bij de jonge Hen-
drik Jan de Haas, sergeant-majoor van het knil , bleek zijn
huidskleur ineens kansen te bieden. Hij maakte van deze kan-
sen gebruik, maar moest hiervoor uiteindelijk de hoogste
prijs betalen. Ook de koerierster Jopie Waldorp bezat geen
speciale kennis, maar was wel in het bezit van uitzonderlijk
mooie benen. Waldorp wist haar vrouw-zijn in te zetten als
wapen in de strijd tegen de Duitsers, en daarmee past ze bin-
nen een veel breder fenomeen van vrouwelijk verzet waarbij
verleidingskunsten en moederschap (het verbergen van ex-
plosieven in kinderwagens) strategisch van pas kwam. 

Een ander specifiek soort verzet werd verricht door mensen
die op strategische posities zaten of hadden gezeten. Dit gold
voor de invloedrijke Iraanse diplomaat Abdol-Hossein Sar-
dari, die door zijn goede contacten zijn rapport over Joodse
Iraniërs – volgens Sardari vertoonden deze uit ‘raskundig’
oogpunt geen verschil met niet-Joodse Iraniërs – bij de juiste
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personen wist te krijgen. Hij redde honderd Joods-Iraanse
gezinnen. Het gold ook voor de Nederlandse consul Jan 
Zwartendijk, die via het Nederlandse consulaat in Litouwen
duizenden Joden naar Curaçao kon laten ontvluchten. Als ge-
vangenisbewaker maakte P.X. Olivier het leven van de gevan-
genen in het huis van bewaring in Arnhem dragelijk. Smok-
kelwaar in de vorm van briefjes, sigaretten en zelfs lipstick
vond via de bewakers zijn weg naar de Arnhemse cellen. J.G.
Petersen onderschepte als medewerker van de ptt ruim 1500
‘verraadbrieven’. Ook zijn beroep bood dus een directe aan-
leiding om wat te doen. Mehmed Celal Bey ten slotte kon als
provinciegouverneur in het Turkije van 1915 de onderdrukte
Armeense minderheid hulp bieden. 

Ook al biedt deze categorisering enig inzicht in de vraag
wat iemand tot heldendaden aanzette, vaker nog was er
sprake van een combinatie van factoren. Dit was bijvoorbeeld
het geval bij Jaap le Poole en Corry le Poole-Bauer. Zij pleegden
hun verzetsdaden vanuit een combinatie van patriottisme,
innerlijke overtuiging en sociaal gevoel, terwijl ze bovendien
hun grote netwerk strategisch inzetten. De Amsterdamse di-
recteur van de kweekschool, Johan van Hulst, handelde uit
een christelijke overtuiging, én omdat ‘zijn’ school zich toe-
vallig tegenover de Hollandsche Schouwburg bevond, was hij
in staat om over te gaan tot een exceptionele vorm van hulp.
Via zijn school zouden tientallen Joodse baby’s, peuters en
kleuters de weg naar hun onderduikadres vinden.

Het 65ste veld

Alle helden in deze bundel zijn uniek. Tegelijkertijd zijn ze
inwisselbaar, want ze staan symbool voor alle mensen die in
oorlogstijd niet wegkeken. Sommigen van hen zijn inderdaad
‘straffeloos onvoorzichtig’ geweest, zoals Hermans helden
definieerde. Maar velen bekochten hun daden ook met de
dood – daden waarvoor ‘onvoorzichtig’ een te zwakke aan-
duiding is.

[ 19 ]
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In Moedige mensen is niet gestreefd naar volledigheid (voor
zover dat al mogelijk is) of een encyclopedische opsomming,
en aangezien het niod onderzoek doet naar ‘massaal geweld
in de twintigste eeuw’ is de selectie niet beperkt tot Nederland
in de Tweede Wereldoorlog. 

De moedige mensen uit deze bundel pleegden verzet met
alle risico’s van dien, omdat ze zich kennelijk niet wilden of
konden aanpassen. Maar met deze constatering hebben we
nog geen antwoord op de vraag waarom deze mensen wél, en
waarom anderen niet eenzelfde keuze maakten. Misschien is
deze vraag ook niet te beantwoorden en moeten we het doen
met het werk van de Tsjechische econoom Tomás̆ Sedlác̆ek.
In zijn lezenswaardige boek De economie van goed en kwaad
gebruikt hij de metafoor van het schaakbord: ‘Een schaakbord
heeft 64 velden. Die velden zijn zwart of wit, regelmatig en
vierkant; iedere beweging over die velden is onderhevig aan
vaste regels die niet ter discussie staan. In feite kan het schaak-
spel ook achteruit worden geconstrueerd, wij begrijpen het
schaakspel, wij hebben de regels ervoor zelf bedacht. Mijn
schakende vrienden zetten hun drankjes op een tafel naast
het schaakbord, die zij het 65ste veld gingen noemen – en al
snel werd het ‘65ste veld’ een bijwoord voor de hele wereld
buiten het schaakbord.’17

Sedlác̆ek wil met deze metafoor uitdrukken dat veel (his-
torische) gebeurtenissen goed zijn te begrijpen en weten-
schappelijk te analyseren, maar dat er tegelijkertijd veel zaken
in het leven bestaan die zich niet in een model laten vatten.
Ook helden bewegen zich primair op het 65ste veld: de kern
van hun heldendom is juist dat ze zich hebben onttrokken
aan structuren en patronen. Dat maakt hen tot op zekere
hoogte ongrijpbaar, maar daarom niet minder belangrijk. 
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Uitzonderlijk of juist heel gewoon.
Aantekeningen bij het ongemakkelijke
begrip ‘heldendom’ 

Marjan Schwegman

Historici schrijven hun geschiedenissen achteraf. Deze vast-
stelling is niet wereldschokkend, maar wel belangrijk, omdat
visies van historici op het verleden hevig kunnen botsen met
die van betrokkenen. Die botsing neemt een bijzondere vorm
aan als het gaat om de geschiedenis van verzetsactiviteiten
in oorlogssituaties. Terwijl betrokkenen nogal eens verklaren
dat het heel gewoon was wat ze deden, gaan historici er vaak
van uit dat verzet een bijzonder fenomeen was, bijvoorbeeld
omdat aanpassing de regel was, en verzet de uitzondering.
Natuurlijk zijn er ook historici die vinden dat hiermee aan
mythevorming wordt gedaan.1 Zij concentreren zich bij wijze
van tegenwicht op de fouten, gebreken en zwaktes van ver-
zetsmensen. In zo’n debunkende benadering is de impliciete
aanname echter ook dat verzetsmensen bijzonder zouden
zijn geweest. Immers, waarom zouden zij geen fouten mogen
maken en zwaktes hebben? 

Ook de bundel Moedige mensen huldigt het uitgangspunt
dat de geportretteerde mannen en vrouwen ‘bijzondere figu-
ren’ zijn die ‘uitzonderlijk gedrag’ vertoonden. Het boek wil
een tegenwicht vormen tegen wat de bezorgers van de bundel,
Jaap Cohen en Hinke Piersma, de neutralisering van een on-
gemakkelijk fenomeen noemen. De moed die nodig was (en
is) om je te verzetten tegen dictatuur en willekeur, leidt ener-
zijds tot bewondering, zo schrijven ze, maar anderzijds tot
ongemakkelijkheid. Zij willen, zo suggereren ze, die onge-
makkelijkheid niet uit de weg gaan, maar tot inzet van dis-
cussie en reflectie maken.
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Tot wat voor soort discussies – ongemakkelijk of niet – roept
de bundel Moedige mensen op? Wat mij betreft tot de vraag in
hoeverre etiketten als ‘bijzonder’ en ‘uitzonderlijk’ een niet-
normatieve geschiedschrijving van verzet en verzetsmensen
in de weg zitten. Het is in mijn ogen de hoogste tijd voor zo’n
niet-normatieve benadering van ‘het verzet’. Terwijl de ge-
schiedschrijving over de tegenpool van het verzet tijdens de
Tweede Wereldoorlog, de collaboratie, zich zo langzamer-
hand aan het bevrijden is van het oordelende perspectief dat
tot voor kort gangbaar was, geldt dat veel minder voor de ge-
schiedschrijving van het verzet. Allerlei uitgesproken en on-
uitgesproken aannames bemoeilijken het verkrijgen van in-
zicht in een zo complex fenomeen als verzet; bijvoorbeeld
dat verzetsmensen onaangepaste individuen waren, of juist
mensen met een superieure moraliteit. 

Reeds in 1983 pleitte Hans Blom, die in 1997 directeur van
het n i o d zou worden, voor een meer analytische geschied-
schrijving van de Tweede Wereldoorlog, waarin afstand zou
moeten worden genomen van het toen nog steeds zo domi-
nante normatieve goed-foutinterpretatiekader.2 In 2008 riep
ikzelf – inmiddels sinds 2007 de opvolgster van Blom – in de
Van der Lubbelezing op tot een andere benadering van wat
ik ‘Nederlandse verzetshelden’ noemde.3 Die lezing is nogal
eens uitgelegd als een koerswijziging van het niod inzake
de geschiedschrijving van het verzet; namelijk weg van de
benadering die Blom voorstond, en terug naar de romantische
verheerlijking van het verzet van de jaren veertig, vijftig en
zestig. Daar is geen sprake van. In mijn ogen sluiten Bloms
pleidooi en dat van mij elkaar niet uit, maar gaat het daarin
om verschillende routes met hetzelfde doel: proberen te be-
grijpen wat een op het eerste gezicht atypisch fenomeen als
verzet precies inhield in een situatie die radicaal anders was
dan de gebruikelijke in Nederland. Voor het eerst sinds het
ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden in 1813 was Ne-
derland op eigen grondgebied getroffen door een vijandige
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invasie die leidde tot een pijlsnelle, als zeer schaamtevol er-
varen militaire nederlaag. Vervolgens moest de in meerder-
heid zo gezagsgetrouwe bevolking haar houding bepalen te-
genover nieuwe autoriteiten, autoriteiten die aanvankelijk
met verraderlijk zachte middelen het ‘Arische’ deel van de
bevolking voor het nationaalsocialisme trachtten te winnen.
Los van de concrete daden die verricht moesten worden,
moesten degenen die zich tegen het nieuwe regime verzetten
mentaal afstand nemen van allerlei normen, gewoontes en
verwachtingen uit het ‘normale’ vooroorlogse leven. Aanna-
mes waarvan men zich aanvankelijk niet eens bewust was,
met bijvoorbeeld als gevolg dat een verzetsgroep van het eer-
ste uur, de zogenaamde Geuzen, er na arrestatie van uitging
dat gearresteerden een eerlijk proces zouden krijgen, met
milde straffen. 

Als burger kan ik er al dan niet voor kiezen het leven en
sterven van mensen als de Geuzen te zien als bijzonder, omdat
ze mij, gewone sterveling, aansporen om te leven volgens ver-
heven idealen. Of de Geuzen en andere mensen die verzet
pleegden zichzelf ook zagen als bijzonder in morele zin, is
echter de vraag. Deze vraag naar het morele zelfbeeld van
verzetsmensen zou een interessant uitgangspunt kunnen
zijn voor historisch onderzoek naar het verzet. Een vraag die
raakt aan het thema van de bundel Moedige mensen. Van geen
van de geportretteerden is bekend dat zij zichzelf als bijzon-
der zagen. Waarom kiezen de bezorgers van de bundel er dan
toch voor om te spreken van ‘bijzondere figuren’ en ‘uitzon-
derlijk gedrag’? 

Eén antwoord is dat zij historici zijn en geschiedenissen
schrijven waarvan ze de afloop kennen. Of nu een ruime defi-
nitie van ‘verzet’ wordt gehanteerd of niet, één ding staat als
een paal boven water: het aantal mensen dat verzet pleegde
was klein. Dat maakt verzetsmensen tot een bijzondere cate-
gorie, in de zin van atypisch. Toch is dat mijns inziens niet
de enige reden waarom Cohen en Piersma verzetsmensen ty-
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peren als ‘bijzonder’. Zij halen de schrijver Willem Frederik
Hermans aan, die vaststelt dat heldendom een constructie
achteraf is. Is de bundel Moedige mensen zo’n constructie ach-
teraf? Worden uiteenlopende mensen hierin tot held of heldin
gemaakt door de auteurs van de artikelen, allen (ex-)mede-
werkers van het niod ? Schaart het niod zich daarmee in een
traditie die volgens inleiders Cohen en Piersma voorbij is, de
traditie waarin de houding van de Nederlandse bevolking tij-
dens de Duitse bezetting geheroïseerd werd?

In mijn Van der Lubbelezing heb ik onderzocht hoe ver-
zetsmensen zoals Gerrit Jan van der Veen en de soldaat van
Oranje Erik Hazelhoff Roelfzema achteraf tot held zijn ge-
maakt in verhalen die anderen of zijzelf over hun leven ver-
tellen, in (auto)biografieën, interviews, films, documentaires
of musicals. Geïnspireerd door mijn onderzoek naar roman-
tische, negentiende-eeuwse verhalen waarin mensen als de
Italiaanse vrijheidsstrijder Giuseppe Garibaldi en zijn vrouw
Anita Garibaldi als helden worden verbeeld, heb ik proberen
aanschouwelijk te maken hoe in die geschiedenissen altijd
het uitzonderlijke karakter van de hoofdpersoon het uit-
gangspunt is.4 Omdat de persoon in kwestie ingaat tegen de
heersende conventies, kan hij of zij bijzondere daden ver-
richten, zo is de grondgedachte in deze verhalen. De invloed
van de romantiek, met haar cultus van het zogenaamde ‘ge-
nie’, is hier duidelijk zichtbaar. Die cultus vond in de negen-
tiende eeuw minder weerklank in Nederland dan in een land
als Italië, waar met het rooms-katholieke genre van de heili-
gengeschiedenissen een lange traditie bestond van verhalen
over als uitzonderlijk bestempelde mensen. Met de vroege,
heroïsche geschiedenissen van verzetsmensen kreeg de ro-
mantiek in Nederland alsnog haar kans, zo zou men kunnen
zeggen. 

De portretten in de bundel Moedige mensen zijn ontstaan
als experiment. Geprikkeld door mijn Van der Lubbelezing
namen Jaap Cohen en Hinke Piersma het initiatief om nu eens
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niet aan de zijlijn theoretisch commentaar te leveren op de
wenselijkheid of onwenselijkheid van nieuwe ‘heldengeschie-
denissen’, maar om de categorie ‘heldendom’ te onderzoeken
door samen met andere niod-medewerkers korte portretten
te schrijven van mensen die op de een of andere manier verzet
hebben gepleegd. Levert dit experiment bouwstenen op voor
een nieuwe geschiedschrijving van verzetsmensen? 

Eén kenmerk van de ‘oude’ geschiedenissen over het verzet
was dat zij dikwijls nogal eendimensionaal waren. Fouten en
andere zwaktes werden verzwegen en de daden van de per-
sonen in kwestie werden gezien als het resultaat van bewuste,
moedige keuzes, keuzes die logisch voortvloeiden uit het bij-
zondere karakter en de bijzondere voorgeschiedenis van de
betrokkene. Daardoor ontbraken de complexiteit en de chaos
die – Hermans zei het al – horen bij het leven, ook bij dat van
verzetsstrijders. niod -onderzoekster Jolande Withuis heeft
met haar biografie Weest manlijk, zijt sterk. Pim Boellaard (1903-
2001), het leven van een verzetsheld laten zien dat het mogelijk
is om een biografie te schrijven waarin gelaagdheid en hel-
dendom elkaar niet uitsluiten.5 Withuis heeft er met haar on-
dertitel bewust voor gekozen om Boellaard als verzetsheld
de geschiedenis te doen ingaan, maar lijkt door haar onder-
zoekende, open benadering van haar complexe hoofdpersoon
in niets op een auteur als Albert Helman, de biograaf van Ger-
rit Jan van der Veen. Verheerlijking heeft plaatsgemaakt voor
nuchtere analyse en reconstructie. 

Maar nuchtere analyses sluiten bewondering niet uit. Dat
blijkt niet alleen uit de biografie van Boellaard, maar ook uit
de portretten in de bundel Moedige mensen. De spanning tus-
sen wetenschappelijke nuchterheid en persoonlijke bewon-
dering willen inleiders Cohen en Piersma niet neutraliseren,
maar zichtbaar maken. Waarom is dit een ‘ongemakkelijke’
ambitie? Volgens mij omdat hiermee een van de belangrijkste
premisses van de moderne, wetenschappelijke geschied-
schrijving wordt betwist, namelijk de premisse dat historici
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gevoelsmatig afstand dienen te nemen van het verleden ten-
einde een radicale, duidelijke breuk met dat verleden te be-
werkstelligen en zo een nieuw heden te creëren. De Belgische
historicus Berber Bevernage stelt dat dergelijke pogingen om
het verleden definitief af te sluiten niet blijken te werken wan-
neer het om beladen periodes gaat, vol geweld en onrecht.
Zulke verledens blijven terugkomen in het heden, op de gol-
ven van pijn, woede, afkeer en bewondering.6

De bundel Moedige mensen laat zien dat verzetsactiviteiten
ontstonden doordat mensen vasthielden aan wat zijzelf ‘ge-
woon’ vonden. Dat dit gebeurde onder zeer ongewone, moei-
lijke omstandigheden, maakt deze ‘gewone’ geschiedenissen
van de artikelen bijzonder. Ook al lijkt het hier te gaan om
een tegenstelling, heden en verleden botsen niet, maar komen
zo juist dichter bij elkaar.

Noten

1 Zie bijvoorbeeld Chris van der Heijden, Grijs verleden. Nederland
en de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam/Antwerpen 2000); Maarten
van Buuren, De afrekening. Ontmaskering van het gewapend verzet
(Rotterdam 2011). 

2 J.C.H. Blom, In de ban van goed en fout? Wetenschappelijke geschied-
schrijving over de bezettingstijd in Nederland (Bergen NH 1983). 

3 De lezing werd gehouden in het Utrechtse debatcentrum Tumult
en was getiteld: ‘Waar zijn de Nederlandse verzetshelden?’ Zie:
http://www.niod.nl/sites/niod.nl/files/NIODSchwegmanVerzets-
helden.pdf.

4 Voor Giuseppe en Anita Garibaldi zie bijvoorbeeld mijn ‘Amazons
for Garibaldi. Women Warriors and the Making of the Hero of Two
Worlds’, Modern Italy 15 (4) (2010) 417-433. 

5 Jolande Withuis, Weest manlijk, zijt sterk. Pim Boellaard (1903-2001),
het leven van een verzetsheld (Amsterdam 2008). 

6 Zie voor het werk van Berber Bevernage bijvoorbeeld zijn ‘Time,
Presence, and Historical Injustice’, History and Theory 47 (mei
2008) 149-167, en zijn samen met Koen Aerts geschreven ‘Haun-
ting Pasts. Time and Historicity as Constructed by the Argentine
Madres de Plaza de Mayo and Radical Flemish Nationalists’, Social
History 34 (november 2009) 391-408. 
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De dames Jolink Godvruchtige 
dames bieden toevluchtsoord

Peter Romijn

Als het boze de wereld ontregelt, dan raken mensen in ver-
warring. Kunnen ze vasthouden aan wat hen nog aan het vei-
lige leven van voorheen bindt, of is het zaak de vijand te con-
fronteren? Dit is de vraag die in mijn onderzoek naar het
Nederlandse openbaar bestuur onder de Duitse bezetting tel-
kens weer naar boven kwam. 

J.J.G. Boot was burgemeester van de Gelderse gemeente
Wisch en Terborg, ten oosten van Doetinchem aan de Duitse
grens. Zijn ambtelijke memoires Burgemeester in bezettingstijd
verschenen in 1967. Boot heeft hierin het beeld vastgelegd van
de vaderlandslievende bestuurder die moest schipperen tus-
sen zijn gevoel voor recht en eer aan de ene kant en de eisen
van de Duitse bezettingsmacht en de Nederlandse handlan-
gers ervan anderzijds. Het verhaal is een opeenvolging van
grote en kleine zaken, van principiële keuzes en concessies.
De grondtoon in Boots boek is die van verantwoordelijkheids-
gevoel: als burgemeester wilde hij zijn burgers zo goed mo-
gelijk door de oorlog heen helpen. Daarom vond hij het nodig
zo lang mogelijk in functie te blijven, voorzichtig te zijn, en
tactisch te werk te gaan. In dit boek komen twee inwoners
voor die een andere, want bij uitstek principiële houding in-
namen.

De zusters Gerritdina (Gerrie) en Hermina (Minnie) Jolink
waren onderwijzeressen aan de Christelijk Nationale School
in Varsseveld. Ze waren geboren in respectievelijk 1888 en
1891 en woonden met hun oudere broer Gerard aan de Aal-
tenseweg aldaar. De ongehuwde ‘dames Jolink’, zoals ze in
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het dorp gingen heten, leefden en werkten vanuit hun ortho-
dox-protestantse geloofsovertuiging. De christelijk nationale
kant daarvan kwam naar voren toen ze tijdens de bezetting
de burgemeester aanspraken als degene ‘die H.M. onze geliefde
Koningin’ in hun gemeente vertegenwoordigde. Elk jaar ont-
ving Boot op de verjaardag van koningin Wilhelmina hun ge-
lukwens. Zulke gebaren kunnen achteraf een wat naïeve in-
druk maken en op zichzelf waren ze geen uitingen van verzet.
Bovendien liepen de dames bij Boot geen risico – ze wisten
dat hun burgemeester gelijkgezind was. Toch gingen de ge-
zusters het gevaar niet uit de weg.

Boot schreef over Wisch en Terborg, waartoe Varsseveld
behoorde: ‘[…] deze gemeente is als een ijsberg, 2/3 zit onder
water gedoken.’ Spoedig bleek hem dat Gerrie en Minnie Jo-
link aan dat verzet energiek deelnamen. Al vroeg waren de
mensen in de Achterhoekse grensstreek betrokken geraakt
bij het verlenen van hulp aan Franse en Belgische krijgsge-
vangenen die uit interneringskampen in Duitsland waren
ontsnapt en naar hun land probeerden terug te keren. Ver-
volgens kwamen er Joden die onderdoken uit vrees voor de-
portatie. Zo ontstond er een netwerk voor hulpverlening waar-
bij de dames Jolink betrokken raakten, en hun adres werd tot
ver buiten de streek bekend als een toevluchtsoord. Dit bracht
natuurlijk steeds meer risico’s met zich mee. Volgens Boot
vonden de zusters het niet nodig geheimzinnig te doen over
hun activiteiten. Hij zag dat ze ‘in godsdienstig opzicht een
zekere passieve inslag’ hadden en dat ze zich aan de godde-
lijke voorzienigheid overgaven. Wat ook meegespeeld kan
hebben, is dat ze zich veilig voelden door de sociale cohesie
van de streek en de wijdverbreide verzetshouding.

In het najaar van 1942 kreeg de Sicherheitsdienst (sd) lucht
van het grote aantal onderduikers en trok op onderzoek uit.
Boot zelf nam toen het initiatief om twee betrouwbare poli-
tiemannen bij een aantal mensen, onder wie ook de dames
Jolink, huiszoeking te laten doen. Uiteraard had hij betrok-
kenen eerst laten waarschuwen. 
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Op 16 februari 1944 liep het echter helemaal mis. De s d

drong ’s ochtends vroeg het huis van de Jolinks binnen. Een
van de onderduikers, Nico Gitz uit Voorburg, probeerde een
Duitser zijn pistool af te pakken. Daarop schoot een land-
wachter Gitz door het hoofd. Gitz stierf en twee anderen raak-
ten gewond. Boot arriveerde ter plaatse en probeerde de
schade te beperken. De onderduikers werden gearresteerd,
maar Boot kreeg van de Duitse politiechef gedaan dat de da-
mes Jolink niet werden opgepakt. De burgemeester voerde
aan dat zij en hun broer simpele mensen waren, die niet goed
begrepen wat er gebeurde.

Enkele dagen later werd Gitz in Varsseveld begraven. De
dames Jolink hadden rouwkaarten laten drukken waarin ze
de onderduiker aanduidden als hun pleegzoon. Daaraan was
toegevoegd: ‘Hij stierf voor zijn vaderland!’ Bij de begrafenis
was het hele dorp aanwezig. Gerrie en Minnie Jolink doken
niet onder, tegen alle adviezen van Boot en anderen in. Dit
was Gods weg en ze lieten aan Hem over wat er moest gebeu-
ren, zeiden ze tegen Boot. Ze werden gearresteerd. ‘Toen ze
met de Duitsers meegingen, droegen beide dames een grote
Oranjekokarde op de borst!’ Van de politiegevangenis in Arn-
hem kwamen ze terecht in Kamp Vught en rond Dolle Dins-
dag werden ze naar het vrouwenconcentratiekamp Ravens-
brück gedeporteerd. Minnie overleed daar op 29 november
1944, Gerrie op 2 februari 1945.

In Varsseveld is de nagedachtenis van de zusters in ere ge-
houden. Na de bevrijding memoreerde de predikant D.W.
Berkhof dat de beginselen van de zusters door de oorlog niet
veranderd waren, ‘maar hun leven veranderde omdat zij door
hun levensbeschouwing te staan komen in felle opstand tegen
de overweldiger’. Boot schrijft over hen als ‘heldinnen’ – en
dat is juist. De dames Jolink zagen het gevaar onder ogen,
zonder twijfel, maar besloten desondanks het kwaad te tarten.
Ze wilden hogere waarden vertegenwoordigen. Boot zelf tartte
het kwaad niet, maar trachtte het af te wenden waar hij kon.

[ 31 ]
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Hij was zoals het indertijd heette eerder een ‘flinke vent’ dan
een authentieke held, voor een burgemeester in bezettingstijd
trouwens ook geen slechte prestatie.

m e e r  l e z e n ?
J.J. Boot, Burgemeester in bezettingstijd. Met een voorwoord van dr. 

L. de Jong (Apeldoorn [1967]). 
Jan Hof, ‘Ons feuilleton. Vrouwen in het verzet. Gerrie en Minnie 

Jolink’, Asser Journaal, 27 oktober 2013 e.v. Zie: http://www.asser
journaal.nl.
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Dirk Boonstra Gereformeerde 
veldwachter weigert dienstbevel 

Jeroen Kemperman

De meeste helden zijn held geworden omdat ze iets deden.
Het is echter ook mogelijk om een held te worden door iets
niet te doen. Gemeenteveldwachter Dirk Boonstra (1893-1944)
uit het Groningse Grijpskerk behoort tot die tweede categorie.
Boonstra was voor de oorlog een vertrouwde figuur in de ge-
meente Grijpskerk. Hij werd omschreven als een man van
weinig woorden, maar ook als iemand die bij nadere kennis-
making hartelijk kon zijn. Er werd hem tevens een groot recht-
vaardigheidsgevoel toegedicht, wat voor een veldwachter na-
tuurlijk een gepaste eigenschap was. Boonstra leefde voor
zijn werk en er was naar verluidt weinig in de gemeente wat
hem ontging. 

Op dinsdagochtend 9 maart 1943 kreeg Boonstra, destijds
vijftig jaar oud, het bevel om zeven Joden op te pakken in
Grijpskerk en het nabijgelegen Niezijl en hen naar het door-
gangskamp Westerbork te brengen. Hij weigerde resoluut.
‘Het zou mij spijten als daardoor moeilijkheden komen,’ zou
Boonstra, gehuwd en vader van vijf kinderen, tegen zijn com-
mandant hebben gezegd, ‘maar ik kan niet anders.’ Het zijn
woorden die doen denken aan de uitspraak die wordt toege-
schreven aan Luther toen hij voor de Rijksdag in Worms
stond: ‘Hier sta ik, ik kan niet anders.’ 

De standvastige houding van de gereformeerde Boonstra
was voor een groot deel religieus geïnspireerd. Zijn weduwe
beschreef hem na de oorlog als een zeer principieel man die
elk compromis met de bezetter weigerde. Een collega vond
hem een zeer integer en zelfs edel mens met een vast geloof
en een sterk karakter. 

[ 33 ]
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Boonstra was niet de enige weigeraar: de overige tien leden
van zijn in Grootegast gestationeerde politie-eenheid volgden
zijn voorbeeld. Na de oorlog beschreef een in memoriam in
het weekblad De Zwerver zijn rol als volgt: ‘Boonstra was niet
alleen de oudste van deze mannen, doch veel meer nog de
ziel van deze principiële verzetsdaad. Hij was de eerste, die
neen durfde te zeggen op de weerzinwekkende opdracht, een
aantal Joodse landgenoten te arresteren. Door zijn houding
inspireerde hij de jongere collega’s en hij heeft zijn stand-
punt, gebaseerd op goddelijke en humanitaire wetten, on-
omwonden de vijand laten horen.’ 

De weigering werd niet licht opgenomen. Een reprimande
van het hoofd van politie in Groningen volgde en er werd met
deportatie naar een concentratiekamp gedreigd. De politie-
mannen kregen één nacht bedenktijd, die echter geen veran-
dering in hun standpunt bracht. Het moeten niettemin uren
van grote spanning voor de mannen en hun gezinnen zijn
geweest. Geen van hen dook onder. De volgende dag werden
ze allemaal gearresteerd en naar Kamp Vught overgebracht. 

Jaren na de oorlog wist medearrestant Tjerk van der Hauw
over het vertrek naar Vught het volgende te vertellen: ‘Ik kan
mij van de veldwachter Boonstra nog herinneren, dat toen
wij in de auto moesten stappen te Groningen, dat een van de
Duitse politiemannen ons telde en zei: “Er zijn er toch elf, ja,
es stimmt”, waarop Boonstra zei: “Het is fout, het zijn er
twaalf, u hebt God vergeten, hij gaat met ons mee, altijd.”’
Deze woorden gaven Willem Vlijm, een van de jongsten van
het stel, een gevoel van veilige geborgenheid. ‘Hoe gek het
achteraf ook klinkt, maar ik kon wel zingen van geluk, niets
kon ons meer deren.’ 

Van de elf gearresteerde politiemannen zijn er twee vanuit
Vught in krijgsgevangenschap afgevoerd, één is als arbeider
naar Duitsland gezonden en vijf zijn in augustus 1944 vrij-
gelaten. Drie van de oudsten, onder wie Boonstra, werden in
het voorjaar van 1944 naar het concentratiekamp Dachau ge-
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bracht. Op 9 september 1944 is Dirk Boonstra in het Beierse
werkkamp Hersbruck overleden.

Dirk Boonstra behoorde tot de weinige Nederlandse poli-
tiemensen die hebben geweigerd om Joden op te pakken. Zijn
kalme onverzettelijkheid en de volstrekte openheid waarmee
hij, ongeacht de consequenties, zijn opdracht afwees, dwin-
gen bewondering af. Het zal voor een politieman, gewend aan
gehoorzaamheid binnen een hiërarchisch verband, niet licht
gevallen zijn om een dienstbevel te weigeren. Bovendien be-
vordert de verantwoordelijkheid voor een gezin het nemen
van grote risico’s doorgaans niet. Boonstra wist zich echter
op een cruciaal moment te onderscheiden door zijn stand-
vastige principes en rotsvaste vertrouwen in God. 

De weigering van Boonstra en zijn collega’s heeft het lot
van de zeven Joodse inwoners van de gemeente Grijpskerk
overigens niet kunnen veranderen. Op 13 maart 1943 zijn ze
door overvalwagens opgehaald en naar Westerbork overge-
bracht. Binnen drie maanden waren zij allen dood. Een van
hen is in Westerbork overleden, de anderen zijn in het ver-
nietigingskamp Sobibor vermoord. 

In het illegale blad Trouw verscheen op 8 april 1943 onder
de titel ‘Politiemannen met ruggegraat’ een artikel over het
‘prachtig staaltje van verzet’ van de groep Grootegast. De laat-
ste zin luidde: ‘In de verzetsgeschiedenis van ons vaderland,
onder doodelijke tyrannie, zal ook jullie naam met eere wor-
den geschreven.’ 

m e e r  l e z e n ?
W. Kamminga, Grijpskerk van crisis tot bevrijding (Grijpskerk 1993).
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Victor Rutgers  Beginselvaste 
hoogleraar inspireert onderwijzers

René Pottkamp

‘Men kan niet vergen dat iedereen een held is.’ Met deze woor-
den wilde domineeszoon Victor Henri Rutgers (1877-1945)
aangeven dat trouw en beginselvastheid voor hem zwaarder
wogen dan eer en roem. Toen de oorlog uitbrak had deze
‘grandseigneur van gereformeerden huize’ een indrukwek-
kende staat van dienst opgebouwd. Nadat hij minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen was geweest in het
eerste kabinet-Colijn (1924-1925), werd hij hoogleraar Romeins
recht en strafrecht aan de Vrije Universiteit. In de jaren dertig
vertegenwoordigde hij Nederland in diverse commissies van
de Volkenbond. Maatschappelijke bevlogenheid toonde hij
als voorzitter van het Protestantsch Hulpcomité voor Uitge-
wekenen om Ras of Geloof, dat protestants gedoopte Joodse
vluchtelingen uit Duitsland opving.

Rutgers stond erom bekend dat hij tot diep in de nacht
doorwerkte. Een van zijn studenten (de latere minister W.F.
de Gaay Fortman) herinnerde zich hoe Rutgers staand op het
achterbalkon van de tram in slaap viel. Als de conducteur dan
langskwam, kocht hij een kaartje voor zijn professor. ‘Rutgers
is voor een gulden of zeven bij mij in het krijt blijven staan
van alle kwartjes die ik voor hem betaald heb.’ Bij de aanvaar-
ding van het rectoraat aan de vu begin juni 1940 klaagde hij
dat zijn nachtelijke studie zo gestoord werd door het lawaai
van luchtafweergeschut, vliegtuiggeronk en sirenegeloei.

Op principiële en juridische gronden veroordeelde Rutgers
de bezetting. Maar nog erger, zo liet hij zich eens ontvallen,
vond hij ‘dat ze [de nazi’s] onze cultuur vernietigen’. In au-

[ 37 ]
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gustus 1940 trad Rutgers in de Amsterdamse Apollohal op als
voorzitter van een door de Christelijk- Historische Unie (chu)
en de Anti-Revolutionaire Partij (arp ) belegde manifestatie.
De meer dan zeventienduizend aanwezigen hoorden Rutgers
betogen dat de bezetting niet inhield ‘dat de denkbeelden
die over de grens de toon aangeven nu ook de onze moeten
worden’. In reactie op deze bijeenkomsten arresteerde de be-
zetter tientallen confessionele politici, onder wie Rutgers. De
gevangenisstraf die hierop volgde, beperkte zich tot drie we-
ken.

Rutgers’ tweede gevangenschap, bijna drie jaar later,
duurde aanmerkelijk langer. Van 1 april tot 3 september 1943
zat hij als gevangene 2162 in cel 605 van het Oranjehotel in
Scheveningen. Bij zijn vrijlating vernam hij dat hij het slacht-
offer was van een persoonsverwisseling: de Duitsers moesten
niet hem hebben, maar een naamgenoot die partijsecretaris
was van de Liberale Staatspartij. Dat zijn arrestatie op een
misverstand berustte, betreurde hij ten zeerste. Het gaf hem
echter troost dat de Duitsers zelf een vergissing hadden ge-
maakt. Want in drie jaar bezetting was Rutgers uitgegroeid
tot ‘één der meest strijdbaren en actieven’ van het gerefor-
meerde verzet, aldus Loe de Jong.

Rutgers gaf leiding aan het Schoolverzet. Toen de Duitsers
in het voorjaar van 1941 voorschreven dat leerkrachten niet
meer door de schoolbesturen maar door het departement be-
noemd moesten worden, gaf hij de scholen advies hoe ze deze
regeling konden ontwijken. Ook stond Rutgers in de tweede
helft van 1942 aan het hoofd van de ondergrondse arp , toen
partijleider Jan Schouten gevangenzat. Voor het illegale blad
Trouw, dat zijn schoonzoon Sieuwert Bruins Slot in januari
1943 had opgericht, schreef Rutgers regelmatig artikelen. In
zijn beschouwingen veroordeelde hij het gebruik van geweld;
de liquidatie van generaal Seyffardt door verzetsgroep cs-6
zag hij als een teken dat de oorlog ‘het zedelijk oordeel en ze-
delijk besef uit het spoor heeft gebracht’.

[ 39 ]
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De vrees voor moreel verval ging in gereformeerde kringen
gepaard met de wens tot herstel van de vooroorlogse verhou-
dingen. Voor het behoudende volksdeel kwam verzet voort
uit overtuiging. Men vroeg zich echter af of hun activiteiten
wel voldoende bekend waren in Londen. De behoefte groeide
om de regering in ballingschap te informeren, een taak die
toevertrouwd werd aan Rutgers. De 66-jarige professor moest
naar Engeland zien te komen.

Op woensdag 26 april 1944, tegen zes uur ’s avonds, begaf
Rutgers zich naar de haven van Dordrecht. Daar trof hij vier
mannen die hem bij de overtocht zouden vergezellen. Voor-
afgaand aan de afvaart ging Rutgers voor in gebed. Bij Helle-
voetsluis werden zij beschoten met lichtspoormunitie, wat
Rutgers opgetogen een ‘prachtig vuurwerk’ noemde. Veertig
kilometer uit de kust sloeg het noodlot toe: de motor begaf
het. Tweeënhalve dag dobberde de houten sloep stuurloos op
zee. Door de getijdenstroming dreef het bootje terug naar de
Zeeuwse kust, waar het zaterdagmiddag 29 april door drie
Duitse patrouilleschepen werd onderschept. Rutgers, die zijn
reisgenoten had opgebeurd met raadsels en verhalen, hield
ook nu nog de moed erin. ‘Wat een heerlijke dag, ik ben nog
nooit zo mooi Veere binnengevaren. Ik had dit voor geen geld
willen missen.’

Het Marinegericht veroordeelde Rutgers tot twee jaar
tuchthuisstraf. Hij werd overgebracht naar de gevangenis van
Bochum, waar hij op 5 februari 1945 overleed – waarschijnlijk
aan uitputting, al zijn er ook verhalen waarin wordt gesproken
over mishandeling als doodsoorzaak. Rutgers leeft voort als
naamgever van een vijftal straten en er is zelfs een rododen-
dron (dr. V.H. Rutgers Catawba Rhododendron) naar hem ver-
noemd.

m e e r  l e z e n ?  
B. de Gaay Fortman, Levensbericht van Prof. Mr. V.H. Rutgers (Kampen

1946). 
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Aleksej  Glagolev  Invloedrijke 
priester herbergt vervolgden in kerk

Karel Berkhoff

De Duitse bezetting van de stad Kiev is ruim zeventig jaar
geleden. Tijdens deze bezetting voerde de Schutzstaffel (S S ),
samen met de Wehrmacht, een grootschalige massamoord
uit op de Joden van de stad. Volgens haar eigen verslagen
schoot de S S op 29 en 30 september 1941 33.771 Joden dood in
het ravijn Babi Jar, maar grootschalige executies gingen nog
wekenlang door. De Rus Aleksej Glagolev (1901-1972) en zijn
vrouw Tatjana (1905-1981) deden er alles aan om zo veel mo-
gelijk Joden te helpen. Onder hen bevonden zich Izabella Mir-
kina en haar dochter Irina. 

Izabella en Irina hadden het Duitse bevel dat voorafging
aan de massamoord om zich te melden bij een kruispunt in
de stad, niet opgevolgd. De conciërge van hun gehuurde ap-
partement wilde echter zijn leven niet in de waagschaal stel-
len en beval moeder en dochter te vertrekken. Zij riepen de
hulp in van Aleksej; zijn tijdens Stalins Grote Terreur ver-
moorde vader was een invloedrijke priester geweest, die zich
vóór de revolutie van 1917 meerdere keren voor het lot van Jo-
den had ingezet. Kon de zoon niet ook iets betekenen voor de
Joden in zijn stad? Aleksej schreef inderdaad een verzoek-
schrift aan de nieuwe gezaghebbers om Izabella te laten blij-
ven, aangezien haar man niet Joods was. 

Omdat het verzoekschrift geen resultaat opleverde, besloot
Tatjana haar identiteitsbewijs af te staan. Het was een hel-
dendaad die voor haar bijna tot arrestatie leidde toen ze geen
papieren kon overhandigen tijdens een huiszoeking. Geluk-
kig stonden de buren garant voor haar identiteit. Izabella ver-
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trok met haar nieuwe persoonspas naar het platteland. Maar
daar kon ze niet lang blijven. Toen het dorpsbestuur vragen
ging stellen over haar identiteit, moest ze opnieuw vluchten.
En wederom schoten de Glagolevs te hulp door moeder en
dochter in en later nabij hun huis in Kiev te laten onderdui-
ken. 

Aleksej Glagolev, in oktober tot priester gewijd, kreeg veel
meer verzoeken om hulp. Zo smeekte een niet-Joodse Oekraï-
ner hem om zijn Joodse vrouw en schoonmoeder te redden.
Aleksej doopte de vrouw, hertrouwde haar in een kerkdienst
met haar man, en vervalste voor haar en haar moeder blanco
doopcertificaten. De vrouwen vonden vervolgens huisvesting
in de buurt en werden door een bevriende conciërge officieel
geregistreerd. Aleksej zorgde daarnaast voor onderdak van
een tiental niet-Joden die anders voor dwangarbeid naar
Duitsland zouden zijn gedeporteerd. De door hem beheerde
kerken dienden als schuilplaatsen. Tatjana bleef eveneens
doorgaan met verzetswerk. Ondanks bedreiging met de dood
verzekerde ze de ss bijvoorbeeld dat een gearresteerde, be-
keerde Joodse vrouw geenszins Joods was. 

Naast zijn illegale werk liet Aleksej zich ook in het openbaar
niet onbetuigd. In april 1942 was hij de enige priester in Kiev
die het Duitse bevel om een dienst aan de jarige Hitler op te
dragen negeerde, waarvoor hij overigens niet werd gestraft.
Eind oktober 1943 maakten de nazi’s zich op om Kiev te ver-
laten. In een klooster troffen zij Aleksej aan. In de veronder-
stelling dat het hier om een Jood ging, ranselden ze hem af
totdat omstanders hen overtuigden van het tegendeel. Daar-
mee was het leed voor Aleksej nog niet voorbij. Toen de ver-
trekkende Duitsers probeerden alle resterende bewoners van
Kiev westwaarts te deporteren, vroeg Glagolev om zijn gezin
bijeen te houden, waarna hij opnieuw vreselijk mishandeld
werd. Niet berustend in zijn lot sprong hij met zijn zoon uit
de deportatietrein. Hij moest daarna vele operaties onder-
gaan. 
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Een van de laatste moedige daden van de Glagolevs vond
plaats in de jaren zestig, toen ze illegaal een gedenkteken
plaatsten voor Aleksejs vader. In de Sovjet-Unie mochten de
heldendaden van de Glagolevs niet worden besproken omdat
de Communistische Partij aan het leven onder Duitse bezet-
ting en de Jodenmoord in het bijzonder niet of nauwelijks
aandacht wilde schenken. Aleksej noch Tatjana is ooit geïn-
terviewd, en alleen Aleksej schreef, heel kort, over zijn bele-
venissen. De Jodenvervolging was een ‘ondraaglijk zware en
weerzinwekkende’ tijd geweest. Hij vond dat degenen die al
op 29 september 1941 waren vermoord in zekere zin beter af
waren geweest dan Joden die zich die dag niet meldden. ‘Het
meest leden degenen die hun naasten verloren, voortdurend
in doodsangst verkeerden en uiteindelijk werden gevonden
en doodgeschoten.’ 

Yad Vashem verklaarde in 1991 de Glagolevs tot ‘rechtvaar-
digen onder de volkeren’. In 2002 werd er in Kiev een gedenk-
plaat onthuld ter herinnering aan Aleksej Glagolev en zijn
vader. ‘De Kerk, de wereld en de Kiev-Mohyla Academie ge-
denken hen met eerbied.’ 

m e e r  l e z e n ?
‘The orthodox Priest Glagolev’, in: Ilya Ehrenburg en Vasily Gross-

man (red.), The Complete Black Book of Russian Jewry (New Bruns-
wick 2001) 430-435. 
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Menno ter Braak en Anton 

van Duinkerken Ideologische tegen-
standers vinden elkaar in verzet tegen
fascisme

Ewoud Kieft

Menno ter Braak (1902-1940) en Anton van Duinkerken (1903-
1968) zijn twee van die namen uit de Nederlandse literatuur
die al meteen na de bevrijding als ‘held’ bekendstonden, hoe-
wel ze niet vaak in één adem zo werden genoemd. Van Duin-
kerken was de held van het katholieke zuiden, de rondbors-
tige Brabantse veelschrijver en veeldrinker, die al in 1935 een
vlammend gedicht tegen de nsb had geschreven: ‘Jawel, mijn-
heer, ik noem mij katholiek’. Daarin had hij tweeduizend jaar
christelijke traditie geplaatst tegenover de valse heilsprofe-
tieën van de nazi’s, ‘Heil roepend om een nagemaakten Pruis’.
En hij herinnerde zijn tegenstanders (én katholieke nazisym-
pathisanten) er fijntjes aan dat ook Jezus van Joodse afkomst
was, zoon was van ‘Een Joodsche vrouw, die gij diep zoudt
verachten/ – Joden zijn aan uw soort niet sympathiek – / Maar
die het licht is onzer zwartste nachten. / Daarom, mijnheer,
noem ik mij katholiek!’

Ter Braak was de held van het seculiere noorden. Ook hij
had zich al vroeg in de jaren dertig principieel verzet tegen
het opkomende nazisme, alleen dan juist niet op grond van
een christelijk geloof, maar van een modern humanisme dat
afscheid van God en kerk genomen had. Hij had zich niet al-
leen vastgebeten in de strijd tegen het nazisme, maar ook in
het vraagstuk hoe je dat als ongelovig mens, voor wie geen
waarheid meer onbetwijfelbaar was, toch nog op een princi-
piële, onverzettelijke manier kon doen. Op de dag van de Ne-
derlandse capitulatie had Ter Braak zelfmoord gepleegd. Ve-
len zagen dat als zijn laatste verzetsdaad. ‘Hij stierf als een
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Romein,’ zeiden zijn bewonderaars in de jaren vijftig. Voor
de generatie naoorlogse schrijvers die toen opkwam, was Ter
Braak een lichtend voorbeeld van persoonlijke integriteit en
morele standvastigheid, die hij tot de uiterste consequentie
had doorgevoerd.

Inmiddels is er van de heldenstatus van beide schrijvers
niet veel meer over. Van Duinkerken is goeddeels in de ver-
getelheid geraakt, een oubollige representant van het machts-
katholicisme, waarvan men in de jaren zestig en zeventig op-
gelucht afscheid nam. En Ter Braak werd steeds meer als een
wereldvreemde intellectueel gezien, zijn zelfmoord niet als
dapper verzet, maar als wanhoopsdaad van iemand die sim-
pelweg te bang was om de bezetting lijfelijk mee te maken.

Waarom dan nu toch nog het stof afgepoetst van de helden-
sokkels waar Ter Braak en Van Duinkerken ooit op stonden?
Heeft elke tijd niet zijn eigen nieuwe helden nodig, en is de
tijd van Ter Braak en Van Duinkerken niet simpelweg voorbij?
Toch is er wel degelijk iets wat nog steeds actueel is aan het
heldendom van Ter Braak en Van Duinkerken, iets wat juist in
de verzuilde jaren vijftig over het hoofd werd gezien: hun sa-
menwerking, de manier waarop zij als volstrekte tegenpolen
elkaar toch wisten te vinden in hun verzet tegen de nazi’s.

Voordat Hitler in 1933 in Duitsland de macht overnam, wa-
ren Ter Braak en Van Duinkerken gezworen vijanden geweest.
Ter Braak had zich ten doel gesteld om het katholicisme defi-
nitief de mond te snoeren. Het katholiek geloof was ‘kinder-
achtig en belachelijk’, een ‘museumsensatie’, een toevluchts-
oord voor diegenen die niet in staat waren zelfstandig na te
denken. Van Duinkerken zette de tegenaanval in en wees erop
dat Ter Braak zelf net zo goed dogma’s hanteerde. Dan kwam
een gelovige daar tenminste nog openlijk voor uit.

Zo was er een polemiek ontstaan tussen twee ideologische
tegenstanders, die niets met elkaar gemeen leken te hebben
dan het feit dat ze aan elkaar gewaagd waren. En juist op het
moment dat hun woordenstrijd grimmiger begon te worden,
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bijna tot het niveau van een literaire scheldpartij dreigde te
zakken, namen de nazi’s in Duitsland de macht over. Vanaf
dat moment begonnen Ter Braak en Van Duinkerken elkaar
steeds meer te waarderen. Ze herkenden bij elkaar dezelfde
fundamentele afkeer van het nazisme; dat was een soort
nieuwe godsdienst, met alle rituelen, martelaren en paradij-
selijke beloften van dien. Alleen predikte deze godsdienst
haat en geweld, en een heilige oorlog die de Europese bescha-
ving zou vernietigen.

De voormalige aartsvijanden werden bondgenoten, ‘boe-
zemvijanden’, zoals ze dat zelf noemden. Ze namen samen
zitting in het Comité van Waakzaamheid, ze schreven samen
brochures en boeken tegen het nazisme, hielden gezamenlijk
lezingen door het land. Dat maakte indruk op het Neder-
landse publiek. Dat juist deze tegenpolen nu de handen in-
eensloegen gaf een belangrijk signaal af: Nederland moest
zich nu verenigen in de strijd tegen een gemeenschappelijke
vijand. De oude religieuze en politieke tegenstellingen van
de verzuiling moesten ter zijde worden geschoven. Het was
tijd voor eendrachtig verzet.

De samenwerking tussen Ter Braak en Van Duinkerken
duurde slechts een paar jaar. Maar in hun pogingen om hun
onderlinge vijandschap terzijde te schuiven in het belang van
de strijd tegen een veel grotere vijand, verdedigden ze op de
meest letterlijke manier wat op dat moment bedreigd werd:
de pluriforme samenleving, de tolerantie van ideeën waar je
van gruwt, en de vrijheid om dat in het openbaar te zeggen.
Tolerantie en ‘het vrije woord’: het zijn nog steeds de kern-
waarden van de democratie, maar ze klinken maar al te vaak
als holle frasen. Daarom zijn er helden nodig als Ter Braak en
Van Duinkerken, vijanden die in staat waren in te zien dat
juist in hun vijandschap kernwaarden besloten lagen die door
de nazi’s vernietigd dreigden te worden. 

[ 48 ]

Helden Boom_Moedige mensen  14-10-14  16:58  Pagina 48



m e e r  l e z e n ?
Ewoud Kieft, Het plagiaat. De polemiek tussen Menno ter Braak en An-

ton van Duinkerken (Nijmegen 2006). 
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Nelia Epker  Oranjegezinde vroed-
vrouw pleegt symbolisch verzet

René Kok

Eind januari 1941 verscheen in de Haagsche Courant een
kleine, maar in het oog springende geboorteadvertentie. Het
echtpaar Niehot uit de Rubensstraat deelde mee dat hun vijf-
tiende kind ter wereld was gekomen. Het meisje had de vol-
gende namen gekregen: Irene Beatrix Juliana Wilhelmina.
De ouders hadden het kind aanvankelijk naar de verloskun-
dige Nelia (Neeltje) Epker willen vernoemen. Deze ‘vroed-
vrouw met de kolenschoppen’ – zoals ze in de volksmond ge-
noemd werd vanwege haar grote handen – stelde echter voor
de baby ‘koninklijke namen’ te geven. Om het op dat moment
gewaagde idee voor de ouders aantrekkelijk te maken voor-
spelde zij dat het plaatsen van een geboorteadvertentie in de
krant ‘wel eens wat zou kunnen opleveren’. 

Het berichtje had precies de uitwerking die Nelia Epker
had beoogd: de lezers vatten de naamgeving op als een uiting
van verzet en reageerden massaal. Er kwam een stroom van
cadeaus, bloemen, taarten, fruitmanden en dozen met le-
vensmiddelen op gang naar de verbaasde familie Niehot. De
vele honderden felicitatiekaarten en -brieven maakten dui-
delijk wat deze kleine symbolische daad had teweeggebracht.
‘Ongetwijfeld heeft de geboorteadvertentie welke U geplaatst
heeft in vele tienduizenden gezinnen opnieuw een warm ge-
voel van gehechtheid wakker geroepen welke ons volk bindt
aan zijn vorstenhuis,’ schreef een zekere meneer Van Veen
bijvoorbeeld aan de verbaasde ouders. Van de kant van de be-
zetter volgde geen reactie. 

Op 8 maart 1941 volgde een tweede advertentie, dit keer
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om eenieder te bedanken voor de warme belangstelling. Na
deze nieuwe ‘provocatie’ grepen de Duitsers wel in. Vader
Niehot werd bij de politie ontboden. Daar verklaarde hij, met
instemming van Nelia Epker, dat beide advertenties enkel en
alleen op haar initiatief waren geplaatst, waarop hij naar huis
mocht gaan. De verloskundige werd vervolgens door agenten
voor verhoor opgehaald. Een paar dagen later moest zij zich
melden bij de Sicherheitsdienst op het Binnenhof. Haupt-
scharführer Peters confronteerde haar met een geboortead-
vertentie waarin een andere Haagse baby alle negen voorna-
men van prins Bernhard had gekregen. Hoewel Nelia Epker
hier geen bemoeienis in had, werd ook dit haar zwaar aange-
rekend. Ze werd naar de gevangenis in Scheveningen over-
gebracht en werd daar opnieuw langdurig verhoord. 

Begin mei hoorde Nelia Epker een gevangenisstraf van zes
maanden tegen zich uitspreken. Met aftrek van voorarrest
zou ze op 12 september 1941 weer vrij zijn. Maar toen haar
vrijlating voor de deur stond, bedachten de Duitsers zich. Ze
vreesden anti-Duitse demonstraties bij de thuiskomst van de
populaire vroedvrouw. Ook het gedrag van Nelia Epker in de
gevangenis zal niet in haar voordeel hebben gewerkt. Op 31
augustus 1941 – Koninginnedag – had zij namelijk in alle
vroegte vanuit haar cel met haar markante luide stem een
korte maar krachtige toespraak gehouden. Zij memoreerde
de verjaardag van koningin Wilhelmina en eindigde aldus:
‘God doe haar spoedig tot ons wederkeren in een vrij Neder-
land, en spaar haar nog vele jaren tot zegen van ons land en
volk. Ik heb gezegd.’ Daarop was een luid applaus van haar
medegevangenen gevolgd en in een uitgelaten stemming
werd geroepen: ‘Leve de Koningin!’ 

In oktober 1941 werd Nelia Epker als vierde Nederlandse
gevangene overgebracht naar het beruchte vrouwenconcen-
tratiekamp Ravensbrück. Ook daar onderging zij haar inter-
nering met moed en waardigheid. Zij werd driemaal in de
gevreesde strafbunker van het kamp opgesloten omdat zij
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zich verzette tegen het wrede optreden van de kampbewaak-
sters. Wat dat inhield vertelde zij na de oorlog: ‘[…] In een
pikdonkere cel, geen straaltje licht, praktisch zonder eten.
Alle kleren waren mij onder razen en schreeuwen van het li-
chaam getrokken en ik kreeg alleen een dun hemd aan. Iedere
ochtend ging de Aufseherin de cellen langs met een grote
bloedhond en ranselde de arrestanten af. Verzet was hier ge-
lijk zelfmoord, want die honden waren zó afgericht, dat ze
bij één woord van de Aufseherin de gevangenen letterlijk ver-
scheurden, wat meermalen gebeurd is. Mij liet ze meestal
met rust, zij heeft mij “slechts” tweemaal bewusteloos gesla-
gen.’

Op 18 augustus 1945 keerde Nelia Epker via Zweden terug
in haar woonplaats. Daar werd zij verwelkomd door een en-
thousiaste menigte, onder wie kleuter Irene Niehot. ‘Is dat
nou het kind waarvoor ik gezeten heb?’ waren haar eerste
woorden tot het geheel in oranje gestoken meisje dat, gezeten
op een bakfiets, aan haar werd getoond. Ze zou het meisje
trouw ieder jaar bezoeken als ze jarig was. Op de gebeurte-
nissen in 1941 kwam ze bij die bezoekjes nooit terug. Spoedig
nam Nelia Epker haar beroep weer op; nog vele Hagenaars
werden door haar ter wereld geholpen. 

Door haar jarenlange gevangenschap bleef Nelia Epker
grote problemen met haar gezondheid houden. Ze klaagde
evenwel nooit en op grond van haar geloofsovertuiging wei-
gerde ze de Duitsers iets te verwijten. Toen ze 65 jaar werd,
ging ze met pensioen. Nelia Epker overleed in oktober 1977
op 76-jarige leeftijd en werd in aanwezigheid van Irene, die
inmiddels de achternaam Sinou-Niehot droeg, en veel van
‘haar’ andere kinderen begraven. 

m e e r  l e z e n ?
René Kok en Erik Somers, Oorlogsfoto’s tegen het licht. Het verhaal

rond de vondst op een Haagse zolder (Utrecht/Antwerpen 1989).
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Joost van Hamel  Met de pen op de
bres voor nationale onafhankelijkheid

Ismee Tames 

Joost Adriaan van Hamel (1880-1964) is geen held omdat hij
tijdens de oorlog een belangrijke verzetsrol speelde. Hij pu-
bliceerde slechts wat vaderlandslievende stukjes om de men-
sen een hart onder de riem te steken. In 1942 verscheen het
boekje Vaderlandsche voetsporen, dat hij opdroeg ‘aan mijne
lieve Zonen’. Zijn jongste zoon Lodo was toen al gefusilleerd.
Zijn oudste zoon Gerard bezweek in 1944 in het concentra-
tiekamp Natzweiler. Van Hamel hoorde dat pas na de bevrij-
ding. In mei 1945 schrijft hij in de heruitgave over het lot van
zijn zoons: ‘De beste jongens kunnen tevreden zijn.’ 

Van Hamel was niet alleen trots op zijn zoons, maar op het
hele Nederlandse volk. ‘De vijand alleen heeft nimmer de
niet-vermoede krachten beseft, die in den Bataafschen bodem
verscholen zijn.’ Telkens stonden er weer nieuwe mensen op
om de vijand te trotseren. ‘Dit is dan wel de heerlijkste les,
die van de vaderlandsche voetsporen uitgaat: dat ten allen
tijde groote rijen van ons Volk zich zelve en elkander gelijk
zullen blijven in vaste gehechtheid aan de Nederlandsche
zaak. God zij met ons! Leve de Koningin!’ 

Wat was Van Hamel voor een man? In hedendaagse ogen
schrijft hij een bizar nationalistisch proza. En wat moeten we
ervan denken dat zijn zoons ‘tevreden’ kunnen zijn? Boven-
dien lijkt het onbegrijpelijk dat hij na de oorlog niet tot een
rustige oude dag besluit, maar president van het Amster-
damse bijzondere gerechtshof wordt. In die rol moet hij na-
melijk oordelen over talloze collaborateurs en oorlogsmisda-
digers, óók over Duitsers die verantwoordelijk waren voor de
dood van zijn zoons. 
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In zijn op het eerste gezicht eigenaardige boekje Vader-
landsche voetsporen zit het antwoord besloten op de vraag wat
Van Hamel dreef en waarom hij toch op een bepaalde manier
een held was. Van Hamel was doordrongen van de kwetsbaar-
heid van een klein land als Nederland, van de rechtstatelijke
instituties en culturele ‘eigenheid’ van het land. Hij vond bo-
vendien dat het ieders plicht was om voor het land verant-
woordelijkheid te nemen. Zelf deed hij dat toen in 1914 de
Eerste Wereldoorlog uitbrak. Van Hamel had enige tijd als
advocaat gewerkt en was hoogleraar in Amsterdam geworden,
net als zijn vader vóór hem. Hij was van goede komaf, ver-
keerde in de hogere kringen en niets stond hem in de weg
om het aangename pad te volgen dat voor hem uitgestippeld
was. Hij besloot echter anders, werd hoofdredacteur van het
links-liberale blad De Groene Amsterdammer en een belangrijk
opinieleider. 

Van Hamel waarschuwde voor het gevaar van het agressieve
Duitse militarisme voor de Nederlandse onafhankelijkheid.
Om zijn punt te bewijzen ontmaskerde hij Duitse propagan-
disten en hun Nederlandse handlangers, onthulde hij de ver-
gaande Duitse invloed op wetenschap en cultuur, kortom,
probeerde hij zijn lezers op allerlei manieren duidelijk te ma-
ken dat zij moesten oppassen voor sluipende annexatie. Ook
politiek moest Nederland fier afstand houden van Duitsland,
bijvoorbeeld door een sterke politieke eenheid te vormen.
Daarom oefende hij flinke kritiek op parlement en regering
en zelfs op de invoering van het algemeen kiesrecht in 1917. 

Was Van Hamel soms geen democraat? Wel degelijk, vond
hij zelf, maar democratie was niet hetzelfde als algemeen
kiesrecht! Van Hamel wilde een democratie van verantwoor-
delijkheid, niet van partijbelangen en demagogie. Hij wilde
een democratisch stelsel waarin iedere individuele burger het
recht én de plicht had zijn steentje bij te dragen. Algemeen
kiesrecht was belangrijk, maar niet voldoende. Hij dacht aan
nieuwe manieren van lokale politieke organisatie, aan refe-
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renda. 
Toen Duitsland in 1918 de oorlog verloor, toog Van Hamel

naar de vredesbesprekingen in Parijs waar hij achter de scher-
men de Nederlandse belangen behartigde. Zo kwam hij te-
recht op een toppositie van een nieuw instituut, de Volken-
bond, de voorloper van de Verenigde Naties. Hij zette de
Juridische Afdeling op en was vervolgens hoge commissaris
van de Volkenbond in de Vrije Stad Danzig. Daar, in Danzig,
zag Van Hamel hoe kwetsbaar de internationale rechtsorde
nog altijd was. Duitsers en Polen betwistten elkaar de haven-
stad, waren niet geïnteresseerd in praktische compromissen,
maar zochten juist de confrontatie. Het stemde Van Hamel
pessimistisch, want de volkeren namen niet hun verantwoor-
delijkheid, maar ondermijnden juist de instituties die de
rechtsorde moesten beschermen. Hij vreesde een nieuwe oor-
log. 

Die oorlog kwam voor Nederland met de Duitse bezetting
in mei 1940. Waar Van Hamel al decennialang bang voor was,
gebeurde. De democratische rechtstaat werd ontmanteld. De
cultuur genazificeerd. In de geest van hun vader namen zijn
zoons hun verantwoordelijkheid en gingen in het verzet. En
dit is waar Van Hamel in Vaderlandsche voetsporen aan refe-
reert en wat zijn trots verklaart: dat tóch, zelfs toen het ergste
gebeurde, namelijk het verlies van de nationale onafhanke-
lijkheid, er verzet was. Dat er mensen waren die hun verant-
woordelijkheid namen. Die het niet pikten en zich niet lieten
afschrikken. En het is opnieuw vanwege dat verantwoorde-
lijkheidsgevoel dat Van Hamel na de oorlog de taak van pre-
sident van het bijzondere gerechtshof op zich nam. 

m e e r  l e z e n / k i j k e n ?
I.M. Tames, ‘”Waarlijk niet voor theoretisch twistgesprek”’. J.A. van

Hamel en de Nederlandse neutraliteit’, in: M. Kraaijenstein en 
P. Schulten (red.), Wankel evenwicht. Neutraal Nederland en de Eer-
ste Wereldoorlog (Soesterberg 2007) 62-84. 

YouTube: ‘Toespraak J.A. van Hamel t.g.v. Volkenbondsdag 1936’.
https://www.youtube.com/watch?v=QrR9zrqZFFI
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Jan en Piet  Hollandse jongens in 
oorlogstijd beleven grootse avonturen

Kees Ribbens

Op een vroege voorjaarsochtend in mei 1940 slaan twee broers
in Alkmaar, Jan en Piet, alarm als zij Duitse vliegtuigen zien.
De plaatselijke commandant van het Nederlandse leger opent
het vuur, maar het mag niet baten. Nederland wordt bezet en
‘de moedige Hollanders [moeten] helaas wijken voor de over-
machtige, zwaargewapende vijand’. Jan en Piet krijgen twee
Duitse politiefunctionarissen ingekwartierd en zien hoe deze
genieten van een aangenaam leven terwijl de bevolking ver-
armt. Ze besluiten in actie te komen en slagen erin een radio-
zender te maken om te spioneren voor de geallieerden. Ook
weten ze een Engelse piloot in veiligheid te brengen op het
platteland. Eenmaal terug in de stad horen ze dat hun zender
is ontdekt, hun ouders zijn gearresteerd en het interieur kort
en klein is geslagen. 

De twee jongens duiken onder en nemen een valse identi-
teit aan. Om persoonsbewijzen en levensmiddelenbonnen te
bemachtigen overvallen ze het stadhuis. Daarbij stellen ze
een landwachter buiten gevecht, houden twee politiemannen
onder schot, kraken de brandkast en vluchten met een buit-
gemaakte auto inclusief uniformen, papieren en wapens. Met
behulp hiervan smokkelen Jan en Piet de Engelse piloot het
land uit. In de daaropvolgende periode plunderen ze de win-
kel van een beruchte zwarthandelaar en bevrijden hun ouders
uit de gevangenis. 

Eind 1944 trekken ze de polder in als onderdeel van een
uitdijende hongerkaravaan. Bij terugkeer wordt Jan herkend
door de eerder bij hen ingekwartierde Feldwebel. Hij belandt
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in een concentratiekamp, maar zijn broer weet te ontkomen.
Als lid van de stoottroepen van de Binnenlandse Strijdkrach-
ten maakt Piet zich nuttig bij wapendroppings. Inmiddels
rukken de geallieerden op en na de Duitse capitulatie trekken
Canadese bevrijders de stad binnen. Piet weet in zijn blauwe
bs-overall spoedig een motorfiets te ‘organiseren’, waarmee
hij zijn ernstig vermagerde broer uit het concentratiekamp
haalt. 

Deze heldhaftige belevenissen werden voor een jeugdig
publiek opgetekend en geïllustreerd door Piet Worm (1909-
1996). Zijn creatie Het heldenlied van Jan en Piet, die het midden
houdt tussen een prentenboek en een stripverhaal, verscheen
nauwelijks een jaar na de bevrijding. De avonturen van ‘de
twee vrolijke kaasdragertjes’ voldeden klaarblijkelijk aan een
behoefte om de recente oorlogservaringen te reduceren tot
twee levensgeschiedenissen die door hun heldenkarakter als
voorbeeld konden dienen. Daarmee werd niet alleen een po-
sitief element uit de voorbije jaren onderstreept, maar werd
tevens een mogelijkheid tot identificatie geboden met een
aanlokkelijke actieve heldenrol. De ondertitel De ware avon-
turen van twee dappere Hollandse jongens in oorlogstijd leek,
gezien de enigszins karikaturale uitstraling van het op kin-
deren afgestemde verhaal, een nogal luchtige claim op au-
thenticiteit. Evenwel wees een ingewijde recensent in de uit
het verzet voortgekomen plaatselijke krant, de Vrije Alkmaar-
der, er op 2 juli 1946 op dat de avonturen echt gebeurd waren,
ook al waren de kaasdragertjes misschien niet zelf overal bij
aanwezig geweest. 

Jonge lezers zagen in de hoofdpersonen Jan en Piet twee
typische Nederlanders, ‘afstammelingen van een beroemde
kaasdragersfamilie uit de tijd van de Spaanse oorlog’, die zo-
doende ook de ontstaansgeschiedenis van de gehele Neder-
landse natie belichaamden. Niet voor niets toonde de voor-
zijde van het boek Jan en Piet met het prominente wapen van
de fiere Nederlandse leeuw tegen een rood-wit-blauwe ach-
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tergrond. Als echte mannen – want vrouwen kwamen er in
dit verzetsverhaal niet aan te pas – namen zij het lot in eigen
hand door zich te onttrekken aan de almacht van de bezetter
en trotseerden zij het meermalen genoemde risico op de
doodstraf. De reikwijdte van hun activiteiten – spionage, pi-
lotenhulp, een overval, hulp bij onderduiken, betrokkenheid
bij wapendroppings, ordehandhaving bij de bevrijding – was
kenmerkend voor de vele terreinen waarop het verzet, zowel
in Alkmaar als elders, actief was en voor de vroege naoorlogse
beeldvorming daarover. 

Hoezeer hun heldendom werd ondergebracht in een nati-
onaal kader, bleek uit het feit dat het boek was opgedragen
aan de prinsessen Beatrix, Irene en Margriet, evenals uit de
rood-wit-blauwe vlag en oranje wimpel die de achtergrond
vormden voor het gedicht waarmee werd afgesloten: ‘Een
nieuwe wereld moet gebouwd, /een nieuw en beter vaderland;
/dat komt alleen als je vertrouwt, /als je durft te leven hand
in hand.’ Juist een kinderlijk geromantiseerd en vereenvou-
digd geschiedverhaal sloot naadloos aan op zo’n opgewekt
pleidooi voor eendrachtige wederopbouw. In dit verhaal was
nauwelijks ruimte voor de passiviteit van veel Nederlanders
tijdens de bezetting, laat staan dat er plaats was voor morele
dilemma’s of het leed van specifieke groepen. De historische
feitelijkheid van heldenverhalen kan uiteenlopen, de maat-
schappelijke bruikbaarheid is zelden afwezig. 

m e e r  l e z e n ?
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Piet Worm, Het heldenlied van Jan en Piet. De ware avonturen van twee
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Dicky Hofman  Patriottische scholier
bekoopt klein verzetswerk met de dood

Martijn Eickhoff

Over het verzet van middelbare scholieren is weinig geschre-
ven, wellicht ook omdat het niet veel voorkwam. Maar Dirk
Jan (Dicky) Hofman, geboren in Breda op 25 januari 1926, was
werkelijk nog een scholier (op de mulo) toen hij in 1943 het
verzet inging. Hij bekocht deze stap met de dood. Op 15 maart
1945 stierf hij op negentienjarige leeftijd in de gevangenis
van Lüttringhausen van honger. Dicky werd herbegraven op
het Ereveld Loenen. Over zijn korte leven is weinig bekend.
Maar op basis van de memoires van de medeverzetsman Derk
Schortinghuis, de door zijn vader Jan en zus Tineke ingevulde
formulieren Opgave voor de Eerelijst der Namen van Hen, die
voor het Vaderland zijn Gevallen en een afscheidsbrief uit het
familiearchief is het toch mogelijk een verhaal over hem te
vertellen.

Toen de oorlog uitbrak, woonde Dicky samen met zijn ou-
ders en zus in een hoekhuis in de Wethouder Romboutsstraat
in Breda, waar zijn ouders een sigarenwinkel dreven. Vanaf
juni 1942 verborgen zij daar Joden. Uiteindelijk waren dat er
21; het huis moet propvol zijn geweest. Vooral zijn moeder,
Nicky Hofman-Swijgman, organiseerde de onderduikverle-
ning. Maar een onderduikadres met winkel aan huis bleek op
den duur onveilig. De onderduikers werden in mei 1943 ver-
raden en Nicky werd gedeporteerd naar kamp Ravensbrück,
waar zij in februari 1945 werd vergast.

In de periode dat zijn ouders Joden onderdak boden, werd
Dicky lid van de verzetsgroep Prins Willem van Oranje, ook
wel bekend als Dienst-Wim. Hij deed divers speur- en koe-
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rierswerk. Het contact liep via iemand die Dicky kende van
de Bredase padvinderij. De verzetsgroep bestond van eind
1942 tot juli 1943 en heeft in die periode allerlei oorlogsrele-
vant materiaal verzameld en naar Engeland gestuurd. Dicky
werd in oktober 1943 gearresteerd, nadat al eerder – op 20
juli 1943 – een groot deel van de groep in een val van de Si-
cherheitspolizei was gelopen.

De hele groep werd gevangengezet in Haaren. Daar vond
in juni 1944 een proces tegen hen plaats. Ze werden wegens
spionage ter dood veroordeeld. In zijn memoires schreef
Schortinghuis op heroïserende toon: ‘Daar zitten wij dus met
zijn 45-en, verlaten door iedereen. Maar we hebben elkaar en
ons zelf en zullen zorgen dat wij, hoe ellendig alleen dan ook,
naar Vaderlandse traditie behoorlijk tegen de muur zullen
staan, en de erekogel zullen begroeten als de laatste vriend
op ons levenpad.’

In de afscheidsbrief die Dicky vanuit Haaren aan zijn fa-
milie schreef, draait het eveneens om vriendschap en solida-
riteit, maar de Nederlandse natie en heldendom zijn ver weg.
Dicky is ook verward. Hij schrijft: ‘Ik weet werkelijk niet hoe
het met me is. Want het kan me soms niet schelen en dan
weer wel. [...] ik zit dit nu allemaal neer te schrijven maar ik
geloof zelf niet dat ik word gefusilleerd. Het is voor jullie mis-
schien zwaarder dan voor ons, want wij zijn er allemaal hele-
maal klaar voor.’ Over door familieleden ondernomen pogin-
gen om hem uit de gevangenis te krijgen heeft hij gemengde
gevoelens. ‘[...] Ik weet niet of ik dat nou wel wil. Je moet reke-
nen het zijn hier allemaal vrienden van mij geworden. Het is
eigenlijk niet fair tegenover de anderen die misschien minder
gedaan hebben.’

Door de veranderende militaire situatie kreeg Dicky niet
de kogel. Hij werd samen met zo’n tweehonderd andere ge-
vangenen naar Duitsland afgevoerd. Voor de achtergebleve-
nen in Breda waren het enerverende maanden. Dicky’s tante,
Cato Hofman, hield in deze periode een optimistisch oorlogs-
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dagboek bij, waarin godsvertrouwen en Oranjegezind natio-
nalisme centraal stonden. Uiteindelijk bereikte de familie
Hofman begin mei 1945 het bericht dat Dicky was overleden.
Tante Cato schreef: ‘Wat een slag [...] dat ineens te vernemen.
Het bedierf alle vreugde dat ons heele land vrij was.’

Is het verzetswerk van de verzetsgroep Prins Willem van
Oranje slechts ‘kattenkwaad’ geweest, zoals Schortinghuis
later zou stellen? Was Dicky gedreven door een combinatie
van padvindersromantiek en roekeloze dapperheid? Of was
hij, zoals zijn tante, vervuld van de drie-eenheid God-Oranje-
Vaderland? En staat dit alles niet in schril contrast met het
gebrachte offer, dat buitenproportioneel groot was?

Misschien is het beter niet op deze manier de balans op te
willen maken. Het gegeven dat de scholier Dicky zich tegen
de Duitse bezetting verzette en zo zijn eigen belang onder-
geschikt maakte aan een collectief belang, maakt hem in klas-
sieke zin tot een held. De precieze boodschap daarvan was
en is confronterend en staat open voor discussie.

m e e r  l e z e n ?
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SrĐan Aleksić  Jonge Servische 
soldaat verzet zich tegen etnisch 
geweld

Vladimir Petrović

De oorlog in het voormalige Joegoslavië was van een excepti-
onele wreedheid. Dat gold in het bijzonder voor Bosnië-Her-
zegovina, waar moslims, Serven en Kroaten met elkaar leef-
den. Het vernietigen van het multi-etnische karakter van deze
republiek was niet alleen een gevolg van de oorlog, maar ook
een doel op zich.

Geweld werd een deel van het dagelijks leven, het ergst in
de delen van Bosnië die werden gedomineerd door Servische
strijdkrachten. Vele interetnische vriendschappen, loyalitei-
ten en zelfs huwelijken liepen stuk. In de zomer van 1992 ver-
anderde abrupt en gewelddadig de etnische samenstelling
in Bosnische steden en op het platteland. De bevolking keek
stilzwijgend toe hoe soldaten hun buren oppakten en afvoer-
den met onbekende bestemming. De eeuwenoude traditie
van koms̆iluk – solidariteit tussen buren en buurten – ver-
dween als sneeuw voor de zon; mensen waren bang en wan-
hopig en waren vervuld van haat en ressentiment. Verhalen
van gruwelen en verraad waren de regel. Er was dan ook bui-
tengewone moed voor nodig om tegen de stroom in te gaan. 

Trebinje is een stad in het zuiden van Bosnië-Herzegovina
met zo’n 20.000 inwoners, van wie destijds tweederde deel
Servisch was. De stad was strategisch gelegen in de bergen
en fungeerde als uitvalsbasis van het Joegoslavische Volksle-
ger. Vanuit Trebinje werd de door UNESCO beschermde mid-
deleeuwse Kroatische kuststad Dubrovnik beschoten en ge-
bombardeerd. Geconfronteerd met de verwoesting van de
prachtige oude stad beloofde de Servische burgemeester van
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Trebinje, die kennelijk niet aan zelfonderschatting leed, om
na de oorlog ‘een nog mooier en ouder Dubrovnik’ te bou-
wen.

Terwijl de meer dan vierduizend moslims uit Trebinje wer-
den ‘aangemoedigd’ de stad te verlaten, werden de Servische
mannen gemilitariseerd voor de strijd tegen de Kroaten. Een
van de dienstplichtigen was Srdan Aleksić, een getalenteerde
jongeman die naam had gemaakt bij landelijke zwemcom-
petities en bovendien een niet onverdienstelijke toneelspeler
was; hij had zelfs een prijs gewonnen als beste mannelijke
acteur op een festival voor Joegoslavisch amateurtoneel.

Srđan was een ongewone soldaat. Zo motiveerde hij zijn
medestrijders om te acteren in het toneelstuk Wartime Night’s
Dream. Na zijn diensttijd keerde hij geschokt door zijn oor-
logservaringen en walgend van het gedrag van de officieren
terug naar zijn geboorteplaats Trebinje. Daar werd hij lid van
de burgermilitie.

En dan is het 21 januari 1993. Op het marktplein van Tre-
binje vallen vier dronken Servische soldaten voorbijgangers
lastig. Ze zijn op zoek naar moslims – minachtend door hen
aangeduid als balijas. Uit angst voor hun leven hebben op dat 
moment al veel moslims Trebinje verlaten, maar ten slotte
hebben de soldaten beet. Ze treffen Alen Glavović, wiens mos-
limnaam hun genoeg aanleiding geeft om hem te slaan en
schoppen, terwijl ze roepen dat ze hem ter plekke zullen
slachten. Op dat moment komt Alens kennis, Srđan Aleksić,
uit een café. Hij ziet Alen hulpeloos op de grond liggen en
schiet te hulp. Hij weet een van de aanvallers af te schudden
zodat Glavović kan ontsnappen. Maar nu keren de woedende
soldaten, die hun prooi ervandoor zien gaan, zich tegen
Srdan. Ze bewerken hem met de achterkant van hun geweren
tot hij bewusteloos op de grond ligt. Dit alles gebeurt onder
het toeziend oog van politieagenten – het politiestation is ge-
legen aan de markt – en voorbijgangers. Niemand durft in te
grijpen. Wanneer de soldaten vertrekken, is Srdan in coma
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geraakt. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht en sterft zes
dagen later.

Srđans moordenaars staan in hetzelfde jaar terecht en wor-
den elk veroordeeld tot slechts 28 maanden gevangenisstraf.
Het wrede commentaar van de advocaat van de verdachten
tegen de vader van Srdan is veelzeggend voor de sfeer van
die tijd: ‘Uw zoon kreeg wat hij verdiende voor het verdedigen
van een balija.’ Alen Glavović is ook aanwezig op de rechts-
zitting. Kort daarop vlucht hij naar Zweden, waar hij trouwt
en twee kinderen krijgt. Hij brengt nog ieder jaar een bezoek
aan Srđans graf en aan Srdans vader, een gerespecteerd in-
woner van Trebinje die in een in memoriam over zijn zoon
had geschreven: ‘Gestorven tijdens de uitvoering van zijn
menselijke plicht.’

Tijdens de oorlog en zijn nasleep bleef de tragedie van
Srdan Aleksić lange tijd onopgemerkt; zijn heldendaad was
in tegenspraak met de gangbare opvatting dat verschillende
etnische volkeren onmogelijk naast elkaar konden leven. Pas
vijftien jaar na het drama kwam de erkenning. Straten in Sa-
rajevo, Novi Sad en Panc̆evo dragen nu Srđans naam, hij is
postuum geëerd door het Helsinki Comité voor Mensenrech-
ten en hij heeft de gouden medaille van de Republiek Servië
gekregen. In zijn geboortestad zijn sportvelden naar hem ver-
noemd en zijn er plannen voor een monument. Ook kwam er
een toneelstuk en een documentaire over zijn leven, en er
wordt momenteel zelfs gewerkt aan een speelfilm. Zijn daad
blijft een inspirerende maar helaas zeldzame actie van men-
selijke dapperheid in een door etnische haat verscheurd land.

m e e r  l e z e n ?
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Mirjam Pinkhof-Waterman Eigen-
zinnige Joodse onderwijzeres redt 
Palestinapioniers 

Hinke Piersma

Iedere dag als ik de deur uitga, draag ik haar bij me. Mijn
schoudertas van blauw leer in A4 formaat, met een vakje voor
mijn mobiele telefoon, eentje voor pennen en visitekaartjes
en een rits. Gemaakt door Mirjam Pinkhof-Waterman (1916-
2011) toen ze al in de negentig was. ‘Ik maak tegenwoordig
tassen,’ had ze gezegd tijdens ons tweejaarlijkse telefoonge-
sprek Nederland-Israël. ‘Natuurlijk wil ik er eentje voor jou
maken, zeg maar wat voor kleur en wat voor maat.’ Drie maan-
den later ontving ik mijn schoudertas over de post; er zaten
ook twee snoepjes in. 

Mirjam stierf op 16 februari 2011 in Haifa. Ze was geboren
in Loosdrecht in een geassimileerd Joods diamantairsgezin.
Door haar werk als onderwijzeres (eerst op de privéschool
van Kees en Betty Boeke in Bilthoven, en met het uitbreken
van de oorlog als leidster van een eigen schooltje in Loos-
drecht) ontmoette ze de vrome Menachem Pinkhof (1920-
1969), die actief was in de zionistische jeugdbeweging. Begin
1940 was hij gevraagd om jeugdleider te worden in het Pavil-
joen Loosdrechtse Rade, een vakantiehuis vlak bij Mirjams
ouderlijk huis. In dit Paviljoen hadden 49 jonge Duitse Pa-
lestinapioniers een onderkomen gevonden, nadat ze in no-
vember 1938 uit nazi-Duitsland waren gevlucht. De bedoeling
was dat ze via de buurtstaten naar Palestina zouden emigre-
ren. Dit werd onmogelijk door de Duitse bezetting van Ne-
derland. 

Mirjam en Menachem, inmiddels verliefd, koesterden geen
illusies over het lot van de Joden. Ze stelden alles in het werk
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om ‘hun’ kinderen te redden. Daartoe was het contact met
de niet-Joodse onderwijzer Joop Westerweel, die Mirjam op
de school van Boeke had leren kennen, van cruciaal belang.
Met hem werden de mogelijkheden besproken om de groep
Palestinapioniers in één keer te laten verdwijnen. Er werden
een duik- en een noodplan opgesteld. Toen via een medewerk-
ster van de Joodsche Raad bekend werd dat de ontruiming
van het Paviljoen op handen was, werd tussen 14 en 18 augus-
tus 1942 het noodplan uitgevoerd. Resultaat: een leeg Pavil-
joen toen de Duitsers met hun arrestatiewagens voorreden.
‘Het was een moment om nooit te vergeten,’ aldus Mirjam.
De Westerweelgroep was geboren. In totaal wist deze verzets-
groep zo’n tweehonderd Joden uit de klauwen van de Duitsers
te redden. 

Van de 49 Palestinapioniers overleefden er vijftien de oor-
log niet. Omdat de onderduikadressen vaak maar tijdelijk
waren, was de Westerweelgroep gedwongen om ontsnap-
pingsroutes naar het buitenland te zoeken. Acht pioniers lie-
pen net over de Belgische grens rechtstreeks in de armen van
de Gestapo, als gevolg van een onbetrouwbaar contact; de an-
dere zeven werden op hun onderduikadres gepakt. In het
voorjaar van 1944 ging het ook met Mirjam en Menachem
mis. Ze werden gearresteerd na een mislukte bevrijdingspo-
ging van de gevangengenomen Joop Westerweel uit Kamp
Vught. Westerweel werd op 11 augustus 1944 gefusilleerd.
Mirjam en Menachem werden via Westerbork naar Bergen-
Belsen gedeporteerd en in april 1945 door de Russen bij Trö-
bitz bevrijd. 

Mirjam was rechtlijnig en eigenzinnig. Ze schroomde niet
om in 1943 haar familieleden uit Westerbork vrij te kopen
met de zwarte diamanten die haar vader in de tuin had be-
graven. Haar besluit om in 1946 naar Israël te emigreren werd
ingegeven door haar ervaringen in de oorlog. Niet langer wilde
ze haar lot af laten hangen van mensen die wel of niet vrien-
delijk waren, die je wel of niet wilden gedogen. Bovenal koes-
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terde ze haar liefde voor Menachem. Aan hem wijdde ze een
boek, en van hem keerde ze in 1945 zwanger in Nederland te-
rug. Dat haar oudste zoon op weg van Bergen-Belsen naar Ne-
derland werd verwekt, was het bewijs van haar overlevings-
drang. 

Ondanks alles wat ze had meegemaakt, is Mirjam blijven
geloven in het goede. Volgens haar kwam ook in de misera-
belste mens een vonkje goedheid naar boven als het de kans
kreeg. Voor haar werd dat verwoord door een gedicht van
Henriëtte Roland Holst: 

De zachte krachten zullen zeker winnen
in ’t eind – dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren van binnen. 

m e e r  l e z e n ?  
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Piet Meerburg Gedreven student laat
Joodse kinderen ‘duiken’

David Barnouw

‘Het dagelijks bestuur van het centrum Amsterdam neemt
op 24 april 2012 het volgende besluit: de brug, gelegen ter
hoogte van het Hortusplantsoen en de Nieuwe Keizersgracht,
administratief bekend onder nummer 234, te vernoemen naar
Piet Meerburg.’ De genoemde brug is niet ver van de Hol-
landsche Schouwburg, waar tussen juni 1942 en juli 1943 on-
geveer 60.000 opgepakte Joden voor één dag of soms langer
werden vastgehouden voordat ze naar Westerbork werden
vervoerd. In de daartegenover gelegen crèche verbleven de
allerkleinste Joden: kleuters en zuigelingen. Dat zou een van
de plekken worden waar Pieter Adriaan Meerburg (1919-2010)
actief was.

Meerburg werd geboren in een hugenotengezin in het
Utrechtse plaatsje De Bilt. Zijn vader, die chemicus was, vond
dat Pieter ook chemie moest studeren. Dat ging hij weliswaar
doen, maar hij had er weinig plezier in. Na een jaar ging hij
rechten studeren in Amsterdam, waar hij een grote liefde voor
de bioscoop en het theater ontwikkelde. Tijdens zijn studie
brak de oorlog uit. In het voorjaar van 1942 trof het hem diep
dat een Joodse medestudent van hem opgeroepen werd om
verplicht in een Nederlands werkkamp in Noord-Nederland
te werken. Vanaf dat moment ging de 23-jarige Pieter zich in-
zetten voor hulp aan Joden.

Een aantal maanden later werd een aantal studenten in
Utrecht actief in het helpen onderduiken van Joodse kinderen,
die veelal afkomstig waren uit Amsterdam. Met dit zoge-
naamde Utrechts Kinder Comité (u k c ) kwam Meerburg in
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contact en samen met andere studenten en oud-leerlingen
van het Vossiusgymnasium richtte hij de Amsterdamse Stu-
denten Groep (asg) op. Deze had als doel om Joodse kinderen
veilig naar Utrecht door te sluizen, vanwaar ze naar andere
onderduikadressen konden worden gebracht. Het leek lief-
dadigheidswerk en in het begin gingen de studenten ervan
uit dat ze niet zo’n hoge straf zouden krijgen als ze gepakt
werden. De werkelijkheid bleek harder te zijn. Piet Meerburg
vertelde later dat hij ervan overtuigd was de oorlog niet te
zullen overleven.

Op verschillende manieren werden Joodse kinderen in vei-
ligheid gebracht. Soms waren de Joodse ouders zelf actief om
hun kind te laten onderduiken, soms gingen ze er pas toe
over als ze de Hollandsche Schouwburg al waren binnenge-
bracht. In de Schouwburg werkte de Joodse zakenman Walter
Süskind als beheerder. Hij had een grote rol bij het wegsluizen
van de kindjes en Meerburg had veel contact met hem. De al
eerder genoemde crèche bleek een uitstekende plaats om de
kleintjes te kunnen ‘ontvoeren’. Via de achtertuin, die aan de
tuin van de naburige kweekschool grensde, konden de kinde-
ren ongezien ontsnappen. Langsrijdende trams boden even-
eens vluchtmogelijkheden, want deze benamen de bewakers
voor de Hollandsche Schouwburg gedurende korte tijd de
kans om de ingang van de crèche in de gaten te houden.

Voor de ouders was het natuurlijk hartverscheurend om
hun kind aan een vreemde mee te geven. Meerburg vertelde
later dat hij en zijn medestudenten eigenlijk te jong waren
om te beseffen hoe moeilijk dat voor die ouders was. Er waren
vanzelfsprekend ook ouders die hun kind niet mee wilden
geven. Al snel bleken er echter toch meer kinderen te zijn dan
het ukc aan onderduikadressen kon leveren. Piet Meerburg
ging de provincie in, op zoek naar veilige onderkomens. In
het begin was dat moeilijk, omdat men daar eenvoudigweg
niet geloofde dat de Joden echt werden vervolgd. Het vinden
van onderduikadressen lukte gemakkelijker als de plaatse-
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lijke geestelijke, hetzij de dominee, hetzij de kapelaan of pas-
toor, zijn medewerking toezegde en de gelovigen aanspoor-
den te helpen. In Friesland had Meerburg begin 1943 geluk:
in en rond Sneek konden zo’n zestig tot tachtig kinderen wor-
den ondergebracht. Ook in het zuiden van Limburg wist Piet
Meerburg adressen te vinden. Het bleek verstandig te zijn
om blonde kindertjes in het noorden en donkere kindertjes
in het zuiden te laten onderduiken.

Meerburg was niet alleen actief als redder van Joodse kin-
deren. Ook hielp hij in de Hongerwinter mee met de trans-
porten van ondervoede Amsterdamse kinderen naar Fries-
land. Later zou hij verklaren: ‘Hoe armer en eenvoudiger de
mensen waren, hoe groter hun bereidheid om te helpen. Dat
heeft mij altijd enorm getroffen.’ Over de rol van de Neder-
landse regering in ballingschap was hij minder te spreken;
die had in zijn ogen veel actiever kunnen zijn toen zij wist
wat er met de Joden gebeurde.

Na de oorlog ging Meerburg werken bij de Commissie voor
Oorlogspleegkinderen, maar het gevecht om de kinderen tus-
sen de pleegouders en de Joodse gemeenschap beviel hem al-
lerminst en hij stapte snel op. Piet Meerburg werd later be-
kend door de oprichting van de bioscoop Kriterion, geheel
gerund door studenten, die zo hun studie konden betalen.
Hij bleef actief in de bioscoopwereld, maar trad ook op als
theaterproducent, bijvoorbeeld van de eerste toneelvoorstel-
ling in Nederland van Het Dagboek van Anne Frank.

Zoals zovele andere verzetsstrijders rolde Meerburg als
het ware het verzet in, maar ook bij hem was één moment
doorslaggevend. Dat was bovengenoemde gebeurtenis in het
voorjaar van 1942, toen een Joodse medestudent naar een
werkkamp moest. Meerburg dacht bij zichzelf, zo vertelde
hij later: ‘Dat kan gewoon helemaal niet.’ Piet Meerburg, een
held zonder fratsen.

m e e r  l e z e n ?  
Bert Jan Flim, Omdat hun hart sprak. Geschiedenis van de georgani-

seerde hulp aan Joodse kinderen in Nederland, 1942-1945 (Kampen
1995). [ 77 ]

Helden Boom_Moedige mensen  14-10-14  16:58  Pagina 77



Helden Boom_Moedige mensen  14-10-14  16:58  Pagina 78



Jan de Rek Onvermoeibare hoofd-
onderwijzer spil in onderduiknetwerk

Wichert ten Have

Onder de helden in de bezettingstijd zijn er vrouwen en man-
nen met spectaculaire en verreikende verdiensten. Niet min-
der heldhaftig zijn zij die op kleinere schaal hun taak hebben
verricht zonder daarmee nationale bekendheid te krijgen: de
politieagent die een paar kinderen uit een deportatietransport
liet vluchten, de Joodse verzetsman die anderen de weg naar
de onderduik wees, de vrouw die het klaarspeelde talloze 
Joden in haar huis te verbergen. Ook zijn er verzetsgroepen
geweest die nooit in de schijnwerpers van de publieke be-
langstelling hebben gestaan. Dat geldt voor de verzetsgroep
van Jan de Rek, hoofdonderwijzer van de school met de Bijbel
in Overwoud, een plaatsje bij Lunteren.

In het jaar 2010 verscheen postuum de roman van histori-
cus Jacques Presser (1899-1970), Homo submersus. Het boek is
tijdens de bezetting geschreven en vertelt in geromantiseerde
vorm over de oorlogservaringen van Presser, die tijdens de
bezetting in het huis van meester Jan de Rek zat ondergedo-
ken. De mogelijkheden en moeilijkheden van een kleine ver-
zetsgroep als die van De Rek komen goed naar voren in de ro-
man van Presser.

De Rek was leider van een organisatie voor hulp aan on-
derduikers in de buurt van Ede en Wageningen. Hij en zijn
vrouw Kootje brachten niet alleen zelf in hun huis in Over-
woud verschillende Joden onder, maar waren ook het centrum
van een organisatie die Joden uit Amsterdam naar de streek
rond Lunteren bracht. Naast zijn werk als hoofdonderwijzer
wijdde De Rek zich met veel energie en overtuiging aan deze
zelfgekozen taak.

[ 79 ]
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Jan de Rek heeft in de periode tussen 1941 en 1943 tientallen
Joden in veiligheid gebracht. Hij haalde hen persoonlijk op
uit Amsterdam. Met hele gezinnen nam hij de Amsterdamse
tram en daarna de trein naar Lunteren. Meestal reisden de
vluchtende Joden zonder ster, en anders begeleidde De Rek
hen in een uniform van de Duitse hulppolitie. Soms kreeg De
Rek dan protesten uit het publiek te horen als hij bij een loket
voorrang opeiste.

Rond Lunteren bracht hij zijn gasten onder en wees hen
op mogelijke vluchtwegen in geval van gevaar. In hun eigen
huis gaven Kootje en Jan hun logés vrije beweging, maar als
er onbekend bezoek kwam, moesten zij zich terugtrekken.
Op sommige adressen vroegen onderduikgevers een fiks be-
drag voor kost en inwoning. De Rek schroomde niet in te grij-
pen wanneer dat in zijn ogen onredelijke vormen aannam.
De onderduikgevers konden eveneens voor problemen zor-
gen bij het formuleren van voorkeuren voor soort en aantal
onderduikers. De Rek vond steeds een oplossing.

Ook onder de onderduikers waren er die de organisatie
voor problemen stelden. Sommigen eisten meer comfort voor
hun geld of wensten niet met zomaar iedereen samen te wor-
den ondergebracht. Anderen zorgden voor gevaar door bij
controles in onvervalst Amsterdams-Joods accent te antwoor-
den. Er is zelfs het verhaal van een Amsterdammer die een
papegaai Jiddische scheldwoorden leerde; het probleem was
dat de vogel bij de nsb-buurman naar binnen fladderde. Weer
een ander probleem was het hartstochtelijke gedrag van een
verliefd, maar ongetrouwd koppel onderduikers; dat werd in
de zwaar christelijke omgeving niet gewaardeerd. De Rek
vond een oplossing door plechtig zelf een huwelijksceremonie
te ensceneren. Hij moest eveneens zorgen voor een goede af-
handeling van sterfgevallen onder de onderduikers. In het
geheim moest hij het lijk dan verplaatsen, om vervolgens via
contacten met betrouwbare functionarissen de begrafenis
van ‘een zwerver’ te organiseren.
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De organisatie van Jan de Rek bestond uit een tiental me-
dewerkers, die allen moesten groeien in hun nieuwe, illegale
nevenactiviteiten. Dat betekende dat er wel eens adressen
rondslingerden. De Rek zelf liet in zijn klas eens per ongeluk
persoonsbewijzen op de grond vallen. Uit de noodzaak om
voortdurend nieuwe onderduikadressen te ronselen blijkt
dat velen in de omgeving van de illegale activiteiten op de
hoogte moeten zijn geweest. Deze dorpsgenoten konden een
gevaar vormen. De organisatie probeerde hen door onver-
bloemde chantage onder controle te houden, bijvoorbeeld
door te dreigen zwarte handel publiek te maken.

Toch bleef het gevaar voor ontdekking groot. In augustus
1943 moesten Presser en De Rek na een waarschuwing samen
vluchten en een nacht in de bossen doorbrengen. De maand
erna werd de grond De Rek te heet onder de voeten en ver-
huisde hij naar Amsterdam, waar hij vele jaren geschiedenis-
leraar zou zijn aan het Hervormd Lyceum. Voor Presser en de
anderen had hij intussen andere onderduikadressen gere-
geld.

Sommigen hebben De Rek wel onvoorzichtigheid verwe-
ten. Zo liet hij zijn leerlingen openlijk het Wilhelmus zingen,
terwijl de veiligheid van zijn organisatie op het spel stond.
Tegelijk trok hij onvermoeibaar door de omgeving om de boe-
ren te overtuigen van hun plicht om Joden onder te brengen.
Presser vertelt dat een oud Joods echtpaar zich eens volkomen
onverwacht bij de voordeur van de familie De Rek meldde en
om onderdak vroeg. Iedereen had hen naar De Rek verwezen.
Jan de Rek heette hen hartelijk welkom, stelde hen gerust en
zei dat ze voorlopig bij hem konden blijven. Presser: ‘Ik had
hem wel om zijn hals kunnen vallen.’

m e e r  l e z e n ?  
Jacques Presser, Homo submersus. Een roman uit de onderduik (Am-

sterdam 2010).
J. de Rek, ‘Onderduiker’, in: J.M. Romein e.a. (red.), Jacques Presser.

Geschenk van vrienden bij zijn zestigste verjaardag. 24 februari
1899-1959 (Amsterdam 1959).
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Wim Roessingh Altruïstische 
gevangene verzacht kampleven

Hinke Piersma

Op 29 oktober 2012 overleed Willem Godofricus (Wim) Roes-
singh op de respectabele leeftijd van honderd jaar. Hij zal in
mijn herinnering voortleven als een moedige, principiële en
bovenal humoristische man. Veelzeggend is zijn brief aan
Loe de Jong in januari 1964 naar aanleiding van een uitzen-
ding van de televisieserie De Bezetting. Roessingh schreef: ‘Ik
mis in Uw reportage enige referte aan humor, die, even on-
ontbeerlijk [is] als het dagelijks brood en het nieuws […]. Zij
was er, in velerlei vorm, als wapen, als ontsnapping, als pant-
ser, als mensenhart, als verdriet.’ Deze brief kenschetst Roes-
singh in een notendop en kenmerkt zijn verhalen over zijn
oorlogservaringen.

Roessingh sloot zich in mei 1940 aan bij het Geuzenverzet,
een groep die na de Duitse inval was opgericht door de Schie-
dammer Bernard IJzerdraat. Hij had als taak de Geuzenbe-
weging onder de aandacht te brengen van studenten in Den
Haag en Leiden, maar hij was nog maar nauwelijks begonnen
of hij werd gearresteerd. Op 2 december 1940 was hij op zijn
werk (de kleurstoffenfabriek Vondelingenplaat in Vlaardin-
gen) toen de portier ‘naar boven’ belde met de mededeling:
‘Roessingh, ze komen je halen.’ Heel even overwoog hij te
vluchten, maar mogelijke represailles weerhielden hem. In
2003 zei hij: ‘Anderen in gevaar brengen vond ik niet netjes
en dus heb ik me als een schaap laten wegvoeren.’

Via het Oranjehotel in Scheveningen en kamp Buchenwald
werd Roessingh in maart 1942 gedeporteerd naar het concen-
tratiekamp Natzweiler, dat gelegen was op een 800 meter
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hoge bergtop in de Elzas. Het was een Nacht und Nebel-kamp.
Dit hield in dat er veelal verzetsstrijders zaten die vielen onder
het zogenaamde Keitel-Erlass, dat voorschreef dat deze ge-
vangenen moesten verdwijnen zonder dat iemand wist waar
zij waren gebleven. Bij aankomst moesten de gevangenen
zware zand- en cementzakken naar het kamp sjouwen. Vóór
Roessingh liep iemand die bijna bezweek onder de zware last,
wat hem op fikse klappen kwam te staan. Roessingh, inmid-
dels aardig gehard door het kampleven, werd woedend en
riep: ‘Ik habe meine Verbindungen, ich mache eine Meldung.’
Het werkte: de bewaker hield op met slaan.

Vernichtung durch Arbeit was het doel in Natzweiler – en de
steengroeve een uitermate geschikte middel om dit doel te
bereiken. Maar door tussenkomst van de gevangene die Roes-
singh bij aankomst had geholpen, lukte het hem al snel om
werk te krijgen in het kampziekenhuis. Daar ontdekte hij dat
surrogaatkoffie gemengd met water net urine leek. Dit leverde
de volgende scène op. Roessingh vroeg aan een Duitse bewa-
ker of hij een glas urine op durfde te drinken. Op diens ont-
kenning zei Roessingh dat hij het zou doen, maar alleen in
ruil voor twee pakjes sigaretten. Zo gezegd, zo gedaan. Terwijl
Roessingh de ‘urine’ dronk, rende de Duitser gillend naar
buiten, vol afschuw roepend dat de ‘Holländische Laborant
Urine trinkt’. Wel liet hij twee pakjes sigaretten achter, die
Roessingh vervolgens onder de Nederlandse gevangenen ver-
deelde – voor eigen gebruik of om een kampbewaker ‘tevre-
den’ te stellen. Het was overigens de eerste en de laatste keer
dat Roessingh op deze wijze aan sigaretten kwam; landgeno-
ten verzochten hem dergelijke weddenschappen niet te her-
halen omdat de naam van de Nederlanders te grabbel werd
gegooid.

Onderlinge hulp was essentieel om het kamp te overleven,
of in de woorden van Roessingh: ‘Je moest met iemand aan
de lorrie kunnen staan.’ Lorries (kiepkarretjes om stenen te
vervoeren) werden bemand door vier gevangenen. Als een van
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de vier de kantjes ervan afliep, betekende dat extra zwaar
werk voor de andere drie. Anderzijds kon iemand je ook uit
de wind houden. Roessingh zelf was in Buchenwald nog een
‘volslagen linkshandige sufferd’ die geduldig door medege-
vangenen het werk werd geleerd. In Natzweiler verrichtte hij
op zijn beurt hand-en-spandiensten voor degenen die uitgeput
terugkwamen van ‘buiten’, toen hij een baantje ‘binnen’ had.

Als een van de weinige Natzweilers mocht Roessingh twee
keer per maand een brief naar huis schrijven. Hij deed dat
met grote inventiviteit, gebruikmakend van vreemde woor-
den die goed klonken. ‘Ik was in mijn jeugd een knul van kre-
ten slaken, ik hield van rare woorden, die ik uit een soort van
levensvreugde gilde, en zo kwam ook het woord “winkeldons”
tussendoor. Aan mijn moeder schreef ik: “Hoe gaat het toch
met winkeldons,” en op precies dezelfde plaats daaronder
“snodlekniw”, en toen wist mijn moeder dat ik aan het omke-
ren was.’ Daarna volgden omgekeerd de namen van kampge-
noten. Achteraf hoorde Roessingh dat zijn moeder in de oor-
logsjaren stad en land afreisde om familieleden op de hoogte
te brengen van de verblijfplaats van hun zoon of echtgenoot.

Er hebben een kleine 600 Nederlanders in Natzweiler ge-
zeten. Van hen hebben 280 de oorlog niet overleefd. Roessingh
werd uiteindelijk bevrijd in een buitenkamp bij Vaihingen-
Enz (Zuid-Duitsland) en reisde via Parijs terug naar Neder-
land. Toen hij aanbelde bij zijn moeder, herkende ze hem niet.
‘Dan sta je tegenover iemand waar je echt van houdt en die
kijkt je onwezenlijk aan van wie bent u eigenlijk.’ Daarna heb-
ben ze tot drie uur in de nacht zitten praten. Praten deed hem
goed, alhoewel er ook veel zwijgend begrepen moest worden.

Toen ik in 2005 vlak voor de verdediging van mijn proef-
schrift stond, kreeg ik een pakket toegestuurd. Het was af-
komstig van de glasfabriek in Leerdam en het bevatte een
prachtige glazen presse-papier. Geen briefje, geen afzender.
Ik belde ‘Leerdam’ met de vraag wie deze gulle gever toch
kon zijn. ‘Zegt de naam Roessingh u iets?’ vroeg de mevrouw
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aan de telefoon. Geven aan anderen is de grootste vorm van
vrijheid, dat had Roessingh in de kampen geleerd.

m e e r  l e z e n ?
Hinke Piersma, Doodstraf op termijn. Nederlandse Nacht und Nebel-

gevangenen in kamp Natzweiler (Zutphen 2006).
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Eelkje  Timmenga-Hiemstra

Nuchtere Friezin geeft hoop aan 
gevangenen

Inger Schaap

Eelkje Timmenga-Hiemstra (1892-1971), een nuchtere Friezin,
zette zich tijdens de Tweede Wereldoorlog in voor de gevan-
genen van Kamp Vught en hun familieleden. Dit deed zij niet
alleen. Ze werkte samen met Charlotte van Beuningen-Fen-
tener van Vlissingen en Loes van Overeem-Ziegenhardt. Tim-
menga-Hiemstra, of tante Ee, zoals zij door de Brabanders
werd genoemd, is de enige van deze drie dames naar wie geen
straat vernoemd is, die geen onderscheiding heeft ontvangen
en die mede door haar eigen bescheidenheid in de vergetel-
heid dreigt te raken. 

Eelkje Hiemstra groeide op in Friesland. Haar vader stierf
een paar dagen na haar geboorte en een paar jaar later ging
ook haar moeder dood. Ze leerde al jong om voor zichzelf,
maar ook voor anderen te zorgen. De protestantse Eelkje ver-
huisde naar het roomse Vught vanwege het werk van haar
man Haite Timmenga. Hij werkte voor de Nederlandsche Hei-
demaatschappij en werd later zelfstandig aannemer. Tijdens
de bezetting weigerde Haite om voor de Duitsers te werken,
waardoor het inkomen van het jonge gezin met vier dochters
opdroogde.

Nadat in januari 1943 het Konzentrationslager Herzogen-
busch – in de volksmond Kamp Vught – in gebruik was ge-
nomen, besloot Eelkje niet machteloos toe te kijken. Ze be-
kommerde zich om het lot van de gevangenen. Haar
vooraanstaande plaats- en kerkgenote mevrouw Van Beunin-
gen wist na overreding van de kampcommandant toestem-
ming te krijgen om de gevangenen in het kamp voedselpak-
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ketten te sturen. Eelkje meldde zich net als tientallen dames
voor het smeren van de boterhammen in de chique villa Huize
Bergen, de residentie van de familie Van Beuningen.

De pakketten werden verstuurd onder de beschermende
vlag van het Nederlandse Rode Kruis, hoewel deze organisatie
er in eerste instantie niets mee te maken had. Het hoofdbe-
stuur van het Rode Kruis zag zich gedwongen om de hulp-
verlening te ondersteunen en op deze manier raakte ook Rode
Kruisvertegenwoordigster Loes van Overeem betrokken bij
de pakkettendienst in Kamp Vught. Zij breidde de dienst uit
naar kamp Amersfoort. Er ontstond een nare sfeer tussen de
dames Van Beuningen en Van Overeem toen de laatste van
de bezetter de verantwoordelijkheid kreeg voor de pakketten
die bestemd waren voor de gevangenen in kampen en gevan-
genissen in Nederland. Het paste mevrouw Van Beuningen
niet om in een ondergeschikte rol gedrukt te worden.

Eelkje Timmenga zette zich intussen steeds meer in voor
de contacten tussen gevangenen en familieleden en stoorde
zich niet aan de machtsstrijd van de dames. Uit naam van fa-
milies die daar zelf geen mogelijkheden toe hadden, stuurde
zij familiepakketten. In deze pakketten zat behalve eten ook
kleding en een enkel klein gebruiksvoorwerp. Om de pakket-
ten te kunnen vullen zette zij een adoptiesysteem op. Mensen
uit het hele land konden een gevangene ‘adopteren’ en twee-
wekelijks een pakket toesturen.

Bijna dagelijks hield Eelkje spreekuur in het koffiehuis van
station Vught, waar zij haar eigen spreekkamer had ingericht.
Voor de familieleden en dierbaren van de gevangenen, die
haar daar opzochten, was zij een betrouwbare – en in veel ge-
vallen enige – bron van informatie. De familie was machteloos
na de arrestatie van een verwant en kon alleen maar wachten.
Wachten op een bericht, een gecensureerde kampbrief of een
illegaal gesmokkeld briefje, wachten op een teken van leven,
wachten op een teken van dood. Eenieder die een brief schreef
aan de Taalstraat 17, het adres van de familie Timmenga, kreeg
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per kerende post antwoord. In de antwoordbrieven stak Eelkje
de familieleden een hart onder de riem.

De pakketten en het contact met thuis droegen ertoe bij
dat gevangenen de hoop niet verloren en dat zij hun identiteit
in het anonieme kampsysteem niet kwijtraakten. Natuurlijk
werd ook de honger bestreden, maar dat was niet de voor-
naamste verdienste. De dankbaarheid voor het werk van
Eelkje blijkt wel uit de honderden brieven die het n i o d in
bewaring heeft. Ze is later zelfs getypeerd als ‘de moeder der
gevangenen’.

De hulp van de dames richtte zich met name op de politieke
gevangenen. Joodse gevangenen werden doorverwezen naar
de Joodsche Raad. Met de kennis van nu is dit zeer pijnlijk.
De dames vreesden hun toestemming kwijt te raken om de
politieke gevangenen te mogen verzorgen en vermeden
daarom elk risico.

Eelkje Timmenga’s dochter Toet werkte lange tijd voor Loe
de Jong, directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocu-
mentatie, en droeg bij aan de beschrijving van Kamp Vught
in het overzichtswerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de
Tweede Wereldoorlog. Tot op de dag van vandaag is haar wens
de publicatie van een boek over het werk van haar moeder. In
2015 zal deze wens eindelijk in vervulling gaan.

m e e r  l e z e n ?
Jan Brouwers, Broodnodige hulp. Organisatie van de materiële hulpver-

lening aan het Kamp Vught 1943-1944 (Vught z.j. [1996]).
Jeroen van den Eijnde, Vught in de Tweede Wereldoorlog (Vught 1994).
D.B. Jochems, Licht in het donker. Het Philips-Kommando in Kamp

Vught. Belevenissen en achtergronden (Stichting Nationaal Monu-
ment Kamp Vught z.j. [2005]).

P.W. Klein en Justus van de Kamp, Het Philips-Kommando in Kamp
Vught (Amsterdam 2003). 
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Reina Prinsen Geerligs  Militante
verzetsstrijdster leeft voort als cultuur-
heldin

Marjan Schwegman

Op 3 juli 1943 werd luitenant van politie Pieter Kaay in En-
schede geliquideerd. Reina Prinsen Geerligs en Louis Boisse-
vain, leden van de verzetsgroep cs6, zijn als daders van deze
liquidatie de geschiedenis ingegaan. Zij zouden een vergel-
dingsmotief hebben gehad. Kaay was namelijk verantwoor-
delijk voor de arrestatie van de verzetsmensen die deel had-
den genomen aan de beroemde aanslag op het Amsterdams
Bevolkingsregister in maart 1943. Een dag voor de dood van
Kaay, op 2 juli 1943, waren twaalf van de dertien aanslagple-
gers gefusilleerd in de duinen van Overveen.

Maar wie Kaay precies neerschoot, is onbekend. Getuigen
verklaarden dat Kaay was gedood door een man op een fiets,
terwijl een jonge vrouw de zaak in de gaten hield. Kort na
deze gebeurtenis werd het grootste deel van de groep cs6 op-
gerold, onder wie Louis Boissevain en Reina Prinsen Geerligs.
Beiden vonden de dood voor het vuurpeloton, Louis op 1 okto-
ber 1943 in Overveen, Reina op 24 november 1943 in Oranien-
burg.

Het verrichten van dappere daden is niet voldoende om
als held of heldin de geschiedenis in te gaan. De meeste bij
cs6 betrokken mensen overleefden de oorlog niet, zodat er
na de oorlog vrijwel geen direct betrokkenen waren die de
geschiedenis van de groep konden navertellen. En als ze de
oorlog wel overleefden, hadden ze er in de meeste gevallen
geen behoefte aan om hun ervaringen te boek te stellen. Bij
gebrek aan andere bronnen zijn getuigen onontbeerlijk voor
het schrijven van geschiedenis. Als er geen mensen zijn die
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over het leven van verzetsmannen en -vrouwen kunnen ver-
tellen, blijven hun daden in nevelen gehuld. De accenten die
de getuigen aanbrengen, de selectie van de feiten en de in-
terpretatie daarvan leveren de basis voor de manier waarop
verzetsmensen voortleven in de herinnering.

Dat de bij haar dood 21-jarige Reina Prinsen Geerligs niet
naamloos de geschiedenis is ingegaan, heeft alles te maken
met de haar toebedachte rol in de liquidatie van Kaay. Het is
zeer waarschijnlijk die rol geweest die ertoe heeft geleid dat
zij als een van de zeer weinige verzetsvrouwen is gefusilleerd.
Als gevolg hiervan staat Reina’s naam op de Erelijst van Ge-
vallenen 1940-1945. Om haar daarvoor in aanmerking te laten
komen vulde haar moeder een formulier in. Op dit formulier
staan de verzetsdaden van Reina opgesomd: zij verzorgde 
en verborg onderduikers, vervoerde Joodse kinderen naar on-
derduikadressen, vervalste papieren, bracht illegale lectuur
rond, vervoerde wapens en stond op de uitkijk bij aanslagen.

Het is dus Reina’s moeder die de basis legde voor Reina’s
status als ‘heldin’. Uit een brief blijkt echter dat zij eraan twij-
felde of Reina wel echt had deelgenomen aan de aanslag op
Kaay. Terwijl ze van Reina’s andere verzetsactiviteiten al 
tijdens de oorlog op de hoogte was, wist ze niets van Reina’s
betrokkenheid bij liquidaties. Als ze daarvan geweten zou
hebben, zou ze, zo verklaarde ze, Reina aan haar stoel hebben
vastgebonden.

Dit verklaart vermoedelijk waarom de ouders van Reina,
en in het bijzonder haar moeder, hebben geprobeerd om Rei-
na’s naam in de collectieve herinnering te verbinden met an-
dere zaken dan het doden van tegenstanders. Via de instelling
van een prijs voor het beste debuut in de Nederlandse litera-
tuur eerden zij Reina’s hartstochtelijke liefde voor de Neder-
landse literatuur. Doordat schrijvers als Gerard van het Reve
en Harry Mulisch tot de prijswinnaars behoorden, genoot de
Reina Prinsen Geerligsprijs lange tijd grote bekendheid. Het
beeld van de kunstminnares staat op het eerste gezicht haaks
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op dat van de militante verzetsstrijdster die er, als het moest,
niet tegen opzag mensen uit de weg te ruimen. Dat beeld
werd opnieuw leven in geblazen door een in 2007 uitgezonden
tv-documentaire. In die documentaire wordt Reina gepor-
tretteerd als een vrouw die de aan haar sekse opgelegde gren-
zen doorbrak. Daarin, zo suggereert de documentaire, lag
haar uitzonderlijkheid als verzetsvrouw.

Dit beeld is echter te eendimensionaal. Recent onderzoek,
waarover nog niet gepubliceerd is, maakt aannemelijk dat de
liquidatie van Kaay niet door Reina en Louis werd uitgevoerd,
maar door een Enschedese verzetsgroep. Reina en Hans Katan,
een ander lid van cs6, hadden Kaay al op 2 juli willen doden,
maar zagen hiervan af toen zij merkten dat Kaay niet alleen
thuis was, maar met een kind op schoot zat. De volgende dag
vernamen ze tot hun stomme verbazing dat Kaay door andere
verzetsmensen was geliquideerd. Nadat Reina en Louis Bois-
sevain waren gearresteerd, bekenden zij de liquidatie van
Kaay, omdat zij beseften dat hun zaak toch verloren was. De
Enschedese verzetsmensen zijn zo buiten schot gebleven.

Reina Prinsen Geerligs was in mijn ogen een complexe ver-
zetstrijdster, die mededogen en liefde voor natuur en litera-
tuur paarde aan de bereidheid te doden. Zo zou ze de geschie-
denis in moeten gaan.

m e e r  l e z e n / k i j k e n ?
Rob van Olm, Recht al barste de wereld. Reina Prinsen Geerligs en de 

ondergang van CS6 (Schoorl 1998).
Marjan Schwegman, Het stille verzet. Vrouwen in illegale organisaties.

Nederland 1940-1945 (Amsterdam 1980).
Tv-documentaire van Pieter Jan Hagens over Reina Prinsen Geerligs:

Hoge Bomen – Pioniers (avro ), uitgezonden op 10 oktober 2007. 
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Arie  de Froe Creatieve antropoloog
bestrijdt vijand met eigen middelen

Jaap Cohen

Tegenwoordig kunnen we ons niet meer voorstellen dat de
‘rassenkunde’ een wetenschapsdiscipline was. Maar in de de-
cennia voor de Holocaust was het indelen van volkeren op ba-
sis van lichamelijke eigenschappen een gerespecteerde rich-
ting binnen de antropologie. De jonge Amstelveense arts Arie
de Froe (1907-1992) was een talentvolle onderzoeker in dit
veld. In 1938 promoveerde hij aan de Universiteit van Amster-
dam op ‘meetbare variabelen van den menschelijken schedel
en hun onderlinge correlaties in verband met leeftijd en ge-
slacht’. 

Enkele jaren later zou zijn kennis plotseling van groot prak-
tisch belang worden. Dat had alles te maken met de bezetting
van Nederland door de nazi’s. Zij gebruikten antropologische
theorieën als basis voor hun ideologie, die kwalitatief onder-
scheid aanbracht tussen groepen mensen: het arische ‘ras’
stond vanzelfsprekend boven aan de rangorde. Dit perfecte
ras moest zo puur mogelijk blijven; ‘bevuiling’ met minder-
waardige negroïde of – erger nog – Semitische elementen
moest te allen tijde worden voorkomen. 

In 1942 begonnen de nazi’s met het grootschalig ‘zuiveren’
van bezette gebieden door Joden naar concentratiekampen
te deporteren. Om aan dit verschrikkelijke lot te ontkomen
probeerden veel Joden zich te laten ‘ontjoodsen’. Hier kwam
De Froe in beeld. Als gepromoveerd antropoloog kon hij zich
uitspreken over verschillen en overeenkomsten tussen li-
chaamskenmerken van familieleden. Op die manier kon hij
levens redden; als hij bijvoorbeeld aantoonde dat een kind
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het product was van een buitenechtelijke verhouding van zijn
Joodse moeder met een niet-Joodse man, zou het kind als
half-Jood worden vrijgesteld van deportatie. Maar dan moest
De Froe wel creativiteit aan de dag leggen. Dat deed hij. ‘Ik
had een stuk of twintig dingen waardoor de wettige vader en
het kind niet op elkaar leken, en ik had altijd een stuk of twin-
tig dingen waardoor het kind op de onwettige vader leek,’
verklaarde hij na de oorlog. 

Natuurlijk was het werk niet zonder gevaar. Soms zaten er
wel twintig sterdragers in De Froes kantoor te wachten op
een antropologisch rapport, terwijl de Grüne Polizei in een
pand aan de overkant was gevestigd. De nabijheid van de
Duitse politieagenten weerhield De Froe er niet van om in to-
taal enkele honderden Joden te redden. 

Spoedig kreeg De Froes verzetswerk een ander karakter.
Zijn creatieve omgang met de gangbare rassentheorieën was
enkele vooraanstaande Portugese Joden (of Sefardim) opge-
vallen. Zij zochten naar mogelijkheden om hun relatief kleine
bevolkingsgroep aan deportatie te laten ontkomen. Zou De
Froe niet kunnen helpen? De antropoloog zag inderdaad mo-
gelijkheden. Hij stelde een onderzoek in naar 375 volwassenen
van ‘zuiver’ Portugees-Joodse afkomst. Per persoon nam hij
vijfentwintig maten op (zoals de afstand tussen de ogen en
de grootte van de schedel) en vulde deze gegevens aan met
zaken als de kleur van het haar en het profiel van de neus.
Zelfs waarnemingen over karaktereigenschappen van de Se-
fardim voegde hij toe. ‘Hun gedrag is over het algemeen rustig
en beheerscht, bij de mannen waardig, bij de vrouwen gra-
cieus of statig. Zij maken weinig of geen gebaren, maar vol-
harden opvallend lang in dezelfde houding.’ Niet voor niets 
eigenschappen die diametraal stonden tegenover de gangbare
Joodse stereotypen. 

Hij vergeleek zijn data met gegevens over de (in Nederland
veel grotere groep) Asjkenazische Joden en niet-Joodse Ne-
derlanders. Die bracht hij samen in een omvangrijk rapport,

[ 97 ]

Helden Boom_Moedige mensen  14-10-14  16:58  Pagina 97



waarin hij ook 92 portretfoto’s opnam van Sefardische Joden.
In zijn tekst verwees hij veelvuldig naar Duitse wetenschap-
pers – de vijand kon je tenslotte het beste met eigen middelen
bestrijden. De conclusie van het onderzoek liet aan helderheid
niets te wensen over: de Sefardim konden onmogelijk deel
uitmaken van de Joodse groep – zelfs Nederlanders leken ras-
technisch meer op Joden! – maar behoorden duidelijk tot het
‘West-mediterrane ras’. 

De Duitsers waren ontvankelijk voor De Froes doorwrochte
rapport, dat op zulke vertrouwde theorieën was gebaseerd.
Hierdoor leek in één keer een groep van ruim driehonderd
‘zuivere’ Portugese Joden gered. Leek, want in de nacht van 
1 op 2 februari 1944 sloeg uiteindelijk toch het noodlot toe.
Bij een van de laatste razzia’s werd de groep opgepakt en naar
Westerbork vervoerd. Enkele weken later inspecteerden drie
nazi’s de in rijen opgestelde Sefardim. De Froes rapport bleek
ineens van geen waarde meer. ss ’er Aust velde het eindoor-
deel: op grond van hun uiterlijk behoorden de Portugese Jo-
den toch tot het ‘rassisches Untermenschentum’. Ze werden
vrijwel allen via Theresienstadt naar Auschwitz gedeporteerd. 

Arie de Froe zou het na de oorlog schoppen tot rector mag-
nificus van de Universiteit van Amsterdam. Over zijn verzets-
werk zou hij zich bijna nooit uitlaten. Slechts éénmaal kon
hij zich niet inhouden, toen de Jewish Chronicle een artikel
publiceerde over de ‘shameful’ episode waarin de groep Ne-
derlandse Sefardim zichzelf had verloochend, en nog wel te-
vergeefs. De Froe: ‘Tegenover de nagedachtenis van de geval-
lenen en het onvatbare leed van de gespaarden is de term
“shameful” ontzettend. […] Bereikt is in ieder geval dat deze
groep zeer veel tijd heeft gewonnen. Dat deze tijd niet vol-
doende was, doet niets ter zake.’ 
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Gerhard Badrian Duitse Jood 
acteert gevangenen vrij

René van Heijningen

Volgens de Dikke Van Dale is een held ‘iemand die niet bang
is, die het gevaar niet vreest’. Hollywood sluit zich hier graag
bij aan. Op het witte doek herken je helden doorgaans aan
hun onverschrokkenheid. Verzetsman Gerhard Badrian zou
op het eerste gezicht een van hen kunnen zijn. Zijn geschie-
denis leest als een kant-en-klaar scenario voor een spannende
verzetsfilm: grote moed, spectaculaire verzetsdaden, een
femme fatale. Maar in tegenstelling tot de clichés van het
genre bevat het verhaal geen happy end.

Gerhard Joseph Badrian (1905-1944) was niet alleen ver-
zetsman. Badrian was ook Jood en (Rijks-)Duitser. Die com-
binatie was niet alleen uitzonderlijk in het Nederlandse ver-
zet, zij bood ook mogelijkheden tot bijzonder verzet.
Gestoken in een uniform van de ss of de Grüne Polizei speelde
hij zijn beste rollen: als blaffende Duitse officier die bij ver-
zetsacties de Nederlandse autoriteiten onder druk zette door
bij de politie of in het ziekenhuis verzetsmensen op te eisen.
‘Hij had de dubbelheid van agressie tegen de Duitsers en
identificatie met de Duitsers. Als hij sd ’er speelde genoot ik,’
sprak een verzetscollega over hem.

Dat gold niet voor iedereen. Badrian speelde zijn rol zo
goed dat degenen die hij kwam bevrijden, het er soms be-
nauwd van kregen. Het overkwam juffrouw Groothand. Met
een gefingeerde blindedarmontsteking had ze zich vanuit
een politiecel in het ziekenhuis laten opnemen, toen Badrian
zich in sd-uniform meldde. Op bitse toon gaf hij haar te ver-
staan dat ze zich aanstelde – hetgeen op zich een correcte
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analyse was – en meteen mee moest naar de sd . ‘Hij was zo
volkomen anders dan ik hem kende in het verzet, zo volkomen
dat ik zelfs een moment geaarzeld heb van: ben je het wel,’
verklaarde Groothand na de oorlog. Twee anderen stapten
verlamd van schrik bij hem in de auto toen Badrian hen op
het politiebureau had uitgescholden (‘Mitkommen Ihr
Schufte!’) en een van hen in het gezicht had geslagen. Weer
een ander werd, voordat hij zijn politiecel mocht verlaten, mi-
nutenlang door Badrian om zijn onverzorgde uiterlijk uitge-
foeterd (de man had zich in gevangenschap niet geschoren).

Helemaal op zijn acteertalent vertrouwen deed Badrian
echter niet. Nederlandse autoriteiten mochten dan geïmpo-
neerd zijn door het optreden van deze ‘rotmof ’, een ‘officieel’
document dat zijn actie rechtvaardigde, ontbrak nooit: 
Badrian gaf steevast een Übernahmeschein van de Gestapo af.
Vervalst natuurlijk, en afkomstig van de Persoonsbewijzen
Centrale (pbc) van Gerrit Jan van der Veen, waarin ook Badrian
een rol speelde.

Op 29 april 1944 behaalde Badrian een van de grootste suc-
cessen uit zijn verzetscarrière toen hij het woord voerde bij
de overval op de Algemene Landsdrukkerij in het centrum
van Den Haag. Dit keer gaf hij zich uit als Hauptmann Fischer,
snauwde hij de directeur af en eiste onder het mom van ‘con-
trole op malversaties’ toegang tot de kluizen. Met tienduizend
blanco persoonsbewijzen gingen Badrian en zijn makkers er-
vandoor.

De euforie in de groep rond Van der Veen en Badrian was
groot, maar was van korte duur. Ruim 24 uur later waagden
de verzetsstrijders zich aan een nieuw huzarenstukje: de be-
vrijding van een aantal kameraden uit het Huis van Bewaring
aan de Weteringschans. Het ging mis. ‘Overval mislukt, man
gewond,’ sprak Badrian met een sterk Duits accent toen hij
rond middernacht bij het dichtstbijzijnde onderduikadres
aanklopte, de gewonde pbc-leider Van der Veen op zijn schou-
der dragend.
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Twee weken later kwam de leiding van de pbc ook figuurlijk
mede op zijn schouders te rusten. Van der Veen was alsnog
gearresteerd en Badrian moest op zoek naar een nieuw cen-
traal werkadres voor de pbc . Bella Tuerlings, ‘een schoonheid
van een vrouw’, wilde wel helpen. Die hulp had Badrian beter
niet aan kunnen nemen, want Bella heette in werkelijkheid
Betje Wery en was werkzaam voor het Duitse Devisenschutz-
kommando. Op vrijdag 30 juni 1944 nodigde ze Badrian en
een paar anderen uit om haar appartement in de Amster-
damse Rubensstraat als nieuwe locatie te komen bekijken.
Voor het bezoek werd er eerst geluncht. De stemming zat er
goed in. Betje ging voor. ‘Wees nou niet zo flauw! Ga mee, het
is net zo gezellig!’ protesteerde ze toen een van de aanwezigen
afhaakte. In de Rubensstraat wachtte een ontmoeting met
een sd-Sonderkommando. Badrian overleefde die niet; hij werd
doodgeschoten.

Je zou er zo een Hollywoodfilm over kunnen maken, over
de verzetsgeschiedenis van Gerhard Badrian. En toch: zijn
daden passen erin, hijzelf echter niet. Naoorlogse commen-
taren getuigen van een man met een zachtaardig karakter en
vriendelijke lichte ogen, aan wie alle bravoure ontbrak. ‘Hij
kwam over als een kordate procuratiehouder,’ sprak een ver-
zetscollega. Hoe viel Badrians weinig avontuurlijke instelling
te rijmen met zijn verzetsdaden? Frans Meyer – de man die
op het laatste moment een bezoekje aan de kapper verkoos
boven een gang naar de Rubensstraat – verklaarde na de oor-
log: ‘Doodgewone mannen en vrouwen doen weergaloze din-
gen. […] Niet met bravoure, maar met doodgewone doods-
angst zetten zij door en doen zij dingen waar ze tot het
moment van de daad en nog jaren daarna voor sidderden.
Omdat ze doodgewoon doodsbang waren, maar toch de ze-
delijke moed op konden brengen om te doen wat helaas nodig
leek te zijn.’

Dit lijkt mij een betere definitie van helden dan die van de
Dikke Van Dale. En op Gerhard Badrian zeker van toepassing.
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Leopold Socha Poolse crimineel redt
Joden door kennis van het riool

Iwona Gusc

Al voor de Tweede Wereldoorlog haalden zijn daden de kran-
ten. Vooral in de politiekronieken figureerde zijn naam met
enige regelmaat. De reputatie van Leopold Socha (1909-1946)
was in het vooroorlogse Lviv allesbehalve smetteloos. Socha
was een in winkeldiefstal en inbraken gespecialiseerde veel-
pleger die keer op keer in aanraking kwam met de Poolse jus-
titie. Zelfs een bankoverval durfde hij aan, met een lange ge-
vangenisstraf als gevolg. Toen in september 1939 de oorlog
uitbrak, was Socha weer op vrije voeten. Hij werkte als riool-
werker. Het ondergrondse gedeelte van de stad kende hij als
zijn broekzak. Tijdens de oorlog kwam dit goed van pas: Socha
was in staat om met behulp van zijn criminele vaardigheden
levens te redden.

In mei 1943 trof Leopold een twintigtal Joden aan die in
paniek het brandende getto via de rioolgangen probeerde te
ontvluchten. Samen met twee andere kameraden schoot hij
deze vluchtelingen te hulp en vond hij een veilige schuilplaats
in het rioolsysteem. De rioolwerkers voorzagen hen vervol-
gens van voedsel en andere benodigdheden. Wekelijks moes-
ten de onderduikers een bedrag van 500 zloty betalen: het
geld was nodig voor hun levensonderhoud en een gedeelte
was commissiegeld voor de redders. De financiële middelen
van de Joden raakten snel op. Voor Socha was dit geen pro-
bleem. Hij ging door met het verzorgen van ‘zijn’ Joden.

Zijn collega’s daarentegen vormden een zwakke schakel
in de reddingsoperatie. Hoewel Socha verzweeg dat de Joden
geen middelen meer hadden en Socha daarom het commis-
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siegeld en de boodschappen uit eigen zak betaalde, dreigden
de medehelpers ermee op te houden. Ze waren bang om be-
trapt te worden. Ook Socha’s vrouw, Magdalena, wilde aan-
vankelijk niets weten van de illegale werkzaamheden. Ze vond
het risico te groot; op het verbergen van Joden stond de dood-
straf. Uiteindelijk raakte ze toch betrokken bij het in leven
houden van de Joden. Ze waste, streek en ontluisde hun kle-
ren.

Dag in, dag uit kroop Socha door de rioolgangen. Af en toe
bracht hij voor ‘zijn’ Joden iets verrassends mee: in het getto
gevonden gebedenboeken, sabbatkaarsen, chique overhem-
den die hij uit Duitse winkels wist te stelen, actuele kranten
of een leesboek voor de kleine, zevenjarige Krystyna Chigier.
Socha was dol op haar, en ook zij fleurde op wanneer ze Socha
zag. Voor haar was hij geen boef, maar ‘een beschermengel’
wiens altijd glimlachend gezicht, zo getuigde ze later, haar
moed gaf om optimistisch te blijven.

Op 27 juli 1944 werd Lviv bevrijd door het Rode Leger. Na
veertien maanden konden ‘Socha’s’ Joden eindelijk de riolen
verlaten. Van de oorspronkelijk groep waren nog tien mensen
in leven, onder wie de complete familie Chigier: Paula, Ignacy
en hun kinderen Krystyna en Pawel. Hun leven kon opnieuw
beginnen. Ook Socha had al nieuwe toekomstplannen. Hij
wilde voorgoed stoppen met de criminaliteit en droomde van
een eigen restaurant. 

Helaas is deze droom nooit uitgekomen. In mei 1946 werd
Socha met zijn fiets door een vrachtauto van het Russische
leger geschept. Hij overleed ter plekke. Zijn dochter, die naast
hem fietste, duwde hij tijdig opzij en bleef ongedeerd. Op
zijn begrafenis fluisterde iemand dat dit Gods straf was voor
de hulp die hij aan de Joden had geboden. Dergelijk com-
mentaar liet Socha’s nabestaanden koud. Zij waren trots op
wat hij voor de Joden had gedaan.

De publieke erkenning voor Socha’s moedige daden kwam
in 1978, toen hij op basis van de getuigenis van Krystyna sa-
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men met zijn vrouw tot ‘rechtvaardigen onder de volkeren’
werd verklaard. Om die reden haalde zijn naam wederom de
kranten in allerlei landen, maar nu vanwege zijn heldenmoed.

Het verhaal van Leopold Socha is in de afgelopen jaren nog
bekender geworden. Op basis van Krystyna’s verhaal en de
herinneringen die haar vader, Ignacy Chigier, heeft vastge-
legd, werd een speelfilm gemaakt, In Darkness (2011) van Ag-
nieszka Holland. In deze film wordt nauwelijks ingegaan op
het criminele verleden van Socha. Blijkbaar past een strafblad
niet in het beeld van een held. Toch zou dat criminele verleden
van Socha wel eens bepalend kunnen zijn geweest voor de
keuzes die hij tijdens de bezetting maakte, en de risico’s die
hij nam. Het is evenmin uitgesloten dat zijn gevangenisstraf
hem gevoelig heeft gemaakt voor anderen die opgesloten za-
ten. Misschien werd Socha niet ondanks, maar dankzij zijn
strafblad een held.
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Emmy Andriesse   Joodse fotografe
legt de tragiek van de oorlog vast

Remco Ensel

Emmy Andriesse (1914-1953) werd de fotograaf van de bezette
stad toen zij tijdens de Hongerwinter de overlevingsstrijd in
Amsterdam vastlegde. Andriesse fotografeerde de slijtageslag
door letterlijk in te zoomen op versleten schoenen, het ver-
zamelen van kolen, hout en voedsel, en de van voedselgebrek
getekende gezichten. De reportage leverde de iconische foto
op van het jongetje dat met zijn pannetje op weg is naar de
gaarkeuken. Die status had de foto al direct in 1945 verworven.
Maar de reportage van Emmy Andriesse is meer dan een his-
torisch document van Amsterdam. Zij roept beelden op van
de toestand van steden in oorlogstijd, van de omstandigheden
waarin mensen zijn teruggeworpen op de meest directe rela-
ties van verbondenheid, maar ook die waarin isolement van
beslissende betekenis kan zijn en het recht van de sterkste
gaat gelden.

Fotografie speelt een dubbelzinnige rol in het denken over
heldendom. Fotografen leveren de beelden waarmee abstracte
noties over heroïek worden ingevuld – beroemd is Robert Ca-
pa’s foto van de stervende revolutionaire soldaat tijdens de
Spaanse Burgeroorlog (1936-1939). Het was in deze tijd dat
geëngageerde fotografen naar het front trokken om de
heroïek van de strijd vast te leggen. In het kielzog daarvan
kon ook de fotograaf tot held uitgroeien. De oorlogsfotograaf
kreeg het imago van een adrenalinejunkie die geen emoties
toelaat. Met een door tranen vertroebelde blik kun je immers
niet scherp stellen, zo zegt het cliché. De archetypische oor-
logsfotograaf Capa stapte op een mijn en stierf in het harnas.
Een echte, ietwat roekeloze held.
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Hoe past Emmy Andriesse in dit plaatje? Doordat ze de na-
druk legt op het dagelijks leven, tonen haar foto’s niet de
heroïek van het directe oorlogsgeweld. Ze streefde er bewust
naar de heroïsering buiten beeld te houden. Zo bekeken geven
haar foto’s van de Hongerwinter eerder een ontnuchterend
en navrant tegenwicht aan een teveel aan heroïsche verbeel-
ding van oorlog en bezetting.

Fotograferen kon tijdens de bezetting op verschillende ma-
nieren als vorm van verzet worden ingezet. Strikt genomen
was het nemen van foto’s die een ander Nederland lieten zien
dan was verordonneerd, een clandestiene daad. In de herfst
van 1944 kwam daar een algemeen fotografeerverbod in de
buitenlucht bovenop. De Joodse vakfotografe Emmy Andriesse
was al in 1941 door het Journalistenbesluit geconfronteerd
met een beroepsverbod. Zij dook in 1943 onder, op de Heren-
gracht 28 en andere onbekend gebleven adressen. In 1943
werd ze dankzij het werk van antropoloog Arie de Froe (zie
het stuk hiervoor over hem) ‘geariseerd’. Op haar beurt hielp
zij De Froe aan geschikte pasfoto’s voor zijn stamboomver-
valsingen.

Eenmaal ontdaan van haar Jodenster kon Andriesse de
straat weer op. Ze sloot zich aan bij een los netwerk van foto-
grafen, dat bekend werd als De Illegale Camera. Het leverde
een schat aan foto’s op van het dagelijks leven, het verzet en
de zichtbare sporen van geweld en vernieling. 

Dat Andriesse zich in haar illegale fotografie concentreerde
op het dagelijks leven, kwam niet uit de lucht vallen. Voor de
oorlog was zij een van de fotografen die een nieuwe kijk op
de fotografie combineerde met een socialistisch maatschap-
pijbeeld. Sociale fotografie moest ‘zuiver’ zijn, en humanitair.
In de protestactie De Olympiade onder Dictatuur protes-
teerde de groep tegen het opkomend fascisme. De sociale fo-
tograaf richtte zich op het arbeidersbestaan en het sociaal
onrecht. Als heroïek bestond, dan was die gelegen in de alle-
daagsheid van het bestaan. De straatfotografie van Andriesse
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tijdens de Hongerwinter sloot aan op deze opdracht: open-
baren hoe flagrant politiek en maatschappelijk onrecht het
leven van gewone mensen binnendringt en ontwricht. 

Maar Andriesse en haar collega’s hadden ook de ambitie
om de fotografie als kunstvorm te moderniseren. Moderne
fotografie was kiezen voor messcherpe afdrukken in sterke
zwart-witcontrasten en verrassende invalshoeken. Wat moest
de fotograaf met deze artistieke principes in tijden van oorlog
en bezetting? Te veel esthetiek zit de documentatie in de weg.
Je kunt ruïnes en menselijke ellende ook te mooi fotograferen.
De schoonheid en de vormvastheid van een foto schenken
vreugde, en dat verhoudt zich slecht met dat waar het eigen-
lijk om moet gaan: het afbeelden van tragiek en het ontmas-
keren van de macht. 

Toch danken we de indringendste fotografie uit de bezet-
tingstijd in Nederland juist aan de vakmatige en de poëtische
blik van Andriesse. De jongen met het pannetje was geen ter-
loopse foto. Andriesse had de jongen al vaker langs haar huis
zien komen en liet hem op een dag poseren. ‘Ze liet hem in
allerlei standen staan en je ziet uiteindelijk de foto die zij ge-
kozen heeft,’ verklaarde haar toenmalige leerling Ad Windig
achteraf. Het resultaat was een wat stijf portret, anders dan
de overige foto’s van kinderen die aan de wandel zijn met
hun pannetjes op weg naar de gaarkeuken. Maar die stijfheid
sloot wel weer aan bij haar latere werk: portretten van naoor-
logse kunstenaars, geïsoleerd in hun atelier en somber kij-
kend. Andriesse was volgens fotograaf en vriend Ed van der
Elsken ‘toch wel met heel droefachtige dingen bezig’.

Een uitzondering vormen de foto’s van de bevrijding. An-
driesse fotografeerde mensen niet langer ineengedoken met
de ledematen dicht bij het lichaam zoals tijdens de Honger-
winter, maar in vrijheid met de ledematen wijd uitwapperend,
de monden openstaand en de blik naar de wereld gericht.
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Hendrik Jan de Haas Huidskleur
doet knil-soldaat floreren als geheim
agent

Jeroen Kemperman

In de periode 1940-1944 zijn ruim 1700 Nederlanders erin ge-
slaagd om van bezet Nederland naar Engeland of ander geal-
lieerd gebied te ontkomen. Vanuit bezet Nederlands-Indië
(uitgezonderd Nieuw-Guinea) is het slechts zeventien perso-
nen gelukt om de oversteek naar geallieerd gebied te maken.
Vanuit Java zijn twee geslaagde vluchtpogingen ondernomen.
Een van die twee pogingen was geïnitieerd door een sergeant-
majoor van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
(kn i l ), Hendrik Jan de Haas (1904-1945).

De Haas had op zestienjarige leeftijd dienst genomen bij
het kn i l . In maart 1942, toen het knil  op Java capituleerde,
onttrok hij zich aan krijgsgevangenschap. Gezegend met een
vrij donkere huidskleur – onder die omstandigheden plots
een voordeel – kon hij in Indonesische kledij rondtrekken,
op zoek naar in vrijheid gebleven guerrillagroepen. Tevens
bezorgde hij met behulp van een koffer met een dubbele bo-
dem brieven van Nederlandse vrouwen aan hun verwanten
elders op Java.

Guerrillastrijders vond De Haas niet, maar hij kon tijdens
zijn omzwervingen wel goed om zich heen kijken. Langza-
merhand ontstond bij hem het idee om de Nederlands-Indi-
sche autoriteiten in ballingschap in Australië in te lichten over
de situatie in bezet gebied. Hij ging in de havenstad Soerabaja
op zoek naar personen die met hem mee naar Australië zouden
willen gaan. Vier anderen, onder wie twee Menadonese oud-
knil-militairen, waren wel voor het avontuur te porren.

Eind september 1942 vertrokken de vijf mannen in een vis-
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sersprauw vanaf de oostkust van Java voor een tocht die wat
afstand betreft te vergelijken is met het traject Amsterdam-
Moskou. Slechts voorzien van een veldkompas en een uit een
schoolatlas gescheurde kaart, navigerend in voor hen onbe-
kend gebied, slaagden ze erin om in ruim drie maanden Aus-
tralië te bereiken. Onderweg hadden ze niet alleen drie prau-
wen versleten en een zestal eilanden aangedaan, maar ook
een zware storm en lastige vragen van lokale inheemse hoof-
den moeten trotseren.

Eenmaal in Melbourne gearriveerd werden de mannen niet
direct met open armen ontvangen. Aanvankelijk bestond zelfs
twijfel, gezien het schijnbare gemak waarmee De Haas over
Java was gereisd en Indië had kunnen verlaten, of hij wellicht
niet als Japans agent beschouwd moest worden. De ‘Australi-
sche Engelandvaarders’ werden aan meerdere verhoren on-
derworpen, maar uiteindelijk raakten de autoriteiten over-
tuigd van hun oprechtheid.

Minder overtuigd waren ze van de juistheid van De Haas’
rapportages over de situatie op Java. Volgens De Haas stond
de meerderheid van de Javaanse bevolking onverschillig te-
genover het lot van de Europeanen en was de inheemse politie
nogal pro-Japans. Met betrekking tot het herstel van het 
Nederlandse gezag in de archipel schijnt hij zelfs gezegd te
hebben: ‘We moeten eerst een paar miljoen inlanders dood-
schieten.’ Het waren geen opmerkingen die de Nederlands-
Indische gezagsdragers in Australië, die nauwelijks een idee
hadden van wat er in bezet gebied gaande was, graag wilden
horen. De n e f i s  (Netherlands Forces Intelligence Service)
maakte dan ook het volgende voorbehoud bij de uitspraken
van De Haas: ‘His outlook on the connection between the Eu-
ropean and native population is typical of the [Eurasian] class
to which he belongs and may not be considered as completely
objective.’

Hoewel men De Haas een dappere en betrouwbare soldaat
vond, had hij in Australië aanvankelijk weinig meer te doen
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dan uitbundig van zijn pas verkregen vrijheid te genieten.
Uiteindelijk kwam iemand op het idee om hem als geheim
agent naar Java terug te sturen. Hoewel binnen de nefis  twij-
fels waren geuit over zijn gebrek aan opleiding in het spiona-
gewerk, vertrok hij in september 1944 als leider van een ‘in-
telligence-party’. De groep kreeg 50.000 gulden en een zeer
uitgebreide opdracht mee: hulpverlening aan verzetsorgani-
saties, het zoeken van schuilplaatsen voor toekomstige agen-
ten, het vergaren van militaire gegevens, loyale Indonesische
bestuursambtenaren op de hoogte brengen van de militaire
situatie, en ten slotte steun verlenen aan krijgsgevangenen
en burgergeïnterneerden. Loe de Jong noemde het ‘een absurd
takenpakket dat zonder deugdelijke hulpmiddelen moest
worden uitgevoerd’. Na wederom een lange tocht per prauw
(onderweg werden ze door een Britse onderzeeboot bescho-
ten) bereikten drie man van de spionagegroep in de eerste
week van november 1944 de oostkust van Java. De Haas en de
Indonesiër Soeprapto gingen hier aan land.

Tijdens de Japanse bezetting zijn maar weinig geheim
agenten naar Java gezonden en niet één is erin geslaagd naar
Australië terug te keren. Ook De Haas en Soeprapto verging
het slecht. Begin 1945 werden zij door de Japanners gearres-
teerd. Zelfs onder hevige martelingen lieten zij niets los. Soe-
prapto is vermoedelijk in gevangenschap bezweken, De Haas
werd op 15 of 25 augustus 1945, dus op de dag van, of tien da-
gen na de Japanse capitulatie, bij Djember geëxecuteerd.

Na de oorlog verklaarde een voormalig hoofd van de afde-
ling bijzondere operaties van de nefis dat het zeer moeilijk
was geweest om agenten op Java te krijgen. ‘Alleen de meest
bruikbare en geschikte krachten zouden het hebben gekund,
maar die hadden we eigenlijk niet, behalve dan sergeant De
Haas.’ En: ‘De Haas was de beste man die wij hadden.’ In 1951
kreeg Hendrik Jan de Haas postuum de Bronzen Leeuw.

m e e r  l e z e n ?
J.J. Nortier, Acties in de archipel. De intelligence-operaties van nefis-ii i

in de Pacific-oorlog (Franeker 1985).
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Jopie  Waldorp Knappe koerierster
gooit benen in de strijd

Madelon de Keizer 

Drieëntwintig helden en heldinnen stonden terecht voor het
Duitse Obergerechtshof in Utrecht, die 27ste juli 1944 – vier
vrouwen en negentien mannen. Kort nadat een halfjaar daar-
voor de centrale man in de verspreidorganisatie van het ille-
gale Parool in handen van de bezetter was gevallen, waren ze
gearresteerd. De man had in de loop van zijn verhoren veel,
zo niet alles wat hij wist van de Paroolorganisatie prijsgegeven
en daarmee uiteindelijk zijn vrijheid gekocht. De belangrijk-
ste drukkers, verspreiders en koeriers zaten nu echter vast.
Zij werden verdacht van zulke ernstige deutschfeindliche ac-
tiviteiten, zoals het verspreiden van een illegaal blad, dat hun
een zware straf boven het hoofd hing. Hadden in februari
1943 niet dertien Paroolmannen de doodstraf voor eenzelfde
vergrijp gekregen? Zou die zomer van 1944 niet tegen drieën-
twintig medewerkers van Trouw de doodstraf worden uitge-
sproken?

De verdachten gedroegen zich onverschrokken. Zorgvul-
dig stemden zij hun verhalen op elkaar af. Consequent ver-
kleinden zij in hun verhoren hun schuld en gaven volmondig
toe wat toch niet langer ontkend kon worden. Ze zouden altijd
om materieel gewin, nooit uit idealisme Het Parool hebben
verspreid en zich vaak ook geen raad hebben geweten met
die pakken bladen die aan hen door een onbekende onver-
hoeds toegezonden waren. In wanhoop hadden ze die soms
in het water gegooid of verbrand. Zij vreesden niettemin het
ergste.

Onder de 23 verdachten was er een die er op uiterst door-
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trapte wijze in zou slagen haar ondervrager helemaal het 
bos in te sturen. Dat was de veertigjarige Johanna – Jopie –
Waldorp. Half december 2012 kreeg ik een e-mailtje van haar
dochter. Moeder lag op sterven. Een paar dagen later stond
de rouwadvertentie in Het Parool. En toen moest ik weer aan
Jopies verdedigingstactiek denken.

Jopie was een mooie meid; haar benen brachten menig
man het hoofd op hol. Bewust als zij zich daarvan was, vergat
zij niet die benen bij haar verdediging in te zetten. Overtui-
gend en koelbloedig speelde zij in het hol van de leeuw de
verliefde vrouw die van niets en niemendal had geweten.

Toch was het Jopie Waldorp geweest die al vanaf 1941 bij
de Paroolorganisatie betrokken was als een koelbloedige koe-
rierster en intimus van de leiding van het illegale blad. Via
Parool-redacteur Lex Althoff leerde zij Frans Goedhart ken-
nen, de oprichter van de Nieuwsbrief van Pieter ’t Hoen en in-
middels Parool-redacteur. Zij koerierde al voor de inlichtin-
genman Sieg Vaz Dias, die weer nauw met Goedhart
samenwerkte. Zij had zelfs van doen met de organisatie van
de vluchtroute via Frankrijk naar Zwitserland, waarin ook Pa-
rool-redacteur Jan Meijer een leidende rol speelde. 

Toen Goedhart na zijn vlucht uit Kamp Vught in najaar
1943 een nieuw onderduikadres nodig had, stelde Jopie haar
huis voor hem open. Inmiddels was de vluchtroute door de
Duitsers ontdekt en waren de betrokkenen gevangengezet.
Sieg Vaz Dias was wegens spionage terechtgesteld. Jopie had
zich direct daarna een nieuwe naam aangemeten en was van
Amsterdam naar Dordrecht verhuisd. Van oktober tot eind
december 1943 verzorgde zij Goedhart, die inmiddels weer
stukken schreef voor Het Parool. Toen in december 1943 de
hoofdverspreider van Het Parool was gearresteerd, moest
Goedhart naar een ander onderduikadres, uit vrees dat zijn
Dordtse domicilie werd verraden.

Terwijl Jopie uitdagend haar benen over elkaar sloeg, diste
zij ondervrager Schmidt een geraffineerd onschuldige versie
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op van haar leven sedert 1941. Inderdaad, zij kende Goedhart
al vanaf dat jaar. Zij had toen een relatie met hem gehad –
maar nee, van zijn verzetsactiviteiten wist zij niks. En ja, zij
had Goedhart onderdak geboden in 1943 – maar alleen maar
zes weken. En jazeker, zij had een paar keer een brief van een
mevrouw aangenomen – maar wat daarin zat had zij nooit
geweten. In de koffer die zij van die mevrouw bij het station
Dordrecht in ontvangst had genomen, had alleen wasgoed
gezeten – en zeker geen pak illegale bladen. En dat zij zich
aan Begünstigung schuldig had gemaakt door de gevluchte
Goedhart te helpen? Hoe kon haar ondervrager (en zij wisselde
uitdagend haar over elkaar geslagen benen) nu anders van
haar, een verliefde vrouw, verwachten? Zij was door Goedhart
eenvoudigweg om de tuin geleid. Hij zou haar hebben be-
zworen niets meer aan illegaal werk te doen.

Jopies theaterspel was effectief. De gevreesde Schmidt ge-
loofde haar. Zij werd in het Tweede Paroolproces als speciaal
geval opgevoerd: alleen schuldig aan hulpverlening. En niet
aan het veel zwaardere misdrijf van deelname aan de organi-
satie van een Hetzschrift (wat als sabotage werd opgevat) zoals
de andere Paroolverdachten.

Vier van de drieëntwintig hoorden eind juli de doodstraf
tegen zich eisen, Jopie daarentegen een halfjaar gevangenis-
straf, veruit de lichtste eis. De elf Nederlandse advocaten hiel-
den gewiekste pleidooien. Uiteindelijk viel er geen enkele
doodstraf. Jopie bleek haar straf in voorarrest te hebben uit-
gezeten en kwam op 8 augustus 1944, de dag van de uitspraak,
vrij.

m e e r  l e z e n ?
Madelon de Keizer, Het Parool 1940-1945. Verzetsblad in oorlogstijd

(Amsterdam 1991).
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Abdol-Hossein Sardari  

Flamboyante levensgenieter redt
Joodse Iraniërs

Jaap Cohen

Exclusieve kaviaar, champagne in overvloed, de hipste live-
muziek, interessante gasten en de mooiste vrouwen van de
stad – ze waren allemaal te vinden op de bruisende feesten
die de jonge Iraanse diplomaat Abdol-Hossein Sardari (1914-
1981) in het Parijs van 1940 organiseerde. De stad was, samen
met de rest van Noord-Frankrijk, bezet door nazi-Duitsland.
Omdat de Iraanse gevolmachtigd minister met zijn entourage
naar Vichy-Frankrijk was vertrokken, was de 26-jarige Sardari
ineens de hoogste Iraanse vertegenwoordiger in Parijs ge-
worden – tot vreugde van hoge Duitse ambtenaren van de
bezettingsmacht, die de feestpartijen op het Iraanse gezant-
schap maar wat graag bezochten. Sardari had daar geen be-
zwaar tegen, want Iran was officieel een neutraal land, dat
bovendien intensieve (handels)contacten met het Derde Rijk
onderhield.

Sardari was afkomstig uit een rijke, aristocratische familie.
Na een rechtenstudie in Genève had hij in 1936 een baan bij
de Iraanse legatie in Parijs gekregen. Hij viel er meteen op
door de goede contacten die hij onderhield met allerlei ver-
schillende groepen mensen in de stad. Of hij zich bevond tus-
sen Parijse Iraniërs, kunstenaars of ambtenaren, Sardari wist
zich altijd populair te maken. Hij was een echte socialite.

Het was dus niet uitzonderlijk dat Sardari – die zelf isla-
mitisch was – ook een goede relatie onderhield met de ge-
meenschap van Joodse Iraniërs in Parijs. Die bestond uit zo’n
honderd families, die meestal al tientallen jaren vanwege han-
delsactiviteiten in Parijs verbleven. Net als de Joden in andere
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bezette gebieden werden ze hoe langer hoe zwaarder gedis-
crimineerd door de Duitse bezetter. Ze waren hun leven niet
meer zeker. Dat was helemaal het geval vanaf september 1941,
toen de geallieerden de sjah afzetten en Iran geen neutraal
land meer was. 

Vanwege de machtswisseling droegen de Perzische auto-
riteiten Sardari op om zich met een buitengewoon konvooi
terug te trekken uit het bezette gebied; als vertegenwoordiger
van een vijandelijke natie genoot hij geen diplomatieke on-
schendbaarheid meer. Maar Sardari besefte dat hij bij vertrek
de Iraanse Joodse gemeenschap aan haar lot zou overlaten.
Hij besloot te blijven en zijn connecties aan te wenden om
iets voor de Iraanse Joden in Parijs te kunnen betekenen.

Sardari trok zich een weekend terug in zijn buitenhuisje
op het platteland, ver van de drukte van de stad. Daar schreef
hij in één ruk een rapport, getiteld Les Iraniens de confession
mosaïque. Hierin betoogde hij dat de Joden in Iran eigenlijk
‘Iraniërs van het mozaïsche geloof ’ waren. Ze verschilden in
niets van de andere Iraniërs: ze spraken dezelfde taal, droegen
dezelfde kleding, aten dezelfde gerechten en ze vierden de-
zelfde feestdagen. Ze waren heel anders dan Europese Joden.
‘Hun gezichten zijn ovaal met gelijkmatig verdeelde trekken,
relatief lage voorhoofden, rechte neuzen en rode, dunne lip-
pen,’ schreef Sardari, ‘en ze hebben meestal blauwe ogen.’
Het enige verschil met hun niet-Joodse landgenoten was vol-
gens Sardari dat de mozaïsche Iraniërs een ander geloof aan-
hingen.

Bij terugkomst in Parijs leverde Sardari het rapport af bij
de secretaris van de Duitse ambassade, een goede bekende
van hem. Hij voegde een lijst toe met de namen van alle ‘mo-
zaïsche Iraniërs’ in Parijs, met de vraag of in hun persoons-
bewijzen het stempel met de aanduiding ‘Jood’ kon worden
verwijderd.

De Duitse ambassadesecretaris was natuurlijk niet degene
die over deze vraag kon beslissen, maar hij kon wel zorgen
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dat het rapport op de juiste plek terechtkwam. Hij stuurde
Sardari’s stuk naar Berlijn, waar verschillende ‘rassendes-
kundigen’ zich over de materie bogen. Ook Adolf Eichmann
las het rapport, dat volgens hem niets anders was dan ‘een
voorbeeld van de gebruikelijke Joodse trucs en maskerings-
pogingen’. Maar anderen vonden het mooi opgestelde betoog
wél aannemelijk. De invloedrijke diplomaat Von der Schu-
lenberg – een gematigde nazi die later een rol zou spelen
rond de mislukte aanslag op Hitler – beval zelfs de discrimi-
nerende maatregelen tegen de mozaïsche Iraniërs op te schor-
ten. Zo overleefden de honderd Joods-Iraanse gezinnen de
Tweede Wereldoorlog in Parijs. Ze hadden hun leven te dan-
ken aan een flamboyante levensgenieter, die op het moment
suprême een helder idee had, de goede toon trof en de juiste
mensen wist in te schakelen – met gevaar voor eigen leven.

Twee jaar na de bevrijding ontving Sardari van de Joodse
gemeenschap in Parijs een zilveren schaal als dank voor zijn
inventieve bemoeienissen. Je zou denken dat de populariteit
van deze ‘Iraanse Schindler’ nu geen grenzen meer zou ken-
nen, maar het tegendeel was het geval. Het leek alsof Sardari
zijn jeugdige brille was kwijtgeraakt. Met zijn diplomatieke
carrière ging het bergafwaarts, en ook in zijn privéleven kende
hij grote tegenslagen. Zo raakte zijn Chinese echtgenote
spoorloos bij een bezoek aan haar geboorteland. Hijzelf ver-
loor vrijwel al zijn bezittingen toen hij uit Iran moest vluchten
tijdens de revolutie van 1979.

Dezelfde Abdol-Hossein Sardari die in zijn hoogtijdagen
puissant rijk was en zo graag in het middelpunt van de aan-
dacht stond, eindigde zijn leven eenzaam in een armetierig
appartementje in Zuid-Londen. De zilveren fruitschaal op de
keukentafel was het enige object dat aan zijn heldhaftige ver-
leden herinnerde.

m e e r  l e z e n ?
Fariborz Mokhtari, In the Lion’s Shadow: The Iranian Schindler and

His Homeland in the Second World War (Stroud 2011).
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Jan Zwartendijk Nederlandse 
consul toont administratieve 
creativiteit

Erik Schumacher 

Het ‘Banzai! Banzai! Banzai!’ klonk uit honderdduizenden
kelen tegelijk. Op 11 februari 1941, de nationale feestdag, was
in Tokio een oorlogsbeluste menigte bijeengekomen om voor
keizer Hirohito te buigen. De optocht werd gadegeslagen
door een groep verwonderde vreemdelingen met lange baar-
den, zwarte kaftans, slaaplokken en keppeltjes. Uit het verre
Polen waren ze langs een miraculeuze route aan de Shoah
ontsnapt. Ze dankten hun leven aan een man die ze slechts
kenden als ‘de engel van Curaçao’: Rotterdammer Jan Zwar-
tendijk (1896-1976).

In juni 1940 werd Zwartendijk, die sinds 1938 voor Philips
als vertegenwoordiger in Litouwen werkte, gevraagd of hij
daar namens de regering in ballingschap de leiding over het
Nederlandse consulaat op zich wilde nemen. Zelden zal ie-
mand zo onderschat hebben hoeveel tijd hij aan een functie
kwijt zou zijn. Zwartendijk stelde zich voor dat hij misschien
een paar keer een visum zou moeten verlengen – er waren
amper Nederlanders in Litouwen. Op 14 juni werd hij geïn-
stalleerd. Nog geen dag later rolden Russische tanks de Li-
touwse grens over.

Voor een groep van duizenden Joodse vluchtelingen was
de inlijving van Litouwen door de Sovjet-Unie een mokerslag.
Ze waren uit Polen vertrokken nadat Duitsland en de Sovjet-
Unie het land in september 1939 waren binnengevallen. De
vluchtelingen in Litouwen waren minstens zo bang voor de
Russen als voor de nazi’s. Ze voelden dat ze weg moesten, zo
snel mogelijk, zo ver mogelijk. In groeiende wanhoop vroegen
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ze Amerikaanse visa aan. Maar het Amerikaanse consulaat
hield zich strikt aan een vooroorlogs quotum. Het wilde de
meeste aanvragen zelfs niet registreren, omdat die niet voort-
kwamen uit een ‘vast verlangen om te emigreren’, maar ‘uit
paniek’.

Een van de vluchtelingen, Pessla Lewin, was als Neder-
landse geboren. Ze bedacht een alternatieve uitwijkmogelijk-
heid: het vrije Curaçao. Ze schreef de Nederlandse ambassade
in Letland om te vragen of zij en haar Poolse man een visum
konden krijgen. De ambassadeur antwoordde dat er voor Cu-
raçao geen visum nodig was, maar dat je wel toestemming
van de gouverneur moest hebben om er voet aan wal te zetten.
Lewin schreef terug: kon hij dat in haar paspoort schrijven,
maar zonder het voorbehoud te vermelden? Per kerende post
kwam haar paspoort met een officiële notitie dat voor Curaçao
geen visum nodig was – punt.

Nu de ambassadeur in Letland het voorbeeld had gegeven,
ging Lewin naar consul Zwartendijk, bij haar in Litouwen.
Zwartendijk stemde toe om dezelfde mededeling in het pas
van Lewins echtgenoot te schrijven. De volgende dag ging Le-
win met haar gezin naar het Japanse consulaat. Op vertoon
van de passen kreeg ze officiële toestemming om via Japan
naar Curaçao te reizen. Ze had een uitweg gevonden!

Via een Nederlandse kennis van Zwartendijk kwam het be-
richt over de nieuwe mogelijkheid terecht bij Zerach War-
haftig, een leidend figuur onder de Joodse vluchtelingen. Bin-
nen de kortste keren stonden er lange rijen bij het
Nederlandse consulaat. Zwartendijk maakte overuren om zo
veel mogelijk Curaçaoverklaringen uit te schrijven. Tussen
24 juli en 3 augustus, toen de Russen het Nederlandse consu-
laat sloten, verstrekte hij er minstens 2345. Zwartendijk be-
sefte maar al te goed dat hij in zijn administratieve creativiteit
zijn boekje volledig te buiten ging. Hij wist ook dat hij een ri-
sico nam door de Russische autoriteiten lastig te vallen met
duizenden visa-die-geen-visa waren. Hij genoot geen diplo-
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matieke bescherming, en onder Stalin werden mensen voor
veel minder naar de goelag gestuurd.

De list werkte, ook dankzij de medewerking van het Ja-
panse consulaat. Het grootste deel van de vluchtelingen met
Curaçaoverklaring reisde in januari en februari 1941 via de
trans-Siberische spoorlijn dwars door de Sovjet-Unie naar
Vladivostok. Ze bereikten Japan in overvolle stoomboten en
verspreidden zich over het land. Een groep maakte zo de 11
februari-optocht in Tokio mee. Niemand was van plan om
daadwerkelijk in het exotische Curaçao op het strand te gaan
zitten. De helft reisde door naar de Verenigde Staten, Canada
of Palestina. Degenen die niet wegkwamen, werden eind 1941
door de Japanners naar de Joodse buurt van Shanghai ge-
stuurd, waar ze tot het einde van de oorlog bleven. Ruim twee-
duizend vluchtelingen ontsnapten op deze manier aan een
haast zekere dood. 

Luttele maanden na hun vertrek werd Litouwen door de
nazi’s ingenomen. Zwartendijk was met zijn vrouw en drie
jonge kinderen inmiddels naar Nederland teruggekeerd. Hij
bracht het restant van de oorlog in angst door: als de Duitsers
in Litouwse documenten de Curaçaolist ontdekten, zouden
ze hem in Rotterdam snel genoeg opsporen. Hij vertelde er
uit voorzorg niemand over. Maar ook na de bevrijding bleef
Zwartendijk zwijgen. Toen hij kort voor zijn dood in 1976 werd
getraceerd door de Amerikaanse historicus David Kranzler,
hoorde zijn jongste zoon pas voor het eerst van de hele zaak.

Zwartendijk zocht geen erkenning. Hij vond dat hij slechts
had gedaan wat je van ieder mens mocht verwachten. De wer-
kelijkheid is dat anderen in vergelijkbare posities zich meestal
achter regeltjes verscholen om het vluchtelingenprobleem
van zich af te schuiven. Warhaftig, die dankzij de Curaçaolist
de oorlog overleefde, schopte het in de jaren zestig tot mi-
nister van Religieuze Zaken in Israël. Het toeval wilde dat de
Nederlandse ambassadeur in Tel Aviv, Piet Kasteel, tijdens de
oorlog gouverneur van Curaçao was geweest. Warhaftig vroeg
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hem wat hij gedaan zou hebben als er toen daadwerkelijk een
boot met vluchtelingen was aangekomen. Kasteel, zelf Enge-
landvaarder, kon er kort over zijn: hij zou het schip terug de
oceaan op hebben gestuurd.

m e e r  l e z e n ?
David H. Kranzler, Japanese, Nazis and Jews: The Jewish Refugee Com-

munity of Shanghai, 1938-1945 (New York 1976).
Zorach Warhaftig, Refugee and Survivor: Rescue Efforts during the Ho-

locaust (Jeruzalem 1988).
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Rosie  the Riveter Icoon voor 
vrouwelijke arbeid 

Jeroen Kemperman

Helden zijn doorgaans personen die opvallen door het tonen
van grote moed tijdens levensgevaarlijke situaties, of die zich
onder de moeilijkste omstandigheden laten leiden door mo-
reel hoogstaande principes. Zo’n soort held was Rosie the Ri-
veter (‘Roosje Klinkhamer’) niet. Zij was ook geen werkelijk
bestaande persoon, maar een nationaal symbool, een cultu-
reel icoon. Rosie verbeeldde de meer dan zes miljoen Ameri-
kaanse vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog buitens-
huis gingen werken, met name degenen die emplooi vonden
in fabrieken en op scheepswerven.

In de loop van de oorlog werd in de vs de behoefte aan ge-
schoold personeel zo groot dat er in de industrie een tekort
ontstond aan arbeidskrachten. De productie van wapens, mu-
nitie, schepen en vliegtuigen nam een grote vlucht, terwijl
tegelijkertijd veel mannen onder de wapenen werden geroe-
pen. Daarom probeerden overheidscampagnes vrouwen tot
betaalde arbeid te bewegen. Daar vrouwen tijdens de Grote
Depressie van de jaren ’30 openlijk waren ontmoedigd om
buitenshuis te werken, betekenden dergelijke campagnes
een radicale breuk met het verleden.

Posters, artikelen, radioadvertenties, films en liedjes moes-
ten de vrouwen overhalen om hun steentje bij te dragen aan
de oorlogsinspanning, en tevens de bezwaren van hun echt-
genoten wegnemen. Een belangrijke rol in de campagne was
weggelegd voor afbeeldingen van een doortastende vrouwen-
figuur in overall, een figuur die Rosie the Riveter werd ge-
noemd en waarvan enkele posters algemene bekendheid ver-
kregen.
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Rosie was de ideale Amerikaanse vrouwelijke arbeider, die
net zo gemakkelijk fabrieksarbeid verrichtte als huishoudelijk
werk. Zij was loyaal, efficiënt, patriottistisch, meegaand, en
was ook nog eens niet onaardig om te zien. Want ook al deden
ze nu zwaar fabriekswerk, vrouwen moesten natuurlijk niet
al te mannelijk worden. ‘[…] be feminine and ladylike even
though you are filling a man’s shoes’, werd in een nieuwsbrief
van een marinescheepswerf aanbevolen. Op de poster draagt
een in werkkleding gehulde Rosie dan ook make-up en zien
haar vingernagels er verzorgd uit. Een dergelijk beeld diende
de vrouwen – en tevens hun echtgenoten – gerust te stellen
dat werken in de fabriek niet ten koste hoefde te gaan van
een vrouwelijke uitstraling.

In de praktijk was het natuurlijk niet eenvoudig om er tij-
dens lange werkdagen in een drukke, luidruchtige fabriek,
of op een koude, vochtige en winderige scheepswerf nog ver-
zorgd uit te blijven zien, maar dat had voor de meeste vrou-
wen tijdens werkuren ook geen prioriteit. De gebrekkige kin-
deropvang, de eentonigheid van het werk (met name in de
munitiefabrieken), en het gevaar pijnlijke brandwonden en
elektrische schokken op te lopen tijdens het werken met las-
apparatuur vormden grotere problemen.

Bij alle nieuwe rollen die de vrouw tijdens de oorlog op
zich nam, was steeds de onderliggende boodschap dat het al-
lemaal slechts tijdelijk zou zijn. Enerzijds was Rosie een sterke
vrouw die opgewassen was tegen haar nieuwe taken, ander-
zijds was de huisvrouw in haar nooit ver weg. Na terugkeer
van de mannen zouden zij het werk in de fabrieken overne-
men en konden de vrouwen weer opgewekt naar de keuken,
zo was de gedachte. Het tijdschrift Ladies’ Home Journal
meende de aspiraties van het grootste deel van de werkende
vrouwen te verwoorden toen het in juni 1944 beweerde: ‘If
the American woman can find a man she wants to marry, who
can support her, a job fades into insignificance beside the
vital business of staying at home and raising a family.’
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De vrouwen die buitenshuis werkten, deden dat volgens
de officiële versie om hun man en land te helpen. ‘I’m proud…
my husband wants me to do my part,’ stond te lezen op een
rekruteringsposter, waarbij het woord ‘wants’ nadrukkelijk
was onderstreept. In de regeringspropaganda werd uitgedra-
gen dat de werkende vrouwen vooral gemotiveerd werden
door patriottisme en niet door het salaris. De werkelijkheid
was genuanceerder. Volgens een voormalige werkneemster
van een granatenvullerij was het ontvangen van loon ‘een
wonder, want daarvóór verdienden we niets. […] Nu hadden
we geld om schoenen te kopen, de huur te betalen en nog iets
op tafel te zetten ook. We waren gewoon blij dat we werk had-
den.’ Deze vrouwen ervoeren voor het eerst hoe het was om
zelf geld te verdienen en ook nog een leven buiten de deur te
hebben.

Aan het einde van de oorlog kwam voor verreweg de meeste
‘Rosies’ ook een einde aan het dienstverband. Zodra ze niet
meer nodig waren, werden ze massaal ontslagen. Grote groe-
pen vrouwen waren eigenlijk liever blijven doorwerken, al of
niet in combinatie met een gezinsleven.

De talrijke ‘Rosies’ die tijdens de oorlog zwaar, smerig en
gevaarlijk werk in de oorlogsindustrie hebben verricht, en
daarmee een niet onbelangrijke bijdrage aan de overwinning
hebben geleverd, toonden zich bedreven in beroepen die voor-
heen tot het exclusieve domein van de man behoorden. Zij
deden nieuwe kennis en vaardigheden op. Hoewel het moei-
lijk is vast te stellen in hoeverre de verhoogde arbeidspartici-
patie van vrouwen tijdens de oorlogsjaren heeft bijgedragen
aan de naoorlogse emancipatie, staat vast dat het blikveld
van veel vrouwen blijvend werd verruimd. Ook al werkten ze
na de oorlog niet langer in een ‘mannenbaan’, volgens een
vrouw die in de vliegtuigbouw gewerkt had, was het een er-
varing geweest waar ze ook later profijt van bleven houden.
‘Some of the Rosies did very heroic things. And they didn’t
want to give up what they had experienced or achieved during
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their war work. But even as they left their jobs, I’m sure that a
seed was planted, that women can be heroic.’

m e e r  l e z e n ?
Emily Yellin, Our Mothers’ War: American Women at Home and at the

Front during World War i i (New York 2004).
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P.X.  Olivier  Gevangenisklerk steunt
politieke gedetineerden

Ralf Futselaar

Nee, opscheppen wilde P.X. Olivier niet over zijn rol tijdens
de bezetting, in ieder geval niet ten overstaan van de mede-
werkers van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
(rvo ) die hem ondervroegen. Als hulpklerk bij het huis van
bewaring in Arnhem had hij veel zien gebeuren, dat wel, en
zich ook wel voor de goede zaak ingezet, maar: ‘Daar ik als
Nederlands beambte steeds rekening moest houden met een
huiszoeking door de sd , die ook enige malen heeft plaats ge-
had, kon ik mij natuurlijk niet veroorloven dat in ons huis il-
legale literatuur aanwezig was en kon ik zeker geen direct
aandeel hebben in het ondergrondse netwerk.’ Dat Olivier
zich had ingezet voor de politieke gevangenen die op last van
de sd in het huis van bewaring werden opgesloten, was bo-
vendien helemaal niet zo uitzonderlijk geweest, want vrijwel
al zijn collega’s hadden eraan meegedaan. Zelfs de gevange-
niskok, die n s b ’er was, was volgens Olivier ‘heel goed [ge-
weest] voor de gevangenen en vooral ook voor de Joden’.

De uitgebreide rapportages van hulpklerk Olivier bieden
een uitzonderlijk inkijkje in de dagelijkse gang van zaken in
Nederlandse civiele gevangenissen en huizen van bewaring
tijdens de bezettingsjaren. De meeste medewerkers van het
gevangeniswezen hebben geen geschreven teksten nagelaten.
Bewaarder was een beroep voor laagopgeleide mannen en dat
waren, in het midden van de twintigste eeuw, meestal geen
fanatieke dagboek- of memoiresschrijvers. Over de dagelijkse
gang van zaken in dergelijke instellingen weten we dan ook
relatief weinig. Dat is jammer, want de positie van gevange-
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nissen en huizen van bewaring, en vooral van hun personeel,
was een bijzondere. Hulpklerk Olivier had, als enige gevan-
genismedewerker, een uitgebreid dagboek bijgehouden, dat
hij na de bevrijding aan het rvo doneerde.

Hanns Albin Rauter, die als Höherer ss - und Polizeiführer
aan het hoofd stond van de bestrijding van het verzet in Ne-
derland, maakte bij voorkeur zo min mogelijk gebruik van
Nederlandse cellen, maar in de praktijk slaagden zijn onder-
schikten er nauwelijks in de arrestanten van de Sicherheits-
dienst op te sluiten in Duitse instellingen in Nederland of
snel af te voeren naar Duitsland. Veel gevangenen kwamen
tijdelijk terecht in Nederlandse instellingen, met Nederlands
personeel. Het departement van Justitie had de instellingen
opgedragen om dergelijke ‘Duitse’ gevangenen te detineren
en loyaal met de Duitse autoriteiten mee te werken. Neder-
landse gevangenissen en huizen van bewaring waren een in-
tegraal en noodzakelijk deel van het Duitse repressieve ap-
paraat in Nederland.

Er is dus alle reden om het personeel van Nederlandse ge-
vangenissen te omschrijven als een groep collaborateurs, die
medeplichtig waren aan de vaak gruwelijke terreur die de sd

in Nederland uitoefende. En weinig reden, op het eerste ge-
zicht althans, om hen als helden te beschouwen. Dat is echter
te simpel. Loe de Jong, die toch niet bekendstond om zijn ver-
gevingsgezindheid ten aanzien van collaborateurs, was op-
vallend mild over het Nederlandse gevangenispersoneel. Hij
was tot zijn vrij positieve oordeel gekomen nadat hij kennis
had genomen van getuigenissen van politieke gevangenen
die in Nederlandse instellingen opgesloten hadden gezeten.
Ook in het huis van bewaring in Arnhem zaten politieke ge-
vangenen. Mevrouw H., die er in 1944 vrij lang verbleef,
schreef in haar gevangenisdagboek: ‘[...] in het gewone leven
heb ik daar weinig tijd voor, maar hier gebruiken we rouge,
poeder en lipstick, je lacht je dood, de een leent het van de
ander en we smeren elkaar vol dat het een lieve lust is, er zijn
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er zelfs die krultangen gebruiken. […] We zien er dan ook uit
als goed verzorgde dametjes en worden daar ook wel een
beetje naar behandeld.’

Politieke gevangenen werden in het huis van bewaring
enigszins verwend en waar mogelijk gesteund. Dat kon door
het verstrekken van sigaretten en lipstick, maar ook door het
doorgeven van belangrijke boodschappen en door het orga-
niseren van nachtelijke bijeenkomsten tussen gevangenen
onderling, of tussen gevangenen en mensen van buiten de
gevangenis. Olivier en zijn collega’s fungeerden in veel op-
zichten als postdienst van de illegaliteit, een taak die wel de-
gelijk risico’s met zich meebracht en die van groot nut was
voor de betrokken gedetineerden en voor het Nederlandse
verzet.

Het is dan ook geen wonder dat de dagboeken en andere
getuigenissen van voormalige illegale werkers die in Neder-
landse instellingen gevangen hebben gezeten, vrijwel una-
niem zijn in hun positieve oordeel over het Nederlandse ge-
vangenispersoneel. Mevrouw H. had zelfs een korte romance
met een personeelslid in Arnhem. Ze noemt zijn naam niet,
en alles was volgens haar trouwens ook keurig ‘boven de gor-
del’ gebleven, maar het illustreert hoezeer personeel en poli-
tieke gevangenen op een amicale, gelijkwaardige manier met
elkaar omgingen. Dat bewaarders en ander personeel de po-
litieke gevangenen in opdracht van de sd vasthielden, lijkt
hun relatie weinig kwaad te hebben gedaan.

Het is de afgelopen jaren steeds gangbaarder geworden
om de tegenstelling tussen ‘goed’ en ‘fout’ (die overigens
nooit echt zo overheersend is geweest als men wel doet voor-
komen) te relativeren. De meerderheid van de Nederlandse
bevolking was immers geen volstrekte oorlogsheld of perfide
verrader. Chris van der Heijden stelde in zijn boek Grijs verle-
den tegenover deze karikaturen de voortmodderende, volgens
hem ‘gewone’ Nederlander, die zeker in het begin van de oor-
logsjaren maar wat improviseerde, zonder zich politiek al te
veel te committeren.

[ 139 ]

Helden Boom_Moedige mensen  14-10-14  16:58  Pagina 139



Olivier en zijn collega’s verkeerden in een lastige spagaat
tussen institutionele collaboratie en persoonlijk verzet, maar
zij modderden niet voort. Politieke gevangenen konden zon-
der meer op de steun van bewaarders en ander personeel re-
kenen, ook als dat risico’s met zich meebracht. Verraad kwam
vrijwel nooit voor, noch in Arnhem, noch in andere Neder-
landse gevangenissen en huizen van bewaring. Toch kon Oli-
vier zichzelf, tijdens een interview in 1947, ook geen held vin-
den. Achteraf hadden ze meer kunnen doen, vond hij, en hij
had in de illegaliteit geen ‘direct aandeel gehad’. ‘Mijn taak,’
zei hij, ‘lag ergens anders.’ Dat zijn taak, het verzorgen, steu-
nen en waar mogelijk beschermen van de gevangenen van de
sd , nuttig en belangrijk was, maakte hem niet tot held, vond
hij. Daar zou je, in ieder geval nu, anders over kunnen den-
ken.

m e e r  l e z e n ?
Ralf Futselaar, Ik wacht nu op uw daden! Het Nederlandse ge-
vangeniswezen tijdens de Tweede Wereldoorlog (te verschijnen
in mei 2015).
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J .G.  Petersen Postambtenaar waar-
schuwt voor verraad

Hinke Piersma

Zestig aangetekende brieven en 152 anonieme brieven aan
Duitse instanties staan aangetekend op een lijst. Brieven
waarin melding werd gemaakt van de verblijfplaats van Joodse
onderduikers, verzetsstrijders, radiobezit, zwarte handel of
andere ‘illegale’ praktijken. De lijst bevat slechts een fractie
van de ruim vijftienhonderd verraadbrieven die door mede-
werkers van de post in Amsterdam werden onderschept. J.G.
Petersen was een van hen: ‘Kort na de capitulatie ben ik er al-
leen mee begonnen. Regelmatig hield ik brieven, bestemd
voor Duitse instanties achter, maakte ze voorzichtig open en
onderzocht de inhoud.’

Algauw kon Petersen het werk niet meer in zijn eentje aan.
Mejuffrouw Schinkel en de heren Daniëls, Reijers, Eigenraam,
De Groot, Van Melse, Driessen en Van Alphen vormden de
ploeg-Petersen. Ze opereerden vanuit het postkantoor in de
oostelijke vleugel van het Centraal Station op het bureau ‘Ver-
trek en Aankomst’ van de ptt . Ze maakten brieven voorzichtig
open, lazen de inhoud en plakten dan de enveloppe weer net-
jes dicht. Was er sprake van verraad, dan stelden ze de poten-
tiële slachtoffers op de hoogte. De mensen werden persoonlijk
of schriftelijk gewaarschuwd. Het ging dan om een korte me-
dedeling als: ‘Wees voorzichtig. Men tracht u te verraden. U
hebt wapens in huis. Na de bevrijding nadere opheldering.
Dringende eisch: vernietig deze mededeling. Leve het Vader-
land.’ 

Van de verraadbrieven is een aantal bewaard in de collec-
tie van het niod . Ze zijn ontluisterend om te lezen. ‘A’dam, 
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3-6-’42. Bij deze ben ik zo vrij u er op te wijzen dat in Noord
alhier uwe politie en joden net doen of er geen jodenwetten
zijn. [Joden] kopen niet alleen zaterdags gewoon op de markt
maar nu er vismarkt is bijgekomen kopen zij nog bij 10 pond
gelijk onze vis weg. Ze staan hierbij genoeglijk te keuvelen
met politie en marktmeester. Ook op het Mosplein waar zich
vijf banken bevinden heeft men de borden “Voor joden ver-
boden” weggehaald en nu is dit voor hen een geliefkoosde
zitplaats ten nadele van de christenen.’

Er was meer nijd over Joden die maar gewoon inkopen ble-
ven doen, getuige een ongedateerde briefkaart uit Den Haag,
die vrij vertaald erop neerkwam dat Joden in de Obrechtstraat
438 nog steeds vlees, boter en melk kochten. Volgens de schrij-
ver hadden Joden die te lui waren om te werken echter geen
melk nodig. Met potlood staat erbij geschreven dat dit briefje
is ‘onderschept door een ptt -er’. Ook in andere steden dan
Amsterdam waren verzetsstrijders actief om verraders een
stap voor te zijn.
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Zijn bovenstaande voorbeelden al ernstige vormen van 
verraad, de volgende brief uit Haarlem laat helemaal niets te
raden over: ‘Mijnheer Officier, Wil u zoo goed zijn een tweetal
onderduikers weg te halen (2 zoons).’ En soms waren de anti-
Joodse maatregelen zelfs een aanleiding om aan onwelgeval-
lige verhoudingen een einde te maken. ‘Nijmegen, 23 mei
1941, aan de Rijkscommissaris. […] Ik ben weduwe en heb 5
kinderen, één dochter van 20 jaar. Die heeft omgang met een
jood van 31 jaar. U begrijpt dat ik daar zeer op tegen ben. […]
Hij is brutaal en treed[t] hier op omdat er geen vader is. U be-
grijpt dat ik hier zeer groot verdriet van heb en U de enige is
die hier een einde aan kan maken. […] Daar zij niet mag weten
dat ik geschreven heb zou ik U willen verzoeken U antwoord
te willen richten aan postrestant Nijmegen. Het adres van
hem volgt aan de achterzijde.’

De ploeg-Petersen en medewerkers van de ptt in andere
dorpen en steden hebben door het schenden van het briefge-
heim mensen kunnen redden. Petersen vertelde in 1947 aan
het dagblad Trouw: ‘Wanneer ik mij aan een voorzichtige
schatting waag, dan geloof ik dat we drie tot vier duizend
mensen hebben gewaarschuwd.’ Voor hem waren het zenuw-
slopende jaren. In januari 1945 ging het bijna mis. Een sten-
cilmachine stond op tafel toen de politie bij de familie Peter-
sen aanklopte. Hij probeerde door het raam te ontkomen,
maar was te laat. ‘Ik moest met mijn handen in de hoogte te-
gen de muur staan. Mijn zoons werden geboeid. De hele buurt
was in rep en roer. Ik verwachtte, dat dit het begin van het
einde was.’ Maar het liep anders. Toen de aandacht van de be-
waker van Petersen verflauwde, omdat hij in gesprek was ge-
raakt met een man die was komen aanfietsen, vluchtte Peter-
sen de straat uit. Een maandenlang schuilen op verschillende
adressen volgde. ‘Gelukkig hebben we, zoowel mijn gezins-
leden, als de mensen van de ploeg er het levend afgebracht.
Mijn zonen zijn bij hun transport naar Duitsland uit de trein
gesprongen.’

[ 144 ]
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Teleurstelling bracht de bevrijding wel. Uit Londen was
toegezegd dat ‘de mannen en vrouwen, die het Vaderland be-
langrijke diensten verleenden’ promotie zouden maken. Al-
leen Petersen viel die eer te beurt, maar bij al zijn medewer-
kers werd de belofte niet ingelost. Niettemin wist Petersen
‘dat hij als Christen zijn plicht heeft gedaan en deze weten-
schap doet hem de teleurstellingen die de naoorlogse periode
ook hem heeft gebracht, met een glimlach aanvaarden’.

m e e r  l e z e n ?
Ad van Liempt, Kopgeld. Nederlandse premiejagers op zoek naar
joden, 1943 (Amsterdam 2002).
Sytze van der Zee, Vogelvrij. De jacht op de Joodse onderduiker
(Amsterdam 2010).
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Mehmed Celal  Bey Turkse gouverneur
beschermt Armeniërs

Ugur Üngör

De genocide op de Armeniërs bestond uit twee overlappende
processen, die samen een doelbewust en samenhangend pro-
ces van vernietiging teweegbrachten: massa-executies en de-
portaties. In de nacht van 23 op 24 april 1915 beval de Jong-
Turkse dictator Talaat Pasja een grootscheepse razzia van
Armeense elites, eerst in Istanbul en daarna in de rest van
het Osmaanse Rijk. De slachtoffers waren intellectuelen, gees-
telijken, artsen, journalisten, advocaten, leraren en politici,
vrijwel allemaal mannen van middelbare of hoge leeftijd met
invloed, rijkdom en status. Zij werden in kort bestek opge-
pakt, gevangengezet, gemarteld en uiteindelijk in het bin-
nenland vermoord. De vernietiging van de Armeense intelli-
gentsia werd adembenemend snel voltooid; de complete
bovenlaag van de gemeenschap was binnen enkele weken 
geëlimineerd.

Een maand later, op 23 mei 1915, beval Talaat de integrale
deportatie van de gehele Armeense burgerbevolking naar het
onherbergzame Syrische woestijnstadje Der el-Zor. Hoewel
het leger veel gezag werd toebedeeld de deportaties te orga-
niseren, werd het dagelijks beheer ervan overgedragen aan
het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar door middel
van telegrafische correspondentie en assistentie van lokale
functionarissen bleef  Talaat het proces overzien. Soms volgde
al binnen enkele uren de mobilisering van een enorme boe-
renbevolking, die grotendeels op het Anatolische platteland
woonde. Deze deportaties, midden in de zomerhitte, liepen
voor de meesten uit op een dodenmars. Aan het einde van de
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Eerste Wereldoorlog waren de ongeveer drieduizend Ar-
meense nederzettingen (dorpen, steden, wijken) ontvolkt en
circa 1,2 miljoen inwoners vermoord.

Midden 1915 was het de beurt aan de grote Osmaanse pro-
vincie Konya, dat onder bestuur stond van gouverneur Meh-
med Celal Bey (1863-1926). Celal Bey werd geboren in Istanbul
in een welgestelde familie van Osmaanse ambtenaren. Hij
studeerde in 1883 af in de bestuurskunde in Istanbul en stu-
deerde in opdracht van het ministerie van Handel en Land-
bouw ook in Duitsland. Hij was enige tijd werkzaam als do-
cent en werd in 1908 benoemd tot directeur van de Akademie
voor Staatsbestuur. Als zodanig werkte hij respectievelijk in
Erzurum, Edirne, Aleppo, Konya en Adana.

In de lente van 1915 kwamen konvooien gedeporteerde Ar-
meniërs in Celal Beys provincie aan. Celal Bey vroeg het mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken om financiële middelen voor
de huisvesting en het onderhoud van de verzwakte en be-
rooide Armeniërs. Dit bleek een naïef verzoek, schreef hij in
1919. ‘In plaats daarvan stuurden ze een officieel benoemde
“Directeur voor de Vestiging van Immigranten”, die er in wer-
kelijkheid op uit was om de Armeniërs met vrouwen en kin-
deren te deporteren.’

Toen de vernietiging van de Armeniërs zich in de zomer
van 1915 daadwerkelijk begon te ontvouwen, ontving Celal
Bey bevelen uit Istanbul om alle Armeniërs uit zijn provincie
te registreren en te deporteren. Hij weigerde en begon in het
geheim verzet te plegen, door in samenwerking met soefiordes
(de bekende Anatolische ‘dansende derwisjen’) Armeniërs be-
scherming, onderdak en verzorging te bieden. Celal Bey hielp
honderden Armeniërs te vluchten naar veiliger provincies
(zoals Izmir) en regelde onderduikadressen in verschillende
dorpen en steden.

In oktober 1915 ontdekte de regering Celal Beys verzetsda-
den en ontsloeg hem uit zijn functie. Voor zijn verzet tegen
de genocide werd hij afgezet, bedreigd en gemarginaliseerd.
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Voortaan was het voor hem verboden om te werken in de over-
heidssector. Daarnaast werden tal van hooggeplaatste soefi’s,
zowel sjeiks als volgelingen, in ballingschap gestuurd. De
overgebleven Armeniërs uit Konya werden onteigend, gede-
porteerd naar Der el-Zor en grotendeels vermoord.

Achteraf verklaarde Celal Bey dat het nooit in hem was op-
gekomen dat de ontvangen deportatieorders bedoeld konden
zijn voor de vernietiging van Armeniërs. ‘Ik achtte het niet
waarschijnlijk,’ schreef hij, ‘dat een regering het meest waar-
devolle kapitaal in een land, namelijk het menselijk kapitaal,
dus haar eigen burgers, kon vernietigen. […] ijveren voor hun
ondergang zou een onherroepelijk verlies voor het vaderland
opleveren, wat onmogelijk zou zijn om ooit te compenseren.’
Hij had eerst geloofd dat de maatregelen een goedaardige 
poging waren om Armeniërs tijdelijk uit de oorlogsgebieden
te verwijderen. Toen hij de ware aard van de genocide had
doorgrond, waren al honderdduizenden mensen vermoord.

In 1919 schreef Celal Bey zijn memoires, die als essay wer-
den gepubliceerd in de liberale krant Vakit. Hij beschreef zijn
ervaringen tijdens de genocide en openbaarde de geheime
deportatiebevelen van Talaat Pasja. Met zijn weigering deze
bevelen op te volgen redde Celal Bey het leven van duizenden
Armeniërs. Door dit moedige verzet tegen de Armeense geno-
cide is hij een van de grootste helden uit de Eerste Wereldoor-
log.

Celal Bey stierf op 11 februari 1926 in armoede in Istanbul.
Met zijn dood werden zijn daden en naam in Turkije vergeten.
Zijn verhaal is er nagenoeg onbekend en naar Celal Bey is  in de
publieke sfeer niets vernoemd – in wrang contrast met Talaat
Pasja, wiens naam voortleeft in vele straten, lanen, scholen,
moskeeën, parken en wijken.
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Jaap  le  Poole en Corry le  Poole-

Bauer Compromisloos echtpaar strijdt
voor vrijheid

Hinke Piersma

Het begon met een spontane actie kort na de Duitse inval in
1940: het uitdelen van sigaretten aan Nederlandse militairen
op het vliegveld Valkenburg. Na deze relatief onschuldige
daad gingen Jaap le Poole (1914-1993) en Corry le Poole-Bauer
(1914-2006) allengs over tot risicovol verzet. Jaap en Corry leer-
den elkaar tijdens hun rechtenstudie in Leiden kennen. Ze
deelden een voorkeur voor de sociaaldemocratie en een liefde
voor whisky. Uitgerekend op de verjaardag van Hitler, op 20
april 1939, traden ze in het huwelijk. Achter de gekozen datum
zat geen diepere betekenis, wel wilde het lot dat ze zich ge-
durende de vijf bezettingsjaren fel tegen het Hitlerregime
zouden verzetten. 

Vanaf het moment dat de eerste anti-Joodse maatregelen
werden afgekondigd en Jaap als een van de weinige Neder-
landse ambtenaren (hij werkte bij de Octrooiraad) weigerde
de ariërverklaring te tekenen, stelden Jaap en Corry hun huis
in Noordwijk open voor Joodse onderduikers. De eerste was
Ies van Creveld. ‘Jaap kwam met Ies op een tandem,’ vertelt
Corry in 2003, ‘een jongen met een zeer Joods uiterlijk, streng
orthodox met een koffertje met kosjer eten en zo’n doek met
gebedsriemen.’ Ook de vriendin van Ies, Bep Huisman, zou
onderdak bij de Le Pooles vinden, maar dat was later. Beps
zus Clara wilde niet onderduiken. Ze zei tegen Jaap: ‘Ik kan
hard werken en mijn man ook.’ Clara overleefde Auschwitz,
haar man werd vergast. 

In december 1942 werd de kuststrook ontruimd. Jaap en
Corry moesten vertrekken met hun tweejarig dochtertje Fré,
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de pasgeboren tweeling Sam en Frits, en Ies. Ze namen hun
intrek bij Jaaps tante Françoise in Leiden, waar Bep zich bij
hen voegde. Een jaar later voltrok zich een drama. Het was
vlak voor kerst. Corry was naar de slager, Bep was thuis met
de kinderen. De tweeling zat in de box, terwijl Bep een dood-
zieke Fré in een andere kamer verzorgde. Deze korte periode
zonder toezicht werd kleine Frits fataal. Hij stikte doordat hij
met de koordjes van zijn truitje verstrikt raakte in de spijlen
van de box. 

Corry en Jaap hebben Frits samen op de begraafplaats
Rhijnhof in Leiden begraven. Ze zijn er met een taxi naartoe
gereden, het kistje tussen hen in. Op de steen staat een door
Corry geschreven gedicht: ‘Verloren droom alleen laat je ons
achter / Wat lieflijk was… speelsch, vol leven / Werd achteloos
in ’t niets verdreven / Geen schoon verzinsel / Maakt ons je
dood-zijn zachter’. De Japanse kers die destijds werd geplant,
is inmiddels uitgegroeid tot een volwassen boom die bescher-
mend zijn takken over het graf heeft uitgestrekt.

Hoe Corry zich destijds staande hield? ‘Je verdroeg veel,’
zegt ze terugblikkend. En het verzetswerk ging door. Naast
de zorg voor onderduikers was Jaap van meet af aan betrokken
geweest bij andere illegale activiteiten zoals het verzamelen
van inlichtingen voor de Nederlandse regering in Londen.
Toen het voor hem eind 1943 in Leiden te gevaarlijk werd,
dook hij onder in Amsterdam. Corry ging met Fré en Samfrits
– Sam droeg nu ook de naam van zijn gestorven broertje –
via Rotterdam naar Sliedrecht. Ies en Bep werden elders on-
dergebracht. Ze overleefden de oorlog. 

Jaap en Corry zagen elkaar in deze periode weinig. De enige
blijk van contact is een aantal ansichtkaarten van Jaap aan
dochter Fré. Daarop staan liefdevolle boodschappen; dat ze
gauw samen poffertjes gaan eten en dat ze haar armpjes maar
om haar moeder heen moet slaan om via haar een kus van
haar vader te krijgen. Die moeder probeerde intussen met al-
les wat in haar vermogen lag de Duitse bezetters te dwarsbo-
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men. Ze deed allerlei koerierswerk voor de illegaliteit. Jaap
werd in 1944 secretaris van het College van Vertrouwensman-
nen, een college dat door ‘Londen’ was aangewezen om na de
Duitse capitulatie tijdelijk de bestuurlijke honneurs waar te
nemen.

Jaap en Corry vonden dat je je nooit mag neerleggen bij
dictatuur. ‘Alles wat in ons vermogen ligt,’ schreven ze in hun
herinneringen, ‘zullen wij doen om te voorkomen, dat onze
nakomelingen zullen opgroeien in een gemeenschap, waar
onrecht tot recht is verheven.’ Dit credo beperkte zich niet
tot de bezettingsjaren. Na de oorlog namen ze de zorg op zich
van de zoon van Robert van Genechten omdat zijn vader, die
tot de nsb had behoord en ter dood was veroordeeld, in de
Scheveningse gevangenis zelfmoord had gepleegd. Jaap en
Corry durfden trouw te blijven aan hun principes, ook al gin-
gen die in tegen de heersende publieke opinie (voor een men-
selijke behandeling van ‘foute’ Nederlanders en hun kinde-
ren, tegen het door de regering gevoerde beleid ten aanzien
van Nederlands-Indië, voor vrijlating van de ‘Drie van Breda’
en voor euthanasie). In de woorden van Jaap: ‘Het kunnen le-
ven als een honnête homme waar men ook wil, dat is de inzet.’ 

m e e r  l e z e n ?
Hinke Piersma, Op oorlogspad. Jaap le Poole, verzetsman voor het leven

(Amsterdam 2006). 
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Johan van Hulst Kweekschooldirec-
teur laat Joodse kinderen ontsnappen

Jaap Cohen en Hinke Piersma

In 1945 besloot J.W. (Johan) van Hulst (1911) het boek dicht te
doen. Nederland was bevrijd en achteromkijken wilde hij niet.
Maar het liep anders. De nu hoogbejaarde Van Hulst heeft in-
middels veel gereflecteerd op zijn verzetsactiviteiten tijdens
de oorlog. Een gesprek met een van de weinige nog levende
Nederlandse verzetshelden over ‘heldendom’, in zijn flat in
Buitenveldert.

Van Hulst begint met het plaatsen van kanttekeningen bij
het begrip ‘held’. ‘We hebben niet verzet gepleegd om de held
te spelen,’ zegt hij. ‘Je probeert je plicht te doen. Dat de men-
sen later niet kunnen zeggen: hij stond erbij en hij keek er-
naar.’ We leggen hem het citaat voor van W.F. Hermans. ‘Een
held is iemand die straffeloos onvoorzichtig is geweest.’ Zui-
nig zegt hij: ‘Daar zit iets in. Ik kan het in ieder geval niet te-
genspreken.’

Van Hulst was in de oorlog directeur van de Hervormde
Kweekschool aan de Amsterdamse Plantage Middenlaan. Aan
de overkant van de school lag de Hollandsche Schouwburg,
de centrale verzamelplaats voor Joden die op transport zou-
den worden gesteld. Naast de school was een crèche, die offi-
cieel Vereeniging Zuigelingen-Inrichting en Kinderhuis
heette en waar Joodse kinderen tot dertien jaar gescheiden
van hun ouders deportatie moesten afwachten. In samenwer-
king met de leidsters van de crèche, Henriëtte Pimentel en
Virrie Cohen, redde Van Hulst honderden kinderen door ze
door de zijingang van de kweekschool te laten ontsnappen.

Maar er ging iets aan vooraf, zo benadrukt Van Hulst. Het
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begon allemaal in januari 1942 op een christelijke school in
Arnhem. Daar schorste het schoolbestuur een nsb-leraar om-
dat hij zijn leerlingen vergiftigde met de ideologie van de
Nieuwe Orde. De schorsing had onmiddellijke gevolgen. De
Duitsers arresteerden twee bestuursleden en voerden hen af
naar Kamp Amersfoort. Daarop besloot dominee Jacobus
Overduin in de Oosterkerk van Arnhem voor het lot van de
arrestanten te bidden en te preken over gerechtigheid. In de
kerk zaten op dat moment twee sd-agenten, die driftig aan-
tekeningen maakten. Diezelfde dag werd Overduin gearres-
teerd. Hij werd eveneens naar Amersfoort afgevoerd en kwam
via omwegen in Dachau terecht.

Na deze gebeurtenissen wilden de Duitse autoriteiten het
christelijk onderwijs in het hart treffen. In augustus 1942
kwam het bevel om de rijkssubsidies van zeven kweekscholen
in te trekken, waaronder Van Hulsts Hervormde Kweekschool
in Amsterdam. Geen subsidie betekende in de praktijk slui-
ting. Maar Van Hulst liet het er niet bij zitten en toog – ‘ik
was een brutale Amsterdamse jongen van 31 jaar en voor de
duvel niet bang’ – naar Den Haag om de Duitsgezinde secre-
taris-generaal van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbe-
scherming, J. van Dam, te spreken. Tot zijn verbazing lukte
dat. Van Dam zei dat hij niet van plan was de maatregel on-
gedaan te maken. Dat had Van Hulst ook wel begrepen, maar
daar kwam hij niet voor. Hij wilde weten of  Van Dam de school
zou sluiten wanneer deze zonder subsidie door zou gaan.
‘Van Dam glimlachte minzaam,’ herinnert Van Hulst zich,
‘en zei: “dat hoef ík niet te doen, u zal in dat geval de school
over enkele maanden zélf moeten opheffen wegens geldge-
brek. En dan krijgen uw leraren geen wachtgeld meer.”’ 

Maar Van Hulst hoefde de school niet op te heffen. Het ge-
rucht dat de Kweekschool in Amsterdam ondanks de Duitse
bezettingsmaatregelen stug doorging met haar werk, leidde
tot een stroom van gulle donaties uit het hele land. ‘Zo heb ik
drie jaar lang de salarissen kunnen doorbetalen van de veer-
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tien leraren die les gaven op mijn school.’ Volgens van Hulst
is het christelijk schoolverzet onderbelicht gebleven in de ge-
schiedenisboeken, terwijl het openblijven van ‘zijn’ school
de redding van de Joodse kinderen mogelijk maakte. Geen
school, geen ontsnappingsroute, aldus Van Hulst.

Van Hulst is in de oorlog uit handen van de Duitsers ge-
bleven. Een aantal keren is hij naar eigen zeggen door een
wonder gered. De eerste keer was bij het afnemen van exa-
mens in juni 1943. Op een gegeven moment begonnen de ba-
by’s die als gevolg van ruimtegebrek in de crèche in de kweek-
school waren opgevangen, in het belendende lokaal te huilen.
De aanwezige rijksgecommitteerde vroeg Van Hulst of het
hier ging om Joodse kinderen. Toen Van Hulst hierop wei-
gerde antwoord te geven, dacht de ambtenaar even na. Van
Hulst: ‘Hij kwam naar me toe, gaf me een hand en zei: “Man,
wees in godsnaam voorzichtig!”’ De tweede keer was aan het
einde van de oorlog, toen op de deur van de kweekschool werd
gebonkt. Er stond een jonge vrouw die tegen Van Hulst zei
dat ‘ze’ onderweg waren. Hij vluchtte naar het huis van zijn
ouders en werd wonderlijk genoeg niet gevonden. Van Hulst
heeft nooit geweten wie de vrouw is geweest die hem waar-
schuwde en zodoende zijn leven redde. ‘Ships that pass in
the night...’ mijmert hij.

Over heldendom hebben we het met Van Hulst niet meer.
Wel over de vraag of hij in 1945 werkelijk dacht dat hij het
boek kon sluiten. ‘Voor mij gaat de oorlog nooit voorbij. Ik
heb met eigen ogen gezien hoe al die kinderen vertrokken
met tram-lijn 9. En hoe twee s s ’ers een Joods meisje haar
speelgoedpop afpakten. Die beelden staan voor altijd op mijn
netvlies gebrand.’

m e e r  l e z e n ?
J.W. van Hulst en P.A. Versluys, Hervormde Kweekschool Amsterdam.

1907-1 mei 1957 (Hoorn 1957).
J. Overduin, Hel en hemel van Dachau (Kampen 1945).
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De gebroeders Temmes Boegbeelden
van het kleine verzet

René van Heijningen

‘En toen vroeg-ie: “Wo ist der Bahnhof?” En ik dacht: Nou
kan je wat doen voor het vaderland, Arie. En ik wist dat het
station daar was [wijst een bepaalde richting uit], maar ik zei
[wijst een andere richting uit]: “Do! Do ist der Bahnhof!”’ Het
is de bekendste parodie op het Nederlandse verzet: de ge-
broeders Arie en Gé Temmes, alias Van Kooten en De Bie, ver-
halen over hoe Arie een Duitse soldaat de verkeerde kant op
stuurden en hoe dit kleine verzet de loop van de bezetting
beslissend zou hebben beïnvloed.

Is ‘klein verzet’ eigenlijk wel verzet? Volgens Loe de Jong
wel. In zijn ogen was verzet ‘elk handelen waarmee men
trachtte te verhinderen dat de nationaalsocialistische bezetter
zijn doelstellingen verwezenlijkte’. Dat konden dus gevaar-
lijke sabotageacties zijn, maar ook symbolisch verzet. Of zelfs
‘verzetjes’, een soort plagerijtjes waarmee de bezetter op zijn
minst het gevoel moest krijgen niet welkom te zijn. Vooral
als het ging om de bestrijding van de gelijkschakeling – één
van de vier Duitse doelstellingen, samen met economische
exploitatie, deportatie van de Joden en bestrijding van de il-
legaliteit – was het kleine verzet actief.

Naast collectieve symbolische actie, waarvan Anjerdag (de
demonstratieve viering van de verjaardag van Prins Bernard
op 29 juni 1940) het bekendste voorbeeld is, waren er allerlei
individuele gedragingen waarmee men uiting gaf aan zijn
afkeer van de Duitse bezetter. Wie in die dagen een lucifer in
zijn knoopsgat droeg, met de kop omhoog, wilde hiermee
zeggen: ‘Kop op’, of: ‘Oranje boven’. Handige knutselaars
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zaagden de beeldenaar van Wilhelmina uit een dubbeltje en
droegen deze als een soort speldje. De afkorting ‘ozo ’ (Oranje
Zal Overwinnen) werd een strijdkreet op muren in de open-
bare ruimte. En allerlei anti-Duitse rijmpjes en grapjes deden
de ronde: ‘Een Hagenaar zucht dat er een mijn ontploft is,
maar dat het beter zou zijn als het Plein ontmoft is.’

De ‘verzetjes’ hielpen om de stemming erin te houden. ‘Als
een fluistercampagne is de bloemenhulde [van Anjerdag] door
het hele land gegaan,’ schreef een 64-jarige domineesvrouw
uit Den Haag. Het leidde tot verbroedering, waarbij ‘de men-
schen elkaar glimlachend aankeken, al kende je ze niet’. Van
onderlinge sympathie getuigden ook sommige dagboek-
schrijvers in de eerste dagen nadat de Jodenster was inge-
voerd: onbekenden stonden op voor Joodse passagiers in bus
en tram; onbekenden groetten hen op straat.

Helemaal zonder consequenties was het kleine verzet soms
niet. Het ophangen van wasgoed in volgorde van de driekleur
kwam een Amsterdamse huisvrouw in 1941 op een geldboete
te staan. En voor het schieten met een elastiekje op Duitse
soldaten moest een Schiedamse winkelchef drie maanden
‘zitten’. Maar meestal was het kleine verzet vrijwel zonder ge-
vaar.

Kun je dit kleine verzet ook als ‘heldhaftig’ karakteriseren?
Nee, dat gaat te ver. Helden, zo mogen voorgaande portretten
duidelijk hebben gemaakt, durven groot persoonlijk risico
te lopen. Wie niets te verliezen heeft, schopt het nooit tot
held. Dat bewustzijn is cruciaal en misschien wel belangrijker
dan het soort verzetsdaden dat gepleegd werd. Immers, niet
alleen het plegen van een gevaarlijke aanslag, maar ook het
rondbrengen van illegale krantjes kon fatale gevolgen hebben.

De vraag of klein verzet ‘heldhaftig’ was, lijkt enigszins
op de vraag waarmee de opstellers van de officiële Erelijst van
Gevallenen 1940-1945 te maken hadden. Het was de bedoeling
dat hierop alle verzetsstrijders kwamen die voor het Vader-
land waren gevallen. Maar wanneer was je een verzetsstrijder?
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De opstellers hanteerden strikte criteria voor opname op
de lijst. Zij redeneerden allereerst dat alleen de namen van
hen die zich actief tegen de Duitsers en Japanners hadden
verzet voor vermelding op de lijst in aanmerking kwamen.
Daarbij vielen bepaalde groepen onmiddellijk af. Slachtoffers
van bombardementen bijvoorbeeld, maar ook gedeporteer-
den, zelfs als de laatsten zich actief tegen deportatie hadden
verzet door onder te duiken. De toetsing bevatte namelijk
nog een tweede element: om voor vermelding op de Erelijst
in aanmerking te komen, moest men zich om niet tegen de
bezetter hebben verzet – eigen bevoordeling mocht niet voor-
opstaan. Dus kregen zij die waren ondergedoken om aan de
Arbeitseinsatz te ontkomen (en zo een andere Duitse doelstel-
ling – die van economische exploitatie – saboteerden), geen
plaatsje op de Erelijst, maar zij die het register van het Ar-
beidsbureau onklaar maakten wel. Een duidelijk onderscheid,
zo lijkt het, maar dat zich gevallen voordeden waarbij de
scheidslijn tussen wel of geen eigenbelang minder scherp te
trekken was, laat zich raden. Om bij het laatste voorbeeld te
blijven: wat als de saboteurs van het Arbeidsbureau zelf ook
in de registers voorkwamen?

Ruim zevenduizend namen telt het Nederlands verzet op
de Erelijst inmiddels. Wat zegt dat over de ‘prestaties van het
verzet’? Volgens Loe de Jong is van de vier Duitse doelstellin-
gen in Nederland – te weten: gelijkschakeling, economische
exploitatie, deportatie van Joden en bestrijding van de ille-
galiteit – alleen de eerste volledig mislukt. Verzetjes als die
van Arie Temmes waren misschien niet heldhaftig, helemaal
voor niets zijn ze niet geweest.
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Fotoverantwoording

De uitgever heeft geprobeerd alle rechthebbenden van de illustraties
te achterhalen. Mocht u desondanks menen dat uw rechten niet zijn
gehonoreerd, dan kunt u contact opnemen met Uitgeverij Boom.

Beeldbank WO2 – NIOD : 34, 38, 42, 50, 58, 82, 88, 92, 100, 114, 132, 136
(op de foto niet P.X. Olivier, maar een bewaker in het huis van 
bewaring in de Amsterdamse Havenstraat tijdens de bezettings-
jaren), 142, 143

Eva Besnyo/MAI : 110
Collectie Liesje Cozijn: 28
Collectie C.J. Eickhoff-Kuiper: 62
Collectie Fam. De Froe: 96
Collectie Letterkundig museum: 46 rechts (Foto Anton van 

Duinkerken )
Collectie P.A. Meerburg: 74
Collectie Bruno van Moerkerken: 46 links (Foto Menno ter Braak)
Collectie Mirjam Pinkhof-Waterman: 70
Collectie Fam. Le Poole: 152
Collectie J. Waldorp: 118
Erfgoed Leiden en omstreken: omslag 
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid – Roel Bazen: 160
Trouw (23 januari 1976): 78
Yad Vashem: 106
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